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Punkt 04 Orientering om høringssvar vedr. udkast til ny Inatsisartutlov om kommunale
ejendomsselskaber
Journalnr.
Baggrund
KANUKOKA har i en e-mail af 1. april 2011 bedt kommunen om at give svar på høring forud for
fremsættelse af ny Inatsisartutlov. Frist for høringssvar var den 28. april 2011.
Af tilsendt materiale vedr. høring fremgår det, at Naalakkersuisut ønsker at udsende ny Inatsisartutlov om kommunale ejendomsselskaber.
Regelgrundlag
Qeqqata Kommunia´s Kasse- og Regnskabsregulativ.
Faktiske forhold
Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger.
En af grundene var, at udlejningsboligerne var i kraftigt forfald som følge af manglende vedligeholdelse til trods for et stort årligt tilskud fra Landskassen. Samtidig medførte huslejerestancerne store
tab.
A/S Boligselskabet INI blev oprettet. Kommunerne fik samtidig tilbudt, at de kunne overlade
administrationen af deres boliger til INI, hvilket en stor del af de tidligere 18 kommuner benyttede
muligheden for. Siden 1995 har INI administreret Selvstyrets og en stor del af kommunernes udlejningsboliger.
Det er Inatsisartut´s opfattelse, at vedtagelsen af følgelovgivning i forbindelse med etableringen af
INI, bl.a. Forordning om leje af boliger mv., har medført flere forbedringer, som f.eks. at tildeling af
ledige boliger i dag sker efter venteliste, at der anvendes færre medarbejdere til at administrere
boligerne, og at der er blevet opsparet og anvendt betydelige beløb til vedligeholdelse af udlejningsboligerne.
En af fordelen ved at lade INI være et aktieselskab har været, at aktieselskabsloven og årsregnskabsloven fastsætter klare regler for en virksomheds virke
Naalakkersuisut finder, at kommunernes mulighed for at etablere kommunale ejendomsselskaber skal
styrkes. Rammerne for selskabernes virke i henhold til kommunalfuldmagten skal udvides til at
omfatte flere opgaver, ligesom kommunerne indbyrdes skal have mulighed for at indgå aftaler om
fælles ejendomsadministration.
Forslaget om kommunale ejendomsselskaber indebærer, at Selvstyret og kommunerne kan disponere
over deres boliger på samme måde som hidtil eller vælge andre løsninger afhængigt af behovet.
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Af de væsentligste punkter med forslaget kan nævnes, at det bliver muligt
• at flytte hele eller dele af finansieringsbyrden fra de offentlige myndigheder til dem, der efterspørger ydelsen, dvs. lejerne henholdsvis ejerne af de boliger der opføres. I dag finansieres
offentlige udlejningsboliger af henholdsvis Selvstyret og kommunerne eller mellem disse i
fællesskab,
• at kommunerne kan etablere kommunale ejendomsselskaber til at varetage opgaver vedrørende opførelse, ejerskab, administration og udlejning af boliger og faste ejendomme i
Grønland, og
• at kommunale ejendomsselskaber vil kunne optage fremmedfinansiering således de offentlige
lån til ejendomsselskaberne på sigt vil kunne reduceres tilsvarende. Dette medfører, at
finansieringsbyrden på sigt kan flyttes fra det og overføres helt eller delvist til ejendomsselskaberne der så kan optage fremmedfinansiering som dækkes ved bidrag fra lejerne via
huslejeindtægter.
Det ligger i lovforslaget, at kommunerne kan overdrage administration og/eller ejerskabet af boliger
eller anden fast ejendom til et kommunalt ejendomsselskab. Ved ”anden fast ejendom” forstås
institutioner, administrationsbygninger, skoler, kommunaltekniske anlæg m.m.
KANUKOKA har ingen bemærkninger til høringsmaterialet.
Det fremgår af lovforslagets § 3, stk. 2, at ”En kommune kan indgå aftale med en anden kommunes
ejendomsselskab om varetagelse af opgaver i henhold til § 1, stk. 2, ligesom et kommunalt
ejendomsselskab kan påtage sig administration af fast ejendom for andre offentlige myndigheder og
virksomheder”.
I bemærkningerne til lovforslagets § 3, stk. 2 fremgår det, at formålet er at sidestille kommunale
ejendomsselskaber således at de kan drive forretning på sammenlignelige områder som f.eks. A/S
Boligselskabet INI.
Det fremgår videre af bemærkninger, at Nuuk Kommune (nu Kommuneqarfik Sermersooq) i 2006
etablerede boligadministrationsselskabet ”Iserit A/S”. Etableringen blev dengang godkendt af
tilsynsmyndigheden som en aktivitet i henhold til kommunalfuldmagten.
Naalakkersuisut tilkendegiver nu, at kommunernes muligheder for at etablere kommunale ejendomsselskaber skal styrkes. Sker dette efter lovudkastets vedtagelse i de øvrige kommuner, må det i
væsentlig grad påvirke konkurrenceforholdet mellem disse kommunale ejendomsselskaber og INI, og
med al sandsynlighed formindske dette selskabets muligheder for fremover at drive boligadministration ud fra det oprindelige koncept.
INIs hovedkontor i Sisimiut beskæftiger p.t. ca. 50 ansatte. Selskabet har kontorer i hovedparten af
Grønlands byer og her er der ca. 140 ansatte.
Den nye Inatsisartutlov påtænkes at træde i kraft den 1. januar 2012.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der fokuseres i bemærkninger til lovforslaget på det forhold, at kommunale ejendomsselskaber har
mulighed for at optage fremmedfinansiering til hel eller delvis finansiering af nybyggeri og renovering. Hvorvidt dette vil få økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia kan
der næppe gives et entydigt svar på og klart billede af ud fra det skitserede lovforslag om kommunale
ejendomsselskaber.
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Administrationens vurdering
Administrationen har ingen yderligere bemærkninger eller kommentarer til lovforslaget.
Administrationen indstiller til borgmestersvar
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Bilag
1. E-mail fra KANUKOKA af 1. april 2011 med tilhørende underbilag.
2. Borgmesterbesvarelse af 10.5.2011.
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Punkt 05 Qeqqata Erhvervsrådets orientering om aktiviteter i 1. kvartal 2011
Journalnr.01.07.10
Baggrund
I henhold til servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og Qeqqani Inuussutissarsiornermut
Siunnersuisoqatigiit (QIS, Qeqqata Erhvervsråd) er QIS forpligtiget til at udarbejde en status for
selskabets arbejde ved hvert kvartals afslutning.
Regelgrundlag
Servicekontrakt mellem Qeqqata Kommunia og QIS for 2011, vedtaget af kommunalbestyrelsen den
24. februar 2011.
Faktiske forhold
1. kvartals afrapportering af Erhvervsrådets aktiviteter
Januar
Rådgivninger
Sisimiut
2
Maniitsoq 2
Erhvervsudviklingsaktiviter, Sisimiut
- flere møder om kommende borgermøde i februar om ”Eget bolig”
- løbende kommunikation med DanFish om ny koncept for Polar Fish
- overdragelse af sager fra snart afgået erhvervsdirektør
- stor del af arbejdet går med ACR møder og forberedelser m.m.
Erhvervsudviklingsaktiviteter, Maniitsoq
- Greenland Development, gennemgang og status på Alcoa-Projekt
- Etablering af nye undervisningslokaler
- Arctic Business Networks vedr. udbygning af samarbejde
- Div. Møder i Ny bydelsgruppe
- Erhvervsstøttesager sammen med den lokale fiskerikonsulent.
- Planlægningsmøde vedr. ”A taste og Greenland”.
- EUG-møde
Turismeudvikling, hovedaktiviteter
- Udvikling af nye bykort til hele regionen
- TG4NP NPP projekt om mobilteknologier til oplevelsesøkonomi – samarbejde med GTE
