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Mødet afholdes via konferencetelefon og starter kl. 8:30
Deltagere:
Atassut
Siverth K. Heilmann
Bitten Heilmann
Tønnes Kreutzmann
Ane Kaspersen, som supplemant for Jan Boller
Inuit Ataqatigiit
Agathe Fontain
Naleraq
Malene Ingemann
Siumut
Hermann Berthelsen
Gideon Lyberth
Hans Frederik Olsen
Aqqalu Skifte
Evelyn Frederiksen
Marius Olsen
Jakob Olsen
Karl Lyberth
Alfred Olsen

Fraværende med afbud:
Jan Boller
Fravær uden afbud
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Punkt 01
Godkendelse af dagsorden
Afgørelse
Tønnes Kreutzmann vil redegøre om punkt 19.
Aqqalu skifte meddelte at han ikke kan deltage i punkt 13.
Marius Olsen vil spørge omkring pontonbro
Dagsorden godkendt.
Punkt 02
Borgmesterens beretning
Afgørelse
Borgemesterens beretning blev taget til efterretning.
Punkt 03
Beretninger fra udvalgsformænd
Afgørelse
Formand for Råstof- og Infrastrukturudvalget kom med beretning.
Formand for Uddannelses Kultur og Fritidsudvalget kom med beretning.
-det skal undersøges om unge ADHD som ønsker uddannelse kan få hjælp.
Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget kom med beretning.
Formand for Levende Ressourceudvalget kom med beretning.
-formanden besvarede spørgsmålet om råvarer af kød
Formand for Familieudvalget kom med beretning.
Formand for Teknik- og Miljøudvalget kom med beretning.
-formanden besvarede spørgsmål om ny kirkegård i Maniitsoq.
-formanden oplyste at asfaltværket i Sisimiut igen vil komme i drift.
-formanden besvarede spørgsmål om lavvandsstedet for både
Formandsberetningerne blev taget til efterretning.
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Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo juni 2016
Journalnr. 06.00
Faktiske forhold
Forbruget/indtægterne skal ligge på 50,0 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.
Qeqqata Kommunia
Pr. ultimo marts 2016
Administrationsområdet
Teknik
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet
Familieområdet
Undervisning- og kultur
Forsyningsvirksomheder
Driftsudgifter i alt
Anlægsudgifter
Udgifter i alt
Driftsindtægter
Kasseforskydning
Statusforskydning

Korr. årsBogført
% i 2016
budget
99.275
51.612
52,0
37.350
17.871
47,8
26.904
11.220
41,7
227.407
102.428
45,0
226.320
117.012
51,7
2.876
1.780
61,9
620.132
301.923
48,7
103.538
14.034
13,6
723.670
315.957
43,7
-687.129
-315.107
45,9
36.541
850
8.959 Neg. tal er indt/overskud. Pos. tal er udg/undersk.
Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoorutit

Total

45.500 Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoorutit

Budget
Konto

Kontonavn

1

ADMINISTRATIONSOMRÅDET

10

UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE

11
12

DEN KOMMUNALE
FORVALTNING
KANTINEDRIFT

13

((1.000 kr.)

Tillæg Omplac.

I alt

(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)

Forbrug
(1.000 kr.)

Rest

Forbrug
i%

(1.000 kr.)

7.952

0

0

7.952

3.491

4.461

43,9

73.312

0

0

73.312

35.919

37.394

49,0

511

0

0

511

605

-94

118,3

IT

9.968

0

0

9.968

5.266

4.702

52,8

18

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

7.532

0

0

7.532

6.331

1.201

84,1

1

ADMINISTRATIONSOMRÅDET

99.275

0

0

99.275

51.612

47.663

52,0

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 51,6 mio. kr. ud af en bevilling på
99,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 52,0 %.
Konto 12 omfatter nu privatisering af de 2 kommunale kantiner. Administrationen vil fremlægge en
omplaceringsplan for konto 1 for Økonomiudvalget for at sikre, at bevillingerne fremover følger
indholdet i de 2 forpagtningsaftaler.
I lighed med tidligere år vil der for kantinen i Sisimiut være et merforbrug indtil INI A/S afregner
deres andel af fællesomkostningerne.
Indtil videre sker dette primo 2017, når årets driftsresultat for 2016 foreligger.
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Konto 18 har et merforbrug som primært skyldes, at årets forsikringspræmier for 2016 er bogført.
Enkelte refusioner er endnu ikke afregnet. Endvidere er helårskontingent til KANUKOKA blevet
betalt.
Budget
Konto

Kontonavn

2

TEKNIK

20

VEJE,BROER,TRAPPER OG
ANLÆG M.V.
RENHOLDELSE INCL.
SNERYDNING
LEVENDE RESSOURCER

21
22
23
24
25
27
2

FORSKELLIGE KOMMUNALE
VIRKSOMHEDER
UDLEJNING AF
ERHVERSEJENDOMME
BRANDVÆSEN
ØVRIGE TEKNISKE
VIRKSOMHEDER
TEKNIK

Tillæg Omplac.

I alt

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)

Forbrug

Rest Forbrug
i%

(1.000 kr) (1.000 kr)

7.987

0

0

7.987

2.336

5.651

29,3

8.762

0

0

8.762

4.765

3.997

54,4

389

0

0

389

117

272

30,0

4.258

0

0

4.258

2.235

2.023

52,5

-2.297

0

0 -2.297

-1.457

-840

63,4

6.824

0

0

6.824

3.520

3.304

51,6

11.131

296

0 11.427

6.356

5.071

55,6

37.054

296

0 37.350

17.871 19.479

47,8

Teknik har et samlet forbrug på 17,9 mio. kr. ud af en bevilling på 37,4 mio. kr. Det svarer til et
forbrug på 47,8 %.
Merforbrug på konto 21 til bl.a. snerydning er ikke usædvanligt for årets første 6 mdr.
Merindtægt på konto 24 skyldes bl.a. lejeindbetalinger for juli og for 2. halvår. Konto 27 har et
merforbrug fra bl.a. det kørende materiel samt vedr. skiliften ved ”Solbakken”.
Budget
Konto

Kontonavn

Tillæg Omplac.

I alt

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)

Forbrug

Rest Forbrug
(1.000 kr) (1.000 kr)
i%

3

ARBEJDSMARKEDS-OG
ERHVERSOMRÅDET

34

BESKÆFTIGELSESFREMMENDE
FORANSTA
REVALIDERING

5.083

0 -1.668

3.415

1.532

1.883

44,9

1.783

0

0

1.783

659

1.124

37,0

KOMMUNALE
ERHVERSENGAGEMENTER
VEJLEDNINGS OG
INTRODUKTIONSCENTER
ARBEJDSMARKEDS-OG
ERHVERSOMRÅDET

6.094

0

0

6.094

1.384

4.710

22,7

14.365

0

1.247

15.612

7.646

7.966

49,0

27.325

0

-421

26.904

11.220 15.684

41,7

35
37
38
3

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 11,2 mio. kr. ud af en bevilling på
26,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 41,7 %.
Mindreforbrug på konto 37 er påvirket af, at der er modtaget tilskud fra Departementet for Natur,
Miljø og Justitsområdet til bæredygtig energiproduktion i Maniitsoq.
Endvidere er der modtaget fondsmidler til UNESCO-projektet ”World Heritage”. Bevilling til
bæredygtighedspuljen er i begrænset omfang blevet udnyttet.
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Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

(1.000 kr) (1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

Konto

Kontonavn

4

FAMILIEOMRÅDET

40

43

FRIPLADSER PÅ
DAGINSTUTIONER
HJÆLPEFORANSTALTNINGER
FOR BØRN
SOCIAL FØRTIDSPENSION

44

UNDERHOLDSBIDRAG

45

OFFENTLIG HJÆLP

46

ANDRE SOCIALE YDELSER

47

Rest Forbrug
(1.000 kr) (1.000 kr)
i%

263

0

0

32.751

0

1.558

13.388

0

0

13.388

7.802

211

0

0

211

0

17.742

0

0

17.742

8.613

9.129 48,5

9.824

0

0

9.824

4.445

5.379 45,2

ÆLDREFORSOG

63.305

0

0

63.305 32.091

31.214 50,7

48

HANDICAPOMRÅDET

89.293

0

-1.558

87.735 32.137

55.598 36,6

49

ANDRE SOCIALE UDGIFTER

630

0

0

4

FAMILIEOMRÅDET

227.407

0

0

41

263

Forbrug

136

34.309 17.138

630

127

51,7

17.171 50,0
5.586 58,3
211

0,0

67

563 10,7

227.407 102.428

124.979 45,0

Familieområdet har et samlet forbrug på 102,4 mio. kr. ud af en bevilling på 227,4 mio. kr. Det
svarer til et forbrug på 45,0 %.
Der er gennemført omplacering af midler fra handicapområdet til hjælpeforanstaltninger for børn.
Konto 43 har et merforbrug bl.a. som følge af at alders- og førtidspensionen er forudbetalt. Der er
konstateret et stigende antal af personer tilkendt førtidspension, ligesom netto-tilgang af personer,
tilkendt førtidspension fra de øvrige kommuner, har været stigende.
Konto 48 har et mindreforbrug primært som følge af en sag om takstbetaling, hvor Selvstyret har
overtaget betalingsforpligtelsen med tilbagevirkende kraft fra primo 2014.
Familieområdet forbereder en større omplaceringsopgave til forelæggelse for FU og ØU i løbet af
sensommeren.
Budget
Konto

Kontonavn

5

51

UNDERVISNING OG
KULTUR
DAGFORANSTALNINGER
FOR BØRN OG UNGE
SKOLEVÆSENET

53

FRITIDSVIRKSOMHED

55

50

Tillæg Omplac.

I alt

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)

66.059

0

126.149

0

14.852

0

0

14.852

BIBLIOTEKSVÆSEN

2.302

0

0

56

MUSEUM

3.228

859

59

FORSKELLIGE KULTURELLE
& OPLYSNINGER
UNDERVISNING OG
KULTUR

12.450

0

225.040

859

5

501

Forbrug

Rest Forbrug
(1.000 kr) (1.000 kr)
i%

66.560

33.937

32.623

51,0

-501 125.648

64.815

60.833

51,6

8.289

6.563

55,8

2.302

1.003

1.299

43,6

0

4.087

860

3.227

21,0

421

12.871

8.108

4.763

63,0

117.012 109.308

51,7

421 226.320

7

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

Telefon 70 21 00
Telefax 70 21 77
qeqqata@qeqqata.gl

Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2016, den 25. august 2016
Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 117,0 mio. kr. ud af en bevilling på 226,3 mio. kr.
Det svarer til et forbrug på 51,7 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor.
Konto 56 (Museum) er noteret med et mindreforbrug, hvilket bl.a. skyldes modtagne fondsmidler
fra private fonde til restaurering af ”Bethel Kirken”. Endvidere har museet i Sisimiut, som led i at
være rammeregistreret arbejdsplads, fået overført uforbrugte bevillinger fra 2015.
Konto 59 har et merforbrug som bl.a. skyldes, at tilskud til kulturel- og fritidsvirksomhed i nogle
tilfælde er udbetalt for 3 kvartaler samt for resten af året.
Budget

Tillæg Omplac.

I alt

Forbrug

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)

Rest Forbrug
i%

(1.000 kr) (1.000 kr)

Konto

Kontonavn

6

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

66

RENOVATION M.V.

-496

0

0

-496

-594

98

119,8

68

ØVRIGE
3.372
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 2.876

0

0

3.372

2.374

998

70,4

0

0

2.876

1.780

1.096

61,9

6

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 1.780 tkr. ud af en bevilling på 2,9 mio. kr. Det
svarer til et forbrug på 61,9 %.
Et større forbrug på indtægtssiden vedr. renovation m.v. (konto 66) skyldes bl.a. et relativt lavt
omkostningsniveau på flere driftskonti og større afgifter.
Merforbrug på konto 68 skyldes bl.a. mindre indtægter fra salg af producerede ydelser og fra
forbrændingsafgifter i første halvår 2016.
Budget
Konto

Kontonavn

7

ANLÆGSOMRÅDET

70

ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
EKSTERNE OMRÅDER
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
DET TEKNISKE OMRÅDE
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
ARBEJDSMARKED- OG
ERHVERSRÅDET
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
FAMILIEOMRÅDET
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
UNDERVISNING & KULTUR
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
FORSYNINGSVIRKSOMHED
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
BYGGEMODNING
ANLÆGSOMRÅDET

72
73
74
75
76
77
7

Tillæg Omplac.

I alt

Forbrug

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)

Rest Forbrug
i%

(1.000 kr) (1.000 kr)

36.650

19.976

0

56.626

12.488

44.138

22,1

13.499

4.713

0

18.212

751

17.461

4,1

0

0

0

0

0

0

0,0

500

1.128

0

1.628

564

1.064

34,6

1.000

9.470

0

10.470

487

9.983

4,6

1.000

3.505

0

4.505

52

4.453

1,2

0

12.097

0

12.297

-308

12.405

-2,5

52.649

50.889

0 103538

14.034

89.504

13,6
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Anlægsområdet har et samlet forbrug på 14,0 mio. kr. ud af en bevilling på 103.538 mio. kr. Det
svarer til et forbrug på 13,6 %.
Det relativt lave forbrug på anlægsområdets konti skyldes, at flere af byggesagerne har ligget
vinterstille eller ikke er igangsat endnu. Det gælder f.eks. for handicapboliger i både Maniitsoq og
Sisimiut, hvor byggerierne nu er igangsatte.
På konto 77 er forbruget for 1. halvår 2016 et ”overskud”, hvilket skyldes, at resterende
selvstyremidler til byggemodning i Kangerlussuaq er bevilget overført til kloakering, ligeledes i
Kangerlussuaq.
Den givne tillægsbevilling har primært relation til beslutningen om overførsel af uforbrugte
anlægsmidler fra 2015.
Forbrug pr. omkostningssted
Byer og bygder i alt

-15.503

52.044

311.471
31.432
6.918
6.602
1.242
18.896
8.433
5.100
210.121
-615.718

30.459
-346
1.636
0
500
1.381
2.076
-266
16.604
0

SISIMIUT

311.471

ADMINISTRATIONSOMRÅDET
TEKNIK
ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET
FAMILIEOMRÅDET
UNDERVISNING OG KULTUR
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
ANLÆGSOMRÅDET

I

MANIITSOQ

1
2
3
4
5
6
7

ADMINISTRATIONSOMRÅDET
TEKNIK
ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET
FAMILIEOMRÅDET
UNDERVISNING OG KULTUR
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
ANLÆGSOMRÅDET

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

SISIMIUT
KANGERLUSSUAQ
SARFANNGUIT
ITILLEQ
FÆLLES BYGDER
KANGAAMIUT
ATAMMIK
NAPASOQ
MANIITSOQ
FÆLLES

A
1
2
3
4
5
6
7

36.541

6.094

30.478

16,7%

-5.736

343.995
31.186
8.554
6.602
1.742
20.110
10.509
5.018
230.279
-621.454

148.652
11.625
3.391
2.711
480
9.116
4.696
2.352
101.527
-278.487

195.343
19.561
5.163
3.891
1.262
10.994
5.813
2.666
128.752
-342.967

43,2%
37,3%
39,6%
41,1%
27,6%
45,3%
44,7%
46,9%
44,1%
44,8%

30.459

498

343.995

148.652

195.343

43,2%

26.715
17.477
11.174
110.344
124.531
-129
21.359

0
0
0
0
859
0
29.600

0
0
1.289
776
0
0
0

26.715
17.477
12.463
111.120
125.390
-129
50.959

13.388
8.868
5.005
52.257
65.442
57
3.635

13.327
8.609
7.458
58.863
59.948
-186
47.324

50,1%
50,7%
40,2%
47,0%
52,2%
-44,2%
7,1%

210.121

16.604

230.279

101.527

128.752

44,1%

15.902
10.840
6.995
95.747
63.025
1.122
16.490

0
296
0
0
0
0
16.308

15.902
11.136
6.932
99.381
63.008
1.122
32.798

7.730
5.571
3.914
42.803
32.029
925
8.555

8.172
5.565
3.018
56.578
30.979
197
24.243

48,6%
50,0%
56,5%
43,1%
50,8%
82,4%
26,1%

2.065
100
0
0
0
-167
0
184

0
0
-63
3.634
-17
0
0

Bygdernes forbrug vedr. drift forløber som forventet. Der er merforbrug vedr. forsyningsvirksomheder (konto 6) for både Maniitsoq og Sisimiut.
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Skatteafregninger og tilskud
Konto

Kontonavn

8

INDTÆGTER OG RENTER

80-01

PERSONLIG
INDKOMSTSKAT

81-01

SELSKABSSKAT

83-01
80 - 83

Budget
((1.000 kr.)

Tillæg Omplac.

I alt

(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)

-316.467

0

0

-316.467

-4.000

0

0

-4.000

TILSKUD

-351.965

0

0

SKATTEAFREGNING
OG TILSKUD, I ALT

-672.432

0

0

Forbrug

Rest Forbrug
i%

(1.000 kr.) (1.000 kr.)

-132.425

-184.042

41,8

0

-4.000

0,0

-351.965

-176.456

-175.509

50,1

-672.432

-308.881

-363.551

45,9

Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på 308,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling
på 672,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 45,9 %.
Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 5 måneder. Det skyldes, at A/Cpersonskat afregnes bagud.
Selskabsskat (konto 81-01) for 2016 afregnes primo 2017.
Andre indtægter og afskrivninger
Konto

Kontonavn

85-01

RENTEINDTÆGTER

85-04

KAPITALAFKAST PÅ
UDLEJNINGSBOLIGER

86-01

ANDRE INDTÆGTER

86-02

Budget
(1.000 kr)

Tillæg Omplac.
(1.000 kr)

I alt

Forbrug

(1.000 kr) (1.000 kr)

(1.000 kr)

Rest Forbrug
(1.000 kr)
i%

-12

0

0

-12

-21

9

178,8

-11.185

0

0

-11.185

-4.872

-6.313

43,6

0

0

0

0

-4

4

0,0

SALG AF FAST EJENDOM

-1.520

0

0

-1.520

848

-672

55,81

86-03

BET. FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING
KLOAK

-3.080

0

0

-3.080

-480

-2.600

15,6

88-00

AFSKRIVNINGER

1.100

0

0

1.100

-2

1.102

-0,2

85 - 88

ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.

-14.697

0

0

-14.697

-6.227

-8.470

42,4

Qeqqata Kommunia har i årets første 6 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast
ejendom, byggemodningsafgifter og gennemført afskrivninger for i alt 6,2 mio. kr. ud af en samlet
bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 42,4 %.
Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvis bagud af INI A/S.
Andre indtægter (konto 86-01) omfatter bl.a. de lovfæstede gebyrer, som kommunen kan opkræve i
forbindelse med administration af omlægningssager vedr. boliglån.
Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) er salg af B-324 gennemført. Salgsprovenu for salg af
B-1132 er indgået i juli 2016.
10

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

Telefon 70 21 00
Telefax 70 21 77
qeqqata@qeqqata.gl

Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2016, den 25. august 2016
Forventet ultimo beholdning
Likvid beholdning primo 2016

28.545.000

Driftsresultat iht. budget 2016
Statusforskydninger jf. budget 2016
Bevilgede boliglån
Tillægsbevilling drift,
Samlet kasseforskydning

15.503.000
0
-8.959.000
-52.044.000
-45.500.000

Likvid beholdning ultimo 2016

-16.955.000

De likvide aktiver vil falde fra 28,5 mio. kr. til -16,9 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling
bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2016, det budgetterede driftsresultat fra
budget 2016, de godkendte statusforskydninger som følge af kommende udbetaling af boliglån samt
de godkendte tillægsbevillinger i 2016.
Den gennemsnitlige kontantbeholdning i juni 2016 var på 62,9 mio. kr.
Restancer
De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.07.2016 i alt på 75,0
mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 3,8 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år.
Med hensyn til tilgodehavende vedr. A-bidrag ydet som forskud er der her fortsat tale om en
stigende tendens, idet A-bidragstilgodehavende nu udgør i alt 55,0 mio. kr.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget behandlede sagen på sit møde den 16. august 2016 og tog rapporten til efterretning.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at tage økonomirapporten til efterretning
Afgørelse
AF: spørgsmål om anlægsmidler blev besvaret af borgmesteren.
AF: spørgsmål om A-bidrag blev besvaret af borgemesteren.
Økonomirapporten blev taget til efterretning med bemærkninger.
Bilag
1. Balance for Qeqqata Kommunia.
2. Restanceliste pr. 01.07.2016
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Punkt 05 Anlægsregnskaber, kloakrenovering Kangerlussuaq , 3+1 byggesæt Illorput 2000
Kangerlussuaq, 4 byggesæt Illorput 2100 Kangerlussuaq og
skimmelsvamprenovering B-844 Naja-Aleqa Sisimiut.
Journalnr. 06.03.03
Baggrund
Der er udarbejdet anlægsregnskaber over afsluttede anlægsopgaver for:
Kloakrenovering Kangerlussuaq år 2010-2014
Byggesæt, 3+1 stk. Illorput 2000 Kangerlussuaq år 2011-2013
Byggesæt, 4 stk. Illorput 2100 Kangerlussuaq år 2014-2015
Skimmelsvamprenovering B-844 Naja-Aleqa daginstitution Sisimiut.
Regelgrundlag
For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i
Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt revisionspåtegnes.
Faktiske forhold
Følgende 4 anlægsopgaver er afsluttede og ibrugtagne:
Konto 72-41-30 + 72-41-31 Kloakrenovering Kangerlussuaq år 2010-2014
Konto 70-62-30 Byggesæt Illorput 2000, 3+1 stk. Kangerlussuaq år 2011-2013
Konto 70-62-31 Byggesæt Illorput 2100, 4 stk. Kangerlussuaq år 2014-2015
Konto 75-86-10 Skimmelsvamprenovering B-844 Naja-Aleqa daginstitution Sisimiut.
Konto betegnelse
Anlægsbevilling
Kloakrenovering Kangerlussuaq 2010-2014
21.800.000 Kr
Byggesæt, 3+1 stk. Kangerlussuaq 2011-2013
4.800.000 Kr
Byggesæt, 4 stk. Kangerlussuaq 2014-2015
4.000.000 Kr
Skimmelsvamprenov.Naja-Aleqa B-844 år 2014
951.000 Kr
Afvigelse regnet med fortegn, - = merforbrug, + = mindreforbrug.

