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Punkt 02

Affaldshåndtering i Kangerlussuaq

Journal nr. 27.03
Baggrund
Affaldshåndteringen er det eneste kommunale ansvarsområde, der ikke er blevet normaliseret i
Kangerlussuaq og dermed overgået fra Mittarfeqarfiit til kommunen. Affaldshåndteringen i
Kangerlussuaq foregår bl.a. med åben afbrænding og ophobning af skrot.
Senest har der i forbindelse med skolernes Aktion Verdensmål kommet fokus på emnet. 10.
klasseelev på Qinnguata Atuarfia Athena Lings har i en artikel i Sivdleq d. 9. oktober 2019 omtalt,
at dumpen i Kangerlussuaq stadig forurener naturen og bygden til gene for befolkning, turister og
dyr.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
Faktiske forhold
I Normaliseringsaftalen for Kangerlussuaq i 2001, da Kangerlussuaq blev genindlemmet i Sisimiut
Kommune, tog Sisimiut Kommune forbehold for overtagelse af miljøområdet. Det skete bl.a. som
følge af, at ”Der har ikke været foretaget nogen støtte miljømæssig indsats i Kangerlussuaq siden
amerikanerne rømmede basen i 1992”. Endvidere fremgik det, at ”Den hidtidige affaldshåndtering
er foregået ved, at det indsamlede affald er brændt på dumpen. Denne løsning er ikke acceptabel i
fremtiden, hvorfor der i henhold til Grønlands affaldshåndteringsplan fra 1996 bør sikres
anlægsmidler i Kangerlussuaq, der ifølge Direktoratet for Miljø og Natur vurderer udgiften til 15-16
mio.kr.”
Endvidere fremgår det af Direktoratet for Miljø og Naturs baggrundsnotat om Kangerlussuaq i
2001, at ”Der ydes fra Grønlands Hjemmestyres side tilskud til forbrændingsanlæg i byer og
bygder, men der er endnu ikke etableret et forbrændingsanlæg i Kangerlussuaq” og ”Der bør
endvidere sikres anlægsmidler til et forbrændingsanlæg i Kangerlussuaq, idet Hjemmestyret som
følge af Grønlands affaldshandlingsplan fra 1996 for længst burde have etableret et
forbrændingsanlæg i Kangerlussuaq”.
De følgende 10 år skete der meget lidt i spørgsmålet, og Mittarfeqarfiit vedblev at håndtere
affaldshåndtering inkl. dumpen i Kangerlussuaq. Kommunen udarbejdede forslag til alternative
placeringer på placering af et forbrændingsanlæg i Kangerlussuaq. Efterhånden blev det mere og
mere klart, at idéen om et forbrændingsanlæg i Kangerlussuq blev overhalet af kendsgerninger om,
at der ikke sket en tilstrækkelig sundhedsmæssig håndtering på mindre forbrændingsanlæg i
Grønland, hvorfor der siden starten af 2010’erne er arbejdet henimod få store forbrændingsanlæg og
transport fra resten af landet til disse lokationer.
I 2013 tildelte Selvstyret 2 mio. kr. til afklaring og oprydning på dumpen i Kangerlussuaq i
forbindelse med udmøntningen af ekstraordinære ledighedsbekæmpelsestiltag. Inuplan forestod en
undersøgelse af forholdet og udarbejdede et projektforslag. Det indeholdt såvel en fjernelse og
udskibning af eksisterende skrot samt oprettelse af modtagestation til fremtidig udskibning af
affald. Det viste, at der var behov for en bevilling på 11,8 mio.kr. Da Selvstyret ikke kunne finde
tilstrækkelig bevilling til det videre forløb, skete der ikke mere og kun ½ mio.kr. af bevillingen på 2
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mio.kr. blev brugt på formålet. Qeqqata Kommunias borgmester tilbød i brev i 2017, at Selvstyret
og Kommunen sammen skulle se på en løsning, hvor kommunen også bidrog finansielt til
løsningen. Det medførte ikke yderligere tiltag fra Selvstyrets side.
I henhold til kommunens affaldsplan 2017-2020 så er førsteprioritet, ”at fjerne så meget direkte og
indirekte sundhedsskadeligt affald som muligt fra alle byer og bygder således at befolkningen og
medarbejderne ikke bliver udsat for skadelige stoffer. Dette gælder alle stoffer, der i sig selv eller
ved behandling og afbrænding medfører direkte trussel mod folkesundheden og arbejdsmiljøet for
medarbejderne”. Her er den åbne afbrænding i Kangerlussuaq den største trussel i Qeqqata
Kommunia, idet alle andre bosteder har forbrændingsanlæg.
Bæredygtige konsekvenser
Det er ikke bæredygtigt med åben afbrænding, og det bør opføre snarest muligt alle steder.
Økonomiske og administrative konsekvenser
I henhold til Inuplans overslag i 2015, så er der behov for en engangsbevilling på 11,8 mio.kr. til
oprydning på eksisterende dump og opretning af modtagestation. Det må forventes at udgifterne er
vokset siden 2015, da der fortsat ikke sker en skrotoprydning men løbende ophobning af skrot.
Desuden forventes det at have årlige driftsøkonomiske udgifter for Qeqqata Kommunia, men jo
også betaling til kommunen på betaling fra borgere og virksomheder i lighed med i byerne.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der bør findes en løsning mellem Selvstyret og Kommunen,
der i løbet af en kortere årrække får løst og normaliseret affaldshåndteringen i Kangerlussuaq. Alle
andre kommunale områder er efterhånden normaliseret, og det bør affaldshåndteringen også.
Det er administrationens vurdering, at befolkningen, turistaktørerne, kommunen og det danske
forsvar m.fl. forventer at Selvstyret lever op til sine forpligtelser i Kangerlussuaq, særligt når det
vedrører folkesundheden for befolkningen og de mange besøgende i Kangerlussuaq.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens
godkendelse,
-at Grønlands Selvstyre anmodes om at revurdere hidtidige negative svar på afsættelse af midler til
normalisering af affaldshåndteringen i Kangerlussuaq
-at Departementet for Natur og Miljø anmodes at udstede et forbud mod åben afbrænding i
Kangerlussuaq til Mittarfeqarfiit, eventuelt efter en tidsfrist til at få bragt forholdet i orden
Udvalg for Teknik behandling af sagen
På møde den 5. november 2019 blev indstillingen godkendt.
Jakob Olsen skriver til Bygderådet for at høre, om Mittarfeqarfiit kan udlåne et lager til formålet.
Indstilling
Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,
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-at Grønlands Selvstyre anmodes om at revurdere hidtidige negative svar på afsættelse af midler til
normalisering af affaldshåndteringen i Kangerlussuaq
-at Departementet for Natur og Miljø anmodes at udstede et forbud mod åben afbrænding i
Kangerlussuaq til Mittarfeqarfiit, eventuelt efter en tidsfrist til at få bragt forholdet i orden
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 19. november 2019 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at Grønlands Selvstyre anmodes om at revurdere hidtidige negative svar på afsættelse af midler til
normalisering af affaldshåndteringen i Kangerlussuaq
-at Departementet for Natur og Miljø anmodes at udstede et forbud mod åben afbrænding i
Kangerlussuaq til Mittarfeqarfiit, eventuelt efter en tidsfrist til at få bragt forholdet i orden
Afgørelse