- Indholdsproduktion til og strukturplanlægning af arcticcircle.gl
- Input til kommuneplan og dialoger om brugen af det åbne land
- Projektledelse, A Taste of Greenland 3
- Projektledelse, Social Media in the Wild
Februar
Rådgivninger
Sisimiut
3
Maniitsoq 1
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Erhvervsudviklingsaktiviteter, Sisimiut
- informationsmøde med GTE v/Sara Heilmann
- forberedende møder og koordinering til kampagne om ”Egen bolig”
- kampagne om ”Egen bolig” i samarbejde mellem Qeqqata Erhvervsråd og Sisimiut Arbejdsgiverforening (meget vellykket borgermøde)
- forberedende møder til olie- Gas konference
- stor del af arbejdet går med ACR møder og forberedelser m.m.
Erhvervsudviklingsaktiviteter, Maniitsoq
- Arbejdsgruppe vedr. Idræts gymnasium til Maniitsoq
- Tamu-skole projekt, for unge ledige i vor region.
- ”Gå hjem møde” med Tyt, Greenland Development
- Møde om undervisning af iværksættere om kalkulation m.m.
- Besøg af Mimi Karlsen og Kaali Olsen vedr. GU
- Besøg af og orienteringsmøde med Paneeraq Olsen, Qeqqata Kommune.
- School entrepreneurship across borders
Turismeudvikling, hovedaktiviteter
- Markedsføringsprojekt med George Washington University v. Jim McCaul
- Arcticcircle.gl, fortsat indholdsproduktion og designdialog
- Opsætning af DAC billedbank på flickr.com/arcticcircleregion
- Etablering af Cruise Greenland Association
- Koncessionsseminar og trofæjagtsmøde
- Cruise Seminar 2011
- Projektledelse, A Taste of Greenland 3
- Projektledelse, Social Media in the Wild
- Artikel om Aasarik Adventure (nu Greenland Outdoors) i Sermitsiaq
- Artikel om destinationens tema websites i Sermitsiaq
Marts
Rådgivninger
Sisimiut
5
Maniitsoq 3
Erhvervsudviklingsaktiviter, Sisimiut
- innovationskonference over 2 dage
- informationsmøde med embedsmænd fra Selvstyret
- møder i Sivdleq´s bestyrelse
- meget stor del af arbejdet går med ACR møder og forberedelser
Erhvervsudviklingsaktiviteter, Maniitsoq
- Møde i Nuuk vedr. NPP-projekt vedr. unge iværksættere
- Future Greenland 2011 i Nuuk
- A taste of Greenland møde med arbejdsgruppen.
- Besøg i Arsuk, vedr. udnyttelse af Moskus, sammen med Kommuneqarfik Sermersooq og for
AGF.
- Grønlandsbanken vedr. drøftelse af iværksætter lån.
- Danisco vedr. udnyttelse af tang om 3 år.
- Møde med nye byggefirmaer
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Turismeudvikling, hovedaktiviteter
- Projektledelse, A Taste of Greenland 3
- Praktisk gennemførelse af TOFG3 optagelser og logistik fra 18. marts- 4. april
- Projektledelse, Social Media in the Wild
- Praktisk gennemførelse af filmoptagelser fra 18. - 31. marts
- Artikelserie med 8 artikler til Sermitsiaq om turismeudvikling og livet bag kulisserne i turistbranchen
- Future Greenland CSR seminar – vil blive koblet sammen med adventure turisme værdier og
generel turismeudvikling i løbet af 2011.
- Infostanderprojekt – opsætning og klargøring
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget tog sagen til orientering på sit møde den 17. maj 2011.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Bilag
Ingen
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Punkt 06 Orientering om Kommuneplantillæg nr. 40
Journalnr. 16.03
Baggrund
Kommuneplantillæg nr. 40 er udarbejdet for at imødekomme en øget efterspørgsel på boliger, særligt
enfamilieshuse, i Kangerlussuaq.
Kommuneplantillægget omlægger den sydvestlige del af erhvervsområdet B4 til boligområde A7.
Området ligger i naturlig forlængelse af et eksisterende boligområde med enfamiliehuse samt eksisterende centerområde.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, se bilag 2
Faktiske forhold
Delområdet anvendes i dag som erhvervsområde, med museumsbygningen B-1714, personalebolig
B-1715, lagerhal B-1718 og telekrydsfelt B-1719 samt to uudnyttet bygninger B-1716 og B-1717
syd for det tidligere US-base elværk.
Til planforslaget indkom der høringssvar fra 6 parter. De tre parter Departementet for Sociale anliggender, Kultur, Kirke(IKIIN), Departementet for sundhed og Rigsombudsmanden i Grønland havde
ingen kommentarer. De øvrige tre parter Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø,
Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik og Mittarfik Kangerlussuaq havde nogle mindre
tilføjelser og redaktionelle ændringer som i videst mulig omfang er blevet i mødekommet, se bilag 4.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Et overslag på den totale byggemodning er 5.974.900 kr. Byggemodningen fordeles pr m2. Rummeligheden indenfor følgende underområder er:
A7.1: 1440m2
A7.2: 1080m2
A7.3: 2000m2
A7.4: er fuldt udbygget
A7.5: 2100m2
Samlet giver det 6620 m2 og dermed en pris på 902,55 kr. pr m2.
Enfamiliehuse på 150m2 i grundareal koster eksempelvis 135.383 kr.
Der er på konto 77-70-30 afsat 2,56 mil til byggemodning. Dette dækker godt og vel 1. etape af
byggemodningen for de øvrige to etaper skal der på sigt afsættes flere midler.
Planen skal offentliggøres.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger
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Administrationens vurdering
Planforslaget løser boligbehovet i Kangerlussuaq og byder på en varieret bebyggelse, der tilpasser sig
stedet og landskabet. Administrationen indstiller at kommuneplantillæg 40 vedtages.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til økonomiudvalget at kommuneplantillæg 40 vedtages, således at kommuneplanen rettes i forhold til modtagne kommentarer fra Departementet for Indenrigsanliggender,
Natur og Miljø, jfr. bilag 5
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har på sit møde den 17. maj 2011 godkendt administrationens indstilling.
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 18. maj 2011 på vegne af kommunalbestyrelsen, at kommuneplantillæg
40 vedtages, med rettelser i forhold til modtagne kommentarer fra Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, jfr. bilag 5.
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Bilag
1. Kommuneplantillæg nr. 40, boligområde syd for landingsbanen, Kangerlussuaq
2. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
3. Overslag på byggemodning
4. Høringssvar på de tre parter der havde nogle kommentarer
5. Kommentarer til endelig kommuneplanforslag for Kangerlussuaq fra Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø af den 13. maj 2011 (kun dansk)
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Punkt 07 Orientering om korrigeret årsberetning 2010
Journalnr. 06.03.01
Baggrund
Revisionen har gjort opmærksom på, at den finansielle status var forkert i årsberetning 2010, hvorfor
den vil være hensigtsmæssigt at ændre den ellers af kommunalbestyrelsen godkendte årsberetning.
Økonomiområdet har efterfølgende korrigeret årsberetningens finansielle status og foretaget nogle
mindre korrektioner vedr. bl.a. personaleoversigten.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, § 46 - § 50 om bogføring
og regnskab.
Faktiske forhold
Ændringerne ændrer ikke på resultatopgørelsen og omtalen heraf forelagt kommunalbestyrelsen i
april. Det er fortsat:
Resultatopgørelsen viser, at kommunen i 2010 har et overskud på 11,3 mio. kr. før overførsel af
anlægsmidler og decentrale bevillinger, som fremkommer således
Mio. Kr.
Konto
Indtægt
Driftsudgifter
Driftsresultat
Anlægsudgifter
Resultat i alt