Anlægsudgifter Afvigelse
21.800.000,00Kr
0%
4.189.490,51 Kr +12,7 %
4.624.728,99 Kr -15,6 %
714.600,96 Kr +24,9 %

Bæredygtige konsekvenser
Det er et krav fra revision at der udarbejdes anlægsregnskaber.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Regnskabs afslutning for revisionens efterfølgende godkendelse. Beløb til kloakrenovering er en del
af bloktilskudsaftalen med Selvstyret, så med anlægsregnskaberne dokumenteres, at kommunen har
brugt kloakrenoveringsmidlerne på opgaven. For Kangerlussuaq er indgået særaftale med
Økonomidirektoratet, at kommunale udgifter til byggemodning med vand og vejlys kan medtages i
opgørelse, da Nukissiorfiit ikke afholder den slags byggemodning i Kangerlussuaq modsat alle
øvrige bygder.
Direktionens bemærkninger
Ingen bemærkninger
Administrationens vurdering
Det vurderes, at anlægsregnskaberne er retvisende.
Det skal for kloakrenoveringsarbejderne bemærkes, at tilsyn, projektering af de 2 sidste etaper og
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byggeledelse er udført af kommunens personale og lønudgift dertil er bogført konto 11, ikke fordelt
ud på anlægssagen.
De renoverede kloakstrækninger er ibrugtaget og arbejderne er afsluttede.
De 3+1 byggesæt i Kangerlussuaq er B-1995, B-1996, B-1997 og B-2022 af type Illorput 2000 alle
ved Myers Ave. Mindreforbruget skyldes primært at bevilling år 2013 på 400.000 kr. skulle være på
konto 70-62-31 for 4 stk. nye Illorput 2100-huse og ikke denne konto 70-62-30. Fratrækkes dette
beløb er mindreforbruget på 7,2%. Der har været en del fejlkonteringer mellem de 2 anlægssager
for byggesæt i Kangerlussuaq, konto 70-62-30 for Illorput 2000 huse og 70-62-31 for Illorput 2100
huse. Samlet set for de 2 byggesager for i alt 8 byggesæt er der bevilget 8.800.000 kr. og har været
et forbrug på 8.814.215,50 kr., dvs. et overforbrug i alt på 14.219,50 kr. svarende til kun 0,2%. De
3+1 huse er færdigbyggede, ibrugtagne og udlejning administreres af Ini.
De 4 byggesæt i Kangerlussuaq er B-2048, B-2049, B-2050 og B-2051 af type Illorput 2100 alle
ved Myers Ave. Merforbruget skyldes dels en forkert årsoverførsel på -107.000 kr grundet forkert
indtastet stedkode på en underkonto som derved ikke kom med i sammentælling for Kangerlussuaq,
dels kommunen har forhøjet byggemodningsafgiften i planområde A7 og dels at Illorput 2100
hustypen er vanskeligere og derved dyrere at opføre end Illorput 2000. Refusion for 1 Illorput 2000
byggesæt kr. 107.775 er fejlbogført denne konto 70-62-31 skulle have været på konto 70-62-30. De
4 huse er færdigbyggede, ibrugtagne og udlejning administreres af Ini.
Mindreforbruget ved skimmelsvamprenovering B-844 daginstitution Naja-Aleqa skyldes
svampeangrebet viste sig ikke at være så omfattende, da konstruktionen blev åbnet som skønnet ved
budgetlægning. Arbejdet er færdigt og daginstitution er atter i drift.
Administrationens indstilling
Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen,
-at godkende de 4 ovennævnte anlægsregnskaber
Teknik & Miljøudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 7. juni 2016 godkendt indstillingen.
Teknik & Miljøudvalgets indstilling
Teknik & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at godkende de 4 ovennævnte anlægsregnskaber
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 14. juni 2016 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at godkende de 4 ovennævnte anlægsregnskaber
Afgørelse
Indstilling godkendt.
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Bilag
1.
2.
3.
4.

Anlægsregnskab Kloakrenovering Kangerlussuaq år 2010-2014
Anlægsregnskab Byggesæt 3+1 stk. Illorput 2000 Kangerlussuaq år 2011-2013
Anlægsregnskab Byggesæt 4 stk. Illorput 2100 Kangerlussuaq år 2014-2015
Anlægsregnskab Skimmelsvamprenovering B-844 Naja-Aleqa daginstitution Sisimiut.
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Punkt 06 Tillægsbevilling ved indtægt på konto 48 handicapområdet i Sisimiut
Journalnr. 06.02.01
Baggrund
En borger i Qeqqata Kommunia v. Sisimiut som er dømt og anbragt på institution for personer med
vidtgående psykisk handicap i Danmark på ubestemt tid, jf., kriminallovens kapitel 33 § 157 stk. jf.
§ 156 og § 158 stk. 2, har været anbragt siden september 2014, som efter en grundig gennemgang af
Kriminalloven i efteråret 2015, blev der rettet henvendelse til Departementet for Sundhed med henvisning til Kriminallovens kapitel 44, § 240, om overtagelse af anbringelsen og varetage betalingsforpligtelsen af borgeren samt efterregulere Qeqqata Kommunia´s udgifter som havde været
forbundet med anbringelsen siden september 2014.
Regelgrundlag
I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at
kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.
Faktiske forhold
Efter flere henvendelser opstartede en dialog i marts 2016 og Departementet for Sundhed overtog
betalingsforpligtelsen fra og med 01. marts 2016, indtil borgeren til stadighed opretholdes i denne
foranstaltning.
Der er indkommet tilbagebetaling på kr. 4.039.505,53 for perioden september 2014 - februar 2016.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det fremgår af udgift opgørelsen ultimo maj 2016, at Danmarkskontoret har krediteret kr.
4.039.505,53, således, at Departementet for Sundhed har refunderet Qeqqata Kommunia´s udgifter i
forbindelse med anbringelsen fra 1. september 2014 til den 29. februar 2016.
I forhold til disponeringsretten fremgår der af bilag 1 konto 9118, at handicapafdelingen har betalt
kr. 453.525,00 for januar og februar 2016, dette beløb henhører 2016 budgettet.
Overordnet ser budget på konto 4821104200 takstbetaling således ud:
Konto
Tekst
Bevilling
Tillæg
Ny bevilling
4821104200
Takstbetalinger, døgnophold i
DK
15.476
4.040
19.516
4821104200
Tilbagebetaling til kommunens
kasse
4.040
- 4.040
0
I alt bevillingsbehov

19.516

0

19.516

Administrationens vurdering
I forbindelse med borger fra Grønland, der ved dom skal anbringes på specialinstitutioner i
Danmark er det meget vigtig at man som sagsbehandler har fokus på hvilke regelgrundlag borgeren
er dømt efter i den grønlandske kriminallov. Det er efterfølgende blevet oplyst at andre kommuner
ikke har været opmærksom på samme problematik
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Administrationens indstilling
Administrationen indstiller at Familieudvalgets godkendelse,
-at tillægsbevilling ved indtægt på konto 48 handicapområdet i Sisimiut godkendes
Familieudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 15. juni 2016 godkendt indstillingen og sagen videresendes til
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget behandlede sagen på sit møde den 16. august 2016 og godkendte indstillingen.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at tillægsbevilling ved indtægt på konto 48 handicapområdet i Sisimiut godkendes
Afgørelse
Indstilling godkendt.
Bilag
1. Opgørelse over opholdsudgifter vedr. Borgeren i perioden 1. sep.2014 – 29. feb. 2016.
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Punkt 07

Tillægsbevilling til ny Musikskole i Sisimiut.

Journal nr. 59.04.01
Baggrund
Musikskolen Serravik B-956 i Karl Sivertsensvej, har i løbet af dens levetid fra 2006 været ramt af
flere vandskader samt reparationer af vandrør. Bygningen er oprindeligt bygget som
tømrerværksted, og sidenhen er den ombygget til Musikstudie for pladeselskabet ULO. Bygningen
har derfor været ombygget i flere omgange. Ved disse ombygninger har man sat vandrørene
udenfor isoleringen og derved skabt flere frostskader i rørene samt skader i bygningen. (se mail fra
musikskolelederen om bygningsstatus, bilag 1).
I vinteren 2013 skete således frostskade fra overetagen hvor kloakledning samt vandhane var frosset
til og derved var vandet løbet ned og skadet gulvarealet i underetagen, som blev repareret i et
længere forløb. Imens blev musikskolens lokaler flyttet til forskellige lokaler fremlejet af private
firmaer.
I foråret 2015, efter flere års lugtgener og efter en medarbejders konstante helbredsproblemer, blev
der konstateret skimmelsvamp i hele overetagen, og det viste sig at konstruktionen i dampspærene
var bygget omvendt og således forvoldt bygningen skader. (se besigtigelsesrapport fra R & T, bilag
2). Under reparationen blev musikskolen igen rømmet og igen flyttet ved fremlejede lokaler fra
private firmaer. Samtlige udstyr blev derefter også renset for skimmelsvamp. Ved reparationen blev
hele overetagen med skråvægge omdannet til koldrum og således blev musikskolens samlede areal
nærmest halveret fra ca 300 til 200m2 . Bygningen (underetagen) blev indflytningsklar ved
årsskiftet 2015/16.
Forsikringen har tilbudt 313.000 kr som erstatningsbeløb for skaden, hvilket dækker en nødtørftig
reparation. Kommunen kan dog også få de 313.000 kr udbetalt som kontant-erstatning, hvis vi
opgiver at reparere skaden fordi huset ønskes saneret.
I januar 2016 efter juleferien, opdager personalet vandskader igen i underetagen, hvor gulvarealerne
var fyldt med vand. Det viste sig at en rørledning i loftet var tæret pga. fejlsamling og derved
sprunget. Musikskolen har lige siden været lukket og man har igen lejet sig til lokaler fra private
firmaer.
Det nuværende bibliotek B-507 er på 200m2, men har ingen udstillingslokaler, meget beskedne
læsesalsforhold, ingen personalerum og intet depot, da depot er skimmelsvamp ramt.
Regelgrundlag
Qeqqata Kommunia´s kasse og regnskabsregulativ.
Faktiske forhold
Ved udbedring af seneste vandskade i musikskolen kunne det konstateres, at dampspærre i
stueetage også var monteret forkert på den kolde yderside og ikke mod den varme inderside.
Samtidig er yderbeklædning kun 9mm tynde profilplader der normalt kun benyttes indendørs, de
har ikke lang levetid igen. Vandstikledning er mistænkt for at være tæret. Kloaktank har været
gennemtæret og er nødtørftigt repareret. Bygningens isolering er udført iht. tidligere
bygningsreglement og opfylder ikke dagens krav, som en bygning skal ved større ombygning.
Lofthøjde er ikke tilstrækkelig til efterisolering af gulv, da der ikke er krybekælder under gulv som
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der kan isoleres fra. Der er ikke handicapadgang til bygning med rampe og brede døre og der er
ikke handicapadgang til toiletrum. Der er monteret asbestholdige eternitplader på gavle 1. sal, de er
ikke længere lovlige. Oliefyr og varmerør er gamle og har begrænset restlevetid. Konklusionen fra
OTM er at bygningen B-956 er i så ringe stand at det ikke vil kunne svare sig at ofre flere penge på
at vedligeholde den, og bygningen er af så ringe konstruktiv kvalitet, at den ikke er egnet til at
tilbygge eller omindrette.
Grundet de mange defekter og reparationer har personalet igennem hele musikskolens levetid, været
nødsaget til at flytte inventar samt undervist i et hav af undervisningslokaler som var spredt ud i
flere dele af byen. Og personalet er selvsagt trætte af en defekt bygning samt usikker fremtid med
bygningen. Uddannelsesområdet har sammen med teknik- og miljøområdet vurderet, at endnu en
renovering af musikskolen ville være meget kortsigtet og blot udskyde det uundgåelige, nemlig en
ny bygning. Der er set på 2 løsninger i forhold til musikskolens fremtid.
Forslag 1: Ny musikskole samme sted som hidtil
Musikskolelederen har udarbejdet et oplæg for en fremtidsorienteret musikskole, med de rette
lokaler og dimensioner. (se bilag 3 Oplæg vedr. lokaler for Serravik, udarbejdet af
musikskolelederen).
I oplægget foreslås der en nyoprettet bygning ved samme område som nuværende musikskole, da
den er placeret centralt for samtlige brugere. Der ønskes en ny bygning på omkring 400 m2 som vil
koste ca. 12 mio. kr. inkl. nye stikledninger og sanering af den gamle bygning.
I første omgang kan der benyttes de ca. kr. 300.000 kommunen har fået tilbudt fra forsikringen som
kontanterstatning hvis vi undlader at reparere bygningen, til at få et rådgiverfirma til at udarbejde
projektforslag ud fra Musikskolens oplæg.
Forslag 2: Tilbygning til Kulturhus med musikskole og bibliotek
I lyset af den eksisterende bibliotek ikke længere er tidsvarende og man igennem en årrække har
ønsket et nyt bibliotek, og samtidig med har haft ønske om at samle kulturinstitutionerne i Sisimiut,
foreslås at der opføres ny bygning der kan huse både bibliotek samt musikskole. Musiskolens areal
ønskes som forslag 1 på ca. 400 m2 og bibliotekets areal på ca. 300 m2. Bygningen foreslås placeret
som tilbygning/forlængelse af kulturhuset og derved skabes synergi effekt, hvor kulturhusets lokaler
samt café kan indgå i kulturcenteret. Der vil således være nogle synergieffekter både ift. areal på
formodentlig 100 m2 og efterfølgende drift.
Derudover vil minihallen også være en mulighed for at kunne være et samlingssted for større
arrangementer. Bygningen med musikskole og bibliotek vurderes til at koste ca. 18 mio. kr. Ved
projekteringen kan rådgivere lave skitseprojekt for at få en nærmere afklaring af lokalebehovene og
synergimuligheder. Med baggrund i dette forslag og nærmere overslagsbeløb for
anlægsomkostningerne kan byggeriet enten indstilles til kommunens anlægsbudget, eller udbydes i
en arkitektkonkurrence hvor fondsfinansiering evt. kan komme på tale.
Lederne af kulturhuset, biblioteket og Nalunnguarfiup atuarfia er blevet hørt, og alle er enige
omkring tanken om kulturcenter samt placering.
Bæredygtige konsekvenser
Bygning af en ny musikskole og evt. bibliotek vil være bæredygtigt, da man derved vil spare på
vedvarende reparationer af en defekt bygning. Ved sammenbygningen af nyt bibliotek og
Musikskole ved Taseralik vil der kunne opnås synergieffekter på det kulturelle og driftsøkonomiske
område, samtidig med at der skabes sammenhængende kulturelt miljø. Ved sammenbygningen vil
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café, toiletter, udstillingsrum og køkkenfaciliteter kunne deles.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Udarbejdelse af skitseforslag inden for den beløbsramme på 300.000 forsikringen har meddelt vil
ikke belaste kommunens budget. Synergieffekter på personale og lokaleområdet vil skulle
indarbejdes i kommende driftsbudgetter fordelt mellem Musikskole, Bibliotek, Kulturhus og
eventuelt Minihal (Skole2).
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer at en tilbygning til kulturhuset med musikskole og bibliotek vil være en
fremtidsorienteret og tidssvarende til glæde for brugerne og indbyggerne i Sisimiut.
Sammenbygning med både Kulturhus, nyt bibliotek og Minihal vil gøre ny Musikskole og bibliotek
til en del af et samlet dynamisk Kulturcenter i Sisimiut, der vil få større kapacitet til at løfte store
udstillinger og koncertarrangementer som Arctic Sounds Festival, byens 3-4 sangkor vil kunne
huses, div. musikarrangementer vil få plads, en integreret musikuddannelse i samarbejde med GUX
vil etableres m.v.
Administrationens indstilling
Det indstilles til uddannelses- kultur- og fritidsudvalget, økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsens godkendelse
•
at der arbejdes videre med forslag 2 og indarbejdes en tillægsbevilling på 18 mio. kr. ligeligt
fordelt mellem 2017 og 2018
•
at den eksisterende bygning B-956 ikke repareres yderligere og forsikringens
erstatningsbeløb på 300.000 kr. bruges til udarbejdelse af skitseprojekt
Uddannelses- kultur- og fritidsudvalgets behandling af sagen
Udvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 og afslog indstillingen.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget behandlede sagen på sit møde den 16. august 2016 og godkendte indstillingen.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at godkende,
-indstilling nr 2 “at den eksisterende bygning B-956 ikke repareres yderligere og forsikringens
erstatningsbeløb på 300.000 kr. bruges til udarbejdelse af skitseprojekt,
endvidere at afslå indstilling nr. 1 samt sagen skal videresendes til budget seminar.
Afgørelse
MI: gjorde opmærksom på at musik er larmende og der skal være stilhed på bibliotek, så de
modarbejder hinanden.
Siumut vil gerne vide om kommunen allerede har eget hus der kan bruges til formålet.
Indstilling godkendt med bemærkninger.
Bilag
1.
Bygningsstatus af musikskolelederen
2.
Besigtigelsesrapport fra R & T
3.
Oplæg vedr. lokaler af musikskolelederen
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Punkt 08 UNESCO verdensarvsområde i Qeqqata Kommunia
Journalnr. 80.11
Baggrund
På baggrund af Qeqqata Kommunalbestyrelses beslutninger d. 23. februar 2010 og d. 27. februar
2014 er der arbejdet videre med optagelse af et UNESCO verdensarvsområde i Qeqqata Kommunia.
Der forventes afleveret en ansøgning til UNESCO i en foreløbig version i september 2016 og en
endelig version 1. februar 2017.
Regelgrundlag
UNESCO er som FN organisation et udenrigsanliggende, som i Rigsfællesskabet håndteres af
staten. Men UNESCO håndterer i FN regi kulturforhold, som dels er et Selvstyreanliggende, dels et
kommunalt anliggende. Der bør/skal således være enighed mellem Staten, Selvstyret og Kommunen
om nomineringen af et verdensarvsområde.
Faktiske forhold
I efteråret 2014 blev professor Morten Meldgaard projektleder for arbejdet, og samtidig indvilgede
arkæologerne Claus Andreasen og Jens Fog Jensen i at stille sig til rådighed for projektet. De 3
eksperter har arbejdet sammen med en projektgruppe med deltagelse fra ACB, museet og
kommunen. En styregruppe nedsat af Naalakkersuisoq for Kultur og Qeqqata Kommunias
borgmester har deltagelse af Slots- og Kulturstyrelsen, Selvstyret og Kommunen.
I juli 2015 opnåede projektet støtte fra Aage V. Jensens Charity Foundation på 1,8 mio. kr., så
arbejdet kunne intensiveres. Projektgruppen har arrangeret borgerworkshop i Sisimiut i januar og i
Kangerlussuaq i juni, hvor projektgruppen samtidig har afholdt møde. Der planlægges borgermøde i
Sarfannguit i sommeren i 2016.
Projektgruppen arbejder på en ansøgning inklusiv en forvaltningsplan. Områdeafgrænsningen er
blevet en smule justeret som følge af projektgruppens arbejde. Der forelægger nu et kort over
UNESCO området, som ikke forventes ændret.
Naalakkersuisoq for Råstoffer har i brev af 23. maj 2016 meddelt, at Grønlands Selvstyre vil
respektere denne områdeafgrænsning, så der ikke fremover tildeles licenser til råstofefterforskning/udvinding i området.
Projektgruppen har også arbejdet med et navn til området. Det har været mange forskellige forslag,
heraf mange nye navne. UNESCO anbefaler imidlertid, at man benytter eksisterende navne fremfor
at finde på nogle nye, så langt om længe er forslaget på ”Aasivissuit-Nipisat” med undertitlen
 Sermersuup immallu akornanni Inuit Piniarfii (på grønlandsk)
 Inuit Hunting Ground between Ice Cap and Sea (på engelsk)
 Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav (på dansk)
Aasivissuit og Nipisat er de to vigtigste bopladser, henholdsvis sommer og vinter i området, og
dermed UNESCO områdets vigtigste sites. ”Aasivissuit” er også første ord i forslaget på den
tentative liste, da UNESCO området fyldte omkring 4 gange så meget arealmæssigt som det nye
forslag.
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Bæredygtige konsekvenser
Det er kulturelt og erhvervsmæssigt bæredygtigt, at få etableret et UNESCO verdensarvsområde.
Såfremt det lykkedes vil det både være med til at beskytte området og til at fortælle den historiske
og kulturelle historie om jagt og inuitkultur i gennem tusinde år i Qeqqata Kommunia.
Samtidig vil det også give erhvervsmæssige muligheder, idet det i lighed med UNESCO
verdensarvsområdet ved Kangia Isfjord ved Ilulissat vil tiltrække et stort antal turister til regionen.
Med udarbejdelse af en forvaltningsplan for verdensarvsområde sikres det forhåbentligt, at
verdensarvsområdet forbliver et aktivt fangstområde, hvor der værnes om både jagtkulturen og
naturen/dyrelivet.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Udarbejdelse af ansøgning forventes at beløbe sig til knap 3 mio. kr., hvoraf Aage V. Jensen
Charity Foundation støtter med 1,8 mio. kr. De resterende 1,2 mio. kr. har primært været finansieret
via Selvstyrets RUS- og bygdeindsats.
Såfremt området bliver optaget på UNESCO listen vil der være en række driftsudgifter forbundet
med at gennemføre og overvåge forvaltningsplanen. Disse udgifter vil kunne gennemføres via
omprioriteringer indenfor primært de administrative udgifter i kommunen.
Såfremt området bliver optaget på UNESCO listen vil der være en række udgifter til infrastruktur-,
informations- og toiletfaciliteter. Modsat bør det medføre flere turister og dermed flere indtægter i
turistsektoren.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at UNESCO verdensarvsområde i Qeqqata Kommunia vil
bidrage til såvel en bedre historiske og kultur forståelse af vores kommunens udvikling gennem
tiden som en turisme- og erhvervsmæssig udvikling til gavn for kommunen.
Det er administrationens håb, at det vil være muligt at fremsende en ansøgning til UNESCO om
nominering af UNESCO verdensarvsområdet i Qeqqata Kommunia i udkast ved udgangen af
september 2016, og en endelig ansøgning pr 1. februar 2017.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at UNESCO området i Qeqqata Kommunia får navnet ”Aasivissuit-Nipisat” med undertitlen
- Sermersuup immallu akornanni Inuit Piniarfii (på grønlandsk)
- Inuit Hunting Ground between Ice Cap and Sea (på engelsk)
- Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav (på dansk)
-at der arbejdes videre med UNESCO projektet med henblik på foreløbig aflevering af ansøgning i
september 2016 og endelig ansøgning d. 1. februar 2017
-at forvaltningsplan for UNESCO området forelægges til godkendelse i efteråret 2016
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Økonomiudvalget behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 14. juni 2016 godkendt indstillingen. På den engelsk undertitel
skal ”Cap” tages ud.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at UNESCO området i Qeqqata Kommunia får navnet ”Aasivissuit-Nipisat” med undertitlen
- Sermersuup immallu akornanni Inuit Piniarfii (på grønlandsk)
- Inuit Hunting Ground between Ice Cap and Sea (på engelsk)
- Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav (på dansk)
-at der arbejdes videre med UNESCO projektet med henblik på foreløbig aflevering af ansøgning i
september 2016 og endelig ansøgning d. 1. februar 2017
-at forvaltningsplan for UNESCO området forelægges til godkendelse i efteråret 2016
-at den engelske undertitel ”Cap” skal tages ud
Afgørelse
Indstilling godkendt med bemærkninger. Betegnelserne for steder skal efterses.
Bilag
1. Referat af kommunalbestyrelsens møde d. 27. februar 2014 pkt. 14.
2. Kommissorium for UNESCO projektet
3. Brev fra Naalakkersuisoq for Råstoffer af 23. maj 2016
4. Kort over nyt UNESCO verdensarvsområde
5. Kort over tentativ UNESCO verdensarvsområde
6. Pjece for UNESCO verdensarvsområdet
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Punkt 09