Bilag
1. Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende overførsel af Kangerlussuaq til Sisimiut kommune den
1. januar 2002 (normaliseringsaftalen)
2. Notat til sagen fra Direktoratet for Miljø og Natur, september 2001
3. Inuplans projekt fra 2015
4. Brev fra borgmester Hermann Berthelsen af 8.9.2015
5. Brev fra formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen af 9.8.2017
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Punkt 03 Forslag til kommuneplantillæg nr. 33. for Sømandshjem og Kalaallit Guest House i
Sisimiut
Journalnr. 16.03.01.01
Baggrund
Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at sikre mulighed for en fortsat udvikling af
Sømandshjemmet i Sisimiut og Kalaallit Guest House ved Frederik den IX Plads. Sømandshjemmet
har henvendt sig med udvidelsesplaner og da Kalaallit Guest House delvist er brændt forventes det
at det skal renoveres og evt. udvides hvorfor der er indarbejdet mulighed herfor.
Aktiviteterne stemme godt sammen med Qeqqata Kommunia’s satsning på udbygning af turismen,
ved Aqqutikiitsoq gletcheren, langs vejen til Kangerlussuaq og i forbindelse med Unesco-området
Aasivissuit – Nipisat m.v.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om
planlægning og arealadministration, med senere ændringer.
Faktiske forhold
Med dette kommuneplantillæg åbnes der mulighed for at Sømandshjemmet kan udbygges i henhold
til deres egen udbygningsplan med ca. 2300 m2, således at værelseskapaciteten forøges væsentligt
samtidig med at der indrettes konference faciliteter. Der ønskes opført bolig for Sømandshjemmets
bestyrerpar, ligesom der ønskes indrettet personale boliger i den østligste del af Sømandshjemmet.
Det er fra Sømandshjemmet ønsket at plangrundlaget kan være klar i foråret 2020, så man kan
etablere de første etaper at byggeriet i 2020/2021.
Mod Frederik den IX’s Plads bliver der mulighed for at bygge i 2 etager, medens dele af byggeriet
fra Paaraasuk vil fremtræde i 3 etager, en del af den nederste etage vil blive decideret kælder
medens en del vi få en fuld facade. Det forudsættes at B-51 (den gule bygning) fjernes.
I planen er der angivet en mulighed for at der i alt kan etableres op til 1600 m2 byggeri i stedet for
eller i forbindelse med det brændte Kalaallit Guest House, dette byggeri vil også kunne etableres i 2
etager. Det forudsættes at B-158 helt eller delvist nedrives, såfremt byggemuligheden ønskes
udnyttet fuldt ud.
Kommuneplantillægget fastlægger at alle p-pladser skal anlægges indenfor eller i tilknytning til de
angivne byggefelter. Antallet af p-pladser afgøres af de endelige funktioner der placeres i
byggefelterne i henhold til de angivne normer.
I henhold til bygningsreglementet og med henvisning til at der bliver tale om en ret omfattende
bygningsmasse er de nye bebyggelser trukket tilbage fra Tiinasip Aqq., så der i alt sikres en afstand
på 15 m mellem bygningerne, mod nu ca. 7 m
Bæredygtige konsekvenser
Der er indarbejdet mulighed for at der i forbindelse med byggerierne kan anvendes vedvarende
energiløsninger.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Planforslaget har her ud over ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for
Qeqqata Kommunia. Planen muliggør en udvikling af turismen i Sisimiut, en øget beskæftigelse og
dermed et bedre skattegrundlag.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at planen danner en god ramme for en fortsat udbygning af hotel
og hostel overnatnings kapaciteten i Sisimiut.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 33 godkendes og udsendes i offentlig høring i en periode på
8 uger
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 19. november 2019 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 33 godkendes og udsendes i offentlig høring i en periode på
8 uger
Afgørelse

Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 33
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Punkt 04 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 43. for et område til virksomheder
med særlige beliggenhedskrav
Journalnr. 16.01.03.03
Baggrund
Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at sikre en hensigtsmæssig udbygning af det område der
i kommuneplanen for Qeqqata Kommunia er benævnt 800-E4, et område til virksomheder med
særlige beliggenhedskrav. Det vil i denne sammenhæng sige virksomheder og aktiviteter der i
miljømæssig henseende kræver en særlig beliggenhed for at undgå/forebygge en uhensigtsmæssig
påvirkning af boligområder, naturområder og f.eks. vandspærrezonen.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om
planlægning og arealadministration, med senere ændringer.
Faktiske forhold
Området er i dag omfattet af kommuneplantillæg nr. 9 og ændringen skyldes at der på den ene side
er et ønske om at placere det ene af 2 fælleskommunale affaldsforbrændingsanlæg i Sisimiut, det
andet anlæg placeres i Nuuk.
Placeringen skyldes bl.a. at der i disse byer er mulighed for at udnytte overskudsvarmen fra
affaldsforbrændingen i fjernvarmeforsyningen.
Etableringen af de 2 anlæg til affaldsforbrænding betyder at det brændbare affald fra resten af
Grønland skal sejles til de nævnte 2 byer. Det betyder bl.a. at der begge steder skal etableres
affaldshoteller/indendørs affaldsdepoter, hvor affaldet kan opbevares indtil der er plads i anlægget
til forbrænding. Indendørs affaldsdepoter er nødvendige for at sæsonlagre affald fra sommeren til
vinterperioden med større varmebehov og ingen affaldsleverance fra nordligere byer grundet islæg.
I forbindelse med placeringen af anlægget i Sisimiut har der været vurderet flere placeringer, for at
minimere transporten af affald gennem byen. Konklusionen på disse overvejelser er at anlægget
bedst placeres på arealer ved det nuværende stenbrud i delområde 800-E4. Der er nærmere redegjort
for overvejelserne i sagen om placering af affaldsforbrændingsanlægget.
Etableringen af det nye affaldsforbrændingsanlæg betyder at det eksisterende anlæg udfases, og det
forventes at bygningerne vil blive anvendt i forbindelse med den kommunale affaldssortering.
I kommuneplantillægget skabes der ud over affaldsforbrændingen, plads til:
 Spildevands rensningsanlæg
 Affaldssortering
 Genbrugsvirksomhed, herunder genbrug af fiskenet m.v.
 Betonelement fabrik
 Øvelsesplads for beredskabet
 Asfaltværk
 Et nyt deponi som forventes at have en rummelighed til de næste 30 år, idet deponi
mængderne forventes reduceret meget i forhold til i dag.
 Og ændring af det eksisterende deponi så området kan anvendes til containerplads
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Lossekaj for affald og stenmaterialer.