B 2010
+528,4
- 491,6
+ 36,8
-91,3
-54,5

R 2010
+536,8
-485,9
+ 50,9
-39,6
+11,3

Resultatopgørelsen for 2010 viser, at Kommunen har indtægter på 536,8 mio. kr. og udgifter på
485,9 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 50,9 mio. kr.
Dette overskud er anvendt til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye. De
samlede anlægsudgifter var i 2010 på 39,6 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet overskud på
11,3 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger.
Indtægterne var i 2010 budgetteret med 528,4 mio. kr. og er på 536,8 mio. kr. svarende til en
forbedring på 8,4 mio. kr. Driftsudgifterne var budgetteret med 491,6 mio. kr. og er på 485,9 mio.
kr. svarende til et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Anlægsudgifterne var budgetteret med 91,3 mio. kr.
og er på 39,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 51,7 mio. kr.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ændringen af den finansielle status forbedrer faktisk kommunens finansielle egenkapital, der var
opgjort til 177,5 mio. kr. men som reelt er 188,2 mio. kr. Det er en forbedring på 10,7 mio. kr.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger
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Administrationens vurdering
Administrationen beklager fejlen, men det ændrer ikke ved den overordnede økonomiske situation
for kommunen. Den er fortsat:
Kommunen har en fornuftig kassebeholdning og overskud på den primære drift ved en skatteprocent
på 25 som er den laveste i Grønland sammen med Kommuneqarfik Sermersooq. Kommunalbestyrelsens ambitionsniveau på anlægsområdet er dog højere end det er muligt at finansiere ved en
skatteprocent på 25. Selv med den gennemførte budgetreduktion for 2011 på 5% på driftsområdet
vurderer forvaltningen, at det fortsat er nødvendigt at anvende en stram økonomistyring i fremtiden,
hvor driftsudgifterne søges reduceret gennem rationalisering og udlicitering.
Administrationens indstilling
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til borgmesteren, at borgmesteren på vegne
af kommunalbestyrelsen
at godkende den korrigerede Årsberetning 2010 og sende den til revision.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har på sit møde den 17. maj 2011 godkendt administrationens indstilling.
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 18. maj 2011 på vegne af kommunalbestyrelsen, at godkende den
korrigerede Årsberetning 2010 og sende den til revision.
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Bilag
1. Årsberetningen 2010
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Punkt 08 Orientering om tillægsbevilling vedr. skimmelsvamp i Servicehuset i Sarfannguit
og midlertidig flytning til B-872
Journalnr. 22.02.03- B1289-B872
Baggrund
Der er foretaget skimmelsvampstest ved servicehuset i Sarfannguit.
Prøverne viste sig at være positive og særdeles høje. Endvidere er der synligt våd i den bærende
konstruktion.
Regelgrundlag
Service husene hører uden konto 2
Tillægsbevilling skal igennem teknik og miljø udvalg og økonomiudvalget.
Faktiske forhold
Gennem mange år har fuger i baderum været utætte (ikke silikonetætnet) hvorfor badevand er løbet
ned i trækonstruktion og har givet råddannelse.
Midlertidig lukning af servicehuset og flytning til tom bolig type 67/12, B-872, som så skal gøres klar
for ca. kr. 189.000.
Der vil i B-872 indkøbes to nye husholdningsvaskemaskiner og en tørretumbler, da de to industrivaskemaskiner er meget tunge (ca. 100 kg stykket)og konstruktionen i huset muligvis ikke kan bære
disse tunge maskiner. Ligeledes skal der foretages lidt el-arbejde for at kunne klare servicehusets
behov med 2 vaskemaskiner, tørretumbler og computere mm.
B-872 har haft frostsprængt vandinstallation, den er nu repareret.
Økonomiske og administrative konsekvenser
B-872:
•
•
•
•
•
•

VVS-arbejde, Brøndum faktura nr. 612600
VVS-arbejde, Brøndum faktura nr. 612610
El-arbejde, Elektrikerit (overslagspris)
Husholdningsmaskiner, Kaataq EL
Tømrer, BS-Byg
5% uforudset

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

I alt B-872- A-overslag
• C-overslag rep. Af servicehus
I alt

kr.
kr.
kr.

51.147,30 (er udført)
11.173,47 (er udført)
24.575,00
19.485,00 (er indkøbt)
72.700,00
9.000,00

188.080.77
500.000,00
689.000,00

Der skal påregnes at der skal foregå noget tilsyn for OTM´s bygningsinspektør og evt. byggesagsbehandler, dette konteres over konto 11.
Økonomisk vil dette betyde at der skal hentes kr. 689.000 fra kommunens kasse.
Direktionens bemærkninger
Ingen bemærkninger.
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Administrationens vurdering
At der skal foretages en rensning og renovering af væg og gulvkonstruktioner i servicehuset B-1289
så hurtigt som muligt. Ligeledes at servicehuset lukkes og flyttes midlertidig over i B-872.
Der skal derfor ansøges om tillægsbevilling til:
Klargøring af B-872 og indkøb af div. maskiner:
kr. 189.000,Rensning af servicehuset og renovering af skadet gulv:
kr. 500.000,I alt
kr. 689.000,Administrationens indstilling
Det indstilles til formanden for Teknik- og miljøudvalget at han på vegne af Teknik- og miljøudvalget
og borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen,
at der gives tillægsbevilling på kr. 189.000,- til klargøring af B-872 til midlertidig servicehus
at der gives tillægsbevilling på kr. 500.000,- til at oprette skade på servicehuset og rensning for
skimmelsvamp.
Teknik- og Miljøudvalgsformandens behandling af sagen
Teknik- og Miljøudvalgsformanden har den 23. maj 2011 godkendt administrationens indstilling.
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 23. maj 2011 på vegne af kommunalbestyrelsen, at godkende administrationens indstilling.
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget tog sagen til orientering på sit møde den 7. juni 2011.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Bilag
1. Billeder
2. Modtagne tilbud og fakturaer
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Punkt 09 Orientering 2 om Udvikling af Folkeskolen i Qeqqata Kommunia
Journalnr. 51.00
Baggrund
Inerisaavik præsenterede på Skoleseminar 2011 en status på skolerne i kommunen med baggrund i
trinresultater, afgangseksamener, afsluttende prøver og evalueringer. Der blev ligeledes fremlagt et
overblik over skolernes ressourceforbrug, som samlet set viser, at der er behov for en række forbedringer af Folkeskolen, ikke mindst bedre kommunal organisering og ledelse.
Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse ønskede tiltag i gang på folkeskoleområdet, som danner
baggrund Projekt Skoleudvikling, og der er i den forbindelse nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe som arbejder efter et kommissorium og en tidsplan der blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april 2011.
Tidsplanen indeholder en orientering om status på arbejdet til Kommunalbestyrelsesmøderne i resten
af 2011.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen.
Faktiske forhold
Qeqqata Kommunias administration har udarbejdet et kommissorium, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011. Kommissoriet indeholder retningslinjer for en arbejds- og styregruppe, der
aktivt arbejder med løsningsforslag og udviklingsmuligheder indenfor folkeskoleområdet, og der
følger hermed orientering nr. 2 vedr. status for dette arbejde.
Arbejdsgruppen har set på:
1) Årsplaner. Skolelederne får en oversigt over de deadlines og tidsfrister, som en skole skal
overholde i henhold til almindelige lovgrundlag og aftaler. Årsplanerne er udarbejdet således, at de
kan benyttes både på by- og bygdeskoler.
2) Specialundervisning. Udgifterne til specialundervisning er høje, og skolerne har hidtil haft
forskellige fremgangsmåder med hensyn til indstillingen af en elev til specialundervisning. Det
forventes tillige at medføre øget opmærksomhed omkring, at elever med særlige behov kan hjælpes
indenfor den almindelige skoles rammer.
3) Restgruppen. Antallet af elever, der går ud af folkeskolen uden grundlæggende kvalifikationer er
højt i Qeqqata Kommunia. Men der er mange forskellige årsager. Arbejdsgruppen afventer et projekt
med konkrete forslag til forebyggelse af restgruppen. Projektet er en del af en Masteruddannelse som
afsluttes i juni.
4) Skolebestyrelser. Skolebestyrelserne i kommunens skoler klædes på med hensyn til deres beslutningskompetence og ansvarsområder. Det foreslås, at der gives kursus i skolebestyrelsesarbejde, for
skolebestyrelsesformænd og skoleledere, eventuelt også tillidsrepræsentanter. Herunder også en
indføring i en kommunes organisering, og en klarhed over politiske og administrative beslutningsgange. Der foreligger kursusbeskrivelser.
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5) Tidlig indsats / tværfagligt samarbejde. Den kommende elev og forældre kan forberedes bedre på
skolegangen. Arbejdsgruppen foreslår, at lederne fra indskolingerne inviteres med til det seminar,
som afholdes i Sisimiut for kommunens daginstitutionskontorer 5. – 9. juni. Der tænkes i langsigtede
og formaliserede rammer for bedre skolestart mellem daginstitutioner og skoler.
Qeqqata Kommunia iværksætter også Netværksmøder, for at øge helhedstænkningen i indsatsen over
for børn og unge med særlige behov. Her styrkes samarbejdet på en formel måde mellem for
eksempel miljøarbejder, skoler, fritidsklub, daginstitution og forældre. Netværksmøder etableres i
første omgang i Sisimiut og forventes bredt ud til resten af kommunen efter en vis periode.
Styregruppen ser på:
1) Kompetenceplaner. På Skoleseminar 2011 efterspurgte skoleledere en klar kompetenceplan.
Kommunalbestyrelsen vedtog kompetenceplan for Området for Uddannelse i marts 2010. Den
vedtagne kompetenceplan revideres nu med henblik på en generel opdatering, blandt andet omkring
kollegiestrukturen.
Konsulenten ser på:
1) Skolestruktur. Administrationen forventer blandt andet at konsulenten undersøger kommunens
overordnede skolestruktur, og de skoleadministrative og pædagogiske aspekter af ledelsesarbejdet på
flere niveauer i organisationen.
2) Økonomi og resurseforbrug: Folkeskolernes økonomi og resurseforbrug undersøges. Potentielle
emner er blandt andet effektivisering af lærernes arbejdstid, nedsættelse af udgifter til lærervikarer og
nedsættelse af behovet for specialundervisning og vidtgående specialundervisning.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der forventes intet økonomisk merforbrug. Administrativt forventes der en mere målrettet ledelse og
styring efterhånden som punkterne bliver implementeret i den daglige ledelse på skoler og i
administration.
Udgifterne til konsulentbistand afholdes over skolernes budget.
Direktionens bemærkninger
Direktionen har ingen bemærkninger.
Administrationens vurdering
Arbejdet skrider frem i henhold til tidsplanen. Administrationen forventer, at den største udfordring
ligger i implementeringen af punkterne i den daglige arbejdsgang på skolerne.
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget s behandling af sagen
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til orientering på sit møde den 30. maj 2011.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Bilag
Ingen
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Punkt 10 Orientering vedrørende arbejdsstyrken i Qeqqata Kommunia i perioden fra 2011
frem til 2021
Journalnr.
Baggrund
Denne undersøgelse vedrører de personer der vil være til rådighed i perioden fra 2011 til 2021, dels
er det en opgørelse over hvor mange personer der vil gå på pension i perioden, dels er det en
opgørelse over hvor mange unge personer, der vil tilgå den arbejdsduelige styrke i perioden
Antal unge der i hele kommunen vil tilgå arbejdsstyrken i perioden 2011 – 2021. Det er personer der
er født i perioden 1996 – 2006.
Fordelt efter
alder
Født år:
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Samlet:

Tilgår arbejdsstyrken: Samlet
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Mænd

Kvinder

796

771

159
168
133
138
151
138
132
131
138
140
139
1.567

Arbejdsstyrken er efter beregninger i år 2009 formindsket med 62 personer, idet den samlede
arbejdsstyrke er gået fra 1.629 personer til 1.567 personer. Indenfor de to år er der sket ændringer
på grund af antal fødte personer samt personer der flytter.
Antal personer der i hele kommunen i perioden fra 2011 frem til 2021 vil overgå til pension i henhold
til den nuværende aldersgrænse, det vil være personer der er født i perioden fra 1946 frem til 1956
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Fordelt
efter alder
Født år:
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
Katillugit:

År for pension

Samlet

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

76
65
82
80
102
82
94
93
119
135
115
1.043

Mænd

Kvinder

626

417

Selvom tallene varierer fra år til år kan det ses, at antallet af personer, der vil overgå til den almindelige pensionsalder i Qeqqata Kommunia, i løbet af de næste 10 år vil komme op på det dobbelte
antal. Desuden kan man se, at efter den sidste opgørelse i 2009 er der bare i løbet af 2 år sket en
tilgang på 80 personer, der er over pensionsalderen.
Administrationens vurdering
Arbejdsmarkedskontoret opgør at arbejdsstyrken i Qeqqata Kommunia p.t. samlet er på ca. 6.500
personer, af disse vil 1.043 personer i perioden 2011 til 2021 være berettiget til at overgå til pension,
desuden vil antallet af unge, der er født i perioden 1996 til 2006 samlet være på 1.567 personer, der
vil tilgå arbejdsstyrken i perioden.
Administrationens indstilling
At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tager udredningen til efterretning og at udredningen
fremsendes videre til økonomiudvalget til orientering.
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Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tog sagen til orientering på sit møde den 1. juni 2011.
Udvalget ønskede at sagen sendes til kommunalbestyrelsens orientering.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Bilag
1. Opgørelse over antal af tilgange og afgange (unge, ældre, mænd/kvinder)
2. Opgørelse over personer over pensionsalderen.
3. Opgørelse over personer der overgår til den arbejdsduelige alder.
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Punkt 11 Udlodning af likvidationsprovenu fra FBS
Journalnr.
Baggrund
Den 14. april 2011 er der indsat 284.450,21 kr. på kommunens konto i Grønlandsbanken. Beløbet er
kommunes andel af likvidationsprovenuet fra ”Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i
Kommuner og Regioner f.m.b.a.” (FBS).
Regelgrundlag
Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia.
Faktiske forhold
De grønlandske kommuner har sammen med de danske kommuner og regioner (tidligere amter)
været deltager i ”Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i Kommuner og Regioner f.m.b.a.”
(FBS). De grønlandske kommuner har siddet med 2 repræsentanter i bestyrelsen. Foreningens formål har i henhold til vedtægternes § 2 været at begrænse skadeudgifter i kommuner og regioner.
Formålet blev opfyldt ved at fremme målrettet skadeforebyggende arbejde hos medlemmerne i form
af bl.a. risikostyring, sikring og aktiv skadebehandling.
Den 6. maj 2010 blev det på foreningens generalforsamling besluttet at træde i frivillig likvidation.
Som likvidator valgtes advokat Jeppe Skadhauge fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle.
Likvidationen er nu afsluttet, og advokatfirmaet Bruun & Hjejle har indsat 284.450,21 kr. på konto
6471-2020219 i Grønlandsbanken
Økonomiske og administrative konsekvenser
Likvidationen af FBS betyder en indtægt for kommunen på 284.450,21 kr. Der er ingen bevilling til
konto 86-01 (Andre indtægter), hvorfor der søges en tillægsbevilling. Den 4. april 2011 er der indtægtsført et beløb på 4.419,30 kr. på konto 86-01-00-79-01 som følge af en indbetaling fra INI. Der
søges derfor om en samlet tillægsbevilling på i alt -288.869,51 kr.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Ingen yderligere bemærkninger.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. maj 2011.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse
at der gives tillægsbevilling til konto 86-01 på -288.869,51 kr.
Afgørelse
Bilag
Ingen
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Punkt 12 Ansøgning om tillægsbevilling til Decentral pædagog uddannelse, med opstart
september 2011, i Sisimiut
Journalnr. 53.03.04
Baggrund
Decentral pædagoguddannelsen blev opstartet i 2008 i Sisimiut. juli 2008 har økonomiudvalget
besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen at godkende opstart af decentral pædagoguddannelse i
daværende Sisimiut Kommune.
Der var ca. 45 ansøgere efter optagelsesprøve blev 20 studerende godkendt og startede på deres
uddannelse august 2008. Halvvejs evalueringen af uddannelsen oplyser at der stadig er 19 studerende der er gang med dec. pædagog uddannelsen.
Decentral pædagog uddannelse i Sisimiut afslutter 1. hold, med forventet dimension den 17. juni
2011.
Decentral pædagog uddannelsen afholdes på følgende byer.
Sisimiut.
Ilulissat.
Nuuk.
Qeqqata Kommunia har afsat lønninger til de studerende ansat i Sisimiut Kommune og nu på
Qeqqata Kommunia:
Decentral pædagog uddannelse / Sisimiut. Lønninger til de studerende.
Konto
2009
2010
50-01-11-01-10
4.153
2.844