Indførelse af familieklasser

Journalnr. 55.08.03.02
Baggrund
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde den. 29. februar 2016 at der
arbejdes videre med at indføre familieklasser på alle 3 byskoler i kommunen.
I maj 2016 var der indledende kurser og oplæg om familieklasser på de 3 byskoler ligesom
kommunalbestyrelsen fik et oplæg på deres fysiske møde i Maniitsoq d. 26. maj 2016.
Det er nu blevet undersøgt hvilke økonomiske konsekvenser, der vil være, hvis der skal indføres
familieklasser i skoleåret 2016/2017, hvilket betyder at der skal omplaceres midler fra eksisterende
bevillinger.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.
Faktiske forhold
I forhold til anvendelse af timer til familieklasse har det derfor været nødvendigt at se på hvilke
muligheder der eksisterede indenfor de bevilligede timer til undervisningen. I 2015 besluttede
kommunalbestyrelsen at give skolebestyrelserne på de 3 byskoler kompetence til at vælge mellem
ekstraklasser og skolefeordning.
Den enkelte skolebestyrelse på byskolerne har således kompetence til at afgøre om den enkelte
byskole skal have op til 2 omsorgsklasser, krea-klasser, alternativklasser, erhvervsklasser eller 1
omsorgsklasse, krea-klasse, alternativklasse, erhvervsklasse og 1 normering som skolefé.
Denne beslutning ønskes hermed udvidet til også at gælde familieklasser. En anden mulighed er at
anvende holddannelsestimer til brug af familieklasser.
Skolerne har de seneste år fået tildelt forskellige timer til forskellige ordninger og det er disse
allerede eksisterende ordninger som der tænkes at der kan prioriteres mellem når der skal tages
timer til familieklasser.
Holddannelse er en ordning fra de tidligere folkeskoleforordninger, som foreløbig er videreført,
men som skal revurderes i forbindelse med, at der vedtages ressourcemodel om undervisningstimer.
På kommunalbestyrelsens møde d. 30. april 2015 godkendte kommunalbestyrelsen udvalgets
indstilling om at der indtil ny ressourcemodel for undervisningstimer er godkendt fortsat tildeles 6
timer pr elev og 40 timer pr klasse til holddannelse samt 2-lærerordning i 1. klasse på byskolerne.
I forhold til opstart af familieklasser er der behov for kursus for familieklasselærerne i løbet af 2.
halvår af 2016. De nødvendige midler kan prioriteres indenfor de afsatte bæredygtighedsmidler til
helhedsorienteret folkeskole. Økonomiudvalget afsatte i marts 2016 160.000 kr. til denne del, som
var påtænkt igangsættelse af læseindsats for yngste og mellemtrin, men dette kan først igangsættes i
2017.
Administrationen har indstillet 1 familieklasse til hver byskole som budgetønske til budget 2017.
Bæredygtige konsekvenser
Det er ifølge erfaringerne med familieklasser i Danmark og Nuuk bæredygtigt at indføre
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familieklasser. Tilmed viser flere undersøgelser at der kan være ressourcemæssige gevinster at finde
ved at indføre familieklasser. Det er økonomisk bæredygtigt at prioritere midler indenfor de
eksisterende tilbud og eventuelt prioritere nye tilbud en gang årligt ved budgetforhandlingerne frem
for at søge tillægsbevilling.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ved at give større beføjelser til de enkelte skolebestyrelser kan den enkelte skole afgøre om de vil
benytte 1 eller 2 familieklasser. Såfremt budgetforslaget fora chefgruppen om 1 familieklasse til
hver byskole prioriteres, vil der fra 2017 af blive afsat midler til minimum 1 familieklasse på hver
byskole.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at skolebestyrelserne selv bør prioritere om de vil prioritere
familieklasser og i så fald hvilke tiltag de vil nedprioritere for at gennemføre ønsket om
familieklasser. Det vil på sigt være hensigtsmæssigt med 2 familieklasser på hver byskole. 1
familieklasse for 1.-5. klasse og 1 familieklasse for 6.-10.
Det er administrationens vurdering, at det vil være en god løsning hvor hver skolebestyrelse selv
kan afgøre om det er mest hensigtsmæssigt med
- 2 familieklasser
- 1 familieklasse og 1 ekstraklasse (alternativ-/omsorgs-/krea-/erhvervsklasse)
- 1 familieklasse og 1 skolefé
- 2 ekstraklasser
- 1 ekstraklasse og 1 skolefé
Det er derudover administrationens vurdering, at det vil være en god løsning hvor hver
skolebestyrelse selv kan afgøre om det er mest hensigtsmæssigt at oprette 1 ekstra familieklasse
hvor timerne tages fra holddannelsestimer der allerede er vedtaget i ressourcemodellen
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til uddannelses-, kultur- og fritidsudvalgets, økonomiudvalgets og
kommunalbestyrelsens godkendelse,
at skolebestyrelserne på byskolerne tildeles kompetence til at afgøre at den enkelte byskole kan
vælge 2 af følgende muligheder: 1-2 familieklasser, 1-2 alternativ-/omsorgs-/krea-/erhvervsklasser
og 1 skolefénormering
at skolebestyrelserne på byskolerne yderligere kan tildeles kompetence til at afgøre at den enkelte
byskole kan vælge 1 ekstra familieklasse taget fra holddannelsestimerne på skolerne
at de afsatte midler til helhedsorienteret folkeskole i 2016 prioriteres til afholdelse af kursus for
familieklasselærere
Uddannelses- kultur- og fritidsudvalgets behandling af sagen
Udvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 og godkendte indstillingen.
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Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget behandlede sagen på sit møde den 16. august 2016 og godkendte indstillingen.
Uddannelses-, Kultur-, og Fritidsudvalget skal under sin forberedelse af indførelse af familieklasser
undersøge virksomhedernes interesse for at lade deres personale deltage i familieklasser.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at godkende:
at skolebestyrelserne på byskolerne tildeles kompetence til at afgøre at den enkelte byskole kan
vælge 2 af følgende muligheder: 1-2 familieklasser, 1-2 alternativ-/omsorgs-/krea-/erhvervsklasser
og 1 skolefénormering
at skolebestyrelserne på byskolerne yderligere kan tildeles kompetence til at afgøre at den enkelte
byskole kan vælge 1 ekstra familieklasse taget fra holddannelsestimerne på skolerne
at de afsatte midler til helhedsorienteret folkeskole i 2016 prioriteres til afholdelse af kursus for
familieklasselærere.
Og at Uddannelses-, Kultur-, og Fritidsudvalget under sin forberedelse af indførelse af
familieklasser undersøge virksomhedernes interesse for at lade deres personale deltage i
familieklasser
Afgørelse
Indstilling godkendt.
Bilag
1. Beskrivelse af familieklasser.
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Punkt 10

Landsplanredegørelse 2016 i offentlig høring

Journal nr. 16.01.00
Baggrund
Finansdepartementet har den 24. juni 2016 sendt landsplanredegørelse 2016 ”Den nødvendige
prioritering” i offentlig høring til d. 25. juli 2016. Kommunerne har fået frist til d. 19. august 2016.
Regelgrundlag
Økonomiudvalget er planudvalg i Qeqqata Kommunia.
Faktiske forhold
Grønlands Selvstyre er efter en lang årrække uden de lovpligtige landsplanredegørelser begyndt at
udarbejde årlige landsplanredegørelser. I 2015 og nu igen i 2016.
Landsplanredegørelsen samlet selvstyrets mange sektorplaner i et samlet overordnet dokument, så
det bliver nemmere for borgere, virksomheder, kommuner osv. at overskue Selvstyrets planlægning.
I kapitel 2 gennemgås den overordnet infrastruktur og udbygningsplanerne herfor, primært søkablet
nordover og lufthavnsplanerne. Der er også en gennemgang af erhvervssektorerne indenfor primært
fiskeri og råstoffer samt turisme. Vedr. fiskeri bemærkes, at rejerne synes vendt tilbage til Sisimiut
som for 10 år siden samt at torsken går sin indmarch i kommunen sydfra.
I kapitel 3gennemgås status på Selvstyrets sektorplaner. Primært omtales igen den store
lufthavnspakke byggende på bl.a. turismestrategien. Begge er planer, som Qeqqata Kommunia
tidligere har kritiseret for at være usaglige og benytte sig af fejlfyldt datagrundlag.
I listen over Selvstyrets sektorplaner er kun to markeret som gennemført, nemlig råstof og affald.
Det er dog bemærkelsesværdigt, at sektorplanen for affald omtales som færdig og overdraget
kommunerne, når dumpen i Kangerlussuaq netop ikke er overdraget Qeqqata Kommunia endnu.
I kapitel 4 peges endnu en gang på behovet for at få forbedret uddannelsesniveauet og faren for en
fremtidig høj forsørgerbyrde med et stigende antal ældre.
Kapitel 5 omhandler Selvstyrets bostedsprofiltiltag, hvilket er et forholdsvis nyt tiltag, som
præsenteres og behandles i Landsplanredegørelse. Landsplanredegørelse 2015 indførte også de
såkaldte bostedsprofiler baseret på måling af 10 demografiske parametre. Parametrene var
demografi, økonomi, erhverv, infrastruktur, bolig, uddannelse, arbejdsstyrke, socialområdet,
sundhed, klima og kultur. De enkelte bosteder var så opgjort efter, hvor mange parametre, der var
sårbare. Bosteder var så placeret på et sårbarhedsindeks, hvor bostederne i Qeqqata Kommunia
havde følgende sårbarhedsindikator:
Bosted Atammik Sisimiut Kangerlussuaq Sarfannguit Itilleq Kangaamiut Napasoq Maniitsoq
Sårbar
2
4
5
5
5
7
7
8
Landsplanredegørelse 2016 medtager nu 15 parametre og inddeler bostederne i to kategorier
afhængig af sårbarhed og økonomi. Bostederne i Qeqqata Kommunia har i 2016 følgende placering
Høj sårbarhed

Lav sårbarhed
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God økonomi
Dårlig økonomi

Maniitsoq, Kangaamiut
Itilleq, Napasoq

Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit
Atammik

Alle byerne har en god økonomi i indekset, men det er bemærkelsesværdigt, at de byer, der har en
høj sårbarhed, herunder Maniitsoq, alle har få eller ligefrem mistet selvstyrearbejdspladser set over
en længere årrække. Der er således en fare for, at Sisimiut og Kangerlussuaq med fraflytning af de
seneste selvstyrearbejdspladser om få år ligesom Maniitsoq vil have en sårbar økonomi.
Som en mindre detalje i Landsplanredegørelse 2016 bemærkes, at Finansdepartementet benytter sig
af Buarsikkut til at få et smil på læben. Her gøres grin med kommunernes byplanlægning og forslag
(Ligeværdig Fremtid), Air Greenlands strategi og befolkningen, men bemærkelsesværdigt medtages
ingen af Robert Holmenes tegninger, hvor Selvstyret er mål for morskaben.
Bæredygtige konsekvenser
Det er bæredygtigt med en bedre planlægning og synliggørelse af Selvstyrets planlægning, så
Landsplanredegørelserne er vigtige dokumenter svarende til kommunerne planstrategier.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Landsplanredegørelsen har i sig selv ikke økonomiske og administrative konsekvenser, men
tydeliggør Selvstyrets politik. Gennemføres Selvstyrets politik og dermed indholdet i
Landsplanredegørelsen vil det have store negative økonomiske for Qeqqata Kommunia, idet de
markante investeringer i lufthavne ikke er placeret i Qeqqata Kommunia og vil medføre markante
forværringer og fordyrelser af såvel den interne som ekstern beflyvning for borgerne i Qeqqata
Kommunia.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der er mange gode tiltag og udmeldinger i
Landsplanredegørelsen, herunder behov for Landsplanlægning og sektorplaner i både Selvstyre og
kommuner, så borgerne og erhvervsliv tydeligere kan se og planlægge efter offentlige tiltag. Det er
positivt, at Landsplanredegørelsen omtaler behovet for både udlægning af opgaver til kommuner og
udflytning af selvstyrearbejdspladser fra hovedstaden til resten af landet.
Det er også administrationens vurdering, at det er positivt, at Landsplanredegørelsen ser på
forskellige parametre for alle bosteder i landet. Det er utvivlsomt behov for at finde gode parametre
på erhvervsområdet, som Landsplanredegørelsen også selv omtales.
Det er administrationens vurdering, at der kan være en fare for, at Selvstyrets bostedsprofil bliver
anvendt forkert. Da Selvstyret fylder meget i den grønlandske økonomi, medfører Selvstyrets
investeringer i et bosted positive parametre, som Selvstyret så igen benytter til at bekræfte at
Selvstyret gennemfører den rigtige politik. Men samlet set vil mange bosteder dermed få dårligere
og dårligere parametre, når Selvstyret ikke prioriterer og investerer i disse bosteder. Det er set i de
senere år, hvor en al for stor del af selvstyrets investeringer er brugt i hovedstaden. Det samme vil
ske, hvis langt størstedelen af Selvstyrets investeringer i de kommende år skal gå til lufthavne
fremfor at sikre generelle forbedringer til alle bosteder, så som en forbedret IT infrastruktur, en
betryggende sundhedssektor og et uddannelsessystem for alle.
Det er derfor administrationens opfattelse, at Selvstyret bør opfordres til at se på sammenhængen
mellem bosteder med meget få selvstyrearbejdspladser og offentlige investeringer med
27

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

Telefon 70 21 00
Telefax 70 21 77
qeqqata@qeqqata.gl

Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2016, den 25. august 2016
bostedsprofilerne.
Det er dog også administrationens opfattelse, at det er skuffende, at Landsplanredegørelsen ved
Finansdepartementet ikke omtaler manglen på sektorplan for lufthavne og samfundsøkonomiske
beregninger herfor, før der på Efterårssamlingen 2015 blev truffet beslutning om Lufthavnspakken.
Det er utroværdigt og useriøst, at man efterfølgende udarbejder disse, så de passer til den politiske
beslutning. Ligeledes er det meget problematisk, at Landsplanredegørelsen ikke kritiserer
sektorplan for turisme for anvendelse af forkerte data om turismen i Kangerlussuaq.
I den forbindelse havde det klædt Finansdepartementet at benytte samme kritiske tilgang til
departementernes sektorplaner som Finansdepartementet har til kommuner og andre interessenter,
som det bl.a. kommer til udtryk med anvendelsen af Buarsikkut.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget behandlede sagen på sit møde den 16. august 2016 og godkendte indstillingerne.
Svarbrevet skal indeholde svar omkring Forslaget til Finanslov for 2017.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at godkende,
At der afgives høringssvar i overensstemmelse med ovenstående sagsfremstilling
At der til høringssvaret vedlægges kommunens høringssvar og breve vedr. lufthavnspakken og
turismestrategien
Svarbrevet skal indeholde svar omkring Forslaget til Finanslov for 2017.
Afgørelse
AF: det er vigtigt at sektorplanen kommer med. Overdragelse af ansvaret for anlægsopgaver til
kommunerne skal rettes henvendelse til Namminersorlutik Oqartussat
Indstilling godkendt med bemærkninger.
Bilag
1. Landsplanredegørelse 2016 ”Den nødvendige prio
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Punkt 11

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 for vildmarksressort syd for Itilleq.