Med kommuneplantillægget lægges der op til at der kan etableres en mindre havn ved
jernskrotpladsen, så det kan blive muligt at indskibe affald til området og minimere transporter
gennem byen. En havne kaj vil også kunne anvendes til udskibning af genbrugsmaterialer, og
indskibning af sand og grus til asfaltværk og betonelementfabrik m.v.
Det forventes også at etableringen af en havn vi styrke mulighederne i forbindelse med
håndteringen af jernskrot.
Med kommuneplantillægget lægges der op til en reduktion af det område der er afsat til
Råstofskolens øvelsesområde, reduktionen er sket i dialog med Råstofskolen.
Det har været overvejet om vejadgangen til området skulle reguleres hvorfor der på kortbilagene i
forslaget er illustreret en mulighed for at regulere svinget ved Natreno anstalten.
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 43 har været udsendt i offentlighøring i perioden fra den 6.
september til den 1. november 2019. I høringsperioden er der fremkommet følgende
indsigelser/bemærkninger:
1. Departementet for Finanser, Landsplanafdelingen.
a. Landsplanafdelingen bemærker at der ikke er noget til hinder for at
kommuneplantillægget godkendes endeligt.
2. Forsvarsministeriet.
a. Forsvarsministeriet har ingen bemærkninger.
3. Departementet for Boliger og Infrastruktur.
a. Departementet har ingen bemærkninger til forslaget.
4. Råstofstyrelsen
a. Påpeger at det nuværende stenbrud ikke er godkendt i henhold til råstoflovens § 47,
hvilket skal ske inden stenbruddet lovligt skal anvendes.
b. Administrationen vil tage initiativ til at sikre den nødvendige godkendelse.
5. Nationalmuseet og arkiv
a. NKA har besigtiget kommuneplantillæggets delområde og fundet i alt 9
arkæologiske steder indenfor og i nærheden af delområdet. Det anføres at NKA i
henhold til loven kræver at der foretages arkæologiske undersøgelser/udgravninger
med henblik på frigivelse af arealerne inden disse kan tages i brug, med mindre
områderne der er angivet på vedlagte kortbilag 1 udtages af planen. Det er enten
kommunen eller en kommende bygherre der skal betale for de arkæologiske
undersøgelse/udgravninger. Sisimiut museum foreslår at detailområde 800-E4.7
udgår af planen. Det fremgår af et senere brev at NKA ikke synes der er gennemført
tilstrækkelige undersøgelser til at man kan anbefale en sådan beslutning.
b. Administrationen foreslår at der i kommuneplantillæg 43 indføjes et kort der viser
placeringen af de arkæologiske fund inkl, den i loven indarbejdede 20 m
beskyttelseszone, samt at det indføjes i kommuneplantillægget at der forinden de
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enkelte detailområder tages i brug, skal foretages en arkæologisk
udgravning/undersøgelse, ved bygherres foranstaltning.
Det er detailområderne 800-E4.7 og 800-E4.14 der er er berørt af de arkæologiske
fund. Hvoraf 800-E4.14 er udlagt til et kommende affaldsdeponi som vanskeligt kan
undgås.
6. Departementet for sundhed.
a. Departementet har ingen bemærkninger.
7. Rambøll på vegne af ESANI.
a. Det bemærkes at de indarbejde højder på skorsten og bygningshøjderne på blokken
med selve forbrændingsanlægget kan være for begrænsende, man er endnu ikke
bekendt med Selvstyrets krav til anlægget, hvorfor der af hensyn til en begrænsning
af miljøpåvirkningen kan blive stillet krav om dels en større bygning, dels en højere
skorsten.
b. Administrationens bemærkninger: Højderne er taget fra ESANI’s eget oplæg, som er
udarbejdet inden man blev klar over at der skal udarbejdes VVM-redegørelse. Det
foreslås at der anvendes en mere fleksibel formulering i kommuneplantillæggets
bestemmelser vedr. affaldsforbrændingsanlægget idet det betragtes som
uproblematisk af miljøhensyn, at etablere bygningen med forbrændingsanlægget i en
højde på op til 35 m og skorstenen op til 85 m over terræn, svarende til den generelle
dispensation til gennembrydning af den hindringsfrie flade omkring lufthavnen på
105 m, der er givet for hele Sisimiut by.
Eksisterende formulering:


Affaldsforbrændingsanlægget kan opføres i en højde på 25 m bortset fra
skorstenen der kan etableres i en højde på 56 m over terræn

Forslag til ny formulering:


Affaldsforbrændingsanlægget kan opføres i en højde på 35 m over terræn,
bortset fra skorstenen der kan etableres i en højde på op til 85 m over terræn

