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Punkt 02 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 30. september 2018 (3. kvartal)
Journalnr. 06.00
Faktiske forhold
Forbruget/indtægterne skal ligge på 75%, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.
Qeqqata Kommunia

Korr. års-

Pr. ultimo december 2017

budget

Administrationsområdet
Teknik
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet

Bogført

% i 2017

107.888

77.657

72,0

43.389

27.624

63,7

27.662

19.668

71,1

Familieområdet

235.036

176.964

75,3

Undervisning- og kultur

232.435

176.431

75,9

3.744

3.689

98,5

650.154

482.033

74,1

235.272

65.104

27,7

Forsyningsvirksomheder
Driftsudgifter i alt
Anlægsudgifter
Udgifter i alt
Driftsindtægter
Kasseforskydning
Statusforskydning

885.426

547.137

61,8

-822.447

-577.604

70,2

62.979

-30.467

7.869 Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/undersk.
Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoorutit

Total

70.848 Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoorutit

Konto

Kontonavn

1

ADMINISTRATIONSOMRÅDET

10

UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE

11

DEN KOMMUNALE FORVALTNING

12

KANTINEDRIFT

13

IT

18

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

1

ADMINISTRATIONSOMRÅDET

Budge
t
(1.000
kr)

8.114
79.781

Tillæg Omplac
.
(1.000
(1.000
kr)
kr)

0
0

I alt

Forbrug

Rest

(1.000
kr)

(1.000 kr)

(1.000
kr)

Forbru
g
i%

0

8.114

6.256

1.858

77,1

678

80.459

57.191

23.268

71,1

521

0

323

844

683

161

80,9

11.175

0

0

11.175

7.470

3.705

66,8

8.208

0

-912

7.296

6.058

1.238

83,0

107.799

0

89

107.888

77.657

30.231

72,0

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 77,7 mio. kr. ud af en bevilling på 107,9 mio. kr.
Det svarer til et forbrug på 72,0%.
Økonomiudvalget har godkendt omplaceringer inden for konto 1. Administrationen har fokus på
merforbruget på konto 12 for at sikre, at der ikke kommer en budgetoverskridelse på kontoen,
alternativt ansøge om omplacering af budgetmidler ultimo.
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Konto for ”Tværgående aktiviteter” har et merforbrug på konto for ”Forsikring og vagtværn”, der
primært skyldes, at størstedelen af årets forsikringspræmier for 2018, vedr. de kommunale
forsikringer, er betalt.
Konto

Kontonavn

Budget

Tillæg Omplac.

I alt

Forbrug

(1.000
kr)

(1.000 (1.000 kr)
kr)

(1.000
kr)

(1.000 kr)

2

TEKNIK

20
21

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

22

LEVENDE RESSOURCER

23
24

FORSKELLIGE KOMMUNALE
VIRKSOMHEDER
UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME

25

BRANDVÆSEN

27

ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER

2

TEKNIK

41.282

Rest Forbrug
(1.000
kr)

i%

8.145

0

0

8.145

3.188

4.957

39,1

8.947

0

0

8.949

5.574

3.373

62,3

396

0

0

396

183

213

46,2

4.868

0

0

4.868

3.439

1.429

70,6

-2.277

0

0

-2.277

-2.124

-153

93,3

8.475

0

2.000

10.475

5.884

4.591

56,2

12.728

107

0

12.835

11.480

1.355

89,4

107

2.000

43.389

27.624

15.765

63,7

Teknik har et samlet forbrug på 27,6 mio. kr. ud af en bevilling på 43,4 mio. kr. Det svarer til et
forbrug på 63,7%. Merindtægt på konto 24 skyldes primært, at erhvervslejemål afregnes forud med
1 måned – enkelte lejemål for et ½ år.

Konto

3
33

Kontonavn

ARBEJDSMARKEDS-OG
ERHVERSOMRÅDET
Udlæg for Selvstyret

Budge
t
(1.000
kr)

Tillæg Omplac
.
(1.000
(1.000
kr)
kr)

I alt

Forbrug

Rest

(1.000
kr)

(1.000 kr)

(1.000
kr)

Forbru
g
i%

0

0

0

0

728

-728

0,0

BESKÆFTIGELSESFREMMENDE
FORANSTALTNINGER
REVALIDERING

3.874

0

0

3.874

1.345

2.529

34,7

1.861

0

0

1.861

1.184

677

63,6

KOMMUNALE
ERHVERSENGAGEMENTER
VEJLEDNINGS OG
INTRODUKTIONSCENTER

6.220

0

0

6.220

3.834

2.386

61,6

8.832

0

0

8.832

8.803

29

99,7

39

ARBEJDSMARKEDSYDELSER

6.875

0

0

6.875

3.774

3.101

54,9

3

ARBEJDSMARKEDS-OG
ERHVERSOMRÅDET

27.662

0

0

27.662

19.668

7.994

71,1

34
35
37
38

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 19,7 mio. kr. ud af en bevilling på 27,6
mio. kr. Det svarer til et forbrug på 71,1%.
Konto 38 har et merforbrug, der forventes udlignet når refusioner fra Departementet er afregnet.
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Budge
t
(1.000
kr)

Tillæg

Omplac
.
(1.000 (1.000 kr)
kr)

I alt

Forbrug

Rest

(1.000
kr)

(1.000 kr)

(1.000
kr)

Forbru
g
i%

Konto

Kontonavn

4

FAMILIEOMRÅDET

40

FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER

269

0

0

269

161

108

59,9

41

35.151

0

1.973

37.124

28.513

8.611

76,8

43

HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR
BØRN
SOCIAL FØRTIDSPENSION

18.560

0

0

18.560

16.258

2.302

87,6

44

UNDERHOLDSBIDRAG

211

0

0

211

0

211

0,0

45

OFFENTLIG HJÆLP

18.108

0

0

18.108

9.780

8.328

54,0

46

ANDRE SOCIALE YDELSER

10.413

0

0

10.413

8.671

1.742

83,3

47

ÆLDREFORSOG

70.461

0

0

70.461

59.414

11.047

84,3

48

HANDICAPOMRÅDET

79.245

0

0

79.245

54.051

25.194

68,2

49

ANDRE SOCIALE UDGIFTER

645

0

0

645

117

528

18,1

4

FAMILIEOMRÅDET

233.063

0

1.973

235.036

176.964

58.072

75,3

Familieområdet har et samlet forbrug på 177,0 mio. kr. ud af en bevilling på 235,0 mio. kr. Det
svarer til et forbrug på 75,3%.
Merforbrug på konto 43 og 47 skyldes bl.a. at pension forudbetales, dvs. at forbruget er for 10
måneder, hvorimod selvstyrerefusionerne er for 9 mdr.
Merforbrug på konto 46 hænger bl.a. sammen med, at selvstyretilskud til boligsikring og børnetilskud er for 8 måneder.
Budget
(1.000 kr)

