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Mødet startet kl. 08.30
Deltagere:
Atassut
Søren Alaufesen
Kristian Kerutzmann, i stedet for Karl Davidsen
Bitten Heilmann
Demokraatit
Inuit Ataqatigiit
Agathe Fontain
Katrine Larsen Lennert
Mimi Karlsen, deltog til og med Punkt 14
Beathe Poulsen
Siumut
Hermann Berthelsen
Karl Lyberth, deltog til og med Punkt 14
Evelyn Frederiksen
Alfred Olsen
Efraim Olsen, deltog til og med Punkt 14
Hans Frederik Olsen
Morten Siegstad
Fraværende med afbud:
Karl Davidsen (A)
Palle Christiansen (D)

Fraværende uden afbud:

Punkt 01

Godkendelse af dagsorden

Afgørelse
Dagsordenen godkendt.
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Punkt 02 Økonomirapport pr. ultimo september 2008
Journalnr. 06.00
Der vil blive givet en redegørelse.
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
1. Sisimiut Kommune
2. Maniitsoq Kommune
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Punkt 03 Høring om bekendtgørelse om Naturklageudvalget
Journalnr.
Baggrund
Qeqqata Kommunia modtog den 6. august 2008 høring af bekendtgørelse om Naturklageudvalget.
Regelgrundlag
Bekendtgørelsen udstedes i medfør af § 58 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2008 om
naturbeskyttelse.
Faktiske forhold
Et tidligere forslag til bekendtgørelse om Naturklageudvalget var i høring i november 2005.
Efterfølgende har der i departementet været foretaget en vurdering af, hvorledes
Naturklageudvalget kan indgå og indpasses i det eksisterende klagesystem, der er blevet ændret ved
den seneste omstrukturering i Grønlands Hjemmestyre. Der er ikke foretaget store ændringer i
forslaget der fremsendes i ny høring.
Formanden for Overgangsudvalget i Qeqqata Kommunia meddelte den 8. september 2008
KANUKOKA Qeqqata Kommunias bemærkninger.
I høringssvaret opfordrer Qeqqata Kommunia Hjemmestyret til at foretage visse ændringer i
bekendtgørelsen.
For det første fremgår det af forslagets § 4, stk. 1, at naturklageudvalget skal have mulighed for at
afvise at behandle en klage, der ikke skønnes egnet til behandling i udvalget.
Da rammerne for, hvilke afgørelser, der skal behandles i udvalget, fremgår af landstingslov nr. 29 af
18. december 2003 om naturbeskyttelse, nemlig afgørelser der er truffet i henhold til
landstingsloven eller regler udstedt i medfør heraf. Naturklageudvalget er altså bundet af loven, og
bør derfor kun kunne afvise at behandle klager, som ikke opfylder lovens krav.
Dette gjorde Qeqqata Kommunia opmærksom på i høringssvaret og opfordrede til at bestemmelsen
enten udgår eller omformuleres, således at lovens krav kan følges.
For det andet fremgår det af forslagets § 5, at Naturklageudvalget selv træffer afgørelse om,
hvorvidt klageudvalgets afgørelser skal offentliggøres og i hvilken form en eventuel
offentliggørelse skal finde sted.
Qeqqata Kommunia skrev i høringssvaret, at det er Qeqqata Kommunias opfattelse, at
bestemmelsen i forslagets § 5, kunne give det indtryk, at Naturklageudvalget kunne vælge en
snævrere adgang for offentligheden til udvalgets afgørelser, end det der følger af de almindelige
forvaltningsretlige regler om offentlighed i forvaltningen, herunder reglerne om aktindsigt i
offentlighedsloven. Qeqqata Kommunia opfordrede til, at bestemmelsen ændres, så den fremstår
som i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler, eller at reglen udgår.
Herudover opfordrede Qeqqata Kommunia i høringssvaret til, at Naturklageudvalgets afgørelser
offentliggøres på Internettet, således at borgerne, kommunerne, og andre myndigheder har adgang
til, på en let måde, at gøre sig bekendt med indholdet af afgørelserne.
Slutteligt gjorde Qeqqata Kommunia opmærksom, at der muligvis havde indsneget sig en fejl i
forslagets grønlandske version, idet Naturklageudvalget, som følge af valget af ordet
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illersorneqarnera, igennem hele forslaget benævnes ”Naturbeskyttelsesklageudvalget”. Qeqqata
Kommunia skrev derfor i høringssvaret, at det er Qeqqata Kommunias opfattelse, at ordet
illersorneqarnera kan udelades når Naturklagenævnets navn nævnes, uden at det vil være
meningsforstyrrende.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen bemærkninger
Administrationens vurdering
Ingen bemærkninger
Overgangsudvalgets formands behandling af sagen
Formanden for Overgangsudvalget i Qeqqata Kommunia meddelte den 8. september 2008
KANUKOKA Qeqqata Kommunias bemærkninger.
Indstilling
Det indstilles, at Overgangsudvalget tager sagen til efterretning.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Høringsmateriale fra KANUKOKA
2. Høringssvar fra Qeqqata Kommunia
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Punkt 04 Orientering om høring af forslag til bekendtgørelse om inddeling i præstegæld
Journalnr.
Baggrund
Den 8. juli 2008 modtog Qeqqata Kommunia fra KANUKOKA forslag til bekendtgørelse om
inddeling i præstegæld i høring.
Fristen for afgivelse af høringssvar var den 24. juli 2008.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om kirken.
Faktiske forhold
Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke sendte den 2. juli 2008 forslag til
ændring af bekendtgørelse om inddeling i præstegæld i høring hos KANUKOKA.
Ændringsforslaget skyldes at Departementet ikke finder det hensigtsmæssigt at operere med 4 store
præstegæld svarende til de 4 storkommuner. Departementet foreslår derfor, at man bevarer de
nuværende præstegældsinddelinger.
Departementet foreslår til gengæld en ændring vedrørende ansvaret for betjening af områder uden
for den kommunale inddeling, således at ansvaret overdrages til Nord Provsti.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia ikke har bemærkninger til forslaget.
Overgangsudvalgets formands behandling af sagen
Formanden for Overgangsudvalget i Qeqqata Kommunia meddelte den 11. juli 2008 KANUKOKA,
at Qeqqata Kommunia ikke har nogen bemærkninger til forslaget.
Indstilling
Det indstilles, at Overgangsudvalget tager sagen til efterretning.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Høringsmateriale fra KANUKOKA
2. Svar på høring fra Qeqqata Kommunia
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Punkt 05 Høring om mulighed for indførelse af kommunal parkeringskontrol
Journalnr.
Baggrund
KANUKOKA anmodede derfor ved mail af 11. juni 2008 Overgangsudvalget, om, med frist den
16. juni 2008, at melde tilbage til KANUKOKA om Overgangsudvalget ønsker mulighed for
indføre kommunal parkeringskontrol.
Regelgrundlag
§ 55 a i færdselsloven for Grønland, jf. lov nr. 832 af 18. december 1991, som ændret ved lov nr.
497 af 17. juni 2008.
Faktiske forhold
I forbindelse med høringen over udkastet til forslag om ændring af færdselsloven for Grønland
fremsendte KANUKOKA høringssvar til Grønlands Hjemmestyre, hvoraf det fremgik, at Nuuk
Kommune bl.a. ønskede, at der blev indført mulighed for kommunal parkeringskontrol.
Justitsministeriet ændrede herefter lovforslaget, der blev fremsat 12. april 2008.
Lovforslaget blev vedtaget den 10. juni 2008 af Folketinget og træder i kraft den 1. oktober 2008.
Af det i loven foreslåede § 55 a, stk. 1, fremgår, at justitsministeren kan bestemme, at
kommunalbestyrelsen kan pålægge en afgift for overtrædelse af nærmere fastsatte parkerings- og
standsningsregler. Det fremgår endvidere, at justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om den
kommunale parkeringskontrols virksomhed, jf. det foreslåede § 55 a, stk. 5.
Justitsministeriet anmodede i den forbindelse KANUKOKA om at oplyse, om der aktuelt ønskes