Bæredygtige konsekvenser
Med etablering af et nyt affaldsforbrændingsanlæg forventes det at udfordringerne omkring den
hidtidige affaldshåndtering vil blive løst. Al fremtidig affaldshåndtering på
affaldsforbrændingsanlægget vil foregå indendørs.
Samtidig med mulighed for en udbygning med flere aktiviteter, så det økonomiske grundlag kan
gøres mere bæredygtigt.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det forudsættes at området byggemodnes af Qeqqata Kommunia og at udgifterne hertil vil blive
afholdt af virksomhederne der etableres i området efterhånden som området bliver taget i brug.
Den samlede byggemodning med etablering af asfaltvej med gadelys frem til deponiet og forsyning
af virksomhederne med el, vand og kloak forventes at beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr. for asfalteret
vej, gadelys og kabelskabe som alle byggefelter kan tilsluttes, ca. 4 mio. kr. for vandforsyning som
nogle byggefelter kan tilslutte og ca. 3,5 mio. kr. for kloakledning som 4 byggefelter kan tilsluttes.
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Det skal bemærkes at de fleste aktiviteter i området vil have behov for vandforsyning til
produktionen eller som en brandsikring. Et mindre hensigtsmæssigt alternativ til den skitserede
byggemodningsløsning er, at undlade vand- og kloakledninger og udgifterne hertil ved at lade de
enkelte byggefelter selv etablere tankløsninger.
Fjernvarme kan de enkelte byggefelter aftale med forbrændingsanlægget om evt. leverance fra, da
varmeledning mellem nyt og nuværende forbrændingsanlæg forventes etableret af det nye
forbrændingsanlæg som intern ledning.
Med byggemodning på samlet 10 mio.kr. til vej, el, vand og kloak skal dette beløb samlet afsættes i
Nukissiorfiits og kommunens budgetter. Kommunale virksomheders andel vil være på 3,6 mio.kr.
Byggemodningen forventes at kunne strække sig over de kommende 5 år, og således være afsluttet i
2025 og i høj grad tilpasses efterspørgslen. Omkostningerne til byggemodningen fordeles, mellem
rettighedshaverne med 50 % for arealet (det enkelte detailområde) og 50 % for den byggemulighed
der er angivet i kommuneplantillægget.
Etableringen af deponiet forventes at være Qeqqata Kommunias ansvar. Det vil beløbe sig til ca. 10
mio. kr. afhængig af miljøkrav og skal også finansieres over konti på anlægsbudgettet. Der er dog
mulighed for at anlægsudgifterne kan betales over affaldsområdets dagrenovationsgebyrer og det
fælles affaldsforbrændingsanlæg. Det forventes at deponiet, med en god affaldssortering og gode
genbrugsløsninger, vil have en rummelighed til mindst 50 år.
Justeringen af områdets anvendelse vil inden for de næste par år medføre at der skal findes en ny
placering af et stenbrud, idet det eksisterende stenbrud ikke vil kunne fastholdes i område 800-E4.
En regulering af vejsvinget ved Natreno anstalten forventes at kunne etableres for mellem ½ og 2
mio. kr. alt efter hvilken løsning der vælges. Det forventes at denne udgift afholdes uden for
byggemodningsudgifterne.
Planforslaget har udover ovenstående ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser
for Qeqqata Kommunia. Planen muliggør en udvikling af området, med en forventet etablering af
yderligere arbejdspladser i byen.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at planen danner en god ramme for en fortsat udvikling af
delområde 800-E4,
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 43 godkendes endeligt, med indføjelse af de anførte rettelser
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 19. november 2019 godkendt indstillingen.
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Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 43 godkendes endeligt, med indføjelse af de anførte rettelser
Afgørelse

Bilag
1.Kommuneplantillæg nr. 43
2. Skema med forslag til fordeling af byggemodningsudgifterne, på de enkelte detailområder
3. Indsigelser / bemærkninger der er indkommet i offentlighedsperioden
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Punkt 05

Kommunale Takster for 2020 for Qeqqata Kommunia

Journalnr. 44.00.05
Baggrund
Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede på sit møde den 28. februar 2019 (KB 01/2019 punkt 12)
tidsplan for udarbejdelse af budget 2020 og overslagsårene. Økonomiudvalget (ØU) fastsatte på sit
møde den 16. april 2019 de økonomiske rammer for budget 2020.
De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget
2020 og overslagsårene den 10. maj 2019. Kommunalbestyrelsen afholdt inspirationsseminar
d. 24. april, budgetseminar den 12. juni og prioriteringsseminar d. 28. august 2019.
Kommunalbestyrelsen havde 1. behandling af budget 2020 den 30. september 2019, hvor
en række budgetønsker blev godkendt til indarbejdelse i budget 2020 og overslagsårene
2021-2023. og 2. behandling af Budget 2020 den 31.10.2019 hvor yderligere et par
budgetønsker blev godkendt til indarbejdelse i budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.
Derefter blev budgettet godkendt af KB.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet,
regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunia´s kasse- og
regnskabsregulativ.
Faktiske forhold
Ved 2. behandlingen af budget 2020 og overslagsårene på kommunalbestyrelsens møde 06/2019 d.
31. oktober indeholdt bilag 2 om taksterne desværre kun takster fra Udvalget for Teknik.
Taksterne godkendt af forkvinden for Udvalget for Uddannelse d. 15. oktober og Udvalget for
Velfærd d. 13. november er indarbejdet i det opdaterede bilag og fremlægges til endelig
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Derfor lægges det i Fagudvalgene nu godkendte Takstblad for 2020 til godkendelse i både
Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.
Bæredygtige konsekvenser.
Der er økonomisk balance mellem indtægter, udgifter samt kontantbeholdning i budget 2020 og
overslagsårene 2021-2023.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2020-2023 med nævnte bæredygtig konsekvenser. Tidligere
målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes.
Administrationens vurdering
Administrationen skal særlig henlede opmærksomheden på at der er balance mellem indtægter,
udgifter og kontantbeholdning i budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 med nævnte nuværende
vurderinger om kommunens indtægter og udgifter.
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Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,
-at de foreslåede takster godkendes og at indstillingen sendes til Kommunalbestyrelsen for den
endelige godkendelse
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 19. november 2019 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at de foreslåede takster godkendes og at indstillingen sendes til Kommunalbestyrelsen for den
endelige godkendelse
Afgørelse