Journalnr. 16.03.03
Baggrund
Sirius Greenland har i brev af 13. juli 2015 til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og
Handel ansøgt om turismekoncession til vildmarksressort i Erfalik-området.
Ansøgningen blev behandlet af økonomiudvalget den 14. juni 2016, hvor det besluttedes:
at det meddeles Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel og Sirius Greenland,
A. at Qeqqata Kommunia vil udarbejde forslag til et kommuneplantillæg for en
vildmarkedsressort
- inklusiv heliski, guidede ski touring- og langrendsskiture, mountain fatbike, hundeslæde
- eksklusiv overnatnings- og forplejningsfaciliteter og sportsfiskeri
B. at kommuneplanforslaget forventes forelagt kommunalbestyrelsen i august og udsendt i
offentlig høring herefter
Sirius Greenland har efterfølgende den 19. juli 2016 fremsendt en supplerende ansøgning, hvori der
søges om at supplerende turisme aktiviteterne med:
 Vandring/hiking
 Kano/kajak/rafting
 Trofæjagt på rensdyr og småvildt.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 17 af 17, november 2010 om planlægning og arealadministration.
Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte
landområder.
Faktiske forhold
I henhold til det tidligere godkendte kommuneplantillæg nr. 27 for ørredelve og lov om turisme
koncessioner er der meddelt koncession til betalingslystfiskeri på 2 ørredelve i området (Elvene 4
og 6 Erfalik og Naparisat), derfor kan der nu ikke udarbejdes en samlet turismekoncession til
Erfalik-området indeholdende sports-/lystfiskeri. Ligeledes kan der dermed heller ikke gives
koncession/eneret til overnatnings- og forplejningsfaciliteter i Erfalik-området.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 omfatter et areal på 660 kvkm og er beliggende syd for Itilleq,
og er afgrænset af fjordene Itillip Ilua og Kangerluarsussuaq, samt dalene Qooruarsuaq Killeq og
Umiartortarfiata Qoorua.
Princippet er at kommuneplantillægget etableres som et tema ovenpå eksisterende planer. Således
berøres kommuneplantillæg nr. 27 for ørredelvene ikke af nærværende plan, det udlagte
hytteområder 957-K21 berøres heller ikke. Kommuneplantillægget berører alene retten til at sælge
de i planen nævnte turistaktiviteter og den aktør der får meddelt en turisme koncession i henhold til
planen kan som den eneste sælge disse ydelser indenfor området.
Med planen åbnes der mulighed for at etablere et vildmarksressort på 500 kvm + 200 kvm udhus
samt 5 mindre aktivitets- og sikkerhedshytter. Byggeri og aktiviteternes omfang skal tilrettelægges
så området fortsat fremtræder som vildmark. Der kan etableres bådebroer hvor det er nødvendigt for
en sikker adgang for turister. Ønskes ovennævnte aktiviteter knyttet på allerede meddelte
koncessioner til sportsfiskeri kan de hermed forbundne byggemuligheder supplere ovennævnte.
Af planen fremgår tillige at der kan etableres kørespor for snescootere og sommerkørespor for
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ATV’er, der vil kunne benyttes når disse er indarbejdet i kørselsvedtægten. Kommunalbestyrelsen
skal dermed på et senere tidspunkt tage stilling til dette spørgsmål, så der tages ikke med
kommuneplantillægget beslutning om motoriseret kørsel i området. Der bør dog minimum åbnes for
snescooterkørsel om vinteren, jf. muligheden for koncession herpå.
Bæredygtige konsekvenser
Udbud af koncessioner vil bidrage til at turismen i Grønland udvikles og understøttes som et
økonomisk bæredygtigt erhverv. Samtidig er der i det hidtidige udbud af turismekoncessioner lagt
vægt på at alle aktiviteter foregår på et bæredygtigt grundlag hvor naturen ikke påvirkes negativt.
Det sikres således at der er styr på spildevand, affald og lign. I udbud af koncessionsområderne
lægges der vægt på inddragelse af lokale så der forsøges skabt en forøget lokal beskæftigelse..
Økonomiske og administrative konsekvenser
Udarbejdelse af et planforslag har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for
Qeqqata Kommunia, bortset fra ca. 60 timers administrativt arbejde. De anlæg der skal etableres i
koncessionsområderne gennemføres ved den enkelte koncessionshavers foranstaltning.
Udgangspunktet er, at turist aktiviteterne vil skabe nye skatteindtægter og beskæftigelse for lokale.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at et vildmarksressort syd for Itilleq kan danne en god ramme
for udnyttelsen af mulighederne for turismeudviklingen i Qeqqata Kommunia. Samt at udvidelsen
med aktiviteter er hensigtsmæssig for at sikre det bedst mulige investeringsgrundlag for de
turistaktører der vil etablere en vildmarksressort.
Det er administrationens vurdering, at kommuneplantillægget med fordel kan omfatte koncession til
kajakroning, paragliding og jagt på småvildt og rensdyr. Dette er indarbejdet i
kommuneplantillægget, men såfremt der ikke er politisk tilslutning hertil, kan planen godkendes og
udsendes i høring uden disse dele.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget behandlede sagen på sit møde den 16. august 2016 og godkendte indstillingen.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at godkende,
-at forslag til kommuneplantillæg nr. 28 offentliggøres i en periode på 8 uger.
Afgørelse
MO: Siumut kræver at er afholdes borgermøde indenfor 8 uger.
AF: IA og Parti Naleraq er imod at benyttelse af så stor et areal til formålet, men støtter forslag om
borgermøde da befolkninger har ret til mødet.
Indstilling godkendt samt afholdelse af borgermøde.
Bilag
1. Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder
2. Sirius Greenlands brev af 13. juli 2015.
3. Sirius Greenlands brev af 19. juli 2016.
4. Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 for et vildmarksressort syd for Itilleq
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Punkt 12 Ny hyrevognskørselsvedtægt i Qeqqata Kommunia
Journalnr. 70.03.16
Baggrund
Ny forslag til kommunalvedtægt om hyrevognskørsel i Qeqqata Kommunia ses på bilag 1, som er
tiltænkt til at gælde for hele kommunen.
Sidst har sagen været til TMU d. 9. december 2014. Punkter som er nævnt under TMU-mødet er
indarbejdet i forslaget, og der er kommet flere punkter, og dermed ny høring.
Administrationen har udover TMU’s krav om indarbejdelse af indsigelserne fra sidste politiske
behandling i 2014 hermed tilføjet øvrige punkter i forslaget til ny hyrevognsvedtægt. Det skyldes
dels nødvendige ændringer af regelgrundlag i forhold til det gamle forslag (bilag 3), og kommunens
åbenlyse manglende muligheder for at rette op på forholdene ved bevillingshavernes overtrædelser
af vedtægten.
Administrationen har i forbindelse med udarbejdelse af denne forslag til ny hyrevognsvedtægt
fokuseret på kundeservice relaterede tiltag, kundernes sikkerhed, udvikling af taxabranchen, og ikke
mindst effekten af hyrevognvedtægten. Vedr. effekten af hyrevognsvedtægten er der fokus på
sandsynligheden for taxabevillingshavernes efterlevelse af hyrevognsvedtægten via incitamenter.
Forslaget er løbende blevet tilpasset i takt med indhentelse af informationer og høringer fra
relevante parter og interessenter.
Regelgrundlag
Der er intet i lovgivningen som regulerer udstedelsen af hyrevognsbevillinger, og derfor kan
Kommunalbestyrelsen selv indfører et regelsæt herfor.
Hidtil regelgrundlag, som nu er ophævet pga. kommunesammenlægning, er: § 14, stk. 1, i
bekendtgørelse af 11. april 1980 om hyrevognskørsel i Sisimiut Kommune og § 14, stk. 1, i
politibekendtgørelse af 2. marts 1979 om hyrevognskørsel mv. i Maniitsup Kommunea.
Børneattest indhentes iht. Inatsisartutlov nr. 8 af 19. maj 2010 om pligt til at indhente børneattest.
Faktiske forhold
TMU bad i år 2014 om indarbejdelse af §7, §10, §15, se gammel forslag (bilag 3), i forhold til de
indgivne gamle indsigelser, indsigelsen mht. §17 er indarbejdet i §27.
Nye punkter i det nye forslag (Bilag 1) omhandler overordnet om omregistrering (§2, stk. 2),
fritagelsen for pligten (§8, stk. 6), nattevagtordning i Kangerlussuaq (§15), pligt til udlevering af
restancebekræftelse (§16), licensnummer til hyrevogne (§17) og kontrol (§25). §14, der omhandler
trafikbog stryges ud – hvilket betragtes som unødig administration.
Bevillingshavere, lokalstationer og Akileraartarnermut Pisortaqarfik i Qeqqata Kommunia er blevet
hørt i perioden 8. marts – 6. april 2016 ifm. udarbejdelse.
Der er kommet indsigelser fra Lokalstation Kangerlussuaq, Fællesskrivelse fra taxabevillingshavere
i Sisimiut, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik og Robert Fuder (bevillingshaver i Maniitsoq), de
sidste 3 er vedlagt som bilag.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomisk forventes at den nye vedtægt ikke at få konsekvenser. Administrativt medfører den nye
opgaver for OTM med stikprøvekontrol, udstedelse af chaufførkort, licensnummer, kontrol af
straffe- og børneattest og afdragsindgåelse.
Bærdygtig konsekvenser
Ligesom alle andre erhverv må taxabranchen udvikles til tidernes krav, udbud og efterspørgsel.
Kommunens position i taxabranchen stiller samfundsansvar overfor kommunen om at regulere
taxabranchen for både branchens og kundernes bedste.
Tiltaget er en del af Qeqqata Kommunias strategi om bæredygtig infrastruktur vedr. forbedring af
færdselsforholdene for kollektiv trafik, fodgængere og cyklister.
Direktionens bemærkninger
Ingen bemærkninger.
Administrationens vurdering
Som nævnt ovenfor har høringerne og dermed høringssvarene været baseret på bilag 2. Derefter har
administrationen udarbejdet det nye forslag for kommunalvedtægt om hyrevognskørsel i Qeqqata
Kommunia, jf. bilag 1. Høringerne har resulteret i dels tilpasning af enkelte paragraffer i forslaget,
eller uændrede forhold i forhold til tidligere version.
Administrationen har lagt følgende begrundelser bag det nye forslags enkelte bestemmelser (Se
bilag 1):
Til § 2 stk. 2: For ikke at forskelsbehandle kommende bevillingshavere og nuværende
bevillingshavere, skal de bevillingshavere med interessentskab registreres tilbage til en person. Det
gælder 21 bevillinger i Sisimiut, 0 bevillinger i Maniitsoq. De skal have tid til at forberede sig og
administrationen vurderer at 6 måneder efter kommunalbestyrelsens godkendelse er tiltrækkeligt.
Til § 8 stk. 6: Der er ikke behov for bestillingscentral i Kangerlussuaq, bevillingshavere i
Kangerlussuaq kan fritages for pligten til at tilslutte bestillingscentral.
Til § 15: Der er sommetider problemer med at skaffe taxa i nattetimerne i Kangerlussuaq og for at
efterkomme kundernes behov, skal hyrevognbevillingshavere aftale indbyrdes hvem, der kører om
natten.
Til § 16. Bevillingshavere skal vise, at de ikke har restance til det offentlige. De personer, der har
restance til det offentlige, skal lave aftale med skattevæsenet om betalingsordning. Bekræftelsen på
betalingsordning bruges som dokumentation.
Til § 17: Hyrevogne, der overtræder vedtægten ved f.eks. salg af øl og spiritus, skal kunne
identificeres af almindelige borger ved hyrevognens tocifrede licensnummer. De færreste borgere
kan huske bilens producent eller mærke. Ved at indføre tocifret numre på en bil, kan det hjælpe
fleste borgere. Systemet kan også sikre at alle vogne er bevillingsberettiget.
Til § 25: Der ønskes fra administrationens side, at man kan føre kontrol af førere, hyrevogne og
taxametre. Når tilsynsførende vurdere at vognen har mangler mht. personsikkerheden, kan han
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anmelde vognen til politiet.
Til § 30: Når TMU har godkendt forslaget, vil OTM gå i gang med at forberede de praktiske med at
designe chaufførkort og licensnummer. Når Kommunalbestyrelsen har godkendt forslaget vil disse
blive implementeret i én-måneds tids.
Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen
Udvalget behandlede sagen på sit møde den 9. august 2016 og godkendte indstillingen.
Før Kommunalbestyrelsen godkender forslaget skal Selvstyrets indsigelser indhentes.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at godkende,
-at forslaget til ny hyrevognskørselsvedtægt.
Afgørelse
Aqqalu Skifte deltog ikke under punktet.
Indstilling godkendt.
Bilag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forslag til ny hyrevognskørselsvedtægt DK + GL
Forslag forelagt til høring DK + GL
Gammel forslag DK + GL
Fællesskrivelse fra bevillingshavere i Sisimut DK + GL
Indsigelser fra Akileraartarnermut Pisortaqarfik DK + GL
Indsigelser fra Robert Fuder, bevillingshaver i Maniitsoq DK + GL
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Punkt 13

Lejeforhøjelse i kommunale udlejningsejendomme for Qeqqata Kommune

Journalnr. 06.01.01/2016
Baggrund
Qeqqata Kommunias boligadministrator INI A/S har gennemgået afdelingsbudgetter 2017 og
indstiller lejeforhøjelse for de kommunale udlejningsejendomme med virkning fra 1. januar 2017.
Huslejerne skal varsles 3 måneder før ændringer kan gennemføres. Der skal således tages en
beslutning i god tid før 30. september, så lejerne kan nå at blive orienteret.
Regelgrundlag
Administrationsaftale mellem Qeqqata Kommunia og INI A/S samt Qeqqata Kommunias kasse- og
regnskabsregulativ. I henhold til administrationsaftale mellem INI A/S (administrator) og Qeqqata
Kommunia (bygningsejer) skal budgetterne vedrørende boligafdelingerne en gang årligt godkendes
af bygningsejer. Ud over de løbende driftsudgifter skal lejeforhøjelserne indgå i de samlede
henlæggelser til fremtidig vedligehold, som omfatter planlagt og periodisk vedligehold,
istandsættelse ved fraflytning og lejeledighed samt tab ved fraflytning.
Faktiske forhold
Kommunen har opdelt sine boliger i 4 boligafdelinger, der alle administreres af INI A/S. De fire
boligafdelinger er 2 boligafdelinger for hver af de to gamle kommuner. Begge steder er både
flerfamiliehusafdeling og en afdeling for enfamilie- og dobbelthuse.
Kommunale
boligafdelinger
Maniitsoq område
Sisimiut område

Flerfamiliehuse
Afdeling 07-246
Afdeling 08-268

Enfamilie- og
dobbelthuse
Afdeling 07-258
Afdeling 08-285

INI A/S foreslår i samarbejde med Qeqqata Kommunias administration, at boligafdelingers huslejer
reguleres med følgende stigninger og dermed opnår følgende huslejer pr kvadratmeter i 2017:
Huslejestigninger
foreslået af INI

Afdeling 07-246
Afdeling 07-258
Afdeling 08-268
Afdeling 08-285

Husleje i
2016
gns.
kr./m2
791
872
752
711

Huslejestigning
i 2015
% (2014>2015)
2,00
2,00
2,00
2,00

Huslejestigning
i 2016
% (2015>2016)
2,00
2,00
2,00
2,00

Huslejestigning
i 2017
% (2016>2017)
2,00
2,00
2,00
2,00

Økonomiske og administrative konsekvenser
Lejeforhøjelsen finansierer de løbende driftsudgifter samt indgår i finansieringen af de samlede
henlæggelser til fremtidig vedligehold, som omfatter planlagt og periodisk vedligehold, istandsættelse ved fraflytning og lejeledighed samt tab ved fraflytning.
Som det fremgik sidste år er der et betydeligt ufinansieret vedligeholdelsesbehov for de to
boligafdelinger for enfamilie- og dobbelthuse. Såfremt kommunen ikke skal stå med et betydeligt
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vedligeholdelsesproblem om nogle år, er der behov for en stabil jævn huslejestigning eller
alternativt at skille sig af med boligerne.
Modsat har olie- og elpriserne været stigende for alle, undtagen med hensyn til elpriserne for
borgerne i Sisimiut. Der må således forventes stigninger i aconto varmen de næste par år, mens
elstigningerne allerede skulle være slået igennem overfor borgerne.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer overordnet, at der er behov for beskedne huslejestigninger, idet
udgifterne til aconto varme og til el generelt er stigende for beboerne, dog undtaget for el i Sisimiut.
Administrationen vurderer, at de foreslået huslejestigninger på flerfamiliehusafdelingerne samt enog to familiehuse er rimelige. Med de foreslåede huslejestigninger vil økonomien være bæredygtig.
Administrationen vurderer, at de to en- og tofamiliehusafdelinger i de kommende år vil have et
væsentligt vedligeholdelsesbehov. For at sikre boligafdelingerne mod en udhuling af
henlæggelserne til de kommende års vedligehold, vurderer administrationen, at der i henhold til
økonomiudvalgets beslutning for de sidste par år, fortsat er behov for forholdsvis rimelige
lejestigninger på boliger. Modsat fungerer nogle af disse boliger som tjenesteboliger i blandt andet
bygderne, så huslejestigningerne bør ikke være alt for høje i forhold til resten af landet.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget behandlede sagen på sit møde den 16. august 2016 og godkendte indstillingen.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at godkende,
-at flerfamiliehusafdelingerne i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % 2017
-at enfamilie - og dobbelthuse afdelinger r i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % i
2017.
Afgørelse
Aqqalu Skifte og kommunaldirektøren deltog ikke under punktet.
AF: IA og Parti Naleraq er imod huslejestigninger og foretrækker at undersøge hvordan man kan
undgå huslejestigninger.
For indstilling: 12 TK, BH, SKH, HB, EF, MO, JO, GL, KL, AO, AK, HFO
Imod indstilling: 2 AF, MI
Indstilling godkendt.
Bilag
1. Boligafdelingsbudget 2017 pr. boligafdeling.
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Punkt 14

Forslag til dagsorden - Idræt i skolerne – Hans Frederik Olsen

Journalnr. 51.08.06.09
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Frederik Olsen´s forslag til dagsorden vedr. idræt på skolen af
09. maj 2016.
Regelgrundlag
De benyttede idrætstimer i henhold til timefagfordeling på skolen, som blev godkendt af
Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015.
Faktiske forhold
Der bruges 60 elevtimer om året på idræt for 1.- 7. klasser.
Der bruges 22½ elevtimer på idræt for 7.-10. klasser.
Skolerne har forskellige idrætsaktiviteter / året rundt:
På Skole 2 og Skole 1 er det næsten ens:
Torrak skoleturnering, Motionsdag elevløbet, skidag for eleverne, udendørs leg (mini OL)
forskellige idrætsaktiviteter på fodboldbanen, svømning på svømmebassinet, fodbold cykling og
rundbold i frikvarteret.
Kilaaseeraq: Motionsdag, skidag, orienteringsløb, forskellige idrætsaktiviteter på fodboldbanen,
udendørs idræt i frikvarteret, Torrak turnering.
Skolerne er alle generelt positive overfor forslaget for mere fysisk aktivitet.
Skolerne er taknemlige for projektet med mere fysisk aktivitet i skolen. Idræt er en del af lokale
valg, og deler timer med andre fag som sløjd, musik, håndarbejde, kunst samt madlavning. Alle fag
i lokale fag, og dermed elevers interesser skal tilgodeses, og derfor bliver timerne ligeligt fordelt
mellem fagene i lokale valg. For at elever i f.eks. i ældstetrinnet får flere idrætstimer året rundt, vil
det kunne løses ved flere timer til lokale valg, og hvis de ekstra timer alene bruges til idræt, vil det
så gå ud over andre fag i lokale valg (færre timer til andre fag).
For at tilgodese elevers behov for bevægelse, har lærerne i Nalunnguarfiup Atuarfia haft kursus i
bevægelse i fagene/ klasserne, og det samme vil kunne gøres for andre skoler, så lærerne får
redskaber til at udføre undervisning med mere bevægelse koblet med faglig undervisning.
Bæredygtige konsekvenser
Mere fysisk aktivitet indendørs på skolen, og bedre udnyttelse af udendørs sportssteder er
bæredygtigt.
Det vil være bæredygtigt hvis lærerne kan tage på kurser og lære om forskellige måder om mere
fysisk aktivitet i klassen på skolen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der på kort sigt ikke skal ændres i timefordelingsplanen, men
at den efter udgangen af skoleåret 2016/2017 bør evalueres, når den har været i funktion igennem to
skoleår. Det bemærkes i den forbindelse, at de nuværende elever på mellem- og ældstetrin ikke har
haft tilstrækkeligt fremmedsprogsundervisning på yngstetrin og mellemtrin, hvorfor der ikke bør
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prioriteres færre timer hertil på ældstetrin i de kommende år.
Det er administrationens vurdering, at der bør arbejdes mere med at indtænke motion og idræt i
dagligdagen i daginstitutioner og skoler, herunder at bevægelse indarbejdes ikke kun i idræt men i
alle fag. Der henvises i den forbindelse også til sagen om samarbejdsaftale mellem Grønlands
Idrætsforbund og Qeqqata Kommunia på dagsorden, hvor der sættes mål for at opnå mere aktivitet
på skolerne og daginstitutioner.
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 11. august 2016 behandlet sagen og godkendte indstillingen.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at skolerne arbejder mere med at indtænke
motion og idræt i skolen i dagligdagen, herunder at bevægelse indarbejdes ikke kun i idræt men i
alle fag.
Afgørelse
Indstilling godkendt.
Bilag
1. Kommunalbestyrelsens bestemmelser for timefordeling i 2015.
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Punkt 15