mulighed for kommunal parkeringskontrol, idet Justitsministeriet i så fald ville udarbejde udkast til
den bekendtgørelse, der skal fastsættes i medfør af § 55 a, for at ordningen kan træde i kraft.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der pt. ikke er et behov for indførelse af kommunal
parkeringskontrol.
Såfremt Qeqqata Kommunia i fremtiden skulle ønske at indføre kommunal parkeringskontrol, er
dette muligt med hjemmel i færdselsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf. Høringssvaret
afskærer således ikke kommunen fra at ændre synspunkt på området.
Qeqqata Kommunia meddelte, efter konsultation af Overgangsudvalgets Formand, den 16. juni
2008 KANUKOKA, at kommunerne ikke ser et behov for at indføre kommunal parkeringskontrol.
Indstilling
Det indstilles, at Overgangsudvalget tager sagen til efterretning.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Mail fra KANUKOKA
2. Svar fra Qeqqata Kommunia.
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Punkt 06 Orientering om høring om ny Landstingsforordning om kirken
Journalnr.
Baggrund
Qeqqata Kommunia modtog den 10. juni 2008 forslag til Landstingsforordning om kirken i høring
fra KANUKOKA.
Fristen for afgivelse af høringssvar var den 4. juli 2008.
Regelgrundlag
Forslaget skal erstatte Landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om kirken, som ændret ved
Landstingsforordning nr. 18 af 6. november 1998.
Faktiske forhold
Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke sendte ved skrivelse af 3. juli 2008
forslag til Landstingsforordning om kirken i høring hos KANUKOKA.
Forordningen har som sit overordnede formål at samle og derved styrke den grønlandske kirke ved
at forenkle administrationen af. Det vil betyde at store dele af centraladministrationen, som
Departementet varetager, vil blive overdraget til biskoppen, således at opgaverne fremover
varetages af personer med fagkundskaber inden for det relevante område.
En anden væsentlig ændring er nedlæggelsen af provstiudvalgene, som i dag varetager
udarbejdelsen af det årlige budget for provstiernes virksomhed. Provstiudvalgenes opgaver vil
fremover blive varetaget af provsten, med hjælp af kontorlederen, dog i samarbejde med præster og
menighedsrepræsentanter.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia ikke har bemærkninger til forslaget.
Overgangsudvalgets formands behandling af sagen
Formanden for Overgangsudvalget i Qeqqata Kommunia meddelte den 23. juli 2008 KANUKOKA,
at Qeqqata Kommunia ikke har nogen bemærkninger til forslaget.
Indstilling
Det indstilles, at Overgangsudvalget tager sagen til efterretning.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Høringsmateriale fra KANUKOKA
2. Svar på høring fra Qeqqata Kommunia
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Punkt 07 Orientering om høring vedrørende ratificering af grundlæggende ILOkonventioner
Journalnr.
Baggrund
Qeqqata Kommunia modtog fra KANUKOKA den 3. juli 2008 til høring spørgsmål om Grønland
skal tilslutte sig følgende ILO-konventioner:
¾ Konvention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger
¾ Konvention nr. 100 vedrørende lige løn til mandlige of kvindelige arbejdere for arbejde af
samme værdi
¾ Konvention nr. 111 vedrørende forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv
¾ Konventionen r. 138 om mindstealder for adgang til beskæftigelse
¾ Konvention nr. 182 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former
for børnearbejde
Fristen for afgivelse af høringssvar var den 4. august 2008.
Regelgrundlag
Behovet for at Grønland selvstændigt tilslutter sig konventionerne skyldes, at Danmarks tilslutning
til disse konventioner ikke gælder for Grønland.
Faktiske forhold
ILO er FNs internationale arbejdsorganisation, som har til formål at forbedre arbejdstagerforhold og
sociale forhold på globalt plan.
Hjemmestyrets Erhvervs- og Kompetenceudviklingsråd har på rådets første møde i 2008 besluttet at
anbefale, at Grønland tilslutter sig konventionerne. Rådets jurist Michael Heiden samt lovkontoret i
Økonomi- og Personalestyrelsen har vurderet, at konventionerne allerede er indeholdt i grønlandsk
lovgivning.
Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia i høringssvar til KANUKOKA kan
meddele, at kommunen kan tilslutte sig, at Grønland ratificerer de 5 konventioner, og at kommunen
herudover ikke har yderligere bemærkninger.
Den 7. juli 2008 meddelte formanden for Overgangsudvalget KANUKOKA, at Qeqqata Kommunia
kan tilslutte sig at Grønland ratificerer de 5 ILO-konventioner, og at Qeqqata Kommunia ikke har
yderligere bemærkninger til høringen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Hjemmestyrets Erhvervs- og Kompetenceudviklingsrådets jurist Michael Heiden samt lovkontoret i
Økonomi- og Personalestyrelsen har vurderet, at konventionerne allerede er indeholdt i grønlandsk
lovgivning.
Administrationens vurdering
Ingen bemærkninger
Overgangsudvalgets behandling af sagen
Formanden for Overgangsudvalget i Qeqqata Kommunia meddelte den 7. juli 2008 KANUKOKA,
at Qeqqata Kommunia ikke har nogen bemærkninger til forslaget.
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Indstilling
Det indstilles, at Overgangsudvalget tager sagen til efterretning.
Afgørelse
Taget til efterretning med de faldne bemærkninger.
Bilag
1. Høring tilsendt fra KANUKOKA
2. Høringssvar fra Qeqqata KOmmunia.
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Punkt 08 Orientering om høring om ændring af Landstingsforordning om leje af boliger
Journalnr.
Baggrund
Den 4. juni 2008 modtog Qeqqata Kommunia ændringsforslag til Landstingsforordning om leje af
boliger i høring fra KANUKOKA.
Fristen for afgivelse af høringssvar var den 27. juni 2008.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.
Faktiske forhold
Ændringsforslaget vedrører en enkelt bestemmelse i forordningen.
Ændringen indebærer:
• at tidsfristen for berigtigelse af lejerestancer i forbindelse med betalingspåkrav øges fra 3 til 6
dage for offentlige udlejere
• at der skabes mulighed for at etablere en afdragsordning over 4 måneder for lejere som kommer
i restance. Dette gælder dog ikke for lejere, som inden for de sidste tre år har misligholdt en
tidligere lejeaftale eller misligholdt en afdragsordning
• at der indføres gebyr for etablering af en afdragsordning
• at udlejer kan opkræve et gebyr i forbindelse med fremsendelse af betalingspåkrav
• at der skal etableres en fælles udligning af lejetab mellem alle boligafdelinger, der tilhører samme
offentlige ejer, og at der i den forbindelse en lejeregulering (stigning) med 25 kr. pr.
kvadratmeter
• at ændringen skal have virkning fra 1. januar 2009.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementet for Infrastruktur og Miljø har i høringsmaterialet anført, at forordningsforslaget ikke
forventes at få væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige som
boligejer, idet en boligafdelings tab på én lejer sækkes solidarisk af boligafdelingens øvrige lejere.
Administrationens vurdering
Ingen bemærkninger
Overgangsudvalgets behandling af sagen
Formanden for Overgangsudvalget svarede den 24. juni 2008 KANUKOKA, at Qeqqata Kommunia
ikke har nogen bemærkninger til forslaget.
Indstilling
Det indstilles, at Overgangsudvalget tager sagen til efterretning.
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
1. Høringsmateriale fra KANUKOKA
2. Svar på høring fra Qeqqata Kommunia
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Punkt 09