Bilag
1. Takster for 2020
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Punkt 06 Revisionsberetning nr. 28, 29, 30, 31 og 32 vedr. løbende og afsluttende for
regnskabsåret 2017 og 2018 for Qeqqata Kommunia
Journalnr. 06.04.01
Baggrund
BDO har udfærdiget rapporter:
1. Revisionsberetning Selvstyre områderne (delberetning år 2017) nr. 28 af den 18.9.18:
2. Revisionsberetning (afsluttende beretning år 2017) nr. 29 af den 18.9.18
3. Revisionsberetning (delberetning år 2018) nr. 30 af den 29.1.19
4. Revisionsberetning Selvstyre områderne (delberetning år 2018) nr. 31 af den 26.9.19
5. Revisionsberetning (afsluttende beretning år 2018) nr. 32 af den 26.9.19
Hvor nr. 28 og 29 vedrører regnskabet for 2017, og 30, 31 og 32 regnskabet for 2018.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet,
regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen
I henhold til bekendtgørelsen påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens
bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Naalakkersuisut senest 14 dage efter
behandlingen.
Faktiske forhold
Revisionen har ovennævnte revisionsberetninger givet til følgende bemærkninger:
Beretning nr. 28
Revisionens bemærkninger:
1.3.1. Områder med refusion fra Selvstyret - Interne kontroller
1.3.1.1. Interne kontroller
På arbejdsmarkedsområdet og det sociale område er der i lighed med tidligere år, ikke fuldt ud
udført et formaliseret ledelsestilsyn vedrørende sagsbehandlingen af personsager.
Vi anbefaler stadig, at der arbejdes med at implementere ledelsestilsynet således, at det kan
anvendes i styringsmæssigt øjemed og samtidig opfylder kasse- og regnskabsregulativets krav til
dokumentationskontrol, kvalitetskontrol og den systemansvarliges kontrol. Ovennævnte forhold har
vi nu bemærket i en årrække. Det er dog stadig vores vurdering, at der ikke er sket tilstrækkelige
forbedringer på området.
Ved dette besøg er det således igen konstateret, at kvalitetskontrollen med sagsbehandlingen er
meget varierende fra område til område, og på en del områder er der ikke foretaget kontrol med
sagsbehandlingen. Det er endvidere konstateret, at det er den enkelte kvalitetskontrollant der
fastlægger omfanget og størrelsen af kontrollen.
Vi anbefaler, at ledelsen fastlægger omfanget og størrelsen af kvalitetskontrollen med
sagsbehandlingen og at ledelsen overvåger, at kontrollen udføres som forventet.
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1.3.1.2. Alderspension
I henhold til lovgivningen skal alderspensionsudbetalingen reguleres i løbet af året ved væsentlig og
varig ændring i alderspensionistens økonomiske forhold.
Det er konstateret, at kommunen ikke har implementeret en forretningsgang der sikrer dette. Vi har
således konstateret udbetaling af alderspension hvor indkomsten indikerer, at pågældende ikke er
berettiget til alderspension eller, at alderspension er udbetalt med et for højt beløb.
Samme forhold var gældende ved gennemgangen i 2016 og vi skal derfor anbefale, at
forretningsgangen implementeres i pensionsafdelingen.
Beretning nr. 29
Revisionens bemærkninger:
1.5.2.1.
Budget- og bevillingskontrol
Vedrørende de samlede driftsudgifter er der - set i forhold til det oprindelige budget - et mindre
forbrug på 12,2 mio.kr. Set i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger har der i 2017 vedrørende
driftsudgifter været et mindre forbrug på 16,8 mio.kr. På enkelte hovedkonti er der
budgetoverskridelser i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger. Det betyder, at der i et
begrænset omfang afholdes udgifter, som kommunalbestyrelsen ikke har givet bevilling til. I
Styrelsesloven er anført, at der ikke må iværksættes foranstaltninger, som medfører udgifter eller
indtægter, før kommunalbestyrelsen har meddelt fornøden bevilling.
1.5.2.2.
IT – gennemgang
Gennemgangen har vist, at vi kan basere vor revision på fungerende kontroller i og omkring de
enkelte systemer, og at kommunens it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige risici, som ikke