Forslag til dagsorden - ”Tildeling fra bæredygtighedspuljen”

Journalnr. 06.16.00
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Frederik Olsen har ved mail den 9. maj 2016 kommet med
følgende forslag til kommunalbestyrelsesmøde den 24. august 2016:
”Hvordan går det med projekterne, som der er ydet tilskud til? Er der givet krav om rapportering
af deres projektstatus? Hvordan er succesprojekterne udformet til at være en fordel for samfundet?
Jeg forventer jo, tilskudsmodtagerne har banet vejen for at gøre dagliglivet nemmere for samfundet,
da der under kriterierne fremgår følgende
Yderligere kriterier:
 Aktiviteter der foregår i samarbejde med frivillige organisationer eller som et samarbejde
mellem frivillige.
 Aktiviteter der skaber oplysning om bæredygtighed (f.eks. oplysningskampagner).
 Aktiviteter, der er nyskabende i forhold til målgruppen eller bæredygtighedstanken.
Vi hører jo om, at der er ydet tilskud og hvad midlerne skal bruges til, men vi hører ikke noget om,
hvorvidt projekterne har været en succes og om de kan benyttes af samfundet, endvidere hører vi
ikke noget om tilskuddet er blevet benyttet til formålet?
Jeg mener, at der bør udarbejdes en oversigt, som kan være tilgængelig for alle, som man kan finde
noget, der kan være til en stor hjælp for en selv, dermed kan alle have glæde af, at der ydes tilskud
fra bæredygtighedspuljen. Endvidere en oversigt over projekter, som ikke lykkedes, så vi dermed
kan lære af vores fejl.
Det er ønskeligt, at der kunne fremlægges en oversigt til kommunalbestyrelses første møde efter
sommerferien.”
Regelgrundlag
Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler
Faktiske forhold
Tildeling af bæredygtighedspulje tages i udgangspunkt af formål og kriterier og regler for tildeling
af støtte. Formål og kriterier er også udgangspunkt for information for borgerne.
Samlet set i perioden 2012 – 1. april 2016 har der været i alt 80 ansøgninger til
bæredygtighedspuljen – fordelt på følgende måde:
År
2012
2013 1.
april
2013 1.
oktober
2014 1.
april
2014 1.
oktober

Ansøger
i alt
12
8

Tildelt Afslag Annulleret* Dokumenteret/realiseret**
4
5

8
3

1
1

4
4

8

4

4

4

17

9

8

3

8

6

2

1
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12
6
6
1
2
2015 1.
april
8
5
3
1
2015 1.
oktober
7
4
3
2016 1.
april
I alt i
80
43
37
2
perioden
*Annulleret projekt efter tildeling af bæredygtighedspuljen og ikke udbetalt. ** Har afrapporteret
eller sendt fakturabilag.
Ved tabellen fremgår det, at der er tildelt i alt 43 projekter gennem bæredygtighedspuljen, og 37
projekter har fået afslag, ude af 80 ansøgninger. Typiske afslag er, at projekterne er
kommunalprojekt eller projektet er en erhvervsprojekt. Tre projekter har fået tildelt
bæredygtighedspuljen, men har annulleret efterfølgende, og har ikke fået udbetalt fra puljen. Som
det kan ses på tabellen mangler der endnu en del dokumentation for gennemførelse af projekter
efter at de har fået tildelt fra bæredygtighedspujlen. Manglende dokumentation kan skyldes af flere
forhold; nogle projekter ikke er afsluttet endnu, nogle har vanskeligheder med at færdiggøre
afrapportering til kommunen, trods anmodning herom fra kommunen side.
Til dokumentation kræver kommunen at der skal dokumenteres for gennemførelse af projektet
senest 3 måneder efter gennemførelse af projektet, herunder om kvitteringer, regnskab, samt om
antal deltager for projektet.
Kriterierne for at kunne få tildelt bæredygtighedspulje beskrives ved formålet til puljen, og om
hvilket projekter som ikke kan støttes af puljen, samt om hvordan ansøgningen skal udformes, altså
krav om brugen af ansøgningsskemaet. Kommunen kræver også at ansøgningen skal sendes før
projektet er startet. Krav om benyttelse af ansøgningsskema har til formål, at kommunen skal kunne
samle informationer om projekter ensartet for at kunne bedømmelse om projektet er indenfor
formålet og kriterier for tildeling.
Som det kan ses på oversigten at der er i perioden 2012 – 1. april 2016 har kommunen støttet i alt
43 projekter. På Qeqqata Kommunias hjemmeside har vi lagt informationer om hvilket projekter
Qeqqata Kommunia har støttet for puljen, og blot for at nævne nogle af dem er bla.:
- Isskøjtebanen ved Nalunnguarfik i Sisimiut – i samarbejde med ingeniørstuderende fra
Center for Arktisk Teknologi.
- Maniitsoq Extrem Sport – bedre udnyttelse af naturen (Maniitsoq Maraton, extrem løb,
kajak roning og fjeldløb.
- Nerisa Foodfestival – udnyttelse af grønlandske råvarer, om hvordan vi kan have mere
bæredygtigt udnyttelse af grønlandsk madkultur – Arrangementet i samarbejde med
Taseralik kulturhus.
- Skate Camp – En Skatepark i Sisimiut i samarbejde med Urban Greenland.
- Anskaffelse af ski til mindrebemidlede i Maniitsoq i samarbejde med MS-89 i Maniitsoq.
Bæredygtige konsekvenser
Bæredygtighedspuljen har til formål at støtte frivillige aktiviteter, der understøtter Qeqqata
Kommunias vision om at blive et bæredygtigt samfund i 2020.
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Administrative og økonomiske konsekvenser
Der er afsat 200.000 kr. til bæredygtighedspuljen i 2016, så der kan uddeles 100.000 kr. ved hver
uddeling.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at bæredygtighedspuljen er et godt tiltag, og der øger
befolkningens frivillige engagement og deltagelse i arbejdet mod et bæredygtigt samfund.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Afgørelse
AF: IA og Partii Naleraq godkender indstilling da man vil kunne se følge hvordan tildelingerne
bruges.
Atassut: godkender indstilling med efterlyser også andre måder at sprede budskabet på.
Indstilling godkendt.
Bilag
1. Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler
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Punkt 16

Forslag til dagsorden - Udarbejdelse af aktivitetsplan

Journalnr. 01.01.00
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Frederik Olsen fremsender ved e-mail den 9. maj 2016 forslag
om udarbejdelse af aktivitetsplan.
Blandt flere igangværende projekter, er der enkelte som trækker i langdrag, hvor man ikke ved,
hvor man skal rette forespørgsel til og kan først få oplyst status på enkelte projekter efter
forespørgsel ved kommunalbestyrelsesmøder, efter at have brugt lang tid. Endvidere ville man ikke
behøve at tage nogle sager op som dagsorden, hvis man havde en aktivitetsplan, hvor projekter
kunne opslås med status i procenter, hvilket udvalg der er ansvarlige, hvad man afventer, hvem
varetager projektet samt hvornår man forventer færdiggørelse af projektet, man kunne også medtage
hvilket fordele projektet ville medføre.
Der er medtaget enkelte sager, som har været undervejs i længere tid som et eksempel, som man
måske ellers kunne bare havde undersøgt via aktivitetsplan og forstå årsagen til hvorfor det tager så
lang tid.
F.eks. år
13
 taxavedtægt
14
 Forslag til dagsordenen – Fornyelse af færdselsreglerne i Qeqqata Kommunia.
 Henvendelse om kranen i Maniitsoq.
 Kørselsvedtægt for det åbne land.
 Flytning af miniliften i Kangerlussuaq til Maniitsoq.
15
 Henvendelse fra beredskabsmandskabet i Kangaamiut
16
 Forslag til dagsorden - Istandsættelse af den gamle kirke
 Forslag til dagsorden – Skilift i Maniitsoq
Indstilling
Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at drøfte sagen.
Afgørelse
Indstilling godkendt.
Bilag
Ingen
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Punkt 17

Forslag til dagsorden - Ønske om driftsmæssige besparelser i kommunale
bygninger.

Journalnr. 25.05.00
Baggrund
Området for Teknik- og Miljø har fået en henvendelse fra KB medlem Hans Frederik Olsen med
henblik på at opnå driftsmæssige besparelser i den daglige drift af kommunens bygninger fra luft
varme pumper. En undersøgelse om at installere varmepumper i kommunens samtlige bygninger
ønskes igangsat samt om at kortlægge den samlede mulige besparelse alt efter om der blev
installeret, luft/luft varmepumper i kommunens kontorer, værksteder, daginstitutioner,
alderdomshjem samt væresteder i Qeqqata Kommunia.
Siden henvendelsen vedrører elektrisk varmeforsyning vil der i følgende også blive sat fokus på
generel varmeforsyning og bæredygtige løsninger herfor.
Regelgrundlag
- Kommunen skal selv vedligeholde sine bygninger.
- Nukissiorfiits leveringsbetingelser om fjernvarme og elvarme.
- Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.
- Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg
- og elektrisk materiel
- Hjemmestyre bekendtgørelse nr. 13 af 11. juni 1996 om ”Fællesregulativet, Tilslutning
af elektriske installationer og brugsgenstande” (FR), med grønlandsk tillæg.
- Landstingsforordning nr. 2 af 31. oktober 1991 og Landstingsforordning nr. 3 af 16.
maj 2008 om tilslutningspligt til elektrokedler for at aftage el til opvarmningsformål
indenfor vandkraftanlæggenes forsyningsområde.
- Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg, Grønland (FBSG)
- Anvisning i udførelse af styring af for afbrydelig elvarme.
Faktiske forhold
I dag opvarmes bygningerne enten med traditionelt opvarmning via radiatorer fra enten
Nukissiorfiits fjernvarmenet eller selvstændige oliefyr.
Nukissiorfiit står bl.a. for tilladelser for elvarmeanlæg i boliger og erhvervsbygninger via deres
”Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme”, der har rod i ovenfor opstillet
lovgivning. Nukissiorfiit skelner mellem ”fast elvarme”, der under visse forudsætninger kun må
bruges i Nuuk pga. vandkraftværkets store kapacitet, og ”afbrydelig elvarme”, der under visse
forudsætninger kun må bruges i byer med vandkraft.
”Afbrydelig elvarme” er defineret som en elektrokedel i forbindelse med et oliebaseret varmeanlæg
(oliefyr), som producerer varme til opvarmning og brugsvand, så længe der er tilstrækkeligt med
elektricitet fra vandkraftanlæg. Varmekunden skal derudover til enhver tid kunne dække sit
opvarmningsbehov uafhængigt af elektrokedlen (via oliefyr eller fjernvarme), da Nukissiorfiit til
enhver tid skal have mulighed for uvarslet afbrydning for forsyning til elektrokedler.
Sisimiut er den eneste by i Qeqqata Kommunia med vandkraftanlæg, og dermed den eneste by med
mulighed for at gøre brug af muligheden for ”afbrydelig elvarme” i kommunen. Dog er
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vandkraftanlæggets potentiale ikke nok til at dække byens samlede varmeforbrug sammen med det
øvrige elforbrug, hvorfor Nukissiorfiit stadigvæk bruger fjernvarme, og vil udvikle og tilpasse
Sisimiuts fjernvarmenet fremover til mere sammenhængende enhed.
Bæredygtige konsekvenser
Kommunen har vedtaget planstrategi for 2014-2018, der bl.a. indeholder mål med benyttelse af
bæredygtige teknologier til energiproduktion, begrænsning af kuldioxid udledning, brug af
fjernvarme, bedre isolering og vedligeholdelsesstandard af bygninger.
Økonomiske og administrative konsekvenser
OTM Sisimiut og Nukissiorfiit har siden starten af året arbejdet sammen om at tilpasse byens
fjernvarmenet, og har til hensigt om at lave samarbejdsaftale om levering af bæredygtig fjernvarme
fra forbrændingsanlægget til større del af byen og til den kommende svømmehal i fjeld.
I dag sælges der stort set ikke i sommermånederne pga. lille fjernvarmenet opland fra
forbrændingsanlægget, som stort set ikke kan tage imod varme om sommeren. Ved nedbrud eller
ved nedsat drift kan der heller ikke sælges varme, som sætter større begrænsninger til indtægter.
Ved nedbrud eller nedsat drift af forbrændingsanlægget vil spildoliebrænderen sørge for fortsat salg
af varme.
Udvidelse af fjernvarme opland og installation af spildoliebrænderen vil gøre Qeqqata Kommunia
til at være en betydelig leverandør af bæredygtig varme produceret af affald og spildolie, og vil
fortsat blive økonomisk kompenseret for hvad Nukissiorfiit ville have brugt til olie til samme
mængde varme. Til sammenligning har den praktisk mulige salgsmængde af varme fra
forbrændingsanlægget ligget på ca. 4 mio. kr. de seneste år.
Administrationens vurdering
Selvom forslaget med luft varmepumper til kommunale bygninger ikke kan bruges i kommunen af
ovenstående årsager, er det værd at betragte forslagets budskab om driftsmæssige betragtninger i
større sammenhæng.
Det mest bæredygtige varmeforsyning fås fra fjernvarmenettet, når der ikke er mulighed for at hente
varme fra byens vandkraftværk.
Qeqqata Kommunia har netop fået miljøtilladelse fra Grønlands Selvstyre om installation af
spildoliebrænderen, som også er meddelt Nukissiorfiit.
Efter udvidelse af fjernvarmenettet vil flere kommunale bygninger kunne tilslutte sig
fjernvarmenettet, og dermed være med til at forøge salget fra forbrændingsanlægget til
Nukissiorfiit, som dermed vil reducere Qeqqata Kommunias relative udgifter til varmeforsyning af
sine bygninger.
Indstilling
Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Afgørelse
Sagen sendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.
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Bilag
1. Nukissiorfiits ”Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme”.
2. Kort over fjernvarmenettet i Sisimiut.
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Punkt 18

Forslag til dagsorden – 1. Psykoterapeut i skolerne, 2. Oprettelse af frivilligt
webside, 3. Revideret forslag omkring de arbejdsløse-aktivering, 4. Sprogstimulering og kultur, 5. Personsøgere til vandreturister mod Kangerlussuaq.

Journalnr.
Bagrund
Malene Ingemann har ved e-mail af 4. august 2016 fremsendt forslag til dagsordenen:
1. Psykoterapeut i skolerne - udgiftneutralt.
At opstarte familieklasser som det blev fremlagt dét i Maniitsoq i forlængelse af Komm.best. Møde
i maj 2016, er fint, og skal nok sikre at en del opnår forandringer i livet, specielt de utilpassede som
skaber opmærksomhed omkring sig i dagligdagen.
Men der mangler stadig den link til projektet i forhold til alle øvrige elever på en skole, á la
projektet som kørte i Maniitsoq som havde en lærer/psykoterapeut ansat.
Mere end 250 personer har haft gavn af ordningen årligt, ikke kun eleverne, men også lærer,
søskende og forældre.
Ovennævnte vil skabe bedre læring, som forhøjer niveauet i læringsprocessen for skolerne og
eleverne, - skaber færre sygedage blandt lærerne og eleverne, og vil kunne få 2-3-4 heldagsstillinger
i lærerstablen tilbage, som i dag går op i sygemeldinger/fravær i lærerstablen og vil kunne forandres
til aktive produktive folkeskolelærer.
Skolerne skal selv vurdere om de ønsker sådan en ansat, - men samfundsmæssigt vil vi få SÅ meget
igen når eleverne skal på videreuddannelser at de i folkeskolen har haft tilbuddet om at styrke sit
indre jeg (på det helt rigtige tidspunkt i livet), noget som kan resultere i at disse personer (som
voksne/sent unge) ikke søger at dulme indre personlige smerter med: Hash, alkohol, vold og
uhensigtmæssige mønstre.
Dette forslag drejer sig ikke om andre og utilpassede mennesker, - dette eksempel drejer sig om at
du og jeg og alle almindelige mennesker i dette samfund, at vi når vi nu ser tilbage på den
kommunalbestyrelse vi sidder i dag, og kikker på hver enkel af os selv, ville selv hvert vores liv
havde været bare lidt anderledes hvis vi hver især havde haft mulighed for at bearbejde den indre
mentale 'parkeringsplads'. Ville vi hver især muligvis havde handlet anderledes, i vores
unge/voksne liv og fået en bedre start på livet.
Vi vil opnå flere folk der kan passe deres arbejde, som bliver væk fra cigaretter, alkohol og hash,
som får sig en uddannelse og som tidligt i livet bliver hele og stærke personligheder, fordi vi som
Kommunalbestyrelse gav det enkelte menneske i folkeskolerne den største gave af alle, nemlig
muligheden for at føle sig sund og stærk mentalt og dermed bedre rustet til fremtidens udfordringer.
Vi vil se markante fald i sociale tilfælde, og denne udgiftneutrale investering, vil sparer kommunen
for masse og masse af økonomi allerede kortsigtet, med bedre harmoniske skoler og bedre læring og
bedre resultater, men endnu flere penge på den lange bane i forhold til sociale tilfælde og
forhåbentlig selvmordsrater. Og ikke mindst så vil skolen blive den trygge ramme man søger hen
til, da man der finder personen, der er uddannet til at lytte til livets svære udfordringer. Som I sidste
ende gør at de enkelte får lyst til at lærer nyt og alle får mod på livet.
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Derfor håber jeg at Kommunalbestyrelsen vil være med til at støtte op om dette projekt, som et
fælles projekt, så vi kan blive forgangskommune på dette område.
2. Frivilligt webside.
Jeg vil gerne foreslå at vi i Qeqqata Kommune, ligesom i Sermersooq Kommune får lavet et
frivilligt web-site, denne side vil ligeledes kunne bruges omkring de arbejdsløse eller i kombination,
hvis vi i kommunen på et tidspunkt får gjort alvor ud af at forlange at de arbejdsløse skal yde i
'frivilligt-arbejde' for at få udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse. Men ikke mindst sikre vi at flest
muligt i befolkningen kan byde sig ind, når som helst og hvor som helst, som forhåbentligt vil være
medskabende til at kommunen 'blomstre'.
3. Revideret forslag omkring de arbejdsløse – aktivering.
Revideret forslag omkring de arbejdsløse, - dette er ligeledes fremsendt som punkt under
budgetseminar, - men da det igen er et mere eller mindre udgift neutralt forslag, fremsender jeg det
hermed.
Arbejdsløshed - Hvis alle arbejdsløse skulle arbejde sig op til at kunne varetage 8 timers
arbejdsaktivering af eget valg dagligt, for til sidst at opnå at være helt klar til arbejdsmarked (igen),
så ville vi hele tiden vide helt konkret, hvor klar alle de arbejdsløse er. Hvor mange der reelt er
arbejdssøgende, og hvor mange der stadig står overfor fortsat arbejdsaktivering for at komme
tilbage på arbejdsmarked.
De svageste kunne starte med 1 times arbejde dagligt (i kategori selvvalgt arbejde, men systematisk
og vedvarende), og pr. md. øges niveauet med +1 time hver måned. Og dermed arbejder flere tand
for tand i løbet af 8 måneder sig hen mod at komme ud på arbejdsmarked på fuld tid. De som ikke
ønsker at være en del af systemet må vælge arbejdsløshedsunderstøttelsen fra.
De vil selv som jeg tidligere har foreslået selv kunne være medbestemmende omkring hvor de
ønsker at placeres deres aktivering, om det skal være: arbejdsløshedsadministrator/koordinator,
samle affald i byen eller i naturen, bygge legepladser, være støtteperson for ældre, skovle sne for de
ældre/hjælpe med indkøb, hjælpe til i herberg, eller i krisecenter. Lave byforskønnelse.
Fysisk aktivering har alle dage været lig med = at hjerneaktiviterne kommer i omdrejninger, status
quo skaber passivitet, som resultere i at det enkelte menneske går i stå, som vi også hørte det under
seminaret at de arbejdsløse selv føler at de er gået helt i stå.
Derfor håber jeg opbakning og sikre implementering af forslaget i Kommunen. Ovennævnte forslag
vil kunne passe meget godt sammen med at hver arbejdssøgende skal udredes, og vil passe
glimrende med at hver arbejdssøgende stempler ind som arbejdssøgende hver eneste morgen, som
foreslået under seminar i Maniitsoq.
4. Sprogstimulering og kultur.
Sprogstimulering i vuggestuer og børnehaver. Hvis børnene i kommunen kan få aktiv
sprogstimulering ind i hverdagen eller enkelte dage om ugen, er vores børn i kommunen klædt
ekstra godt på til fremtiden. Jeg foreslår at man kan kæde det sammen med frivillige
ældre/pensionister, der kan have interesse i at besøge børnehaver og lave sproglege med børnene,
både på dansk/grønlandsk og engelsk hvis muligt. Det kunne også være ældre der fortæller kortere
historier til børnene om den ældre kultur og deres børneoplevelser
Hvis man kører det som et forsøgsprojekt, så kan projektet udvikles hen ad vejen.
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Målet skal være at når Qeqqata Kommunia børn rammer folkeskolen, så vil sprogindlæringen gå
betydeligt nemmere.
Men mest af alt vil det hjælpe børn meget helt fundamentalt, hvis de kan få muligheden for I
børnehaver at få kendskab til andre sprog via leg og evt. sanglege, med eller uden frivillige.
5. Vandreturister mod Kangerlussuaq.
Vi må stille krav til vores turister, for at sikre færre eftersøgninger ved at indføre et system i
Kommunen, så alle turister benytter sig af personsøgere hvis de begår sig ud på Vandreture som er
af flerdages varighed.
Man kunne investere i personsøgere, som turister som minimum skal have med sig, hvor hver turist
skal ligger et beløb/dankort transaktion, som dækker denne personsøgere (hvis den ikke leveres
retur) + et gebyr som ikke refunderes (efter endt brug), hvis ikke de selv har investeret i dette
udstyr. Når udstyret så er leveret tilbage, får de depositum tilbage, og kommunen beholder et gebyr,
som sikre at udstyret betaler sig selv hjem igen, og nyt løbende kan købes. Samtidig registerer man
turisterne der bevæger sig ud i naturen, samt når de er nået frem. Denne information/registrering
kan også bruges til målbare statistikker for kommunen.
En eftersøgning af denne kaliber som vi har set nu på én mand, har kostet over 500 t.kr., og med et
stigende antal turister, er det sikkert ikke sidste gang, derfor må vi byde turister velkomne, men
stille krav til disse som minimum har personsøger. For et par år siden drejede det sig om en turist i
kano.
Faktiske forhold
Forslag 1 om psykoterapeut i skolerne er fremsendt som budgetforslag og er under behandling i
henhold til budgetproceduren.
Forslag 2 om frivilligt website har Kommuneqarfik Sermersooq d. 22. juli 2016 lanceret en
frivillighedshjemmeside, hvor frivillige kan finde hinanden, melde sig som frivillige og registre,
hvilke slags frivilligt arbejde man er interesseret i at udføre. Foreninger og arrangører af
arrangementer kan også registrere sig på hjemmesiden og søge efter frivillige.
Forslag 3 om aktivering af de ledige er fremsendt som budgetforslag og er under behandling i
henhold til budgetproceduren. Spørgsmålet om aktivering og ledighed var endvidere i fokus på
ledighedsworkshopsene og beskæftigelsesseminarerne i Maniitsoq d. 24.-25. maj og i Sisimiut d.
22.-23. august 2016. Endvidere har emnet været drøftet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2.
halvår af 2015.
Forslag 4 om sprogstimulering og kultur har daginstitutionerne i Sisimiut haft tilknyttet en ’aanaa’
og/eller ’aataa’. Vuggestuen Nuka i Sisimiut har taget forsøget til sig og får hver måned besøg et
par timer fra 2 ældre fra ældreforeningen. De ældre laver gymnastik, eller læser højt, eller fortæller
om gamle dage, lejer eller går tur sammen med børnene og personalet. Den 13. december Santa
Lucia deltager de ældre sammen med børnene. Sidste sommer var de ældre med på udflugt til
landet, hvor der blev lavet mad over bål. De ældre og børnene lærer af hinanden, så det er til stor
nytte.