2011
1.895

Siden uddannelsens opstart har uddannelsen haft lokaleproblemer, trods store lokalemæssige
vanskeligheder har de studerende kunnet løse deres opgaver til både lærernes og praktikvejledernes
store tilfredshed. Dette skyldes ene og alene at institutionerne har stillet lokaler til rådighed til
uddannelsen.
Nu søges der om tillægsbevilling til opstart af nyt hold pr. september 2011, i Sisimiut.
Regelgrundlag
Kasse- regnskabs regulativet i Qeqqata Kommunia.
Faktiske forhold
Decentral pædagog uddannelsen vil være en gevinst for Qeqqata Kommunia, både i Sisimiut og
Maniitsoq, når de studerende afslutter deres uddannelse hvor begge byer vil får tilført 20 ekstra
uddannede pædagoger, juni 2013.
Uddannelsen er en dyr løsning for Qeqqata Kommunia, da de studerende fra Selvstyret i Nuuk ikke
får udbetalt uddannelsesstøtte som andre studerende, men har den 23. maj 2011, modtaget skrivelse
fra KANUKOKA om at decentral studerende er begyndt at modtage uddannelsesstøtte på 4.500,- pr.
1. marts 2011, om at der skal foretages løntræk for disse. Da Qeqqata Kommunia selv afholder alle
udgifter til aflønning af de studerende, er det nu glædeligt at de studerende er begyndt at modtage
uddannelsesstøtte..
Såfremt uddannelsen skal fortsætte i Qeqqata Kommunia, har der været forespørgsler fra Maniitsoq
om at komme i betragtning til decentral pædagog uddannelsen i Sisimiut eller at uddannelsen også
starter i Maniitsoq.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Såfremt man beslutter sig for at uddannelsen skal fortsætte skal der afsættes yderligere bevilling til
decentral pædagog uddannelsen i Sisimiut pr. 1. september 2011.
Decentral pædagog uddannelse / Sisimiut. Lønninger til de studerende samt overslag årene.
Konto
2011
2012
2013
50-01-11-01-10
1.895
2.844
1.895
Uddannelsesstøtte
19 x 4.500 x 4 mdr.= 20 x 4.500 x 12 mdr. = 20 x 4.500 x 6 mdr. =
Marts – juni 2011
342.000,1.080.000,540.000,Uddannelsesstøtte
20 x 4.500 x 4 mdr. =
Sept. – Dec. 2011
360.000,Behov ekstra bevilling
1.538.000,1.764.000,1.355.000
Direktionens bemærkninger
Pædagoguddannelse er en videregående uddannelse og er som sådan hel og holdet et Selvstyreopgave, som kommunen har påtaget sig da der er stor pædagogmangel i daværende Sisimiut Kommune.
Behovet for uddannede pædagoger er stadig et behov både i Sisimiut og Maniitsoq.
Administrationens vurdering
Området for uddannelse i Sisimiut vurderer at uddannelses området er et Selvstyre anlæggende,
dermed har ansvaret for videreuddannelser på Grønland.
Såfremt Dec. pædagog uddannelsen i Qeqqata Kommunia fortsat skal være et tilbud, så skal lønningerne for de studerende også indeholde det uddannelsesstøtte som gives til alle studerende på
Grønland. Og være med til at dække vores studerendes lønninger.
Nu forelægger der en aftale omkring udbetaling af uddannelsesstøtte pr. studerende på 4.500,- kr.
pr. måned ansøges der om tillægsbevilling.
Konto
2011
2012
2013
50-01-11-01-10
1.895
2.844
1.895
Tillægsbevilling
1.538.000,1.764.000,1.355.000
Administrationens indstilling
Området for uddannelse indstiller at såfremt uddannelsen bevares i Qeqqata Kommunia ansøges der
om en tillægsbevilling og årene fremover på i alt,
Konto
2011
2012
2013
Tillægsbevilling
1.538.000,1.764.000,1.355.000
og sender sagen videre til økonomiudvalgets afgørelse.
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 30. maj 2011.
Indstilling godkendt. Punktet videresendes til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 7. juni 2011.
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Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse
at såfremt uddannelsen bevares i Qeqqata Kommunia, gives tillægsbevilling og årene fremover på i
alt,
Konto 50-01-11-01-10
2011
2012
2013
Tillægsbevilling
1.538.000,1.764.000,1.355.000
Afgørelse
Bilag
1. Perorsaanermik Ilinniarfik, Sisimiut: Halvvejsevaluering Maj 2010.
2. Skrivelse fra KANUKOKA, dateret den 23. maj 2011, om løntræk for decentral pædagogstuderende i Sisimiut.
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Punkt 13 3 anlægsregnskaber, Maniitsoq
Journalnr. 06.03.03
Baggrund
Der er udarbejdet anlægsregnskaber over 3 afsluttede anlægsopgaver, der alle blev påbegyndt under
Maniitsoq Kommune.
Regelgrundlag
For anlægsopgaver, som strækker sig over mere end et budgetår, skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Faktiske forhold
Der er lavet anlægsregnskab for ombygning af det gamle alderdomshjem til kollegium i 2008 – 10,
for renovering af ungdomsklubben i Kangaamiut fra 2008 – 10 og for udvidelse af kirkegården i
Maniitsoq fra 2007 – 09.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Til ombygning af alderdomshjem var budget kr. 1.290.000,-. Regnskabet viser et forbrug på kr.
1.288.105,Til renovering af ungdomsklub var budget kr. 1.240.000,-. Regnskabet viser et forbrug på kr.
924.663,-.
Til udvidelse af kirkegård var budget kr. 1.882.000,-. Regnskabet viser et forbrug på kr. 1.476.149,Direktionens bemærkninger
Ingen bemærkninger
Administrationens vurdering
Det vurderes, at anlægsregnskaberne er retvisende.
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på sit møde den 8. marts 2011.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 15. marts 2011.
Indstilling
Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at godkende de tre anlægsregnskaber.
Afgørelse
Bilag
1. Anlægsregnskab for ombygning af alderdomshjem til kollegie
2. Anlægsregnskab for renovering af ungdomsklub i Kangaamiut
3. Anlægsregnskab for udvidelse af kirkegård i Maniitsoq
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Punkt 14 2 anlægsregnskaber, Sisimiut
Journalnr. 06.03.03
Baggrund
Der er udarbejdet anlægsregnskaber over 2 afsluttede anlægsopgaver, der alle blev påbegyndt under
daværende Sisimiut Kommune.
Regelgrundlag
For anlægsopgaver over 1 mill., skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal
godkendes i Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Faktiske forhold
Punktet blev første gang behandlet under TMU`s ekstraordinærmøde den 27. september 2010, og
blev indstillet til ØU, og den blev endelig godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2010.
Kommunens revision havde imidlertid bemærkninger. Til 2 af anlægs regnskaberne:
Konto 72 08 vej til Kulturhus, Fahlip Aqq. manglende bogføringer i 2009+2010. Disse er nu medtaget i regnskabet. Revision efterlyste 1 A-overslag. Dette var aldrig udarbejdet samlet, da anlægsarbejdet er udført som 3 etaper med hver sit A-overslag. I anlægsregnskab er nu anført A-overslag som
sum af etapernes overslag.
Konto 74 26 tilbygning til dagcenter for handicappede børn og unge.
Kommunens revision har krævet, at anlægsregnskaberne for dagcenter for handicappede og Nutaraq
skal være adskilt, men anlægsregnskaberne for 74 26 vedrøre kun Nutaraq.
Der er intet bogført for Dagcenter for handicappede børn og unge, konto benyttelse er blevet ændret.
I anlægsregnskabet er anført at det kun vedrører Nutaraq ungdomsklub.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Til ombygning af Nutaraq var budget kr. 2.320.000,-. Regnskabet viser et forbrug på kr.
2.449.515,25.
Vej til Kulturhus, Fahlip Aqq. Var budget kr. 10.300.000,-. Regnskabet viser et forbrug på kr.
10.808.895,65.
Direktionens bemærkninger
Ingen bemærkninger
Administrationens vurdering
Det vurderes, at anlægsregnskaberne nu er retvisende.
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på sit møde den 10. maj 2011
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. maj 2011.
Det blev endvidere besluttet, at Området for Teknik og Miljø skal undersøge Fahlip Aqquserna, der
er begyndt at sætte sig.
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Indstilling
Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskaberne for Nutaraq og Fahlip Aqq,
Afgørelse
Bilag
1. Anlægsregnskab konto 74-26 for ombygning af Nutaraq.
2. Anlægsregnskab konto 72-08 for Vej til Kulturhus, Fahlip Aqq.
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Punkt 15 Regnskaber for kommunens ærespriser og legater 2009 og 2010
Journalnr. 00.22
Baggrund
Årsregnskaber for de kommunale ærespriser og legater 2009 og 2010 er udarbejdet. De omfatter
•
•
•
•

Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris,
Sukkertoppen Kommunes Ærespris
Kaaleerannguup Aningaasaateqarfia og
Pavia Petersen-ip Inuusuttunut Aningaasaateqarfia.

Regelgrundlag
Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia.
Faktiske forhold
De udarbejdede årsregnskaber for 2010 indeholder følgende informationer:
Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris har uddelt 3 priser á 5.000 kr., eller i alt 15.000 kr.
Denne uddeling resulterer i et negativt driftsresultat på -4.579,58 kr.
Fonden har en egenkapital pr. 31.12.2010 på 225.765,64 kr.
Sukkertoppen Kommunes Ærespris har uddelt 15.000 kr. Denne uddeling resulterer i et negativt
driftsresultat på -6.341,15 kr.
Fonden har en egenkapital pr. 31.12.2010 på 231.478,07 kr.
Kaaleerannguup Aningaasaateqarfia har ikke foretaget legatuddeling i 2010. Resultatopgørelsen
viser et overskud på 4.632,56 kr. og balancen viser en egenkapital pr. 31.12.2010 på 135.165,97 kr.
Pavia Petersen-ip Inuusuttunut Aningaasaateqarfia har uddelt 2 legater på i alt 6.000 kr.
Denne uddeling resulterer i et overskud på 1.152,04 kr. og balancen viser en egenkapital pr.
31.12.2010 på 146.143,45 kr.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Pris- og legatuddelinger påvirker ikke den kommunale årsberetning
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Administrationen beklager, at årsregnskaberne for 2009 først er udarbejdet og forelægges nu, men
økonomisk har det ingen betydning.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. maj 2011.
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Indstilling
Det indstilles at fonds- og legatsregnskaberne tages til efterretning.
Afgørelse
Bilag
Årsregnskaber og balancer 2009 og 2010 for
1. Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris
Årsregnskaber og balancer 2010 for
2. Sukkertoppen Kommunes Ærespris
3. Kaaleerannguup Aningaasaateqarfia og
4. Pavia Petersen-ip Inuusuttunut Aningaasaateqarfia.
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Punkt 16 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet
Journalnr. 01.00.04
Baggrund
Revisionen har udarbejdet forslag til bilag til kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia
som følge af kommunalbestyrelsen d. 28. april 2010 godkendte kommunens nuværende kasse- og
regnskabsregulativ.
Regelgrundlag
I henhold til Kasse- og Regnskabsregulativets afsnit 1.5 skal ændringer i bilag til regulativet alene
godkendes af direktionen. Men har ændringerne væsentlig betydning skal de dog godkendes af
økonomiudvalget.
Faktiske forhold
Revisionens forslag til bilag til kasse- og regnskabsregulativ har været drøftet i chefgruppen, og det
indstilles nu til godkendelse.
Bilag til kasse- og kasseregnskabsregulativ omfatter 15 bilag samt en oversigt over anvisnings- og
attestationsberettigede.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Bilag til kasse- og regnskabsregulativet medfører ikke direkte økonomiske konsekvenser, men
indirekte er det selvfølgelig af stor økonomisk og administrativ betydning, at kasse- og regnskabsregulativet sikrer en hensigtsmæssig styring af kommunens kasse- og regnskabsvæsen.
På sigt kan der formentlig opnås besparelser, såfremt elektronisk bilagshåndtering og integreret
anvisning bliver indført succesfuldt.
Administrationens vurdering
Umiddelbart er der ikke de store ændringer i forhold til hidtil praksis. Det er dog væsentligt, at
kasse- og regnskabsregulativet lægger op til en mulig overgang til elektronisk bilagshåndtering og
integreret anvisning.
Det fordrer dog en række andre velfungerende kontrolfunktioner. Disse indebærer bedre ledelsestilsyn og for eksempel systematiske stikprøvekontroller m.m. Så længe disse foranstaltninger ikke er
gennemprøvet og velfungerende, vil der ikke blive indført elektronisk bilagshåndtering og integreret
anvisning.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. maj 2011.
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Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at bilag til kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia godkendes
Afgørelse
Bilag
1. Qeqqata Kommunia: Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ – 15 bilag og en oversigt
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Punkt 17 Kommuneplan – hovedstruktur 2011
Journalnr. 16.03
Baggrund
Administrationen arbejder i øjeblikket med at skabe grundlag for udarbejdelsen af kommuneforslag
2012 – 2024. Der præsenteres derfor en oversigt elementer der forventes medtaget i hovedstrukturen
på kommunalt niveau og på by og bygdeniveau.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealanvendelse.
Faktiske forhold
Oversigten repræsenterer en opsamling på de elementer der har været drøftet på borgermøderne i
forbindelse med planstrategien, i forbindelse med drøftelserne omkring aluminiumssmelteren i
Maniitsoq og øvrige elementer som er fundet hensigtsmæssige at medtage i et forsøg på at understøtte væksterhvervene turisme, minedrift og olie og naturgas.
Herudover er der samlet op på idegrundlaget fra 70 N’s oplæg om fortætning og nytænkning af
boligbyggeriet.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Den endelige kommuneplan vil udgøre et nyt samlet administrationsgrundlag arealtildelinger og
dispositioner i det fysiske miljø i Qeqqata Kommunia.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at oplægget rummer de væsentligste elementer der skal medtages
i den fremtidige hovedstruktur, så den rummer et afpasset sæt af muligheder for de kommende
væksterhverv. Der vil naturligvis kunne opstå behov for at indarbejde andre og flere elementer i
forbindelse med den pågående bearbejdning af planmaterialet og dette forventes at kunne ske helt
frem til den 1. august 2011.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. maj 2011.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller at oplægget drøftes og godkendes som grundlag for det videre arbejde
med kommuneplanforslaget.
Afgørelse
Bilag
1. Oplæg til drøftelse af kommuneplanens hovedstruktur
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Punkt 18 Transportkommissionens betænkning
Journalnr.
Baggrund
Transportkommissionen offentliggjorde sin betænkning på et pressemøde i Nuuk d. 1. april 2011.
Den fulde betænkning kan læses på dansk og forhåbentlig snart på grønlandsk på
www.transportkommissionen.gl
Efterfølgende har Transportkommissionens formand Christen Sørensen og Naalakkersuisoq for
Boliger, Infrastruktur og Trafik Jens B. Frederiksen holdt møde med Qeqqata Kommunia og
borgermøde i Sisimiut torsdag d. 28. april 2011.
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik Jens B. Frederiksen foreslog på mødet med
Qeqqata Kommunia, at der straks blev nedsat en arbejdsgruppe vedr. Sisimiut Havn, hvilket Naalakkersuisoq efterfølgende har skrevet i brev af 29. april 2011. Arbejdsgruppens arbejde forventes