i forvejen er dækket af vor revision. Vi anbefaler, at der indhentes revisorerklæring for de dele af itsystemerne som eksterne leverandører varetager på vegne af kommunen. Denne anbefaling gælder
winformatik og lønsystemet.
1.5.2.3.
Diverse projekter med tilskud fra Grønlands Selvstyre
Kommunen gennemfører projekter med tilskud fra Grønlands Selvstyre. I forbindelse med
bevillingen stilles der en række krav til tilskudsudbetalingen, herunder at tilskuddet skal afspejle
konkrete afholdte omkostninger. Vi har gennemgået løntilskud til Familiecentre hvor det er aftalt
med selvstyret, at der modtages tilskud i henhold til nærmere fastsatte bestemmelser i bevillingen
fra selvstyret. Disse bestemmelser medfører bl.a., at der skal aflægges regnskab for de afholdte
udgifter, og at ikke anvendte bevillinger skal returneres til selvstyret. Det er konstateret, at der ikke
er modtaget løntilskud til Familiecenter i Sisimiut. Ifølge det oplyste har kommunen bevilling på 1
mio. kr., men beløbet er tilsyneladende ikke udbetalt af selvstyret. Vi anbefaler, at kommunen
indgår i dialog med selvstyret om den manglende udbetaling til kommunen.
1.5.2.4.
Finansielle konti
Vi har i tidligere revisionsberetninger til Qeqqata Kommunia anført, at der forekommer en række
konti, der burde have været udlignet på den ene eller anden måde (manglende afregning/afklaring i
forhold til medarbejdere, borgere, offentlige myndigheder, virksomheder/institutioner,
fejlkonteringer m.v.). Det er vores opfattelse, at der på nogle finansielle statuskonti stadig
forekommer få poster af ældre dato, der burde være udlignet.
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1.5.2.5.
Kautionsforpligtelser
Kommunen har kautioneret for en række lån/kreditter til diverse institutioner. Disse kautioner er
bogført som gæld med modpost på egenkapitalen. Det er vores vurdering, at kautionsforpligtelser
ikke skal bogføres på egenkapitalen men alene oplyses i årsberetningen.
Beretning nr. 30
Revisionens bemærkninger:
2.2.1. Områder med refusion fra Selvstyret
Interne kontroller
På arbejdsmarkedsområdet og det sociale område er der i lighed med tidligere år, ikke fuldt ud
udført et formaliseret ledelsestilsyn vedrørende sagsbehandlingen af personsager.
Ved dette besøg er det således konstateret, at kvalitetskontrollen med sagsbehandlingen er meget
varierende fra område til område, og på en del områder er der ikke foretaget kontrol med
sagsbehandlingen.
Kommunen har efterfølgende anskaffet BDO Kvalitetskontrolsystem. Vi vurderer, at dette system
kan være medvirkende til, at ledelsestilsynet bliver forbedret.
2.2.2. Arbejdsmarkedsydelse
Interne kontroller
Der henvises til det under punkt 2.2.1 anførte.
Sagsgennemgangen
Gennemgangen af et antal tilfældigt udvalgte sager viser, at der forekommer fejl eller mangler i
over halvdelen af de gennemgåede sager.
De konstaterede fejl og mangler vedrører primært følgende forhold:
 Antal arbejdstimer, der ligger til grund for beregningen af arbejdsmarkedsydelse, er ikke
opgjort korrekt.
Det er vores vurdering, at ovenstående fejlniveau kræver en større opmærksomhed fra ledelsens
side, vedr. beregning af antal arbejdstimer der ligger til grund for beregningen af
arbejdsmarkedsydelse.
2.2.3. Personlige tillæg
Vi har gennemgået et antal sager vedr. udbetaling af personlige tillæg til førtidspensionister og
alderspensionister.
Det er generelt en mangel i de gennemgåede sager, at der ikke ses udarbejdet en konkret og
individuel vurdering af pensionistens økonomiske situation. Dette er et krav i henhold til
Inatsisartutlov om førtidspension og Inatsisartutlov om alderspension.
Vi anbefaler, at der udarbejdes en forretningsgang, der sikrer, at ovennævnte vurdering altid
udarbejdes.
2.2.4. Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger
Ved revisionsbesøgets afslutning har vi ikke modtaget besvarelse af revisionsberetning nr. 29
vedrørende afsluttende revision 2017.
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Vi mangler endvidere, at modtage besvarelse på besøgsnotat vedr. løbende revision 2017 og
afsluttende revision 2017.
Beretning nr. 31:
Revisionens bemærkninger:
1.3.1.1.