Forslag 5 om sikkerhed/personsøgere til vandreturister på ruten mellem Sisimiut og Kangerlussuaq
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arbejder Arctic Circle Business (erhvervsrådet) med løsninger på udfordringen. Emnet om
sikkerhed på vandreruten og færden i det åbne land er desuden et emne på førstkommende
beredskabskommissionsmøde i september 2016. Der er umiddelbart ikke hjemmel i lovgivningen til
at indføre det som et lovkrav, og Selvstyret har ifm. ATV-kørsel afvist Qeqqata Kommunias forslag
om at indføre GPS-trackere som lovkrav.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at
 Forslag 1 om psykoterapeuter i folkeskolen og forslag 3 om aktivering af ledige bør henvises til
budgetbehandlingen, da det vil være dobbeltadministration at håndtere samme spørgsmål to
gange eller i flere forskellige instanser.
 Forslag 2 om frivilligt website bør Fritidsområdet undersøge erfaringerne fra Kommuneqarfik
Sermersooqs website for frivillige med henblik på at implementere dem i Qeqqata Kommunia
 Forslag 4 om sprogstimulering og kultur bør intensiveres ved i første omgang at have et
fællesmøde mellem Ældrerådet og Daginstitutionsområdet med henblik på at indføre de gode
erfaringer fra vuggestuen Nuka i hele kommunen.
 Forslag 5 om sikkerhed/personsøgere til vandreturister på ruten mellem Sisimiut og
Kangerlussuaq bør fortsætte i Arctic Circle Business og Beredskabskommissionen. Ligeledes
bør Selvstyret tilskrives for at undersøge muligheden for at indføre lovgivning vedr. GPStrackere i det åbne land.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at drøfte forslagene og godkende, at
Forslag 1 og forslag 3 henvises til budgetbehandlingen
Forslag 2 videresendes til behandling i Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget
Forslag 4 anbefales Ældrerådet at tage emnet op på deres næstkommende møde
Forslag 5 videresendes til behandling i Beredskabskommissionen og Erhvervsudviklingsudvalge
samt at Selvstyret tilskrives for at undersøge muligheden for at indføre lovgivning vedr. GPStrackere i det åbne land.
Afgørelse
Indstilling godkendt.
Bilag
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Punkt 19 Kangaamiut Museum
Journalnr. 58. 01
Baggrund
Medlem for Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalget Tønnes Kreutzmann fremsendte
dagsordenspunkt om Kangaamiut Museum:
- Flytning af oliefyr fra B/87 til B/88 med henblik på fremtidig besparelsen til driften.
- Forberedelse til igangsættelse af renovering af den meget forfaldne B/87 til et hus som i
1930´erne.
- Forberedelse til igangsættelse af planen om tørvehus ved museum området.
- Direktionen bliver ansvarlig for driftsudgifter. (stoppe midler til drift fra konto 18 i
Kangaamiut).
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 8, af 3. juni 2015 om Museer.
Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af fortidsminder.
Faktiske forhold
Kangaamiut Museum blev startet i 2011, med det formål at indsamle de mange kunstværker, der
stammer fra de berømte kunsthåndværkere i Kangaamiut. Samlingerne blev langsom flere med
tiden, afhængig af hvor svært det er, at anskaffe de udskårne figurer, malerier og tegninger fra
Kangaamiut.
Den ansatte i Museet har ikke mange arbejdsopgaver, men eftersom der endnu ikke er opsat
alarmer, i tilfælde af brand eller tyveri, er det vigtigt at efterse de gamle bygninger hver dag.
Vandreudstillinger holdes også i Kangaamiut, hvor der allerede er planlagt én til sommer.
Det er desværre stadigvæk usikkert, om der i år kommer krydstogtskib forbi Kangaamiut.
En tømrer i Kangaamiut er blevet anmodet om at udarbejde et tilbud om renovering af det
udvendige af de gamle bygninger B-87 og B-88 i februar i år, med vurdering på i alt kr. 220.000,00.
Med udgangspunkt af afsatte midler på kr. 94.000,00 til renovering af de gamle bygninger i år, samt
afhængig af hvor meget Grønlandsk nationalmuseum og arkiv kan yde af tilskud, kan bygningen B87 renoveres i år 2016, og bygning B-88 i 2017.
Der er ellers undersøgt om oliefyret i B-87 kan flyttes til B-88, men i henhold til Inatsisartutlov nr.
11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder, er ændring af
udseendet af de gamle bygninger ikke lovligt.
Rekonstruktion af bygningen B-87 som i 1930érne har været drøftet, men uden yderligere afgørelse
herom. Men når det udvendige af bygningen er renoveret, kan de indvendige dele af bygningen evt.
tages som næste skridt.
Etablering af et tørvehus i området ved Kangaamiut Museum er i samarbejde med Ældreforeningen
planlagt af Turistforeningen i Kangaamiut, og planen er, at den videregives til Qeqqata Kommunia,
når den er færdigbygget.
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Bygdebestyrelse for forrige valgperiode besluttede at driften af daværende ny etablerede museum i
Kangaamiut skulle drives fra konto 18 til og med til 2014.
Tønnes Kreutzmann har ligeledes foreslået, at midlerne tilbageføres til konto 18, og at direktionen
varetager alle omkostninger til drift.
Bæredygtig konsekvenser
Det lovmæssigt fredede og kulturbeskyttede bygninger der benyttes som museer og til udstilling,
benyttes også til udstilling og til salg for turister.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Driftsudgifterne på kr. 87.000,00 betales fra bygdebestyrelsens konto 18, som er på kr. 202.000 om
året.
Hvis denne driftsudgift ud fra Tønnes Kreutzmann´s ønske tilbageføres til bygdebestyrelsens konto,
kan denne ikke dækkes fra konto for Maniitsoq Museum, da budgetterede midler til Maniitsoq
Museum akkurat plejer at dække for udgifterne. Det er således, at det udvendige af Museet i
Maniitsoq ellers også trænger til at blive renoveret, og skulle ellers have været renoveret igennem
konto for renovering af de gamle bygninger. Men i stedet bliver midlerne taget af museets
driftsbudget.
Bygdebestyrelsen blev hørt om sagen, og de melder at der ikke er mulighed for at flytte midler fra
allerede eksisterende budgetter i Kangaamiut.
Administrationens vurdering
Der er for den ansatte i Kangaamiut Museum, som ligeledes er ledende for Fritid, ikke meget
arbejdsopgaver, hvor tildeling af arbejdsopgaver også er vanskeligt pga. for lidt bevilling, og da
bygden ikke er stor nok til mulige opgaver, i forhold til større byer.
Selv om det nyetablerede Museum i Kangerlussuaq ejes af Qeqqata Kommunia er der tegnet
kontrakt med World of Greenland, der afholder driftsudgifterne.
Det kan undersøges om samme driftsform kan anvendes i Kangaamiut i den nærmeste fremtid.
Bygdeboerne kan drøfte om der er mulighed for at overtage ansvaret. Det kan være at nogen af
foreningerne – eller foreningerne kan slå sig sammen, om at drive museet ud fra frivillighed.
Netop denne sag er behandlet af økonomiudvalget den 20. august 2013, og dengang blev det
besluttet at økonomiudvalgets beslutning fra 2011 fortsættes; hvilket vil sige, at det drives som nu.
Administrationens indstilling
Det indstilles til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget:
-at Økonomiudvalgets beslutning i 2013 fastholdes.
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen
Indstilling godkendt.
Udvalget har under sit møde den 9. maj godkendt indstillingen.
UKFU indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse.
Tønnes Kreutzmann godkender ikke punktet, med den begrundelse at det er besluttet at driften af
museet skulle drives fra Konto 18 til og med til 2014, og at der ved budgettering findes løsning.
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Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,
-at Økonomiudvalgets beslutning i 2013 fastholdes
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har under sit møde den 17. maj 2016 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at Økonomiudvalgets beslutning i 2013 fastholdes.
Afgørelse
Afstemning
For: 9 HB, EF, AS, MO, JO, GL, KL, AO, HFO
Imod: 6 TK, BH, SKH, AK, AF, MI
Indstilling godkendt.
Bilag:
1. Skrivelse fra Tønnes Kreutzmann.
2. Referat fra møde i økonomiudvalget den 20. august 2013.
3. Referat fra bygdebestyrelsesmøde 5. januar 2011
4. Svar fra høring af bygdebestyrelsen i Kangaamiut om sagen.
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Punkt 20

Orientering fra stormødet med Uddannelsesstyrelsen og de 4 kommuner,
omkring dele af Meeqqerivitsialaks arbejde, den 10. og 11. maj

Journal nr. 44.00
Baggrund
Uddannelsesstyrelsen inviterede til et stormøde den 10. og 11. maj, hvor der blev fremlagt dele af
Meeqqerivitsialak arbejde, med udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012.
 Børnemappen
 Registrering af småbørns sprogudvikling fra 8 til 36 måneder
 Screeningsmateriale: Undersøgelse af Børns Udvikling for 3 og 5 årige
 Børnenes overgang til skolen
Kommunerne har pligt til at dette materiale/arbejdsværktøj spredes ud til alle byer og bygder.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i
førskolealderen.
Faktiske forhold
Deltagere til stormødet:
Embedsmænd fra Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
De 4 kommuner var repræsenteret med forvaltningschefer for skoler/daginstitutionerne,
pædagogiske konsulenter, MISI/PPR
MIO
Uddannelsessteder ved den Decentrale Social Pædagogiske skole og Social Pædagogiske skole
Politikere fra Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia
Børnemappen:
Alt omkring barnet skal samles i Børnemappen og skal følge barnet i tilfælde af flytning til en
anden by eller bygd og ved overgang til skolen. Iflg. Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om
pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen § 14 skal daginstitutionen forestå en
løbende evaluering og dokumentation af det enkelte barns udvikling ud fra en helhedsvurdering og
gennemføre en udviklingsbeskrivelse mindst 2 gange årligt. Udviklingsbeskrivelser skal følges op i
samarbejde med de faktiske forsørgere og relevante faglige personer. Daginstitutionen er hermed
forpligtet til at afholde samtaler med de faktiske forsørgere mindst 2 gange årligt med det formål at
samarbejde om barnets videre udvikling.
Registrering af småbørns sprogudvikling fra 8 til 36 måneder (CDI-screening).
Inerisaavik overtog pr. 1. oktober 2012 i samarbejde med Meeqqerivitsialak, ledelsen af projektet
”Grønlandske børns sproglige udvikling”. Helt konkret gik projektet ud på, at udvikle et sprogligt
værktøj til screening af småbørns sproglige og kommunikative færdigheder. Målet var at inddrage
alle småbørn fra 8-36 mdr. for at kunne udvikle en standardnorm, som skal være udgangspunkt i
screeningen. Værktøjet er blevet afprøvet i Qeqqata Kommunia og Sermersooq Kommunia.
Dette sproglige screeningsværktøj til småbørn, skal vise børns sprogtilegnelse fra 8 til 36 måneder.
Skemaerne skal udfyldes af personalet i vuggestuen i samarbejde med forældrene og sendes tilbage
til Uddannelsesstyret.
Screeningsmateriale: Undersøgelse af Børns Udvikling for 3 og 5 årige.
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Målet med screeningsværktøjet er at skabe gode opvækstbetingelser for alle børn i Grønland, samt
tidlig indsats.
Screeningsværktøjet er udformet på den måde at det samtidig give et fingerpeg om, hvor
fagpersonen kan gribe ind og støtte, hvis der er bekymringsområder for det enkelte barn.
Materialet vurderer børn i deres hverdagsliv og de betingelser de har for udvikling.
Udvikling er et samspil mellem børnene og de fællesskaber de lever i.
Materialet retter sig mod både barnets sundhedsmæssige og almene udvikling, hvor leg ses som helt
central for børns udvikling i førskolealderen og for de 5 åriges overgang til at blive skoleparate.
Materialet er udarbejdet i samarbejde med udviklingspsykolog Marianne Hedegaard fra
Københavns Universitet, Uddannelsesstyrelsen og afprøvet på udvalgte daginstitutioner.
Data fra registrering af småbørns sprogudvikling fra 8 til 36 måneder og screeningsmaterialet af
børns udvikling for de 3 og 5 årige, vil blive indsamlet af uddannelsesstyrelsen, som vil foretage
analyser og forskning af materialet, for at få et overblik og viden om førskolebørns sprog og
udvikling fremadrettet.
Børnenes overgang til skolen:
Der er udarbejdet et udfyldningsblanket som skal udfyldes i samarbejde med forældrene.
Uddannelsesstyrelsen har nedsat en gruppe bestående af MISI/PPR, skolerne samt personale fra
institutioner til at udfærdige et skema, som skal anvendes ved barnets overgang fra børnehave til
skole.
Børnemapperne, Screeningsværktøjet og overgangsskema bliver udfærdiget af
Uddannelsesstyrelsen og sendt ud til de 4 kommunerne i løbet af efteråret 2016.
Bæredygtige konsekvenser
Bæredygtig konsekvens er at screeningsværktøjet bliver ens i alle byer og bygder i hele landet,
hvilket giver et samlet, bedre og mere nøjagtig billede af hele landets småbørns sproglige udvikling
og de 3 og 5 årige børns udvikling.
Der vil blive sat hurtigere ind med tidlig indsats samt de nødvendige pædagogiske tiltag over for det
enkelte barn, inden skolestart.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen økonomiske og administrative konsekvenser.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at det er et godt og gennemarbejdet materiale, som kan bruges
her i landet.
De udviklingsskemaer som TRAS, RABU og SPU (skoleparathedsundersøgelser) som Qeqqata
Kommunia tidligere har brugt som værktøjer, vil herefter blive udfaset og i stedet anvende de
lovpligtige screeningsmaterialer.
De nye værktøjer vil nødvendiggøre et koordineret samarbejde mellem de netværk, der er omkring
det enkelte barn og på tværs af forvaltningsgrene i kommunen. Derfor vil området for familie blive
inddraget i det tværfaglige samarbejde omkring barnet med bekymringsområder.
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Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse,
-at det nye screenings værktøj inde for småbørns sprog og undersøgelse af børns 3 og 5 års
udvikling tages til efterretning
-at sagen forelægges til familieudvalget og til kommunalbestyrelsen til orientering
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 30. maj 2016 taget orienteringen til efterretning.
Indstilling
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,
-at tage orienteringen til efterretning
Afgørelse
Orientering taget til efterretning.
Bilag
Ingen

54

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

Telefon 70 21 00
Telefax 70 21 77
qeqqata@qeqqata.gl

Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2016, den 25. august 2016
Punkt 21

Orientering omkring tilkaldt arbejdskraft i Qeqqata Kommunia.