Tillæg
Omplac.
(1.000 kr) (1.000 kr)

Konto

Kontonavn

5
50
51
53
55
56
59

UNDERVISNING OG KULTUR
DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE
SKOLEVÆSENET
FRITIDSVIRKSOMHED
BIBLIOTEKSVÆSEN
MUSEUM
FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER

67,944
128,430
16,460
2,372
3,014
14,073

112
582 -

25
201
89
176

5

UNDERVISNING OG KULTUR

232,293

694 -

89

I alt
(1.000 kr)

Forbrug
(kroner)

Rest
(1.000 kr)

Forbrug
i%

68,081
128,229
16,460
2,372
3,507
14,249

51,373
96,047
13,639
1,722
2,182
11,468

16,708
32,182
2,821
650
1,325
2,781

75.5%
74.9%
82.9%
72.6%
62.2%
80.5%

232,898

176,431

56,467

75.8%

Undervisning, sundhed, kultur og fritid har et samlet forbrug på 176,4 mio. kr. ud af en bevilling på
232,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 75,8%.
Konto 53 Fritidsvirksomhed har merforbrug, der bl.a. kan henføres til forudbetalinger af huslejer
samt
sæsonrelaterede udgifter. Administrationen bør have fokus på en omplacering for at imødegå
yderligere merforbrug.
Konto 59 har merforbrug som følge af, at tilskud til diverse GM-arrangementer normalt ligger i
årets første måneder og at tilskud til kulturhus ”Taseralik” nu er udbetalt for hele året.
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Konto

Kontonavn

6

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

66

RENOVATION M.V.

68

6

Budget

Tillæg Omplac.

I alt

Forbrug

(1.000
kr)

(1.000 (1.000 kr)
kr)

(1.000
kr)

(1.000 kr)

Rest Forbrug
(1.000
kr)

i%

-243

0

0

-243

-1.060

817

436,2

ØVRIGE
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

3.987

0

0

3.987

4.749

-762

119,1

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

3.744

0

0

3.744

3.689

55

98,5

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 3,7 mio.kr. ud af en bevilling på 3,7 mio. kr. Det
svarer til et forbrug på 98,5%.
Konto 66 her merindtægter i forhold til budgettet vedr. renovations- og jernskrotafgifter.
Konto 68 har et merforbrug med tilknytning til de 2 forbrændingsanlæg. Administrationen bør have
fokus på omplacering for at imødegå yderligere merforbrug.
Konto

Kontonavn

Budget

Tillæg

Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

7

ANLÆGSOMRÅDET (ANLÆGSUDGIFTER)

70
71
72
73
74
75
76
77

EKSTERNE OMRÅDER
ADMINISTRATIONEN
DET TEKNISKE OMRÅDE
ARB.MARK.-OG ERHVERSRÅDET
FAMILIEOMRÅDET
UNDERVISNING & KULTUR
FORSYNINGSVIRKSOMHED
BYGGEMODNING

7

ANLÆGSOMRÅDET

Forbrug
i%

26,975
3,728
39,999
500
10,000
43,300
5,500
8,500

19,343
742
31,026
117
1,883
29,940
1,615
14,104

0
0
-2,264
0
0
0
0
264

46,318
4,470
68,761
617
11,883
73,240
7,115
22,868

21,139
1,946
21,744
567
93
16,373
2,754
488

25,179
2,524
47,017
50
11,790
56,867
4,361
22,380

45.6%
43.5%
31.6%
91.9%
0.8%
22.4%
38.7%
2.1%

138,502

98,770

-2,000

235,272

65,104

170,168

27.7%

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 65,1 mio. kr. ud af en bevilling på 235,3 mio. kr. Det svarer
til et forbrug på 27,7 %.
Konto 70 omfatter bl.a. bygningsrenovering i byer og bygder, 16 handicapboliger i Maniitsoq og 3
Illorputhuse i Kangerlussuaq.
Konto 71 indeholder bl.a. bevilling til nyt ERP-system.
Konto 72 er registreret med udgifter til nyt asfaltanlæg i Sisimiut og et nyt styresystem til anlægget i
Maniitsoq.
Konto 74 afventer projektering af nyt familiecenter i Maniitsoq, ligesom der afventes sager til i gangsætning af demensafdelinger og handicapcenter.
Konto 75 har kulturhusudvidelse med bibliotek og musikskole under projektering samt daginstitution
på Akia.
Konto 76 omfatter bl.a. udbygning af fjernvarmeledningsnettet i Sisimiut.
Konto 77 vil omfatte byggemodning af erhvervsområde samt boligområdet A30 på Akia. Dispensation til A30 afventer Trafikstyrelsen med hensyn til højdebegrænsning.
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Budget
Konto

Kontonavn

8

INDTÆGTER OG RENTER

80

PERSONLIG INDKOMSTSKAT

81

SELSKABSSKAT

83

GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING

85
86

RENTER,KAPITALAFKAST SAMT
KURSTAB-OG GEVINST
ANDRE INDTÆGTER

88

AFSKRIVNINGER

8

INDTÆGTER OG RENTER

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%

-383.396

-26.604

0

-410.000

-239.393

-170.607

58,4

-4.000

0

0

-4.000

0

-4.000

0,0

-386.698

0

-10.472

-397.170

-330.975

-66.195

83,3

-11.197

3.420

0

-7.777

-6.205

-1.572

79,8

-4.600

0

0

-4.600

-1.104

-3.496

24,0

1.100

0

0

1.100

124

976

11,2

-788.791

-23.184

-10.472

-822.447

-577.553

-244.894

70,2

Qeqqata Kommunia har i årets første 9 mdr. haft indtægter og renter samt afskrivninger på 577,6
mio. kr. ud af en samlet bevilling på 822,4 mio. kr. Det svarer til indtægter og afskrivninger på 70,2
%.
Konto 80, Personlig indkomstskat er for 8 måneder, idet aconto personskat afregnes bagud.
Konto 81, Selskabsskat for 2018, afregnes af Skattestyrelsen primo 2019.
Konto 83, Tilskud og udligning, omfatter ”Skatteudligning” og ”Bloktilskud”, begge forud afregnet
for 10 mdr. Yderligere bloktilskudsmidler, som følge af ny lovgivning vedr. kommunale boliglån,
er tilført kontoen ved omplacering, jf. pkt. 04 på ØU-møde 05/2018.
Konto 85 omfatter bl.a. kapitalafkast på udlejningsboliger, der afregnes månedsvis bagud af INI.
Konto 86, Andre indtægter, omfatter bl.a. byggemodning.
De samlede indtægter for 2018 forventes at blive på ca. 822 mio.kr., jf. balance.
Forventet ultimo beholdning
Likvid beholdning primo 2018