Forslag til budget 2009-12

Journalnr. 06.01.01.2009
Baggrund
Den politiske styregruppe vedtog i sit møde den 1. november 2007 under pkt. 5. forvaltningernes
kommissorier for serviceharmonisering. Det blev herunder vedtaget at Sisimiut kommune udarbejder forslag til budget 2009-12.
Forslag til budget 2009-12 blev drøftet på en budgetkonference for overgangsudvalget, torsdag den
18. september 2009. På baggrund af drøftelserne jfr. Bilag xx har forvaltningen udarbejdet
indstillinger til ændring af Økonomiudvalgets forslag til budget 2009. De økonomiske
konsekvenser af indstillingerne er summeret i tabel 1. nedenfor.
Budgetproceduren har fokus på sammenlægning af Maniitsoq og Sisimiut kommuner’ s økonomi,
en præcisering af de politiske handlemuligheder og de krav som opstår i konsekvens heraf.
Forslag til budget 2009-12 udarbejdes for drift og anlæg som en sammenlægning af de to kommuners korrigerede budgettet pr. 1. juli 2008. Finansieringen er indregnet med de forventede skatteindtægter i 2009 og det bloktilskud som er aftalt mellem Grønlands Hjemmestyre og KANUKOKA
for 2009-12. Procenten for personskat er på 25.
Drift:
Forslag til driftsbudget 2009 er beregnet i et regneark i 2008 pris og lønniveau jfr. Bilag 1. Hver
hovedkonto præsenteres i det efterfølgende med en indstilling om hvorledes tallene bør korrigeres i
kraft af sammenlægningen. Når overgangsudvalget har vedtaget driftsbudgettet bliver det indtastet i
økonomisystemet baseret på en ny fælles kontoplan, som bliver udarbejdet i Maniitsoq kommune.
Herefter gennemføres en pristalsregulering fra 2008 til 2009 pris og lønniveau på baggrund af
KANUKOKA ’s p/l skøn.
10. Udgifter til folkevalgte er budgetteret med 9.6 mio.kr.
Aktiviteten omfatter mødeaktiviteter for kommunalbestyrelsen og de seks bygdebestyrelser i
Qeqqata Kommunia. Forvaltningen indstiller at kontoen budgetteres med 6.0 mio. kr. jfr. Beregningsgrundlaget fra bilag 3 Budget 2009-12 for folkevalgte. Der er i budget 2009 afsat et engangsbeløb på 690.000 til indkøring af den nye kommune bl.a. til ekstraordinære tjenesterejser. Det
forventes at dette beløb bortfalder i 2010
11. Den kommunale forvaltning er budgetteret med 72.4 mio. kr.
Udgifter til Qeqqata kommunia’s forvaltning og borgerservice i de seks bygder.
Forvaltningen indstiller, at kontoen budgetteres med et rammebeløb på 70.8 mio. kr. og at kommunaldirektøren i Qeqqata Kommunia udarbejder en overordnet struktur for forvaltning incl en kalkulation af konsekvenserne for budget 2009-12. Udgifterne til forvaltningen må ikke overskride
rammebeløbet på 72.4 mio. kr.
12. Kantinerne er budgetteret med 0.9 mio. kr.
To kantiner for personalet ansat ved administrationerne i Maniitsoq og Sisimiut. I Sisimiut drives
kantinen i fællesskab med INI A/S således at udgifterne deles ligeligt mellem Qeqqata Kommunia
og INI A/S.
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 0.9 mio. kr.
18. Tværgående aktiviteter er budgetteret med 9.6 mio. kr.
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Aktiviteten omfatter udgifter vedrørende byplanlægning, forsikringer, kontingenter og bygderne
dispositionsbeløb.
Forvaltningen indstiller at der foretages udgiftsneutrale omkonteringer mellem konto 18 og konto
37 og at dispositionsbeløbet til bygderne fastsættes til 200.000 kr. for alle seks bygder jfr. Bilag 4
20. Veje, broer, anlæg og trapper er budgetteret med 9.2 mio. kr.
Udgifter til drift og vedligeholdelse veje, broer, anlæg og trappe.
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 9.2 mio. kr.
21. Renholdelse incl. Snerydning er budgetteret med 7.5 mio. kr.
Aktiviteten omfatter snerydning og grusning af veje, stier, trapper og pladser.
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 7.5 mio. kr.
22. Levende ressourcer er budgetteret med 0.3 mio. kr.
Aktiviteten omfatter udgifter ved hundehold fx vaccination og skadedyrsbekæmpelse
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 0.3 mio. kr.
23. Forskellige kommunale virksomheder er budgetteret med 4.4 mio. kr.
Aktiviteten omfatter service husene i bygderne, fællesværksteder og fangsthytter
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 4.4 mio. kr.
25. Brandvæsen er budgetteret med 7.4 mio. kr.
Udgifter og indtægter til brandvæsnet
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 7.4 mio. kr.
27. Øvrig teknisk virksomhed er budgetteret med 9.6 mio. kr.
Aktiviteten omfatter entreprenørpladserne, busser, rustvogne, asfaltanlæg, ski centret, fodboldbanen
og sommerlejr.
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 9.6 mio. kr.
34. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 4.8 mio. kr.
Aktiviteten omfatter udgifter til aktivering af arbejdsledige.
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 4.8 mio. kr.
35. Revalidering er budgetteret med 1.1 mio. kr.
Aktiviteten omfatter arbejdsprøvning efteruddannelse og omskoling
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 1.1 mio. kr.
36. Erhvervsejendomme er budgetteret med en nettoindtægt på 2.6 mio. kr.
Aktiviteten omfatter udlejning af erhvervsejendomme.
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med en indtægt på 2.6 mio.. kr.
37. Kommunale erhvervsengagementer er budgetteret med 3.0 mio. kr.
Aktiviteten omfatter tilskud til erhvervs og turistområdet
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret idet der foretages udgiftsneutrale
omkonteringer mellem konto 18 og konto 37 jfr. Bilag 4
38 vejlednings og introduktionscenter er budgetteret med 11.4 mio. kr.
Aktiviteten omfatter erhvervsuddannelse og opkvalificering af unge.
Forvaltningen indstiller at der skal foretages budgetjustering af lønbudgettet på VIC i Sisimiut
Kommune.
13
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40 Fripladser på daginstitutioner er budgetteret med en indtægt på 0.3 mio. kr.
Aktiviteten omfatter fripladser for børn med sociale behov.
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 0.3 mio. kr.
41. Hjælpeforanstaltninger er budgetteret med 15.2 mio. kr.
Aktiviteten omfatter hjælp og forebyggelse for sårbare børn.
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 15.2 mio. kr.
43. Social førtidspension er budgetteret med 8.2 mio. kr.
Aktiviteten omfatter førtidspension’ s grundbeløb og tillæg.
Forvaltningen indstiller at der foretages serviceharmonisering. Rådighedstillægget skal være enslydende i den nye storkommune. Harmonisering af taksterne kan få afledte budgetmæssige virkninger
i opadgående eller nedadgående retning afhængig af de politiske beslutninger.
44 Underholdsbidrag er budgetteret med 0.4 mio. kr.
Aktiviteten omfatter udbetaling af underholdsbidrag
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 0.4 mio. kr.
45 Offentlig hjælp er budgetteret med 13.7 mio. kr.
Aktiviteten omfatter økonomisk hjælp til personer som ikke kan forsørge sig selv
Forvaltningen indstiller at der foretages serviceharmonisering. Satserne til forsørgelse skal være
enslydende i den nye storkommune, Harmonisering af taksterne kan få afledte budgetmæssige
konsekvenser i opadgående eller nedadgående retning afhængig af de politiske beslutninger.
46. Andre sociale ydelser er budgetteret med 10.3 mio. kr.
Aktiviteten omfatter dagpenge ved graviditet, barsel og adaption.
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 10.3 mio. kr.
47. Ældreforsorg er budgetteret med 47.6 mio. kr.
Aktiviteten omfatter alle udgifter til ældreplejen
Forvaltningen indstiller at der foretages serviceharmonisering på alderdoms- og plejehjemsområdes,
således tilbud er ens i den nye storkommune. Rådighedsbeløbet til alderspensionister skal ligeledes
harmoniseres. Der forventes en merudgift på i nuværende Sisimiut Kommune på alderspensionens
grundbeløb på 3.5 mio. kr., hvoraf kommunens andel udgør en merudgift på 350.000 kr.
48. Handicapområdet er budgetteret med 4.2 mio. kr.
Aktiviteten omfatter alle udgifter til handicappede.
Forvaltningen indstiller at der skal afsættes midler til Handicaprådets mødevirksomhed.
49 Andre sociale ydelser er budgetteret med 0.7 mio. kr.
Aktiviteten omfatter udgifter til Oqqiffik og sundhedsplanen
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 0.7 mio. kr.
50 Dagforanstaltninger for børn og unge er budgetteret med 55.7 mio. kr.
Aktiviteten omfatter dagtilbud for 0-6 årige og fritidstilbud for 7-12 årige.
Forvaltningen indstiller at der foretages serviceharmonisering på dagtilbudsområdet således, at der
anvendes ens normeringsberegninger og takster i institutionerne.
51 skolevæsen er budgetteret med 106.9 mio. kr.
Aktiviteten omfatter udgifter til folkeskolens elever
14
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Forvaltningen indstiller at der foretages serviceharmonisering på skoleområdet således, at de
økonomiske konsekvenser af den fælles timefordelingsplan indregnes i budget 2009-12.
53. Fritidsvirksomhed er budgetteret med 13.7 mio. kr.
Aktiviteten omfatter udgifter til fritidsvirksomheden
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 13.7 mio. kr.
55 Biblioteksvæsen er budgetteret med 2.1 mio. kr.
Aktiviteten omfatter biblioteksvæsnet
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 2.1 mio. kr.
56 Museer er budgetteret med 3.5 mio. kr.
Aktiviteten omfatter museerne
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 3.5 mio. kr.
59. forskellige kulturelle og oplysende virksomhed er budgetteret med 10.8 mio. kr.
Aktiviteten omfatter tilskud til fritid, kultur, idræt og kulturhuset.
Forvaltningen indstiller at der foretages serviceharmonisering på Idrætsområdet, således tilskud til
idrætsforeningerne bliver ens.
66. Renovation er budgetteret med 3.4 mio. kr.
Aktiviteten omfatter dag og natrenovation.
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 3.4 mio. kr. og at der foretages
serviceharmoniseringer af taksterne for dag og natrenovation.
68. Øvrig forsyningsvirksomhed er budgetteret med 3.0 mio. kr.
Aktiviteten omfatter udgifter til forbrænding, tap huse m.v.
Forvaltningen indstiller at aktiviteten budgetteres uændret med 3.0 mio. kr.
Anlæg:
Anlægsposterne er budgetteret som summen af de bevillinger som er afgivet af kommunalbestyrelserne i Maniitsoq og Sisimiut kommuner. Anlægsprojekterne vises i bilag 2 Ratefordelingsplanen
2008-2012. Bilaget viser bevillinger fra Grønlands Hjemmestyre og Qeqqata Kommunia, forventet
forbrug, forventet mer- og mindre forbrug og årets realiserede forbrug. Bilaget beskriver endvidere
forslag til styringsprincip for anlægsprojekter.
10-40-50 finansierede boliger har tidligere været budgetteret som status forskydninger i Sisimiut
kommune. Det anbefales, at disse lån i fremtiden optages i anlægsplanen og styres efter samme
princip som anlæg, hvilket forbedrer det ledelsesmæssige overblik. Det indebærer at beløbene i
bilag 5 optages i ratefordelingsplanen
Forvaltningen indstiller at anlægs aktiviteterne budgetteres og styres som beskrevet i bilag 2 hvilket
indebærer at nye anlægsprojekter som hovedreglen drøftes og indstilles til optagelse på ratefordelingsplanen ved budgetkonferencen. I enkelte tilfælde kan nye anlæg optages som tillægsbevilling.
På budgetkonferencen tages ligeledes stilling til hvilke anlægsprojekter som ønskes fjernet eller
beløbsmæssigt reduceret.