Journalnr. 67.01.03
Regelgrundlag
Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26. august 1993.
Baggrund / faktiske forhold
Redegørelsen er lavet på baggrund kommunalbestyrelsens forespørgsel, under deres lukkede møde i
marts, omkring hypotesen om at der til trods for stigende arbejdsløshed stadigvæk er tilkaldt
arbejdskraft udefra.
På det baggrund ønskes det redegøres hvor i Qeqqata Kommunia, der er blevet givet tilladelser,
hvad for nogle stillinger det drejer sig om og antal i hh. Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992
om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.
Dette står anført nedenfor tilladelser givet i 2011
2011
Sisimiut
Maniitsoq
Tamakkiisut / i alt
6
Dette står anført nedenfor tilladelser givet i 2012
2012
Sisimiut
Maniitsoq
Tamakkiisut / i alt
6
5
Itigartitsissutit/afslag 2012 Sisimiut
Tamakkiisut / i alt
1

Maniitsoq

Kangerlussuaq
4

antal
6

16

Kangerlussuaq
2

antal

Kangerlussuaq

Antal

13

1

I 2012 blev der nedskrevet følgende til proceduren omkring administreringen af en ansøgning om
udefra kommende arbejdskraft:
”Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at stramme op på området og har således
vedtaget at virksomheder, der søger om at ansætte udefrakommende arbejdskraft, følger
nedenstående krav, der har til formål at sikre:
1. at ansattes rettigheder ikke overtrædes
2. at stillingsopslagene offentliggøres overfor så mange ansøgere i landet som muligt.
Virksomheder, der ønsker at få en godkendelse til at få en udefrakommende arbejdskraft, anmodes
således om at sørge for følgende punkter:


stillingen skal slås op både i lokalavisen samt i en af de landsdækkende aviser med behørig
ansøgningsfrist
 der skal forelægge dokumentation i form af en ansættelseskontrakt med tydelig angivelse af
indhold af stillingen samt lønforhold. Lønnen skal følge de overenskomster, der er på
området, også hvad tillæg angår.
 Der skal foreligge dokumentation for indkvartering i form af en lejekontrakt, hvoraf både
lejlighedens størrelse og pris fremgår.
Når der foreligger en godkendelse, skal arbejdsmarkedskontoret informere den lokale SIK forening
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om godkendelsen. Arbejdsmarkedskontoret håber således at, SIK vil være medvirkende til følge
med i arbejdsmarkedssituationen på dette område.
Der bliver yderlig forespurgt om, hvilke tiltag kommunen, tager for at sikre at loven bliver fuldt af
kommunens virksomheder. For at sikre, at lovgivningen følges, besøger arbejdsmarkedskontoret de
forskellige virksomheder i kommunen og informerer om lovgivningen.”
Arbejdsmarkedskontoret i Sisimiut, bestræber sig for, at sikre, at loven bliver fulgt ved, at være i en
god dialog med de forskellige virksomheder.
Proceduren til Formandsbeslutning af ansøgningerne er at ansøgningerne får svar indenfor 14 dage.
I 2013 er der registeret følgende godkendelser.
2013
Tamakkiisut / i alt

Sisimiut
3

Maniitsoq
2

Kangerlussuaq

antal
5

Udlændingestyrelse har rettet henvendelse vedrørende en musiklærer som undersøges i dag.
I 2013 er der registreret følgende afslag
Sisimiut
Tamakkiisut / i alt
1
I 2014 er der registeret følgende godkendelser
Sisimiut
Tilsynsføre/leder
Cafe Puisi / Pølsemix
Kok Hotel Sisimiut
1
Kokke Mica
Kangerlussuaq
Guide World of
Greenland Kangerlussauq
Tamakkiisut / i alt
1
I 2014 er der registreret følgende afslag
Sisimiut
Grillbar arbejder
2
Rengørings / Assistent
1
Tamakkiisut / i alt
3
I 2015 er der registeret følgende godkendelser
Sisimiut
Grillbar arbejder
Hotel Sisimiut
1
Tamakkiisut / i alt

Maniitsoq

Maniitsoq
1
2

Kangerlussuaq
1

Antal

Kangerlussuaq

Antal

2

1
2

4

3

1
5

Maniitsoq

Kangerlussuaq

9

Antal

3

Maniitsoq
3

Kangerlussuaq

Antal
3
1
4

3

Begrundelse for godkendelse af ansøgninger.
Grillbar i Maniitsoq blev på baggrund af følgende godkendt,
Stillingopslag af personale til Grillbaren: 1 bestyrer, 2 kokke er opslået i hele lande, kommunen
havde ikke nogen at anvise.
Stillingsopslag af kok til Hotel Sisimiut godkendt, stillingsopslaget er afleveret til
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arbejdsmarkedskontoret, og er opslået i hele landet, Kommunen ikke har nogen at anvise.
I 2016 er der registeret følgende godkendelser
Sisimiut
Kokke
2
Kokke assistent
Tjener
1
Leder køkken
Tamakkiisut / i alt
3

Maniitsoq
2
2
1
5

Kangerlussuaq
3

Antal
7
2
1
11

3

Begrundelse for godkendelse af ansøgninger.
Ansøgning fra Sisimiut er godkendt idet man ikke har nogen at anvise.
Ansøgninger fra 2 virksomheder i Kangerlussuaq er godkendt idet man ikke har nogen at anvise.
5 Ansøgninger om forlængelse fra Maniitsoq og er godkendt idet man ikke har nogen at anvise.
Ansøgning fra Sisimiut om tjener er godkendt idet man ikke har nogen at anvise.
I 2015 er der registreret følgende afslag
Sisimiut
Grillbar arbejder
5
Sømandshjemmet
5
Tømrer
2
Kok / Tjener
Tamakkiisut / i alt
12

Maniitsoq

Kangerlussuaq

Antal
5
5
2
2
14

2

Begrundelse for afslag til ansøgninger.
Arbejdsmarkedskontoret kan anvise personale til Grillbaren.
Sømandshjemmet har ikke opslået stillingen i hele landet
Sanasut: Arbejdsmarkedskontoret kan anvise.
Kokke til Kangerlussuaq, der ikke er opslået stilling i hele landet.
Undersøgelse i Kangerlussuaq blev foretaget den 4. juni. Besætningssammensætningen i
samarbejdsgruppen kommer fra Qeqqata Kommunia, Skattedirektoratet, Selvstyret, Politiet. Der var
en god samarbejde. 5 virksomheder blev undersøgt. Der blev konstateret 2 ulovlige arbejdere, som
blev meldt til politiet med det sammen.
Den 27. oktober 2015 blev der foretaget ekstra Tilsynsbesøg i virksomheder i Sisimiut.
Virksomheder der blev besøgt er i Byggebranchen og Servicebranchen. I alt blev 5 virksomheder
undersøgt. Alle har grunde, og ønsker en god samarbejde med kommunen.
Den 01. december bliv Formand for EAU træffet af Havnens Pølsebud og Pani Kantina om
Havnens Pølsebud afslag om orientering fra Pani Kantina om problematik vedr. arbejdskraft.
Den 17. og 18. marts bliv der afholdt et udlændingeseminar i Hotel Hans Egede i Nuuk med
deltagelse af 48 virksomheder.
Vedrørende Inatsisartutlov nr. 27 af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om regulering
af arbejdskrafttilgangen i Grønland.
Der blev afholdt seminar om den nye procedure. Den nye procedure er aflaster alle parter.
Stillingsannonce sendes via portalen suli.gl, dermed ansøgning om udefra kommende arbejdskraft
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sendes også fra suli.gl
Proceduren er taget i brug hos Qeqqata Kommunia.
Den 02. maj 2016 er der foretaget tilsyn i Kangerlussuaq. 2 virksomheder blev undersøgt, og alt er
foretaget iht. loven.
Tilsynsbesøg vil blive foretaget løbende.
Procedure for behandling af udefrakommende arbejdskraft er ændret pr. 01. januar 2016 i.h.t.
Inatsisartutlov nr. 27 af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om regulering af
arbejdskrafttilgangen i Grønland
Fremover skal ansøgning foretages gennem jobportalen suli.gl således lovgrundlaget tilføjes med
disse ordlyd.
Det er en betingelse for at opnå en tilladelse fra kommunalbestyrelsen, at en stilling omfattet af § 2,
er opslået i en af Naalakkersuisut oprettet landsdækkende jobportal til registrering og administration
af arbejdssøgende og jobudbud, såfremt en sådan er oprettet.
Stk. 2. Stillingen skal være opslået i jobportalen i minimum 2 uger.
Ansøgning vil så videresendes til kommunen officielle mailbox.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse,
-at godkende redegørelsen
Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 1. juni 2016 godkendt indstillingen.
Indstilling
Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,
-at godkende redegørelsen.
Afgørelse
Orientering taget til efterretning.
Bilag
1. Referat efter seminar om Udlændingeområdet marts 2016 med bemærkninger
2. Vejledning AMK udefrakommende arbejdskraft
3. Vejledning til arbejdsgivere om udefra kommende arbejdskraft.
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Punkt 22

Ansøgning om oprettelse af en boenhed for tre unge mellem 17½ og 20 år i
forbindelse med efterværn efter anbringelse udenfor hjemmet i Maniitsoq

Journal nr. 41.00
Baggrund
Området for Familie i Maniitsoq har fire sager om unge over 18 år, som er anbragt udenfor hjemmet
samt igangværende tiltag med henblik på forlængelse af børneforsorg for unge der er fyldt 18 år,
der stadigvæk har behov for opfølgning, særskilt tilsyn og støtte. Ud af de fire unge, er en under
hjemtagelses proces fra døgninstitution og en eller to deltager under Timi Asimi.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 1, af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge.
§ 9. Kommunalbestyrelsen skal med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og barnet, der
er fyldt 15 år, vælge den hjælpeforanstaltning, der bedst stemmer overens med barnets særlige
behov.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for eksempel beslutte
11) at yde efterværn.
Faktiske forhold
I forbindelse med hjælpeforanstaltninger har været igangsat under anbringelse udenfor hjemmet,
hvor unge stadig har særlig behov for hjælp, og hvor der ikke er mulighed for at unge kan vende
hjem til deres forældre, samt unge stadig har store problemer med at klare sig selv og har behov for
støtte i forbindelse med overgangen til voksenlivet. Tilbud i form af boenhed og miljøarbejdere,
skal benyttes som fortsættelse af hjælpeforanstaltninger ved at yde efterværn. Formålet med
etablering af en boenhed for unge er, at de får en god overgang fra ung til voksen, samt at der banes
vej for, at de unge bliver bedre til at blive selvstændige og selvforsørgende.
Bæredygtige konsekvenser.
I forbindelse med hjælpeforanstaltninger under anbringelse udenfor hjemmet, især til
døgninstitutioner, bruger man mange midler. Derfor er der behov for at yde efterværn for de unge
ved at hjælpe dem til at blive selvstændige og selvforsørgende, som er bæredygtigt på sigt.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er behov for fem medarbejder ved etablering af en boenhed, og det indstilles, at de styres fra
familiecenteret, da de ikke kun skal arbejde for de unge i boenheden, men også for andre unge i
byen i henhold til behovet.
Udgifter for anbringelse udenfor hjemmet reduceres, da nuværende anbringelse koster kr. 2.268.000
pr. år og et andet koster kr. 1.078.575,00 og hvis der skal anbringes en til vil det koste kr.1.078.575.
Ved etablering af boenheden vil omsætningen forblive i kommunen og skabe arbejdspladser.
Der vil være øget forebyggelse blandt de unge, idet andre unge i byen også vil blive serviceret.
Efterværnet vil fortsætte i fremtiden, efter etablering af tiltag for børn og unge, der er anbragt
udenfor hjemmet.
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5 rums lejlighed lejes via Ini a/s.
Tabel 1
Budget overslag
Anskaffelse af inventar
Depositum til husleje
Kursus udgifter
Driftsudgifter
Ialt
Tabel 2.
Forslag til budget omplacering
Konto
tekst
41-05-00-42-00 Private døgninstitutioner-Pulje
til
Udmøntning
41-08-20

Kr.
150.000
24.159
50.000
1.579.555
1.803.734

bevilling
3.500.000

tillæg
-1.803.734

Ny bevilling
1.696.266

+1.803.734

1.803.734

0

3.500.000

Boenhed til unge

I alt bevillingsbehov

3.500.000

Tabel 3. Budget forslag til fordeling i forskellige konti.
Budget forslag
41-08-20
Boenhed til børn og
Engangsudgift
unge
Kr.
41-08-20-01Løn til 5 medarbejder
10
41-08-20-05Personaleudgifter
50.000
00
41-08-20-10Kontorudgifter
00
41-08-20-15Materialer/inventar
150.000
00
41-08-20-16Forplejning
00
41-08-20-21Vand
00
41-08-20-21El
20
41-08-20-21Øvrige driftsmidler
24.159
50
41-08-20-22Reparation &
00
vedligeholdelsesudgifter
41-08-20-71Lejeindtægter
00

måned
Kr.
110.000

årlig
Kr.
1.320.000
75.000
10.000
25.000

9.030
500

108.360
6.000

1.500

18.000

8.065

121.780
10.000

-6.548

-78.585
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41-08-20-7900

Kost indtægter
I alt
Udgifter i alt

-3.000
224.159

-36.000

119.547

1.579.555
1.803.734

Administrationens vurdering.
Området for Familie vurderer, ved etablering af boenhed, kan man følge op på det gode
hjælpeforanstaltninger der har været og bane vejen for at bibeholde det gode tiltag der har været. De
offentlige bør støtte de unge med god overgang til voksen livet ved at yde efterværn.
Forslag til emne for kurset til kommende medarbejder:
Grundlæggende pædagogik.
Tilkaldelse af en med erfaring kursusholder
Robusthed
Samtale teknik
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Familieudvalgets godkendelse,
1. Oprettelse af en boenhed i Maniitsoq for tre unge mellem 17½ og 20 år i forbindelse med
efterværn efter anbringelse udenfor hjemmet.
2. Indstilling til tabel 2 budget omplacering.
3. Indstilling til tabel 3 budget forslag kr.1.803.734.
Familieudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under ekstraordinært møde den 26. maj 2016 godkendt indstillingen.
Omplaceringerne skal også være gældende i overslagsårene 2017 og 2018.
Familieudvalgets indstilling
Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse at,
1. Oprettelse af en boenhed i Maniitsoq for tre unge mellem 17½ og 20 år i forbindelse med
efterværn efter anbringelse udenfor hjemmet.
2. Indstilling til tabel 2 budget omplacering.
3. Indstilling til tabel 3 budget forslag kr.1.803.734.
Omplaceringerne skal også være gældende i overslagsårene 2017 og 2018.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 14. juni 2016 godkendt indstillingen.
Indstilling
Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Orientering taget til efterretning.
Bilag
1. Balance konto 41
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Punkt 23

Borgmesterbeslutning - Dispensation til kørsel i det åbne land

Journalnr. 00.49
Baggrund
Qeqqata Kommunias kørselsvedtægt er ikke blevet stadfæstet af Selvstyrets lovkontor, hvorfor der
er behov for at udstede en foreløbig dispensation for kørsel i det åbne land.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede
befordringsmidler.
Faktiske forhold
Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte d. 29. april 2014 en kørselsvedtægt for Qeqqata
Kommunia. Denne kørselsvedtægt er ikke blevet stadfæstet af Selvstyrets lovkontor, men
borgmesteren har løbende udstedt dispensationer i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens
beslutning.
Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte d. 26. maj 2016 at opdatere kørselsvedtægten vedrørende
begrænsninger i vinterkørselszonerne syd for Kangerlussuaq og indarbejdelse af nye helårlige veje
og kørespor. Samtidig blev borgmesteren bemyndiget til at godkende dispensationer i
overensstemmelse hermed løbende.
I sagsfremstillingen til opdatering af kørselsvedtægten fremgik det, at turistoperatører i
Kangerlussuaq har efterspurgt mulighed for at køre med ATV’ere vest for vejnettet i
Kangerlussuaq. Det vil være med til at give turister en mulighed for både at opleve landområdet og
have en aktivitet i en anden retning end Indlandsisen øst for Kangerlussuaq og moskusokse- og
vandsøområdet syd for Kangerlussuaq. Det skal også ses i lyset af, at der åbnes flyrute mellem
Keflavik/Island og Kangerlussuaq, hvorfor der kommer endnu flere turister til sommer.
Bæredygtige konsekvenser
Administrativt set, er det mest bæredygtigt at få sikret en vedtægt så korrekt som muligt.
Alternativet koster yderligere arbejde og trækker tidspunktet for stadfæstelse ud.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er vigtigt for de forskellige erhverv og fritidsudøvere afhængig af kørsel i det åbne land at
kende til reglerne i det åbne land.
Administrationens vurdering
Det er administrationens opfattelse, at det er vigtigt, at få udmeldt begrænsningerne i
vinterkørselszonerne syd for Kangerlussuaq og samtidig få åbnet op for helårlig forsøgskørsel i et
begrænset område.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Borgmesterens godkendelse,
-At der gives generel dispensation til motoriseret kørsel i det åbne land i Qeqqata Kommunia i
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henhold til kørselsvedtægten godkendt af kommunalbestyrelsen d. 26. maj 2016
-At der vedr. de nye helårlige veje og kørespor foreløbigt kun åbnes op for ca. 10 km kørsel langs
den kommende vej fra Kellyville til den nye havn, jf. grøn markering på bilag 3, når køresporet er
blevet afmærket
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 26. juli 2016 på vegne af Kommunalbestyrelsen,
-At der gives generel dispensation til motoriseret kørsel i det åbne land i Qeqqata Kommunia i
henhold til kørselsvedtægten godkendt af kommunalbestyrelsen d. 26. maj 2016
-At der vedr. de nye helårlige veje og kørespor foreløbigt kun åbnes op for ca. 10 km kørsel langs
den kommende vej fra Kellyville til den nye havn, jf. grøn markering på bilag 3, når køresporet er
blevet afmærket
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen på næstkommende møde i
august 2016.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har under sit møde den 16. august 2016 taget sagen til efterretning.
Indstilling
Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Orientering taget til efterretning.
Bilag
1. Kørselsvedtægt for Qeqqata Kommunia
2. Referat af KB’s møde 03/2016, den 26. maj 2016 pkt. 16
3. Kort over dispensation vedr. nye veje og kørespor
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Punkt 24 Opdatering af kørselsvedtægt for det åbne land.
Journalnr. 00.49
Baggrund
Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte den 26. maj 2016 ændringer til kørselsvedtægten
oprindeligt godkendt d. 29. april 2014. Borgmesteren godkendte efterfølgende d. 25. juni 2016
dispensation til kørsel fra Kellyville og 10 km af den kommende vej til den nye havn i
Kangerlussuaq (i overensstemmelse med de beføjelser kommunalbestyrelsen havde udstukket).
Trofæjagtsoperatører har efterfølgende spurgt ind til reglerne for vejen mellem Kangerlussuaq og
Indlandsisen og om bestemmelserne for anvendelse af vejen mellem Sugarloaf og Iskanten. Der er
behov for at få afklaret forholdene.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede
befordringsmidler.
Miljøloven – Lov om beskyttelse af miljøet fastslår, at der ikke må benyttes motoriserede
befordringsmidler udenfor by- og bygdezoner uden at der er udarbejdet en vedtægt herfor.
Kørselsbekendtgørelsen gælder alene for områder udenfor by- og bygdezoner, altså i det åbne land.
Faktiske forhold
Daværende Sisimiut Kommune overtog i 2005 vejen mellem Sugarloaf og Indlandsisen fra
bilkoncernen VW, der i 1999-2000 havde anlagt vejen i forbindelse med biltestcenter på
Indlandsisen. VW opgav dette biltestcenter i 2004 og fjernede alle bygninger og ryddede op i 2005.
Vejen overgik til kommunen, der bibeholdt bommen opstillet ved Landsøen. Kommunen bibeholdt
de indførte regler for anvendelse af vejen og lån af nøgle til bommen.
Området bag bommen er efterfølgende blevet placeret i et jagtfrit område, hvorfor denne del af
vejen naturligvis ikke kan anvendes til jagt. Baggrunden for det jagtfrie område er dels at området
er rensdyrkælvningsområde, dels placeret i såvel RAMSAR område og det kommende UNESCO
område, dels er selve vejen en væsentlig turistattraktion.
Borgmesteren og teknik- & Miljøudvalgsformanden skrev d. 27. juli 2015 til Naalakkersuisut og
anmodede, at der blev indarbejdet plomberet trackplottere på ATV’ere og indførelse af markante
konsekvenser for ulovlig ATV-kørsel. Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte d. 26. maj 2016, at
de kommende veje og dermed vejen gennem UNESCO området ikke må anvendes i jagtøjemed.
Bæredygtige konsekvenser
Mulighederne for at anvende det åbne land aktivt er væsentlig for en bæredygtig erhvervsudvikling,
så den ensidige afhængighed af havets ressourcer mindskes. Det samme argument omfatter
borgernes fritidsaktiviteter.
Det er således udgangspunktet at aktiviteterne i det åbne land er afhængige af tilgængelighed og at
disse aktiviteter er væsentlige for at sikre et bæredygtigt økonomisk grundlag i Qeqqata Kommunia.
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F.eks. kan jagt og turismen i vores kommune stadig udvikles og sikre indtægter.
Samtidig er det dog vigtigt at adgangen til det åbne land tilrettelægges, så der værnes om
naturværdierne og belastningen fra den nødvendige færdsel minimeres. Beskyttelse af naturen skal
således gå hånd i hånd med benyttelsen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Den eksisterende bestemmelse for vejen mellem Sugarloaf og Iskanten indebærer, at man ikke må
bruge vejen fra Kangerlussuaq til Bommen i jagtøjemed, selv om jagt nord og vest for Langsøen er
lovligt og foregår i stor stil.
Der er nogle beskedne administrative udgifter forbundet med udlevering af nøgler i Kangerlussuaq
Servicecenter.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at en præcisering af bestemmelserne om vejen mellem
Kangerlussuaq og Indlandsisen er nødvendig, herunder kravene til lån af nøgle til bommen.
På kort sigt bør bestemmelserne gælde for det jagtfrie område fra bommen til Iskanten men ikke fra
Sugarloaf til Bommen.
På længere sigt bør bommen fjernes, men det bør først ske, når der er skabt klarhed over reglerne
for kørsel i UNESCO området både mellem Bommen og Indlandsisen og mellem Sisimiut og
Kangerlussuaq. Det arbejde pågår for nuværende mellem Selvstyret og Kommunen.
Administrationens indstilling
Det indstilles til borgmesterens godendelse
at bestemmelserne om, at vejen fra bommen til Indlandsisen ikke må anvendes i jagtøjemed
opretholdes og udmeldes i forlængelse af dispensation til motoriseret kørsel i Qeqqata Kommunia
at bestemmelserne om, at vejen fra Kangerlussuaq til bommen ikke opretholdes men må anvendes i
jagtøje i forbindelse med jagt nord og vest for Langsøen
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 8. august 2016 på vegne af Kommunalbestyrelsen,
-At bestemmelserne om, at vejen fra bommen til Indlandsisen ikke må anvendes i jagtøjemed
opretholdes og udmeldes i forlængelse af dispensation til motoriseret kørsel i Qeqqata Kommunia
at bestemmelserne om, at vejen fra Kangerlussuaq til bommen ikke opretholdes men må anvendes i
jagtøje i forbindelse med jagt nord og vest for Langsøen
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen på næstkommende møde i
august 2016.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har under sit møde den 16. august 2016 taget sagen til efterretning.
Søernes rigtige navne skal skrives rigtigt.
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Indstilling
Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Orientering taget til efterretning.
Bilag
1. Kørselsvedtægten 2014 for Qeqqata Kommunia.
2. Borgmesterens og TMU-formands brev til Naalakkersuisoq af 27. juli 2015.
3. Referat af kommunalbestyrelsens referat af 26. maj 2016, pkt. 16
4. Borgmestergodkendelse af 26. juli 2016.
5. Bestemmelser for anvendelse af vejen mellem Sugarloaf og Iskanten
6. Kort over vej mellem Kangerlussuaq via Sugarloaf og Bommen til Indlandsisen
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Punkt 25

Seminar om moskusokse- og rensdyrjagt i Qeqqata Kommunia i 2016.