157.735.810

Driftsudgifter, budget

645.843.000

Anlægsudgifter, budget

138.502.000

Indtægter , budget

-788.791.000

Resultat iht. budget

-4.446.000

Anlægsmidler overført fra 2017

4.446.000
-88.725.000

Tillæg til driftsudgifter

-4.080.000

Tillæg til anlægsudgifter

-4.000.000

Tillæg til indtægter

33.656.000

Boliglån jf. bevilling (statusforskydning)
Samlet kasseforskydning
Likvid beholdning ultimo 2018

-881.250
-59.584.250
98.151.560
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De likvide aktiver forventes at falde fra 157,7 mio. kr. til 98,1 mio. kr. ved årets slutning. Denne
udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2018, resultat fra budget 2018,
godkendte tillægs- og omplaceringsmidler til drift og anlæg, yderligere bloktilskudsmidler,
forventet udbetaling af boliglån i 2018 samt anlægsmidler, godkendt af Kommunalbestyrelsen med
overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra budget 2017 til 2018 på i alt 88,7 mio.kr.
Kommunens tilgodehavender
De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.09.2018 på 77,4 mio. kr.,
hvilket er et fald i forhold til sidste restanceoversigt pr. 30.06. Det skyldes fortrinsvis den
gennemførte modregning hos Skattestyrelsen i forbindelse med udbetaling af overskydende skatter.
Endvidere er der i en sag om arealtildeling på ca. 5 mio.kr. bevilget ny betalingsdato til primo 2019.
Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør nu 60,7 mio.kr. Det er en stigning på
ca. 3 mio.kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.
Administrationens indstilling
Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at tage økonomirapporten til efterretning.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2018 taget økonomirapporten til efterretning.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at tage økonomirapporten til efterretning.
Afgørelse
Bilag
1. Balance for Qeqqata Kommunia
2. Restancelisten pr. 28. september 2018
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Punkt 03

2. behandling af budget 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022

Journalnr. 06.01.01
Baggrund
Økonomiudvalget (ØU) besluttede på sit møde den 15. maj 2018 (ØU 04/2018 punkt 11) tidsplan
for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget 2019. I
samme punkt fastsatte ØU rammer for basisbudget 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022.
De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget
2019 og overslagsårene den 20. juni 2018. Fagudvalgene har godkendt omplaceringer for budgettet
i løbet af august.
Kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar den 29. august 2018 og havde 1. behandling af
budget 2019 den 27. september 2018, hvor en række budgetønsker blev godkendt til indarbejdelse i
budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet,
regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunia´s kasse- og
regnskabsregulativ.
Faktiske forhold
Ad. Tidligere kommunalbestyrelsesbeslutninger vedrørende budget 2019 samt overslagsårene
2020-2022
På kommunalbestyrelsesmøde den 28 september 2017 blev der besluttet indstillinger til budget
2019 og overslagsårene 2020-2022, der er indtastet i budgettet. Efter disse ændringer fremgår
budgetforslag 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022 herved således:
Tabel 1: budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 efter 1 behandlingen
Kontonavn
Administrationsområdet
Teknik og miljø
Arbejdsmarked og erhverv
Familieområdet
Undervisning og kultur
Forsyning
Drift i alt
Anlæg i alt
Udgifter i alt
Indtægter
Driftsresultat
Statusforskydninger
Balance
Likvid beholdning primo
Likvid beholdning ultimo

B 2019
108.652
42.212
28.152
249.665
234.617
2.023

O 2020
108.652
42.212
28.152
249.665
234.616
2.023

O 2021
108.652
42.212
28.152
249.665
234.616
2.023

O 2022
108.652
42.212
28.152
249.665
234.616
2.023

665.321
117.950

665.320
136.212

665.320
109.212

665.320
109.212

783.271
-804.453

801.532
-792.756

774.532
-792.756

774.532
-792.756

-21.182
18.769
-2.413
74.968
77.381

-8.776
18.769
27.545
77.381
49.836

-18.224
18.769
545
49.836
49.291

-18.224
18.769
545
49.291
49.746
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Ovenstående primo likvid beholdning er pr. 1. januar 2019 opgjort på grundlag af den kassebeholdning der fremgår af økonomiopfølgningen efter 2. kvartal 2018 og overførsel af forslag til
uforbrugte anlægsmidler m.m. fra 2017 til 2018. Hvis hele anlægsbudgettet i 2018 gennemføres i
2018 vil dette medføre anførte kontantbeholdning primo 2019 på 75 mio. kr.
Ad. Ændringer på boligområdet.
Til 1. behandling af budget 2019 blev det besluttet, at der afsættes en boligpulje på 10 mio.kr. i
2019 og herefter 30 mio.kr., som skulle udmøntes frem mod 2. behandlingen. Borgmesteren har
meddelt, at der skal prioriteres 12 ældreboliger i Sisimiut som følge af den store venteliste på
ældreboliger samt 12 personaleboliger i Maniitsoq som følge af, at der ikke er opført kommunale
personaleboliger i Maniitsoq siden 2000. Ældreboligerne i Sisimiut anlægges ved siden af de
eksisterende ældreboliger, mens personaleboligerne i Maniitsoq først skal planlægges, hvilket
afspejles i nedenstående fordeling af midler i 2019-2020. Da der mod forventning ikke er
indkommet ansøgninger om opførelse af private boliger i byerne, kan puljen til lån til privat
boligbyggeri på konto 93 nedsættes med 10 mio. kr. i 2019.
Status for ansøgninger til flytning til ældreboliger og alderdomshjemmet/plejehjemmet i vores
kommune.
Maniitsoq:
Ældreboliger
Plejehjemmet