Finansiering:
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Provenu fra indkomstskat er budgetteret med uændret udskrivningsgrundlag i 2009 i forhold til
2008, beregnet som summen af udskrivningsgrundlagene i Maniitsoq og Sisimiut kommuner ganget
med 0,25 (skatteprocenten). Skatteprovenuet forventes at blive 246,6 mio. kr.
Provenu fra selskabsskatter er budgetteret med 7,9 mio. kr.
Bloktilskudsforhandlingerne mellem Hjemmestyret og KANUKOKA blev afsluttet den 20. juni
2008 og resulterede i et tilskud på 830,6 mio. kr. til kommunerne under et. Qeqqata Kommunia’s
andel af bloktilskudspuljen blev på 143,6 mio. kr.
Qeqqata Kommunia får 66,3 mio. kr. i skatteudligning i 2009. Generelle tilskud og skatteudligning
budgetteres således med 209.9 mio. kr.
Renter, kapitalafkast samt kurstab og gevinster vedrører renteindtægter fra kommunens kassebeholdning og kapitalafkast fra udlejningsejendomme. Kontoen er budgetteret med 14.2 mio. kr.
Andre indtægter dækker byggemodningsindtægter og er budgetteret med 7.6 mio. kr.
Afskrivninger er budgetteret med en udgift på 2.1 mio. kr.
Den samlede finansiering forventes at blive på 484.1 mio. kr.
Målsætninger:
Målsætningen med budget 2009-2012 er
•

at harmonisere og eller reducere driftsudgifterne med 10 pct. med henblik på at skabe et
maksimalt spillerum for anlæg