Journalnr. 72.01.03.01
Baggrund
Medlem af kommunalbestyrelsen Marius Olsens forslag om drøftelse af sommer- og
vintermoskusoksejagt blev drøftet af Levende Ressourceudvalget under mødet den 19. maj 2016.
Levende Ressourceudvalget besluttede, at embedsmændene skal planlægge seminaret. Seminaret
skal afholdes den 22. og 23. oktober 2016 i Kangerlussuaq.
Regelgrundlag
Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia.
Faktiske forhold
I henhold til Levende Ressourceudvalgets afgørelse af 19. maj 2016, er embedsmændene gået i
gang med at planlægge seminaret, der bestod af: Fisker- og fangerkonsulent i forvaltningsområdet
Sisimiut, Fisker- og fangerkonsulent i forvaltningsområdet Maniitsoq, Direktionens sekretariatschef
samt bæredygtighedskonsulent.
Bæredygtige konsekvenser
Ved at samle alle der har kendskab til og erfaring vedr. jagt af moskusokser og rensdyr lade deltage
i seminaret, vil udnyttelse af levende ressourcer basere på en bæredygtig udnyttelse.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det forventes, at omkostningerne vil beløbe sig til omkring kr. 204.668,00 som foreslås dækket fra
konto 37 – erhvervsudvikling fordelt således:
Rejse
Ophold
Konferencelokale
Dagpenge

kr. 87.064
kr. 72.382,kr. 18.900,kr. 26.322,-

(23 personer)

Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det foreslås, at seminaret afholdes i Kangerlussuaq den 22. og 23. oktober 2016.
Således vil deltagerne få mulighed for at forberede sig til at skulle drøfte spørgsmål og på forhånd
indhente oplysninger.
Det foreslås, at seminarets formål skal være, at deltagerne vurderer moskusokse- og rensdyrjagt
mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, ligesom at komme med forslag til, hvorledes vilkårene kan
forbedres.
Det primære under seminaret skal være, at interessegrupperne skal fortælle om deres fordele af og
ønsker om moskusokseudnyttelse mellem forvaltningsområderne Kangerlussuaq og Sisimiut.
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Derudover skal udnyttelse af rensdyr mellem Kangerlussuaq og Sisimiut drøftes.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har under sit møde den 16. august 2016 behandlet sagen, beløbet 204.668,00 kr.
blev godkendt.
Overskriften på seminaret skal ændres til mellem Qeqqata Kommunia.
Det tekniske samarbejdspartnere Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq får mulighed for at udpege en
deltager.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Afgørelse
Orientering taget til efterretning.
Bilag
1. Deltagerliste
2. Kontoudtog af balance for 37-01 Kommunale erhvervsengagementer for 2016
3. Budget for seminaret
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Punkt 26 Restanceudviklingen i Qeqqata Kommunia.
Journalnr. 06.00
Baggrund
På Økonomiudvalgets møde 07/2015, den 17. september 2015, blev der som pkt. 31 forelagt sag om
den historiske restanceudvikling i Qeqqata Kommunia. Denne sag suppleres nu med de økonomiske
restancedata for det efterfølgende 1½ år samt tiltag i 2015 og 2016.
Regelgrundlag
Økonomiudvalget er ansvarligt for tilsynet med den kommunale økonomi, herunder at have fokus
på udviklingen af de kommunale tilgodehavender på konto 9.
Faktiske forhold
De kommunale tilgodehavender består af henholdsvis kortfristede og langfristede tilgodehavender.
De langfristede tilgodehavender er primært de kommunale boliglån til ejerboliger (20-20-60) og
boliglån til andelsboligforeninger. Disse lån er sikret ved pant i de respektive boliger.
De kortfristede tilgodehavender omfatter
 konto 91-01 forskudskonti (rejseforskud og acontoløn)
 konto 91-02 regningstilgodehavender,
 konto 91-04 underholdsbidrag,
 konto 91-05 hjælp mod tilbagebetalingspligt,
 konto 91-06 mellemregning / interimskonti,
 konto 91-07 underholdsbidrag i uafsluttede sager (bidragspligt ikke fastslået) og
 konto 91-99 andre tilgodehavender
Denne kategori af kommunale tilgodehavende vil alle være usikret og omfattet af tabs-risiko,
såfremt fordringen forældes, indgår i et konkurs- eller dødsbo uden midler o. lign, der fremgår af
bilag 1.
De 2 første kontoområder opstår som regel i forbindelse med en aktiv handling ultimo måneden.
Det vil sige, at forskud på rejse og løn bliver udlignet i den efterfølgende måned. Udskrevne
fakturaer/regninger har ofte forfaldstidspunkt og ”sidste indbetalingsdato” i den følgende måned.
De 2 næste kontoområder (A-bidrag og hjælp mod betalingspligt) samt konto 91-07 udgør den
overvejende del af de kortfristede tilgodehavender. Disse 3 kontoområder var pr. 30.06.2016
registreret med et samlet tilgodehavende på 57,8 mio.kr. ud af i alt 75,0 mio.kr. Det svarer til, at
restancerne vedr. A-bidrag, uafsluttede bidragssager og hjælp mod betalingspligt udgør 77,1 % af
de samlede kortfristede tilgodehavender ved udgangen af juni 2016.
De 2 sidste kontoområder omfatter tilgodehavender, som oftest ses udlignet i de følgende måneder.
Der er tale om flere forskelligartede konti, hvoraf de ”tungeste” ses at være ”Diverse regninger fra
Teknik & Miljø” samt ”Forældrebetalinger”.
Denne sagsfremstilling er vedhæftes et bilag til belysning af udviklingen af tilgodehavender for
kontoområderne ”A-bidrag ydet som forskud” (underholdsbidrag) samt ”Hjælp mod betalingspligt”.
Bilaget viser en opsummering af tilgodehavendet på disse 2 kontoområder for årene 2010 – 1.
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halvår 2016 (6½ år). Det samlede tilgodehavende er i denne periode steget fra 42,3 mio.kr. i 2010 til
57,8 mio.kr. pr. 30.06.2016. En stigning på 15,5 mio.kr., og svarende til 36,6 %.
I samme 6½-årige periode er tilgodehavender, overgivet til Skattestyrelsens Inddrivelsesmyndighed, nedbragt fra 16,0 mio.kr. i 2010 til 10,2 mio.kr. i 2014, eller med 5,8 mio.kr.
Der var henholdsvis pr. 30/6-2015 ca. 5.659 debitorer i Qeqqata Kommune, fordelt på 1.894
debitorer i Maniitsoq samt 3.765 debitorer i Sisimiut. Pr. 30/6-2016 var der ca. 4.748 debitorer i
Qeqqata Kommune, fordelt på 1.646 debitorer i Maniitsoq samt 3.102 debitorer i Sisimiut. Det skal
oplyses, at samme person godt kan være debitor med beløb på flere konti under bilag 2.
Ansvar for opfølgning på de kommunale tilgodehavender ligger i første række hos de områder, hvor
tilgodehavendet er opstået. Som eksempel herpå kan nævnes, at for
A-bidragssagerne og hjælp mod tilbagebetalingspligt ligger ansvar for opfølgning hos
Familieområdet, for ”Diverse regninger fra Teknik & Miljø” er det Området for Teknik & Miljø og
for forældrebetalinger kan Området for Familie blive inddraget.
For de kommunale krav, der efter administrationens vurdering er sendt til inddrivelse i Skattestyrelsens Inddrivelsesmyndig, vil ansvar for opfølgning i disse sager ligge hos Skattestyrelsen.
Kommunens inkassoafdeling har ingen inddrivelsesbeføjelser, men er udelukkende en
servicefunktion for samtlige områder og ved kundebetjening og er ansvarlige for div. opgaver som
skal overgå Inddrivelsesmyndigheden Afstemininger imellem Inddrivelsen og kommunens
restancesaldi m.m.
Restancegruppen har i 2015-16 iværksat følgende tiltag set i forhold til restancer i Qeqqata Kommune. Der skal henvises til bilag 3, hvor tiltagene i nedenstående oplistning er ud-dybet.
* Bygdebesøg / PBS kampagne
* Arealtildelinger/byggetilladelse
*Dag-/Natrenovation
* Debitorer der har været undtaget inddrivelse
* Ansatte i Qeqqata kommune i restance til kommunen
* Daginstitutionsrestancer
* Fremsendte nedskrivninger og manuelle nedskrivninger til Skattestyrelsens videre foranstaltning
* Afklaring og præcisering af borgerservice mellem Staben/Område for Økonomi og borgerservice i
Qeqqata kommune ved borgerhenvendelser
* Afklaring og præcisering af restanceområdet imellem Restanceafdelingen og Familieområdet/Pen-sionsafdeling i Qeqqata Kommune
* Ny organisation for restanceområdet mellem selvstyret og kommunerne.
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Bæredygtige konsekvenser
Ingen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.
Administrationens vurdering
Ingen.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har under sit møde den 16. august 2016 taget til orienteringen til efterretning.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at tage orinteringen til efterretning.
Afgørelse
Orientering taget til efterretning.
Bilag
1.
2.
3.

Restanceliste for Qeqqata Kommunia sammenskrevet for årene 2010 – 30.06.2016
Antal debitorer og restancer pr. 30.06.2015 og pr. 30.06.2016 med i alt debitorer
Restancegruppens tiltag i 2015-2016.
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Punkt 27

Qeqqata Kommunias Børnepanels anbefalinger til kommunalbestyrelsen i
Qeqqata Kommunia (eftersendt)

Journal nr. 51.00.03
Baggrund
NAKUUSA oprettede Qeqqata Kommunias Børnepanel, QMI, bestående af 14 unge. Børnepanelet
QMI er et rådgivende organ for alle – kommunalpolitikere og for Inatsisartut, jf. Bilag 1.
Børnepanelet QMI får input fra rettighedsråd, som er oprettet i alle skoler i Qeqqata Kommunias
skoler i skoleåret 2015-16.
Regelgrundlag
FN´s Barnet Rettigheder (Bilag 2)
Faktiske forhold
I maj 2016 afholdte NAKUUSA et 2-dages møde for QMI med deltagelse af 12 medlemmer. På
mødet fik QMI lavet et logo. Inden mødet havde QMI indhentet input fra rettighedsrådene i
Qeqqata Kommunias skoler. På baggrund af input, undersøgte QMI kommunens hjemmeside med
henblik på at give kommunalbestyrelsen en anbefaling til hvordan siden kunne gøres brugbar og
være relevant for børn og unge. QMIs anbefaling tager udgangspunkt i flg. artikler fra FNs
Konvention om Barnets rettigheder:
Artikel 12: Barnet har ret til at have sin mening, og den skal respekteres
Artikel 13: Barnet har ret til at lære at give udtryk for, hvad det mener
Artikel 17: Barnet har ret til information
Anbefalingerne er både i videoformat samt i tekst- og billedform. QMIs anbefaling indeholder som
følger:
En fane til børn på kommunens hjemmeside med følgende konkrete emner:
Hvad er en kommune?:
QMI synes det er vigtig information, for de vil gerne forstå landets strukturer bedre. De tror, det vil
give dem mere viden om samfundet og de synes også at det er en måde hvor kommunen viser, at
børn og unge tages alvorligt som medborgere.
Informationer omkring relevante børne- og ungeaktiviteter i kommunens byer og bygder:
QMI synes det kunne være rigtigt nyttigt at have kommunens tilbud til børn og unge samlet et sted
(f.eks. fritidsklubbers åbningstider og andre informationer om aktiviteter for børn og unge).
Informationer om uddannelser:
QMI har læst i kommunalplanen at det er et ønske at flere unge i kommunen uddanner sig og derfor
ønsker de at kunne finde uddannelsesrelevante oplysninger på kommunens hjemmeside.
Informationer om børns rettigheder:
QMI har lært meget om børns rettigheder og de synes det er vigtig information at give til andre børn
og unge, da det kan styrke dem.
Kontaktinformationer under forskellige nødsituationer:
QMI kender til problematikker omkring seksuel misbrug, selvmord og ensomhed blandt unge og
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derfor ønsker de at kontaktinformationer om, hvor man kan få hjælp bliver tilgængelig. Det kan
være med til at hjælpe mange.
Informationer om kommunalpolitikernes planer omkring børn og unge:
QMI synes det er meget spændende og vigtigt at vide, hvad kommunens planer for børn og unge er.
Det giver de unge en mulighed for at komme med forslag og spørgsmål, hvis de kender planerne
(f.eks. planer om en svømmehal). De føler sig taget mere alvorligt, når de bliver præsenteret for og
kender planerne.
QMI glæder sig til at modtage en tilbagemelding fra Qeqqata Kommunia vedrørende deres
anbefaling. Anbefalinger, møderesultater, logo m.v. findes i bilag 3
Bæredygtige konsekvenser
Det er en god investering for kommunens børn ved at deltage engageret og aktivt i samfundet. Både
kommunalbestyrelsen og Inatsisartut får børnenes råd med i deres arbejdsproces m.h.t. at få styrket
børn og unges vilkår, og tilmed får børnene en læring i demokratiske processer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
For at følge op på QMIs anbefaling skal kommunens hjemmeside opdateres i henhold til de
anbefalinger, som QMI er kommet med.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer at der hurtigst muligt indarbejdes QMI's gode anbefalinger i den
kommunale hjemmeside.
Administrationens indstilling
Administration indstiller overfor Udvalget for Kultur-, Fritid og Uddannelse til godkendelse
- at Qeqqata Kommunias hjemmeside opdateres i henhold til QMIs anbefalinger
- at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til orientering
Udvalget for Kultur-, Fritid- og Uddannelses behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 8. august 2016 godkendt indstillingen
Indstilling
Udvalget for Kultur-, Fritid og Uddannelse indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-

at Qeqqata Kommunias hjemmeside opdateres i henhold til QMIs anbefalinger
at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til orientering

Afgørelse
Orientering taget til efterretning.
Bilag
1. Captia om Børneråd og rettighedsråd
2. FN´s Børnekonvention
3. QMI: Anbefaling til Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse vedrørende oprettelse af
faner for børn på kommunens hjemmeside, juni 2016
4. QMI: hvad er en kommune??? Videofil.
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Lukning af Friskolen Ilimmarfiaraq (eftersendt)

Journal nr. 51.00
Baggrund
Friskolen Ilimmarfiaraq meddelte Qeqqata Kommunia i juni 2016, at skolen lukker.
Regelgrundlag
Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.
Inatsisartutlov nr. 18 af 3. december 2012 om ændring af Landstingslov om frie grundskoler og
undervisning i hjemmet m.v. (Tilskudsberegning, konsekvensændringer vedr. kommunal udlægning
af PPR og vidtgående specialundervisning m.v.)
Faktiske forhold
Friskolen Ilimmarfiaraq blev d. 20. juni 2008 godkendt af Departementet for Kultur, Uddannelse,
Forskning og Kirke.
Skolens drift blev finansieret ved Qeqqata Kommunias tilskud samt forældrebetaling og evt. bidrag
fra andre. Iflg. frie grundskolelovens § 16 samt Inatsisartutlov nr. 18 af 3. december 2012, yder
Kommunalbestyrelsen den frie grundskole, hvor eleven er indskrevet, et årligt driftstilskud pr. elev i
alderen 6-17 år.
Kommunens tilskud er blevet opgjort som et tilskud pr og i henhold til lovgivningen fastlagt til
minimum, hvad kommunerne modtager i bloktilskud pr. byskoleelev pr. år. Efter frie grundskolers
ansøgning, kan kommunalbestyrelsen forhøje tilskuddet, hvilket Qeqqata Kommunia har gjort to
gange.
Både det oprindelige tilskud og de øgede tilskud er finansieret via omplaceringer fra Uddannelses-,
Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde. Samlet er der i budget 2016 afsat 1.526.000 kr. og i
budget 2017 og overslagsårene er disse fremskrevet til 1.543.000 kr. Disse midler kan nu
tilbageføres.
Bæredygtige konsekvenser
Ingen
Økonomiske og administrative konsekvenser
Qeqqata Kommunias midler til friskolen blev oprindeligt omplaceret fra andre konti under
uddannelses-, kultur- og fritidsudvalgets konti i Sisimiut. Primært fra lærerløn men også andre
folkeskoletiltag samt kulturtilbud. Midlerne kan nu tilbageføres til disse konti.
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Budget 2016
Kontonummer
51-01-16-35-00
51-01-10-01-10
51-01-10-35-00
59-01-10-35-00

Kontonavn
Sisimiut Friskole
Fælles lærerløn
Fælles folkeskoletiltag
Kulturtilbud
I alt

Bevilling
Tillæg
Ny bevilling
1.526
-852
674
0
+400
400
0
+252
252
0
+200
200
1.526
1.526
1.526

Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020
Kontonummer
Kontonavn
51-01-16-35-00 Sisimiut Friskole
51-01-10-01-10 Fælles lærerløn
51-01-10-35-00 Fælles folkeskoletiltag
59-01-10-35-00 Kulturtilbud
I alt

Bevilling
Tillæg
Ny bevilling
1.543
-1.543
0
0
688
688
0
495
495
0
360
360
1.543
1.543
1.543

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at midlerne på skoleområdet (lærerløn og skoletiltag) skal
medtages i den manglende del af ressourcemodellen. Der har været medforbrug på området de
senere år. Skolelederne mødes i uge 37, hvorefter en samlet sag forventes forelagt det politiske
niveau.
Det er administrationens vurdering, at midler til kulturtilbud bør fordeles primært mellem forhøjet
timepris i idrætshallen og midlertidig huslejeudgifter indtil en ny musikskole er på plads.
Administrationens indstilling
Det indstilles til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets og Økonomiudvalgets godkendelse,
-at der budgetomplaceres i henhold til ovenstående tabeller.
Uddannelses- kultur- og fritidsudvalgets behandling af sagen
Udvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 og godkendte indstillingen.
Uddannelses- kultur- og fritidsudvalgets indstilling
Uddannelses- kultur- og fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,
-at der budgetomplaceres i henhold til ovenstående tabeller
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 16. august 2016 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestytelsens godkendelse,
-at tage orienteringen til efterretning
Afgørelse
Orientering taget til efterretning.
Bilag
Ingen
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Eventuelt

Marius Olsen´s spørgsmål om pontonbroer blev besvaret af teknisk chef.
Malene Ingemann´s spørger om Qeqqata Kommunia vil reagere på brand i baglandet.
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