20
15

Sisimiut:
Ældreboliger
Alderdomshjemmet

70
28

Tabel 2: Boligændringer til budget 2019 og overslagsårene
Konto

Kontonavn

70-98-00
70-47-10
70-70-20
93-02-00

Boligpulje
Ældrevenlige boliger Sisimiut
Personaleboliger Maniitsoq
Kommunale lån til boliger
I alt

Budget 2019
-10.000
+15.000
+5.000
-10.000
0

Overslag
2020
-30.000
+10.000
+20.000
0
0

Overslag
2021
0
0
0
0
0

Overslag
2022
0
0
0
0
0

Boligpuljen vil herefter være på nul i 2019-2020, men fortsat 30 mio.kr. i 2021-2022 med henblik
på at prioritere dement- og handicapboliger/institutioner afhængig af behovsanalyser og selvstyrets
potentielle medfinansiering.
Ad. Takster inden for Teknik og Forsyning / Miljøafgifter
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 05/2018 den 27. september 2018 pkt. 4, at
miljøafgifterne fremover ikke skal stige med 10% frem til, at der er ligevægt mellem indtægter og
udgifter på området. Dermed fraviger kommunalbestyrelsen tidligere beslutning om at fremme
forureneren-betaler-princippet. Da der var indarbejdet indtægter på miljøområdet i henhold til en
10% prisstigning må der tilføres midler til disse konti.
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Tabel 3: Manglende miljøindtægter som følge af manglende stigning på miljøafgifter med 10%
Konto

Kontonavn

Budget 2019

66
68

Renovation
Øvrige forsyningsvirksomheder
I alt

+1.134
+654
+1.788

Overslag
2020
+1.134
+654
+1.788

Overslag
2021
+1.134
+654
+1.788

Overslag
2022
+1.134
+654
+1.788

Ad. Tillægsbevilling til Udvalget for Familie og Sociale Forhold
Til 1. behandling blev indarbejdet en øget bevilling på 10 mio.kr. til Udvalget for Familie og
Sociale Forhold. Som følge af et betydeligt pres på administrationen er det ikke lykkedes at
færdiggøre undersøgelserne og få udmøntet puljen. Det forventes færdiggjort inden udgangen af
2018.
Ad. Centrale udmeldinger, herunder rangerordning i Qeqqata Kommunia, UNESCO
Der er ikke siden 1. behandling af budget 2019 og overslagsårene kommet nye udmeldinger fra
centralt hold. Bloktilskudsaftalen ser ud til at være klar til underskrift, og den indeholder som nyt
tiltag 214.000 kr. til park ranger i Qeqqata Kommunia. Samme beløb er tidligere tildelt UNESCOkommuner i nord og syd. Beløbet dækker halvdelen af de forventede udgifter til park ranger. Resten
forventes den lokale kommune at finansiere. Der skal derfor afsættes 428.000 kr. til en park ranger.
Tabel 4: Opnormering med UNESCO park ranger til budget 2019 og overslagsårene
Konto

Kontonavn

11-00-30 UNESCO
park
Kangerlussuaq
I alt

Budget 2019
ranger

i

+428

Overslag
2020
+428

Overslag
2021
+428

Overslag
2022
+428

+428

+428

+428

+428

Ad. Opnormering på MISI-området
Til 1. behandling i Økonomiudvalget ønskedes til 2. behandlingen fremlagt muligheder for at styrke
MISI. Administrationen har undersøgt mulighederne og vil anbefale en opnormering på en
medarbejder samt tilbageflytning af en medarbejder fra MISI i Sisimiut, så der fremover vil være to
MISI-medarbejdere ansat i Maniitsoq. MISI i Maniitsoq vil kunne placeres på kommunekontoret, så
de økonomiske udgifter til kontorhold kan begrænses.
Tabel 5: MISI opnormering til budget 2019 og overslagsårene
Konto

Kontonavn

51-21-10 MISI Sisimiut
51-21-20 MISI Maniitsoq
I alt

Budget 2019
-800
+1.600
+800

Overslag
2020
-800
+1.600
+800

Overslag
2021
-800
+1.600
+800

Overslag
2022
-800
+1.600
+800

12

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

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

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2018, den 25. oktober 2018
Ad. Takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte.
Det vedlægges oversigt over takster som bilag 2 således som det er vedtaget af de politiske
fagudvalg.
Der vedlægges oversigt over normering og lønsum for de enkelte konti som bilag 3.
Der vedlægges oversigt over kommunalbestyrelsens vederlæg som bilag 4.
Bæredygtige konsekvenser.
Der er økonomisk balance mellem indtægter, udgifter samt kontantbeholdning inden 2. behandling
af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2019-2022 med nævnte bæredygtig konsekvenser. Tidligere
målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes.
Administrationens vurdering
Administrationen skal særlig henlede opmærksomheden på at der er balance mellem indtægter,
udgifter og kontantbeholdning i budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag, at økonomiudvalget
indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
1. at ændringer på boligområdet godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
2. at konsekvenserne af manglende miljøindtægter som følge af manglende stigning på
miljøafgifter med 10% i budget 2019 og overslagsårene indarbejdes jf. tabel 3
3. at opnormering med UNESCO park ranger i Kangerlussuaq i budget 2019 og overslagsårene
godkendes, jf. tabel 4
4. at der tages stilling til om MISI skal opnormeres eller ej, jf. tabel 5
5. at taksterne i henhold til bilag 2 godkendes,
6. at normeringsoversigten i henhold til bilag 3 godkendes
7. at vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelserne i henhold til bilag 4 godkendes
Økonomiudvalgets behandling af sagen
På økonomiudvalgsmøde den 18. oktober 2018 blev følgende besluttet:
Fangerforhold blev forhøjet fra 2 mio. kr. til 4 mio. kr. for 2019, hvor 1 mio. kr. blev omplaceret fra
Byggemodningen og 1 mio. kr. fra transport af affald.
Fangerforhold blev forhøjet fra 2 mio. kr. til 3 mio. kr. for 2020, hvor 1 mio. kr. blev omplaceret fra
transport af affald. Midler til overslagsårene 2021 og 2022 blev fjernet.
4. Opnormeringen af ansatte i MISI med 1 blev godkendt.
Resten af indstillingerne blev godkendt.
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Tabel 6:
Nr.