•

at harmonisere den kommunale udskrivningsprocent på 25

•

at tilgodese at det private boligbyggeri finansieres gennem 10-40-50 ordninger

•

at stimulere den økonomiske vækst

Proces:
Målsætningerne indfries ved, at forvaltningen og de politiske partier har fokus på, at sammenlægge
de to kommuners økonomi på en praktisk og hensigtsmæssig måde således, at de afgivne drifts
bevillinger kan reduceres og anlægsbevillingerne omprioriteres til et finansielt realistisk niveau
hvilket vil sige ca. 40 mio. kr. pr. år.
De politiske partier drøfter og prioriteres budgetforslaget på et budgetseminar den 18. september
2008.
Regelgrundlag
Styrelseslovens §§ 39-42.
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Faktiske forhold
Ingen yderligere bemærkninger

Økonomiske og administrative konsekvenser
Tabellen viser rammebudget 2009, ændringsforslag og forslag til budget 2009 med indregning af
forvaltningens ændringsforslag.
Tabel 1
Konti
Administrationsområdet
Teknik- og miljøområdet
Arbejdsmarkeds- & erhvervsområdet
Det sociale område
Undervisning - og kulturområdet
Forsyningsvirksomhederne
Drift i alt
Anlæg incl. 10-40-50 boliger
Udgifter i alt
Indtægter
Resultat – Underskud

Rammebudget
92,5
38,5
17,7
100,6
192,7
6,4
448,4
57,5
505,9
484,1
21,8

Ændringsforslag
-3,6 + 0,6

0,2 + 0,5 + 0,1

-2,2
-2,2
-2,2

Budgetforslag
89,5
38,5
17,7
101,4
192,7
6,4
446,2
57,5
503,7
484,1
19,6

Forvaltningen henstiller til, at der ikke vedtages nye udgiftsdrivende beslutninger ved budgetlægningen for 2009-12. Anlægsplanen er i forvejen for ambitiøs til, at den kan finansieres i det tempo
som oprindeligt er forudsat.
Qeqqata kommunia’ s økonomi kan i 2008 og 2009 summeres således
Mio. kr.
Driftsudgifter
Indtægter
Råderum 1
Anlægsudgifter
Driftsresultat
Statusforskydninger
Balance
Likviditet primo
Likviditet ultimo
Min. krav til kassebeholdning

2008
Budget
Regnskab
448,4
448,4
-483,3
-483,3
-34,9
-34,9
185,9
97,5
151,0
62,6
0,2
0,2
151,2
62,8
114,9
114,9
-36,3
52,1
31,7
31,7

2009
Budget Regnskab
448,4
448,4
-484,1
-484,1
-35,7
-35,7
57,5
65,7
21,8
30,0
0
0
21,8
30,0
-36,3
52,1
-58,1
22,1
25,3
25,3

Kommunen skal have et minimum kassebeholdning på 5 % af drifts og anlægsudgifterne. Det
forventede regnskab i 2008 og 2009 viser at minimumskravet til kassebeholdningen ikke opfyldes i
2009. Forvaltningen skal derfor henstille til at der under ingen omstændigheder optages flere anlæg
i 2008 og 2009. Samtidig er det nødvendigt at indlede en proces som rationaliserer driftsudgifterne
Da der ikke er indregnet pristalsregulering for driftsudgifterne i 2009 må det forventes at der skal
spares og eller lånes for 50 mio. kr. i 2009
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger
Budgetproces:
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12. august
18. september
02. oktober
17. oktober
06. november
20. november

Budgetforslag 2009-11 forelægges for økonomiudvalget.
Budgetseminar med fokus på orientering om drifts og anlægsbudgettet
Økonomiudvalget udarbejder indstilling til Overgangsudvalgets 1. behandling,
herunder de resterende forslag til serviceharmoniseringer.
Overgangsudvalgets 1. behandling af økonomiudvalgets forslag til budget 20092012
Økonomiudvalget drøfter eventuelle ændringsforslag
Overgangsudvalgets 2. behandling

Overgangsudvalgets økonomiudvalgs behandling af sagen
Overgangsudvalgets økonomiudvalg har på sit møde den 2. oktober 2008 behandlet sagen.
Indstilling
Overgangsudvalgets økonomiudvalg indstiller at Overgangsudvalget oversender forslag til budget
2009-12 til Overgangsudvalgets 2. behandling med følgende ændringer.
Rammen til folkevalgte nedsættes med 3,6 mio.kr. i kraft af at antallet af
kommunalbestyrelsesmedlemmer nedsættes.
Dispositionsbeløbene til bygerne på konto 18 budgetteres med 200.000 kr. til hver af bygderne.
Driftskontoen hæves herefter med hver 0,6 mio. kr.
Qeqqata kommunia afsætter yderligere 165.000 kr. til udenlandsrejser for ældre.
Udgifter til buskort og omsorgsforanstaltninger for alders og førtidspensionister er uændrede og har
således ingen konsekvens for budgetrammen.
Rådighedsbeløb for tildeling af personlige tillæg for alderspensionister og førtidspensionister
placeres på Sisimiut niveauet, hvilet indebærer en merudgift i forhold til rammen på 0,5 mio. kr.
Satserne for offentlig hjælp harmoniseres på Sisimiut niveau hvilket indebærer en merudgift på 0,1
mio. kr.
Lærernormeringerne fastlægges ud fra timefordelingsplanen vedtaget i kommunalbestyrelserne i
Sisimiut og Maniitsoq kommuner. Lønbudgettet beregnes på baggrund af normeringerne ganget en
gennemsnitslønnen for en lærer i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq kommuner.
Taksterne for dagtilbud beregnes med udgangspunkt i Sisimiut kommunes procenter og på basis af
fælles takster for 0-6 års området.
Qeqqata kommunia budgetterer med lønsummer og beregner normeringen udfra den budgetterede
lønsum.
Budgetforslag 2009 beregnes i 2008 pris og lønniveau
Forvaltningen beregner forslag til fælles takster for Qeqqata kommunia, til forelæggelse ved 2.
behandlingen, med udgangspunkt i Sisimiut niveauet på de områder hvor kommunen efter
lovgivningen skal have ens takster. Det drejer sig om følgende takster,
• Dag og natrenovation
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•
•
•
•
•
•
•

Kloakdrift
Byggesagsbehandling
Renovationsanstalten
Modtagerstationen og losseplads
Skorstensfejning
Forbrændingsanlæg
Taphuse