opstartet fredag d. 6. maj 2011.
Regelgrundlag
Transportkommissionen er nedsat af Naalakkersuisut til at udarbejde en betænkning, som indeholder
en række anbefalinger, som Naalakkersuisut, Inatsisartut, Kommunerne m.fl. kan følge eller lade
værre.
Faktiske forhold
Transportkommissionen har en lang række anbefalinger. De væsentligste med relevans for Qeqqata
Kommunia er, at vedr.
1. Lufthavne
a. at landets centrale lufthavn skal flyttes fra Kangerlussuaq til Nuuk – under forudsætning
af at Kangerlussuaq (tvangs)lukkes
b. at Sisimiut og Maniitsoq lufthavne muligvis skal forlænges til 1199 meter eller kun 1000
meter for Maniitsoqs tilfælde, når Dash 7 udfases og den flyteknologiske udvikling kan
fremtvinge en anden prioritering
2. Veje
a. at vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq ikke er samfundsøkonomisk rentabel, og derfor
heller ikke bør anlægges
3. Havne
a. at udvidelse af Sisimiut Havn formentlig er samfundsøkonomisk rentabel, men at
gevinsterne ikke er gennemsigtigt dokumenteret, hvorfor der foreslås nedsat et hurtigarbejdende udvalg, som skal vurdere gevinster ved at udbygge Sisimiut Havn
b. at en havneudvidelser i Maniitsoq ikke er undersøgt af Transportkommissionen, da det
håndteres af Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked i relation til alcoa-projektet
c. at en ny containerhavn i Nuuk med anløb af nye større atlantskibe er forbundet med et
betydeligt samfundsøkonomisk overskud, hvorfor der skal anlægges en ny havn på
Qeqertat i Nuuk
d. at det bør overvejes at uddelegere havneopgaver til kommunerne, hvorfor en arbejdsgruppe bør analysere området og fremkomme med konkrete anbefalinger
4. Besejling
a. at den kystlange besejling er urentabel og bør nedlægges hurtigst muligt
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Såfremt Transportkommissionens anbefalinger følges, kan det få store negative konsekvenser for
landets eksisterende indtjening på turismen (især i Kangerlussuaq og Ilulissat) og fiskerieksport (fra
Sisimiut og nordover) samt ikke mindst for den fremtidige erhvervsudvikling.
Dette vil utvivlsomt være konsekvenserne, når alt centreres i Nuuk som dels har få turister og lille
fiskerieksport samt en dårlig vejrregularitet.
For Qeqqata Kommunia vil den være en katastrofe med en tvangslukning af Kangerlussuaq, hvilket
er i modstrid med demokratiske rettigheder osv., som ellers burde være en del af retssamfundet efter
Hjemmestyrets indførelse i 1979. En tilbagevenden til G60-politikken synes, at være et enormt
tilbageskridt for landet.
En lukning af Kangerlussuaq vil selvfølgelig være langt værst for borgerne i Kangerlussuaq, der dels
tvangsflyttes men i henhold til Transportkommissionen ikke skal kompenseres økonomisk, men blot
få boliger stillet til rådighed andetsteds. Men det vil også have konsekvenser for resten af kommunens borgere, der nu får dyre og ustabil flytransport, når Nuuk skal være landets hub.
Men også på skibstrafikken vil en ny storhavn i Nuuk være meget problematisk. Den tager ikke
højde for at trawlere, krydstogtskibe, olieforsyningen osv. ikke kan komme til kaj i området mellem
Aasiaat og Nuuk, hvorfor den ellers positive udvikling indenfor fiskeri, turisme, olieefterforskning i
vores region vil mindskes.
Administrationens vurdering
Qeqqata Kommunia har tidligere kritiseret Transportkommissionen for at være ensidigt nedsat kun
med medlemmer fra Nuuk og Danmark samt at Transportkommissionen i sine visionsoplæg m.m. har
undladt at inddrage erhvervsudviklingen i sine scenarier.
Administrationen vurderer, at Transportkommissionens betænkning desværre lever fuldt ud op til
denne kritik. Således glimrer effekter på det eksisterende fiskeri og turisme i fx Kangerlussuaq og
Ilulissat i Transportkommissionens betænkning. Ligeledes er den forventelige udvikling indenfor
aluminiumsprojektet og råstofområdet kun beskrevet men ikke analyseret eller medtaget i beregningerne.
Mens ovenstående forhold imidlertid er beskrevet og dermed åbenlyst lagt frem af Transportkommissionen, er der en række subjektive antagelser, der tenderer det manipulerende.
Fx antager Transportkommissionen, at der kan spares 9,3 mio. kr. årligt på kommunens udgifter i
Kangerlussuaq, hvis borgerne flytter ud på kysten, mens ulemperne ved dårlig vejrregularitet kun
løber op i årlige udgifter på knap 9 mio. kr.
Fx antager Transportkommissionen, at tunneller i Nuuk kun koster 89 mio. kr./km., mens Transportkommissionens medlem fra Inuplan i forbindelse med byudviklingen i Maniitsoq har antaget en
tunnelpris på 130 mio. kr./km i Maniitsoq. Når der skal bygges hele 10 km tunnel i Nuuk bliver det
til samlet 410 mio. kr. billigere tunnel i Nuuk end hvis det skulle bygges i Maniitsoq.
Fx antager Transportkommissionen, at når Kangerlussuaq skal tvangslukkes, så skal de flytte
sammen 2½ personer i nye boliger på kysten, mens når nye boliger skal opføres i Nuuk, så skal der
kun være 2 personer i nye boliger.
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Fx antager Transportkommissionen, at hvis vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq bliver en realitet,
så skal der fortsat flyves mellem Sisimiut og Kangerlussuaq ligesom der fortsat skal være en havn i
Kangerlussuaq. Daværende Sisimiut Kommune havde tilbage i 2003 antaget en enstrenget trafikstruktur med en vej og ikke en trestrenget trafikstruktur, som Transportkommissionen nu antager.
En trestrenget trafikstruktur mellem Sisimiut og Kangerlussuaq gør blot alle trafikformerne
urentable, så antagelsen er meget til ugunst for vejprojektet.
Fx antager Transportkommissionen, at importen til Nuuk Havn skal stige med 2,6% om året de
næste 20 år, mens eksporten kun skal stige med 1,5% om året de næste 20 år. En selvbåren økonomi
må ellers formodes at se større eksportstigninger end importstigninger, så underskuddet på handelsbalancen mindskes.
Råstof- og Infrastrukturudvalgets behandling af sagen
Råstof- og Infrastrukturudvalget har behandlet sagen på sit møde den 10. maj 2011
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. maj 2011.
Økonomiudvalget er godt tilfreds med det arbejde der er udført af administrationen.
Indstilling
Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse
at Transportkommissionens samlede betænkning afvises pga. dens
- manglende fokus på erhvervsudvikling
- manglende kendskab til forhold udenfor Nuuk
- meget subjektive antagelser til fordel for Nuuk
Afgørelse
Bilag
1. Transportkommissionens betænkning på www.transportkommissionen.gl (foreløbigt kun på
dansk)
2. Transportkommissionens konklusioner og anbefalinger.
3. Medlem af Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik af 29. april 2011.
4. Borgmesterens læserbrev i Sermitsiaq d. 6. maj 2011.
5. Åbent brev til Transportkommissionen.
6. Jens B. Frederiksens brev af 18. maj 2011.