Budgetønske
Byggemodningspulje
Forbedringer af pontonbroer og fangerforhold
Forsendelse af affald fra Sisimiut og bygder til
Maniitsoq (eller Nuuk)
I alt

2019
-1.000
2.000

2020

2021

1.000

-1.000

-1.000

0

0

2022

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Ønskes undersøgt inden 2. behandling af budgettet.
Under Økonomiudvalgets møde drøftede man punkter der skal undersøges, som det vigtigste blev
man enige om, at man skal tage udgangspunkt i gruppernes forslag under budgetseminaret i august,
da budgettet kan blive rodet, såfremt man medtager ikke fremlagte forslag.
Dog ønsker man at fremkomme med bemærkninger for følgende.
At man afventer Udvalg for Familie og Sociale forhold, der på nuværende tidspunkt undersøger,
hvordan man kan etablere en herberg/værested for hjemløse.
Økonomiudvalget støtter fuldt ud, at der arbejdes på at løse personalemæssige problemer, hvor der
arbejdes med sagsbehandling af personer. I den forbindelse skal det bemærkes, at denne sag også
bliver drøftet mellem Naalakkersuisut og Borgmestrene. Det er blevet aftalt, at der skal laves en
løsningsforslag for at løse problemet. Endvidere skal det bemærkes, at den ansvarlige udvalg skal i
den nærmeste fremtid holde møde med den lokale pædagogforening i Sisimiut omkring
problematikken. Derfor skal overskriften drøftes på senere tidspunkt.
Vedrørende etablering af 5 eller 7 mands fodboldbaner på alle steder, der er indgået aftale om, at man
gradvist anlægger fodboldbaner i bygderne med Hudson`s fond for kulturelle aktiviteter.
Forslaget om at man afsætter 2 mio. kr. for 2019 til forbedring af fisker- og fanger forholdende fra 1.
behandlingen blev forhøjet til 4 mio. kr. og 3 mio. kr. i 2020, dermed blev der afsat midler på i alt 7
mio. kr. for overslagsårene. Derudover skal det bemærkes, at kommunerne hvert år kan søge om
bygdepulje vedrørende erhvervsudvikling til Naalakkersuisut, og disse midler benyttes mest til
forbedring af fisker- og fanger forholdende i bygderne.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
1. at ændringer på boligområdet godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
2. at konsekvenserne af manglende miljøindtægter som følge af manglende stigning på
miljøafgifter med 10% i budget 2019 og overslagsårene indarbejdes jf. tabel 3
3. at opnormering med UNESCO park ranger i Kangerlussuaq i budget 2019 og overslagsårene
godkendes, jf. tabel 4
4. at opnormering med 1 ansat i MISI godkendes, jf. tabel 5
5. at taksterne i henhold til bilag 2 godkendes,
6. at normeringsoversigten i henhold til bilag 3 godkendes
7. at vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelserne i henhold til bilag 4 godkendes
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8. at Fangerforhold forhøjes fra 2 mio. kr. til 4 mio. kr. for 2019, hvor 1 mio. kr. placeres fra
Byggemodningen og 1 mio. kr. fra transport af affald jf. tabel 6
9. at Fangerforhold forhøjes fra 2 mio. kr. til 3 mio. kr. for 2020, hvor 1 mio. kr. omplaceres
fra transport af affald. Midler til overslagsårene 2021 og 2022 fjernes jf. tabel 6
Afgørelse

Bilag
1. Foreliggende budgetforslag for 2019 på specifikation 4
2. Forslag til takster for 2019
3. Forslag til normeringsoversigt for 2019
4. Vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelser i 2019
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Punkt 04

Forslag til dagsorden - Midlertidigt indstilling af moskusvinterjagt i
Kangerlussuaq

Journalnr.: 72.01.01.03
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Gideon Lyberth har den 3. oktober 2018 sendt et dagsordenforslag
om midlertidigt indstilling af moskusvinterjagt i foreløbigt fem år.
I de seneste flere år er Gideon Lyberth kontaktet af flere fangere fra Maniitsoq og Kangaamiut om,
at indstille moskusvinterjagt midlertidigt. I de seneste år med vinterjagt med snescooter og
hundeslæde har medført, at det er blevet besværligt at jage moskusokser om sommeren, idet de
søger ind mod baglandet og ikke længere er på deres faste områder, hvor man endda bruger flere
dage før man fanger moskusokser.
I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet i Kangaamiut, blev vi opfordret af fangerne om, at
moskusvinterjagt midlertidigt indstilles.
Idet I allerede har hørt fiskernes krav fra Kangaamiut, foreslår Gedion Lyberth uden yderligere
redegørelse, at kommunalbestyrelsen indsender en indstilling til Selvstyret, vedrørende midlertidigt
indstilling af moskusvinterjagt i Kangerlussuaq, foreløbigt i fem år.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser
Fangstkvoter, fangstperioder og fangstområder
Fastsættelse og fordeling af kvoter
§ 3. Efter indhentet biologisk rådgivning fastsætter Naalakkersuisoq for Fangst en kvote til fangst af
moskusokser.
Stk. 2. Naalakkersuisoq for Fangst foretager den regionale fordeling af den fastsatte fangstkvote.
Stk. 3. Fangstrådet samt andre relevante organisationer skal høres i spørgsmål som vedrører stk. 1
og 2.
Stk. 4. For fordelingen af kvoter af lokale bestande gennemfører de kommunale myndigheder,
høring af relevante organisationer i de pågældende forvaltningsområder.
Stk. 5. De kommunale myndigheder sender en skriftlig meddelelse til Departementet for Fangst om
resultatet af fordelingen af fangstkvoter, jf. stk. 4.
Fastsættelse af fangstperioder
§ 5. Efter indhentet biologisk rådgivning fastsætter Naalakkersuisoq for Fangst fangstområder til
kvoteret fangst af moskusokser.
Stk. 2. Fangstrådet samt andre relevante organisationer skal høres i spørgsmål som vedrører stk. 1.
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Stk. 3. Ved fastsættelse af fangstområder for lokale bestande gennemfører de kommunale
myndigheder høring af relevante organisationer i det pågældende forvaltningsområde.
Stk. 4. De kommunale myndigheder sender en skriftlig meddelelse til Departementet for Fangst om
resultatet af fastsættelsen af fangstområder, jf. stk. 3.
Faktiske forhold.
Under kapital 3 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af
moskusokser, er der fastsættelse vedrørende Fangstkvoter, fangstperioder og fangstområder samt
hvordan fastsættelse og fordeling af fangstområder og kvoter afgøres. I denne sag drejer det sig om
fastsættelse indenfor Fangstkvoter og fangstområder. Hvor der er bestemmelse for de nævnte under
§ 3 og § 5 bekendtgørelsen.
På de afsnit kan ses, at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan foretage fordeling af
fangstkvoter til regioner, efter høring af Fangstrådet og relevante Organisationer.
Fangstområdet i Kangerlussuaq er opdelt i 3 områder. Opdelt i Jagtområder 1, 2 og 3.
I forslaget fra Gedion Lyberth fremgår det ikke klart, om det er alle jagtområder eller en bestemt
jagtområde. På denne baggrund må man forvente, at der i forslaget er tale om alle tre jagtområder.
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrugs afgørelse vedrørende moskusvinter i Kangerlussuaq
for 2018:
Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i Jagtområde 1 starter den 10. januar og forløber sig til
15. februar. Der er ingen begrænset kvote af fangst af moskusokser i Jagtområde 1, ligesom der
ikke må benyttes motoriserede køretøjer.
Jagtområde 2 er lukket.
Erhvervsfangst af moskusokser i Jagtområde 3 starter den 10. januar og forløber sig til 15. februar.
Der er en kvote på 800 moskusokser i Jagtområde 3, 480 tyre og 320 køer. Motoriserede køretøjer
kan benyttes til transport af fangstdyr i Jagtområde 3. Fangere fra Qeqqata Kommunia og
Kommuneqarfik Sermersooq kan jage i Jagtområde 3. Ved benyttelse af snescooter og ATV´er i
Jagtområde 3, skal Qeqqata Kommunias vedtægt følges. Snescooter og ATV´er må ikke benyttes til
forfølgelse og jagt på moskusokse.
42 erhvervsfangere har ansøgt til Jagtområde 3 og 52 fritidsjægere har ansøgt til jagtområde 1 fra
Sisimiut forvaltningsområdet.
Moskusvinterjagt fra Sisimiut forvaltningsområdet foretages ved benyttelse af hundeslæde, ATV´er
og snescooter.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det er Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Naalakkersuisoq der skal tage afgørelsen.
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug udsender høring om efteråret vedrørende
moskusvinterjagt i næstkommende år. Ved denne høring indsender kommunen en høringssvar.