Tilskud til mad til ældre harmoniseres.
Bevillinger til anlægsopgaver spredes over flere år grundet at anlægsmidlerne ikke realiseres som
oprindeligt planlagt.
Endelig forelægges forslag til ens tilskud til idrætsforeningerne.
Afgørelse
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt ved afstemning, hvor alle stemte for.
Til 2. behandlingen undersøges følgende:
Harmoniseringen af forældrebetalingen med søskendebørn i daginstitution samt hvilke økonomiske
konsekvenser der vil være, hvis man sætter loft ved forældrebetalingen på eventuel kr. 1.000,- eller
kr. 1.500,00.
Forhold vedrørende brandvæsenet, revalideringen samt skolerne skal undersøges grundigt af
økonomiudvalget.
Inuit Ataqatigiit ønsker, at Qeqqata Kommunia bliver bedre til at benytte mobilitetsfonden.
Alle er enige om, at skatteproveneauet skal være på 25%.
Alle ønsker, at der ikke skal ske forringelser på serviceområdet.
Bilag
1. Forslag til budget 2009.
2. Forslag til ratefordelingsplan 2008-2012.
3. Budget til folkevalgte.
4. Budget på konto 18.
5. 10-40-50 lån i Sisimiut kommune.
6. Udgifter til udlandsrejser
7. Udgifter til buskort
8. omsorgsforanstaltninger for alders- og førtidspensionister
9. Harmonisering af rådighedsbeløb for tildeling af personlige tillæg
10. Harmonisering af satserne for offentlig hjælp
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Punkt 10 Ansøgning om mere normering i fritidsklubben i Kangerlussuaq - tillægsbevilling
Journalnr. 55.03.01
Baggrund
Fritidsklubben i Kangerlussuaq er normeret til 0,8 årsværk.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed Kap. 4 § 18.
Faktiske forhold
Den daværende Fritidsklubleder i Kangerlussuaq undrer sig over, at der kun er normeret til 0,8
årsværk, når der p.t. er 107 børn og unge fra alderen 6-21-årige i Kangerlussuaq.
Lederen er månedslønnet og der er 2 faste timelønnede medarbejdere. I alt 3 medarbejdere.
Der er i alt budgetteret kr. 487.000 til månedslønnede lønninger, (leder) og 127.000 kr. til timelønnede lønninger, i alt på kr. 614.000 kr. til lønninger.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er i 2008 budgetteret med en lønsum på i alt kr. 614.000 i Fritidsklubben i Kangerlussuaq.
Der er således finansieret dækning til aflønning af:
1 månedslønnet leder til
ca. kr. 220.000 kr. pr. år.
2 ufaglærte medarbejdere til
ca. kr. 326.000 kr. pr. år
I alt
kr. 546.000 kr. pr. år
Der mangler således 95.000 kr. hvis normeringen forhøjes fra 2 til 3 ufaglærte medarbejdere.
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Centralforvaltningen bemærker at der søges en tillægsbevilling på 95.000 kr.
Administrationens vurdering
Der ønskes rettet på normeringen i fritidsklubben i Kangerlussuaq, således at 2 ufaglærte medarbejdere forhøjes til 3 ufaglærte medarbejdere for at undgå de mange overtimer som medarbejderne
påtager sig på grund af for få ansatte og skiftende arbejdstider.
Børne- og kulturforvaltningens indstilling
Det indstilles til Børne- og kulturudvalget at normeringen fra 0,8 årsværk rettes til 1 månedslønnet
og 3 timelønnede medarbejdere som svarer til kr. 95.000
Konto
Navn
2008
2009
2010
2011
5303700111 Timeløn
+95.000 Kr. +95.000 Kr. +95.000 Kr.
+95.000 Kr.
8900009001 Kassebeholdningen -95.000 Kr. -95.000 Kr. -95.000 Kr.
-95.000 Kr.
Børne- og kulturudvalgets behandling af sagen
Børne- og kulturudvalget har på sit møde den 20. august 2008 godkendt forvaltningens indstilling.
Punktet videresendes til økonomiudvalget og overgangsudvalget.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har på sit møde den 10. september 2008 godkendt børne- og kulturudvalgets
indstilling.
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Overgangsudvalgets økonomiudvalg behandling af sagen
Overgangsudvalgets økonomiudvalg har på sit møde den 2. oktober 2008 behandlet sagen.
Indstilling
Overgangsudvalgets økonomiudvalg indstiller at børne- og kulturudvalgets indstilling anbefales til
godkendelse i overgangsudvalget.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Normeringsoversigt over fritidsklubben i Kangerlussuaq.
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Punkt 11 Ansøgning om tillægsbevilling til bloktilskudskonto
Journalnr.
Baggrund
Finansudvalget, Grønlands Hjemmestyre, har den 20. Juni 2008 bevilget yderligere bloktilskud til
forhøjelse af børnetilskud og plejevederlag.
Regelgrundlag
Faktiske forhold
Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommunen får ekstra indtægt på kr. 188.000
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Administrationens vurdering
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Maniitsoq økonomiudvalg har behandlet sagen den 5. august 2008 og indstiller sagen til
kommunalbestyrelsens godkendelse.
Kommunalbestyrelsens behandling af sagen
Maniitsoq kommunalbestyrelse har behandlet sagen den 19. august 2008 og indstiller sagen til
overgangsudvalgets økonomiudvalgs godkendelse.
Overgangsudvalgets økonomiudvalg behandling af sagen
Overgangsudvalgets økonomiudvalg har på sit møde den 2. oktober 2008 behandlet sagen og
indstiller til overgangsudvalget at godkende ekstra indtægt.
Indstilling
Overgangsudvalgets økonomiudvalg indstiller til overgangsudvalget at godkende ekstra indtægt.
Forvaltningen indstiller at Overgangsudvalget samtidig godkender at Sisimiut kommune bevilges
en ekstra indtægt på 326.000 kr. på konto 83-01-00-82-01.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Skema til ansøgning om ekstra bevilling
2. Bloktilskudsoversigt
3. Brev fra finansudvalget
4. Tillægsaftale mellem Grønlands Hjemmestyre og KANUKOKA
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Punkt 12 Opnormering af heltidsansat på brandstationen i Maniitsoq
Journalnr.
Baggrund
Brandchefen havde haft adskillige timelønnede medhjælpere ved brandvæsenet i Maniitsoq. Dels på
grund af den lave løn og på grund af ustabilitet var 5 medarbejdere holdt op siden brandchefens
ansættelse pr. 1. April 2006.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 6 af 30. Oktober 1992 om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand samt
cirkulære nr. 1 om standardudrykning og mandskabsnormering.
Faktiske forhold
Siden nuværende brandinspektørens tiltræden pr. 1. april 2006 havde der været 5 forskellige
timelønnede medhjælpere ved brandvæsenet, der enten på grund af den lave løn og ustabilitet var
holdt op. Ifølge mandskabsnormeringen skulle brandinspektøren have 2 assistenter.
Brandinspektøren søger opnormering af den ene assistentstilling til vicebrandinspektør med
månedsløn, således at denne kan fungere som fuldtidsmedhjælp og afløsning under
brandinspektørens fravær.
Udover rengøring af stationen og køretøjerne, skal køretøjerne prøvekøres hver uge, afprøvning af
transportable pumper og generatorer, afprøvning af røgdykkerudstyr, efterse materialernes standard,
olieforurenings opsamlingsudstyr udpakkes og efterses 2 gange om året samt afprøvning af disse
ved havnen 1 gang om året.
Der afholdes uddannelse af brandfolk for by og bygder lokalt i Maniitsoq. Flere gange i løbet af året
er der bygdeture til kontrol og eftersyn samt høring af bygdebrandfolk.
Administrative opgaver udføres af brandinspektøren ligesom brandinspektøren også er født medlem
af fagudvalget for Brandskolen i Grønland.
Økonomiske og administrative konsekvenser
For 2008 søges ekstrabevilling på kr. 139.000 til heltids månedsløn, finansieret via kassen.
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Administrationens vurdering