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Punkt 19 Ny udpegning af delegerede til KANUKOKA
Journalnr. 00.06.01
Baggrund
Efter ekstraordinær delegeret møde den 28. oktober 2010 i KANUKOKA blev der vedtaget nye
vedtægter som bestyrelsen stadfæstede den 13. januar 2011. I bilag kan ændringerne ses som er
overstreget med gul farve.
De nye vedtægter betød at der skal være ordinær delegeret møde hvert 4. år, efter afholdelse af et
kommunevalg. Derfor bliver næste ordinære delegeret møde først efter kommunevalg i 2013 hvis der
ikke indkaldes til ekstraordinær delegeret møde.
Derudover blev det vedtaget ændringer vedr. antal af delegater. For Qeqqata Kommunia betyder det
at der udover borgmesteren nu kun skal være 2 delegerede. Tidligere havde Qeqqata Kommunia 3
delegerede hvor borgmesteren ikke var inkluderet i det antal.
Derfor har KANUKOKA ved brev af 11. marts 2011 anmodet kommunerne om at tage stilling til om
hvorvidt de ønsker at de nuværende bestyrelsesmedlemmer fortsat skal vælges som kommunens
delegerede.
Bestyrelsen i KANUKOKA der ikke er delegerede, har ikke længere stemmeret men kun taleret, i
henhold til vedtægterne § 8.
Regelgrundlag
KANUKOKA´s vedtægter § 5, stk. 1:
”De 4 kommuners borgmestre er fødte medlemmer af delegeretforsamlingen. Kommunalbestyrelserne vælger herudover umiddelbart efter afholdelse af valg til kommunalbestyrelserne 1 delegeret.
Herudover vælges yderligere 1 delegeret for hver påbegyndt 10.000 indbyggere i kommunen.
Samtidig vælger kommunalbestyrelserne stedfortrædere for de delegerede.”
Faktiske forhold
Qeqqata Kommunia har 3 delegerede medlemmer til KANUKOKA. Karl Davidsen, Evelyn Frederiksen og Katrine Larsen Lennert.
Ved Karl Davidsens udtræden af kommunalbestyrelsen ved udgangen af juni måned 2011 vil
magtbalancen i forhold til de delegerede til KANUKOKA ikke blive berørt da koalitionens
medlemmer (Atassut og Siumut) har 2 delegerede og 1 fra oppositionen (Inuit Ataqatigiit og
Demokraterne)
Det er således op til kommunalbestyrelsen at afgøre om de allerede udpegede delegerede bibeholdes
eller om disse skal ændres.
Indkaldelse til delegeret møde i indeværende valgperiode kan kun blive aktuelt i tilfælde af at der
indkaldes til ekstraordinær delegeret møde.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen
Indstilling
Direktionen indstiller til kommunalbestyrelsen at drøfte hvorvidt delegerede medlemmer, Katrine
Larsen Lennert, Inuit Ataqatigiit og Evelyn Frederiksen, Siumut fortsat skal være delegerede i
KANUKOKA.
Afgørelse
Bilag
1. Brev fra KANUKOKA af 11. marts 2011.
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Punkt 20 Anmodning om udtrædelse fra kommunalbestyrelsen
Journalnr. 01.01.03
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Davidsen har ved brev af 23. maj 2011 anmodet om udtrædelse
fra sit hverv som medlem af Kommunalbestyrelsen, idet de har fået arbejde i Nuuk og flytter dertil.
Anmodning om udtrædelse som kommunalbestyrelsesmedlem i Qeqqata Kommunia er pr. 1. juli
2011.
Regelgrundlag
Landstingslov af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentation § 50, stk.1. (valgloven)
"Dersom et medlem i løbet af valgperioden begærer at udtræde af kommunalbestyrelsen, afgør
kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan begæring kan tages til følge. Er begæringen begrundet i
helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlig årsag, der vanskeliggør den pågældende
medlemskab, skal begæringen normalt tages til følge."
Faktiske forhold
I henhold til valgloven tages begæring om udtrædelse der vanskeliggør den pågældendes medlemskab, skal begæring normalt tages til følge. Og da Karl Davidsen flytter til en anden kommune bør
begæringen tages følge og godkendes.
Karl Davidsen er valgt på Atassut partiliste hvor han i mellemtiden har skifte partitilhørsforhold til
Siumut. Når man er valg for et parti er valgresultatet bindende for hele valgperioden. Derfor skal
stedfortræderen findes i Atassut stedfortræderliste og i henhold til listen er Godmand Rasmussen den
første på stedfortræderlisten. Dermed bliver Godmand Rasmussen medlem af kommunalbestyrelsen
pr. 1. juli 2011.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Direktionen indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse at:
- tage Karl Davidsen anmodning om udtrædelse fra kommunalbestyrelsen til udgangen af juni
2011 til følge og
- Godmand Rasmussen indtræder som medlem i kommunalbestyrelsen pr. 1. juli 2011
Afgørelse
Bilag
1. Brev fra Karl Davidsen pr. 23. maj 2011
2. Stedfortræderliste
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Punkt 21 Valg af ny medlem og stedfortræder til udvalg
Journalnr. 01.01.03
Baggrund
I anledning af Karl Davidsens udtrædelse af kommunalbestyrelsen anmodes valgteknisk gruppe, der
består af Siumut og Atassut, om at indstille medlemmer og stedfortræder til udvalg m.v. til kommunalbestyrelsens godkendelse.
Regelgrundlag
Det fremgår i Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 37. stk. 1:
”udtræder et medlem i løbet af valgperiode af et udvalg med videre, hvori medlemmet er indvalgt
af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne post af den samme
gruppe.”
Faktiske forhold
Der udpeges ny medlem i:
Økonomiudvalg
Teknik- og miljøudvalg
og ny stedfortræder for:
Søren Alaufesen, Atassut i Råstof- og Infrastrukturudvalg
Indstilling
Valgteknisk gruppe, der består af Siumut og Atassut, fremkommer med indstilling til kommunalbestyrelsen om godkendelse om udpegning af
ny medlem i:
Økonomiudvalg
Teknik- og miljøudvalg
ny stedfortræder for:
Søren Alaufesen, Atassut i Råstof- og Infrastrukturudvalg
Afgørelse
Bilag
1. Udvalgsfortegnelse
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Punkt 22 Forslag til dagsordenen – forbud mod at medtage slik og sodavand på alle skoler i
Qeqqata Kommunia
Journalnr. 51.00
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Lyberth fremsender ved e-mail af den 24. maj 2011, forslag til
drøftelse i kommunalbestyrelsen om at indføre forbud mod at medtage slik og sodavand på alle
skoler i Qeqqata Kommunia
Karl Lyberth begrunder forslaget med, at han anser Kommuneqarfik Sermersooq’s tiltag om at
indføre forbud om medtagelse af slik og sodavand i skolerne interessant og godt, hvorfor han
fremsætter forslag til kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia set i forhold til, at børnene skal
have en sundere livsførelse.
Og synes, at kommunalbestyrelsen bør stadfæste et forbud mod medtagelse af slik og sodavand på
skolerne, idet man jo allerede ved, at slik og sodavand ikke er vejen til et sundere liv.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at sagen efter drøftelse videresendes til
behandling i Uddannelse-, Kultur- og Fritidsudvalget.
Afgørelse
Bilag
1. E-mail fra Karl Lyberth af den 24. maj 2011.

Punkt 23 Eventuelt
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