17

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

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

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2018, den 25. oktober 2018
Administrationen vurderer, at jagtområderne 1, 2 og 3 kan behandles særskilt, så man dermed
holder jagtområder 1 og 2 åben, og indstiller jagt på jagtområde 3 midlertidigt i bestemte årrække.
Alternativt kunne man reducere fangstkvoter på jagtområder 1, 2 og 3.
Administrationen vurderer ligeledes, at trofæjagt ikke bør blive berørt af denne sag.
Administrationen vurderer også, at der kan være flere muligheder for handling.
Administrationen vurderer, at Qeqqata Kommunia bør foretage en uddybende høring til alle
relevante interesserede vedrørende moskusvinterjagt, det samme til brugere af moskus, fanger og
interesserede i Kangerlussuaq, inden Qeqqata Kommunia kan tage stilling til sagen og med hensyn
til indstilling til Naalakkersuisoq.
Der er behov for, at Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug fremkommer med bemærkning til
denne forslag.
Oplysninger fra departement for Fiskeri hvis der skal være stop for vinterjagt af moskusokser:
Ændringsforslaget er stort, derfor må den i første omgang vurderes sammen med forskellige
instanser. Følgende må deltage:
- Erhvervsfangerne (KNAPK).
- Fritidsjægerne.
- Trofæjagt operatører, med hensyn til koncessioner.
- Moskussafari.
- Håndarbejdere; uldbearbejdere, skindarbejdere, gevirarbejdere, hove arbejdere.
- Og generel kødforsyning.
- Pinngortitaleriffik.
- Departemantet for Natur og Miljø.
Indstilling
Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at der foretages høring af brugere af moskus, fanger og interesserede i Kangerlussuaq og at sagen
videresendes til UFFB
Afgørelse

Bilag
1. Mail fra Gideon Lyberth den 3.10.2018
2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser
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Punkt 05

Forslag til dagsorden - Ansættelse af Turistkonsulent i Maniitsoq

Journalnr.: 73.15
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Gideon Lyberth har ved mail den 3. oktober 2018 fremsendt forslag
om ansættelse af Turistkonsulent i Maniitsoq.
Som bekendt har vi en serviceaftale med ABC om, at turistkonsulenten i Sisimiut også servicerer
Maniitsoq.
Såfremt Gideon Lyberth ikke tager fejl, ser man næsten aldrig turistkonsulenten i Maniitsoq.
I ABC`s rapport har man medtaget, at Maniitsoq er velegnet med en turistkonsulent, og såfremt
turistkonsulenten ansættes for hele året, kunne turistkonsulenten også servicerer bygderne, hvis
turistområdet i Maniitsoq skal udvikles.
Derfor foreslår Gideon Lyberth, at der ansættes en turistkonsulent i Maniitsoq, med håb om, at
kommunalbestyrelsen tager forslaget positivt.
Faktiske forhold
Arctic Circle Business har én turismekonsulent ansat som bor i Sisimiut. Turismekonsulenten
dækker således Sisimiut, Maniitsoq, Kangerlussuaq og øvrige bygder. Turismekonsulenten vil i
2018 have 4 ture til Maniitsoq for at servicere turismeaktører i Maniitsoq. Der har ikke været midler
til at tage på bygdetur i Maniitsoqs bygder i 2018
Hvis man ansætter en turismekonsulent i Maniitsoq vil ACB indstille til at disse opgaver udføres af
vedkommende:
-produktudvikling af aktørernes oplevelser for turister i Maniitsoq og bygder (værtsskabskurser
mv.)
-opdyrkning af mulige turismeiværksættere eller guider i området
-fokusere på serviceniveauet i restaurations- og servicebranchen
-markedsføringstiltag og strategisk arbejde for Maniitsoq som hvaldestination
- udvikling af bygdeturisme for Kangaamiut, Atammik og Napasoq
-udvikling af flere kulturelle oplevelser for krydstogtsturismen som pt. er lille i Maniitsoq i forhold
til resten af kysten
-udvikle mere lystfiskeri, ski og snescooterture, kajakture mv.
Denne konsulent vil kunne sparre med vores nuværende turismekonsulent som dækker hele
Qeqqata Kommunia som i forvejen har en stor diversitet.
Hvis man gerne vil udvikle området, skal der ligeledes afsættes penge til transport ud til bygderne,
hvilket er en dyr omkostning som ACB pt. ikke har kunnet finde finansiering til pga. afslag i vores
projektansøgninger.
Indstilling
Det indstilles at kommunalbestyrelen drøfter sagen.
Afgørelse
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Bilag
1. Mail fra Gideon Lyberth den 3.10.2018
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Punkt 06

Ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelsen – Siverth K. Heilmann

Journal nr. 01.01.05
Baggrund
Siverth K. Heilmann har pr. e-mail af 1. oktober 2018 ansøgt om orlov fra kommunalbestyrelsen.
Begrundelsen herfor er, at han er udpeget som Naalakkersuisoq.
”Dette skyldes, at jeg mod min vilje, men jeg som måttet acceptere, er blevet udpeget som
Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Forskning.
Jeg lægger ikke skjule på, at jeg, ikke kun fordi at jeg er i oppositionen, værdsætter mit samarbejde
med jer og ønsker ellers at forsætte mit medlemskab af Qeqqata Kommunalbestyrelse.
Som formand for Atassut har jeg ellers indstillet, at der vælges en ung Naalakkersuisoq, men
formanden for Naalakkersuisut har anset som vigtigt, at der skal vælges en Naalakkersuisoq med
større erfaring, som jeg forstående har måtte acceptere.
Såfremt Atassut gruppen kan være gensidigt forstående og såfremt kommunalbestyrelsen godkender
ansøgningen om orlov, indstiller jeg den første i stedfortræderlisten Karl Davidsen at blive valgt
ind, og at han overtager mine udvalgsposter.
Jeg ønsker jer inderligt god arbejde og gode resultater, jeg skal nok høre fra mig, når jeg er på plads
og travlheden har lagt sig.
Jeg glæder mig til at samarbejde med kommunalbestyrelsen, og ønsker kommunalbestyrelsen et
godt arbejde”.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og
menighedsrepræsentationer § 54:
Stk. 1. Dersom et medlem i løbet af valgperioden begærer at udtræde af kommunalbestyrelsen,
afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan begæring kan tages til følge.
Stk. 2. er begæring begrundet i helbredstilstand, forretning eller lignende væsentlig årsag, der
vanskeliggør den pågældende medlemskab, skal begæring normalt tages til følge.”
Faktiske forhold
Iht. stedfortræderlisten for Atassut skal den første, som er Karl Davidsen, Maniitsoq, blive medlem
af kommunalbestyrelsen under Siverth K. Heilmann`s orlov som folkevalgt for
kommunalbestyrelsen.
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Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
1. At Siverth K. Heilmann tager orlov fra kommunalbestyrelsen i valgperioden 2017 - 2021,
indtil han kommer tilbage til Qeqqata Kommunia
2. At Karl Davidsen indtræder som kommunalbestyrelsesmedlem under Siverth K. Heilmann`s
orlov fra kommunalbestyrelsen
Afgørelse

Bilag

1. E-mail skrivelse fra Siverth K. Heilmann om orlov af 11. oktober 2018
2. Oversigt over udvalgsposter for Siverth K. Heilmann
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Punkt 07 Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg
Journalnr. 01.01.03
Baggrund
I anledning af Siverth K. Heilmanns orlov fra kommunalbestyrelsen anmodes parti Atassut, om at
indstille medlemmer og stedfortræder til udvalg m.v. til kommunalbestyrelsens godkendelse.
Regelgrundlag
Det fremgår i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, ”§
38. Udtræder et medlem i løbet af valgperioden af et udvalg med videre, hvori medlemmet er
indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne post af den
samme gruppe.”
Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og
menighedsrepræsentationer (valglov).
§ 57. Stk. 2. Er det ledige mandat opnået af en kandidat, der er opstillet for et parti, eller som har
indgået kandidatforbund, tilfalder mandatet den af partiets eller forbundets kandidater, der uden at
være blevet valgt har opnået det højeste antal stemmer i valgkredsen, jf. § 46. Er det ledige mandat
opnået af en geografisk repræsentant, tilfalder mandatet den af partiets eller kandidatforbundets
kandidater, der uden at være blevet valgt har opnået det højeste antal stemmer i den oprindelige
kommune.
Faktiske forhold
Der skal udpeges ny medlem i:
Økonomiudvalg
Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold
Qeqqata Erhvervsudviklingsudvalg
Da Siverth K. Heilmann er valgt som geografisk repræsentant for tidligere Maniitsoq Kommune,
skal Siverth K. Heilmanns suppleant også være fra Maniitsoq som geografisk repræsentant i
henhold til valglovens § 57. stk. 2.
I henhold til suppleantlisten for geografisk repræsentant er det Karl Davidsen, de kommer ind som
suppleant.
Indstilling
Parti Atassut anmodes om at komme indstilling til kommunalbestyrelsen om godkendelse om
udpegning af
ny medlem i:
Økonomiudvalg
Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold
Qeqqata Erhvervsudviklingsudvalg
Afgørelse

23

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

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

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2018, den 25. oktober 2018
Bilag
1. Udvalgsfortegnelse
2. liste over suppleanter for geografisk repræsentanten.
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Punkt 08 Valg af nyt medlem til bestyrelsen i Sivdleq
I henhold til § 3 stk 1 i vedtægter for Sivdlek’ udpeger kommunalbestyrelsen 1 medlem til bestyrelsen.
Da bestyrelsesmedlem Ulrik Lyberth har trukket sig skal der vælges et nyt medlem.
Afgørelse

Bilag
1. Vedtægter for SIVDLEK’
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Punkt 09