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Maniitsoq økonomiudvalget har behandlet sagen den 5. august 2008 og vedtog at sende den
uændrede ansøgning videre til kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsens behandling af sagen
Maniitsoq kommunalbestyrelse har behandlet sagen den 19. august 2008 og vedtog at godkende at
der ansættes en fuldtidsansat på brandstationen.
Overgangsudvalgets økonomiudvalg behandling af sagen
Overgangsudvalgets økonomiudvalg har på sit møde den 2. oktober 2008 behandlet sagen og
indstiller til overgangsudvalget at ansøgningen godkendes.
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Indstilling
Overgangsudvalgets økonomiudvalg indstiller til overgangsudvalget at godkende ansøgningen.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Kopi af ansøgning fra brandstationen
2. Referat fra brandkommissionsmødet
3. Landstingsforordning nr. 6 af 30. Oktober 1992 om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand.
4. Cirkulære nr. 1 om standardudrykning og mandskabsnormering.
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Punkt 13 Ansøgning om tillægsbevilling vedr. kompensationsbeløb
Journalnr.
Baggrund
Skattestyrelsen har fremsendt kommunens andel i henhold til tillægsaftalen af 21. August 1990 til
dobbeltbeskatningsaftalen mellem Grønland og Danmark.
Regelgrundlag
Faktiske forhold
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ekstra kompensationsbeløb på kr. -364.000.
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Administrationens vurdering
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen den 5. august 2008 og indstiller sagen til godkendelse.
Maniitsoq kommunalbestyrelses behandling af sagen
Kommunalbestyrelsen har behandlet sagen den 19. august 2008 og indstiller ansøgningen til
godkendelse.
Overgangsudvalgets økonomiudvalg behandling af sagen
Overgangsudvalgets økonomiudvalg har på sit møde den 2. oktober 2008 behandlet sagen og
indstiller til overgangsudvalget at godkende ansøgningen.
Indstilling
Overgangsudvalgets økonomiudvalg indstiller til overgangsudvalget at godkende ansøgningen.
Forvaltningen indstiller at Overgangsudvalget samtidig godkender at Sisimiut kommune bevilges
en ekstra indtægt på 651.734 kr. på konto 83-01-01-82-00.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Ansøgningsblanket
2. Posteringsmeddelelse
3. Brevkopi fra Skattestyrelsen
4. Kopi af fordelingsoversigt
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Punkt 14 Politisk ansvarsfordeling i Qeqqata Kommunia
Journalnr. 01.01
Baggrund
I forbindelse med udarbejdelse af organisationsstruktur for Qeqqata Kommunia er den politiske
ansvarsfordeling en af de opgaver, der skal være på plads inden udgangen af året. Herunder om de
stående udvalg skal have driftsansvar og i givet fald hvilke områder.
Regelgrundlag
I henhold til Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale
sektor fremgår det i kapitel 4 om Overgangsudvalgets og kommunalbestyrelsens pligter og
rettigheder:
§ 16. Overgangsudvalgets væsentligste opgave er at forberede sammenlægningen af kommunerne
til de nye kommuner, jf. § 1. Overgangsudvalget skal træffe de beslutninger, som er nødvendige for
at de nye kommuner med virkning fra 1. januar 2009 kan varetage de i lovgivningen fastsatte
myndighedsområder.
Faktiske forhold
De eksisterende grønlandske kommunalbestyrelser har uddelegeret driftsansvar til de stående
fagudvalg. Maniitsoq og Sisimiut Kommuner har begge haft 4 stående fagudvalg. Driftsansvaret i
henhold til den kommunale kontoplan fremgår for henholdsvis Maniitsoq og Sisimiut Kommuner af
bilag 1. I bilaget er der endvidere gjort plads til indarbejdelse af økonomiudvalgets forslag til
Qeqqata Kommunia’s politiske udvalgs eventuelle driftsansvar.
Maniitsoq Kommunes fire stående udvalg er Økonomi- & Erhvervsudvalget (ØEU), Teknik- &
Miljøudvalget (TMU), Uddannelses-, Kultur-, & Fritidsudvalget (UKFU) og Socialudvalget (SU).
Sisimiut Kommunes fire stående udvalg er Økonomiudvalget (ØU), Teknik- & Miljøudvalget
(TMU), Børne- & Kulturudvalget (BKU) og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU). Disse
forkortelser er brugt i bilag 1.
Derudover har begge kommuner ét ad hoc udvalg med deltagelse af politikere, embedsmænd og
erhvervsliv. I Maniitsoq Kommune er det aluminiumsarbejdsgruppen og i Sisimiut Kommune er det
erhvervsudviklingsudvalget.
Et ad hoc udvalg benævnes oftest som et midlertidigt udvalg, hvor politikerne inddrager eksterne
deltagere som fx borgere, erhvervsliv, embedsmænd.
Et stående udvalg, der ikke har direkte driftsansvar, omtales ofte som et temaudvalg. Et temaudvalg
har som regel konkrete afgrænsede, varierende og tidsbegrænsede opgaver.
Kommunernes Landsforening i Danmark gennemførte i perioden den 10. til den 22. november 2005
en spørgeskemaundersøgelse om, hvilke foreløbige overvejelser danske kommunerne havde gjort
sig i forhold til etableringen af den nye politiske og administrative organisation.
KL’s spørgeskemaundersøgelse viste, at især:
• politikernes mulighed for prioritering og økonomistyring,
• skabelsen af sammenhæng mellem nuværende og nye opgaver,
• faglig specialisering, klar ansvarsfordeling mellem udvalgene,
• ligevægt i opgavefordelingen mellem udvalgene
havde haft betydning for de nye kommuners debat omkring den nye politiske organisation.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Den politiske struktur og fordelingen mellem stående udvalg med driftsansvar og udvalg uden
driftsansvar (temaudvalg) samt eventuelle ad hoc udvalg vil også have betydning for den
administrative struktur.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at den politiske ansvarsfordeling er vigtigt at få på plads
snarest, så Qeqqata Kommunia har en klar ansvarsfordeling, når driftsansvaret overgår pr. 1. januar
2009.
Udover resultaterne i KL’s spørgeskemaundersøgelse bør de geografiske afstande og de dermed
forbundne udgifter for såvel den politiske som den administrative struktur overvejes grundigt.
Administrationens indstilling
Administrationen indstillede, at økonomiudvalget drøfter og udarbejder forslag til
overgangsudvalgets godkendelse af den politiske ansvarsfordeling og dermed de politiske udvalgs
driftsansvar i Qeqqata Kommunia gældende fra 1. januar 2009 i henhold til bilag 1.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget tiltrådte indstilling og anmodede administrationen om at udarbejde forslag til
organisationsseminaret den 25. august 2008.
Sagens videre forløb
På organisationsseminaret den 25. august 2008 blev overgangsudvalget medlemmer enkeltvis bedt
om at tage stilling til ansvarsfordelingen.
Der synes udbredt enighed blandt overgangsudvalgets medlemmer til langt størstedelen af
ansvarsfordelingen. Således fandt de fleste det naturligt, at hver hovedkonto var placeret indenfor ét
udvalgs ansvarsområde. Fx familieudvalget for hele socialområdet (konto 4). Det var henholdsvis
en mindre og en større afvigelse fra dette.
Den mindre afvigelse var, at et par medlemmer pegede på, at de ansvarlige fagudvalg også burde
være ansvarlige for anlægsområdet på deres område. Således at familieudvalget skal være ansvarlig
for anlægsudgifter vedr. det sociale område (konto 74).
Den større afvigelse var indenfor arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet (konto 3). Her var der også
enighed om, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget bør være ansvarlig for størstedelen af
arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet (konto 3). Det drejer sig om beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger (konto 34), revalidering (konto 35) og vejlednings- og introduktionscenter (konto
38).
De resterende to områder under arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet er erhvervsejendomme (konto
36) og kommunale erhvervsengagementer (konto 37) var der dog ikke enighed om. For
erhvervsejendomme var forslagene delte mellem at placere det under teknik- og miljøudvalget og
erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. For kommunale erhvervsengagementer var forslagene delte
mellem at placere det under økonomiudvalget og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.
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Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at teknik- og miljøudvalget bør være ansvarlig for hele anlægsområdet,
men at der bør indarbejdes en procedure, så fagudvalgene godkender byggeprogram indenfor deres
fagområde.
Administrationen vurderer, at erhvervsejendomme kan placeres både under teknik- og
miljøudvalget og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Der skal gøres opmærksom på, at lige som
økonomiudvalget forventes at være ansvarlig for administrationen og administrationsbygningen
mens det praktiske med vedligehold m.m. håndteres af teknisk forvaltning i de to eksisterende
forvaltninger, så kan en lignende fordeling også laves med erhvervsejendomme.
Administrationen vurderer, at kommunale erhvervsengagementer kan placeres både under
økonomiudvalget og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Det udvalg som gøres ansvarlig, bør
også være ansvarlig for kontakten til erhvervsrådene. Dette uanset om dette samarbejde
formaliseres i et Erhvervsudviklingsudvalg som i Sisimiut Kommune eller foregår mere uformelt
som i Maniitsoq Kommune.
Administrationen skal endvidere gøre opmærksom på, at ingen af overgangsudvalgets medlemmer
pegede på, at opgaveudvalget og råstof- og infrastrukturudvalget skulle have driftsansvar. Det er
derfor naturligt, at disse to udvalg indtil videre bliver ad hoc udvalg og omtales som sådan.
Administrationens indstilling
Det foreslås, at økonomiudvalget indstiller til overgangsudvalgets godkendelse
at økonomiudvalget gøres ansvarlig for administrationsområdet (konto 1)
at teknik- og miljøudvalget gøres ansvarlig for teknikområdet (konto 2)
at familieudvalget gøres ansvarlig for socialområdet (konto 4)
at uddannelses-, kultur- og fritidsudvalget gøres ansvarlig for undervisning og kulturområdet (konto
5)
at teknik- og miljøudvalget gøres ansvarlig for forsyningsvirksomheder (konto 6)
at teknik- og miljøudvalget gøres ansvarlig for anlægsområdet (konto 7)
at økonomiudvalget gøres ansvarlig for indtægter og renter (konto 8)
at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget gøres ansvarlig for beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger (konto 34), revalidering (konto 35) og vejlednings- og introduktionscenter (konto
38)
Det foreslås endvidere, at økonomiudvalget drøfter og derefter indstiller til overgangsudvalgets
godkendelse
om teknik- og miljøudvalget eller erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget gøres ansvarlig for
erhvervsejendomme (konto 36).
om økonomiudvalget eller erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget gøres ansvarlig for kommunale
erhvervsengagementer (konto 37).
Overgangsudvalgets økonomiudvalg behandling af sagen
Overgangsudvalgets økonomiudvalg har på sit møde den 2. oktober 2008 behandlet sagen .
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Indstilling
Følgende indstilles til Overgangsudvalgets godkendelse:
at økonomiudvalget gøres ansvarlig for administrationsområdet (konto 1)
at teknik- og miljøudvalget gøres ansvarlig for teknikområdet (konto 2)
at familieudvalget gøres ansvarlig for socialområdet (konto 4) og konto 38.02
at uddannelses-, kultur- og fritidsudvalget gøres ansvarlig for undervisning og kulturområdet (konto
5)
at teknik- og miljøudvalget gøres ansvarlig for forsyningsvirksomheder (konto 6)
at teknik- og miljøudvalget gøres ansvarlig for anlægsområdet (konto 7)
at økonomiudvalget gøres ansvarlig for indtægter og renter (konto 8)
at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget gøres ansvarlig for beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger (konto 34), revalidering (konto 35), og vejlednings- og introduktionscenter (konto
38)
at teknik- og miljøudvalget gøres ansvarlig for erhvervsejendomme (konto 36)
at økonomiudvalget gøres ansvarlig for kommunale erhvervsengagementer (konto 37)
Afgørelse
Overgangsudvalget beslutter, at opgaveudvalget og råstof- og infrastrukturudvalget er stående
udvalg.
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Oversigt over forslag fra overgangsudvalgets medlemmer til værdier og politikker fra seminaret
d. 25. august 2008.
2. Kontoplan med ansvarsfordeling for Maniitsoq og Sisimiut Kommuner samt forslag til
ansvarsfordeling for Qeqqata Kommunia.
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Punkt 15 Kommunens indkvartering i Kangaamiut
Journalnr.
Baggrund
Privat erhvervsdrivende i Kangaamiut Noah Filemonsen har startet en indkvartering medio 2008 og
i den forbindelse forespurgt bygdebestyrelsen om, kommunens indkvartering kan indmeldes under
hans forehavende, eftersom han ikke mener, at kommunen ikke skal konkurrere med privat
næringsdrivende.
Faktiske forhold
Kommunens indkvartering med 4 værelser befinder sig i kommunekontorets kælderafdeling og
benyttes flittigt af kommunale ansatte under bygdebesøg. Eftersom der ingen andre
indkvarteringsmuligheder var i bygden, udover enkeltværelse ved sygeplejestationen og
Nukissiorfiit, er indkvarteringen også benyttet fra andre virksomheder. Prisen er 100 kr/pr.døgn for
alle overnattende.
Bygdebestyrelsen ønsker ikke kommunens indkvartering lukket.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der vil ikke være væsentlig ændring økonomisk, da indtægter balancerer med udgifter til vask,
rengøring, nat- og dagrenovation og andet driftsudgifter.
Administrationens vurdering
Mange virksomheder har deres egen indkvartering til deres ansatte og det burde fortsat være sådan,
eftersom der både er administrative personale, institutionspersonale og andre under teknisk
forvaltning ansatte der benytter indkvarteringen under arbejde i bygden.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget indstiller at indkvarteringen fortsat skal være åben og bruges af personalet i
kommunen. Derudover kan den lejes af andre, såfremt Noah´s indkvartering er fuldt belagt.
Indstilling
Maniitsoq kommunalbestyrelse indstiller til Overgangsudvalget at bygdebestyrelsen´s og
økonomiudvalget´s indstilling godkendes.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. E-mail mellem Noah Filemonsen og bygdebestyrelsesformanden
2. Bygdebestyrelsen´s indstilling til økonomiudvalget
3. Kommunalbestyrelsens indstilling
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Punkt 16 Eventuelt
Overgangsudvalgets formand orienterede om drøftelser om Nukissiorfiit mellem
Overgangsudvalgenes formænd og Landsstyreformanden under mødet tirsdag den 14. oktober
2008.
Materialet kopieres dobbetsidet ved udsendelse af dagsordener m.m.

Mødet slut kl. 13.10
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