Inspirationstur til Island – videre forløb

Journal nr. 00.10.01
Baggrund
Qeqqata kommunalbestyrelse og chefgruppe var på inspirationstur til Island d. 6.-11. oktober 2018.
Administrationen har udarbejdet en rejsebeskrivelse fra turen.
Regelgrundlag
Der er ikke et regelgrundlag om inspirationstur, der falder ind under kommunalfuldmagten.
Faktiske forhold
Inspirationstur for kommunalbestyrelsen i starten af valgperioden blev indført efter
kommunalvalget i 2013, hvor halvdelen af kommunalbestyrelsen og chefgruppen i 2013 var i Norge
og den anden halvdel i Danmark.
Efter kommunalvalget i 2017 blev der arbejdet på en inspirationstur til Island for hele
kommunalbestyrelsen og chefgruppen. Den planlagte tur fra slutningen af august blev aflyst pga.
dårligt vejr ved afrejse fra Sisimiut.
Programmet for inspirationsturen opererede overordnet med en dag om turismeudvikling med fokus
på UNESCO, en dag om fiskeriudvikling med fokus på at udnytte/effektivisere anvendelsen af
fiskeprodukter og to dage på den Islandske model inden for forebyggelse med fokus på håndtering
af sociale udfordringer og opbygning af tæt samarbejde mellem kommune og organisationer herom.
Programmet var hektisk med kort tid til de enkelte besøg, hvilket ikke gav tid til fordybelse men til
gengæld viste, at alle de forskellige kommuner, organisationer, frivillige kræfter, virksomheder osv.
arbejder i samme retning og benytter sig af samme viden og baggrundsmaterialer. I forhold til
inspirationsturene i 2013 var det en samlet kommunalbestyrelse og chefgruppe, der rejste sammen,
hvilket giver fordele med, at alle har besøgt de samme steder. Til gengæld betyder en stor gruppe og
forskellige sprog, at de forskellige deltager får forskelige informationer. Chefgruppen har derfor
forsøgt at skrive en samlet rejsebeskrivelse fra turen.
Bæredygtige konsekvenser
Det vil være bæredygtigt at få implementeret flere af de positive erfaringer fra Island, herunder få
en positiv turismeudvikling og effektiviseret udnyttelsen af havets ressourcer samt ikke mindst få
taget hånd om de sociale udfordringer a la den islandske model.
Økonomiske og administrative konsekvenser
En ændring af kommunen i retning af den islandske model vil have store økonomiske og
administrative konsekvenser. På kort sigt skal nye samarbejdsformer indføres og gamle udfases. Det
vil både give nye udgifter og sparede udgifter på forældede/uaktuelle håndteringer. På længere sigt
skulle det gerne give mere selvbåren økonomi.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia ikke skal afvente centrale tiltag fra
Selvstyrets side på forebyggelsesområdet som fx en tilsvarende børneværnslov som i Island. Det vil
utvivlsomt være godt, hvis Selvstyret tog tiltag hertil, men arbejdet med at implementere
26

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

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

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2018, den 25. oktober 2018
kommunalbestyrelsens mål på forebyggelses- og sundhedsområdet bør ikke være afhængig af om
Selvstyret gør sådanne tiltag eller ej.
Det er administrationens vurdering, at den islandske tilgang med at gennemføre tiltag, der baserer
sig på viden og forskning i lokalsamfundet, er afgørende for succes i det lange løb. Nuværende
forslag/tiltag fra kommunalbestyrelsen med trivselsanalyse kan med fordel udvides til at
gennemføres for børn og unge hvert andet år om i Island.
Det er administrationens vurdering, at kommunalbestyrelsens mål bl.a. beskrevet i koalitionsaftale
og planstrategien i lighed med i Island bør gennemføres i tæt samarbejde med samfundet, herunder
særligt forældre, frivillige organisationer, sportsklubber med mere. Her bør kommunen gå forrest
med klare holdninger på børn og ungeområdet samt ved at omlægge sin drift og udviklingstiltag på
skole-, fritids- og idrætsområdet. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at nedsætte tværgående
arbejdsgruppe der skal koordinere og følge implementering af det forskellige tiltage der nedsættes
på baggrund af inspirationsturen.

Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at fagudvalgene anmodes inden udgangen af 2018 at drøfte og fremkomme med konkrete tiltag på
baggrund af inspirationsturen til Island
at administrationen undersøger mulighederne for at tilslutte sig internationale faglige samarbejde
om den islandske model på forebyggelsesområdet samt
at der administrativt nedsættes tværgående arbejdsgruppe, der skal koordinere og følge
implementering af tiltag der blev besluttet af fagudvalgene og kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Bilag
1. INSPIRATIONSTUR TIL ISLAND FOR QEQQATA KOMMUNALBESTYRELSE OG
CHEFGRUPPE d. 6.-11. OKTOBER 2018.
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Punkt 10 Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Tilioq
Journalnr.

67.05

Baggrund
Qeqqata Kommunia og Tilioq har arbejdet på et udkast til en samarbejdsaftale omkring et nyt
projekt med overskriften ’Alle kan bidrage’. Projektets formål er, at flere personer med handicap
kommer i arbejde. Der blev afholdt opstartsmøde d. 27. juni 2018, hvor blandt andet
Handicaptalsmanden, kommunaldirektøren, familiechef, uddannelseschef og konstituerede leder for
Majoriaq deltog.
Projektet er et pilotprojekt. Projektet stiler mod at favne begge byer og tilhørende bygder.
Regelgrundlag
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob.
Faktiske forhold
Projektets formål er, at flere personer med handicap kommer i arbejde. og får en forøget
livskvalitet, selvbestemmelse og biddrager aktivt til den offentlige økonomi, fordi virksomheder og
arbejdsgivere i Qeqqata Kommunia tager socialt ansvar samt ser værdien i at ansætte personer med
handicap og derfor opretter fleksible arbejdspladser. Den specifikke målgruppen identificeres på
baggrund af en borgerinddragende undersøgelse af personer med handicaps behov og muligheder i
forhold til arbejdsmarkedet.
Området for Familie vægter, at man i forbindelse med samarbejdsaftalen, arbejder tværfagligt, og
inddrager de borgere som projektet omhandler.
Bæredygtige konsekvenser
Hvis flere personer med handicap kommer i arbejde vil det have en positiv indflydelse på
livskvalitet og borgerens trivsel generelt. Det er ligeledes bæredygtigt at vi får flere til at børe med,
og deltage aktivt i samfundet og arbejdslivet.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Projektet kan have samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis flere personer med handicap kommer i
arbejde, og på sigt bliver mere selvforsørgende.
Administrations vurdering
Det er administrationen vurderer, at et pilotprojekt omkring flere personer med handicap i arbejde
vil gavne den enkelte og samfundet generelt. Det vil være et projekt, som har eksemplarisk værdi.
Projektet vil skabe ny viden og erfaringer på området, som kan bruges fremover.
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Administrationens indstilling
Det indstilles til Udvalg for Familie og Sociale Forhold,
-at drøfte og godkende samarbejdsaftalen, så projektet kan startes op
Udvalg for Familie og Sociale Forhold behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 15. oktober 2018 godkendt indstillingen.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse

Bilag
1. Udkast til samarbejdsaftalen
2. Oversigt over projektet
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Punkt 11

Eventuelt
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