Interne kontroller

På arbejdsmarkedsområdet og det sociale område er der i lighed med tidligere år, ikke fuldt ud
udført et formaliseret ledelsestilsyn vedrørende sagsbehandlingen af personsager.
Ved dette besøg er det således konstateret, at kvalitetskontrollen med sagsbehandlingen er meget
varierende fra område til område, og på en del områder er der ikke foretaget kontrol med
sagsbehandlingen.
Kommunen har efterfølgende anskaffet BDO Kvalitetskontrolsystem. Vi vurderer, at dette system
kan være medvirkende til, at ledelsestilsynet bliver forbedret.
Beretning nr. 32:
Revisionens bemærkning til årsregnskabet 2018
1.5.2.1

Periodisering

Udbytteskat vedrørende 2. halvår af 2018 på 1.312.347 kr. er fejlagtigt bogført i regnskabsår 2019.
Det anbefales, at der tilrettelægges en forretningsgang, der sikrer, korrekt bogføring omkring
årsskiftet.
1.5.2.2.

Kautioner

I 2018 er det besluttet, at kommunen vil kautionere for renoveringslån til henholdsvis idrætshallen i
Maniitsoq og Sisimiut.
I henhold til Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres
budgetter og regnskaber § 24 er det vores vurdering, at kautionen til idrætshallerne burde være
godkendt af Naalakkersuisut. Dette ses ikke at være tilfældet.
Det henstilles, at der tilrettelægges en forretningsgang, der sikrer, at lovgivningen efterleves.
1.5.2.3.

IT – gennemgang

Gennemgangen har vist, at vi kan basere vores revision på fungerende kontroller i og omkring de
enkelte systemer, og at kommunens it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige risici, som ikke
i forvejen er dækket af vores revision.
Vi anbefaler, at der indhentes revisorerklæring for de dele af it-systemerne som eksterne
leverandører varetager på vegne af kommunen. Denne anbefaling gælder winformatik og
lønsystemet.
1.5.3.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt
andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. I det omfang, at de omtalte bemærkninger og
forhold stadig er gældende, er de gentaget i ovenstående afsnit.
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Ved revisionsbesøgets afslutning har vi ikke modtaget kommunalbestyrelsens besvarelse af
revisionsberetning nr. 28 og 29 vedrørende afsluttende revision 2017 samt revisionsberetning nr. 30
vedrørende løbende revision 2018.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Varierende kvalitetskontrol kan betyde uensartet sagsbehandling og dermed behandling af borgere.
Det har økonomiske konsekvenser for både borgere og kommunen. Administrativt er det en
vanskelig opgave at gennemføre et formaliseret ledelsestilsyn, men det skulle gerne medføre mere
ensartet sagsbehandling og større retssikkerhed til følge.
Administrationens vurdering
Revisionens bemærkninger er udsendt til de respektive fagområder og fagudvalg at besvare de
bemærkninger, der vedrører under deres ansvarsområder.
Fagudvalgenes besvarelser er nedsat nedenfor, ligesom administrationens forslag til
Økonomiudvalgets besvarelser er indsat.
Beretning nr. 28:
Udvalget for Uddannelse har besvaret ”Interne Kontroller” på følgende måde: I forhold til
bemærkningen om interne kontroller har det ganske rigtigt været nødvendigt at anskaffe et
kvalitetskontrolsystem, idet der gennem længere tid har været de samme bemærkninger om
manglende ledelsestilsyn på arbejdsmarkedsområdet. Ledelserne i Majoriaq er begyndt at anvende
det erhververede kvalitetskontrolsystem og ved de gennemførte ledelsestilsyn i løbet af juni-juliseptember 2019 viser at arbejdsmarkedskontorene i begge Majoriaq centre nu anvender
kvalitetskontrolsystemet samt anvender tjekskemaerne i den daglige sagsbehandling. I udpluk at
tilfældige sager vedr. arbejdsmarkedsydelser i både 2. og 3.kvartals kontrol fandt man 1 sag med
fejl. Arbejdsmarkedskontorerne foretager af opfølgningstiltag for at rette op herpå og sikre fejlen
ikke sker fremadrettet.
Udvalget for Velfærd har besvaret ”Interne kontroller” på følgende måde: Qeqqata Kommunia har
efterfølgende anskaffet et BDO Kvalitetskontrolsystem. Området for Familie vurderer, at dette
system kan være medvirkende til, at ledelsestilsynet bliver forbedret.
Udvalget for Velfærd har besvaret ”Alderspension” på følgende måde:
I winformatik systemet side 380 kan der løbende tages udtræk af indkomst hos alderspensionister,
så der på denne måde kan beregnes den pension, der aktuelt skal udbetales.
Efter lovgivningen skal der beregnes pension ud fra indkomst 12 måneder tilbage, og dette tiltag
skal der følges op på hos afdelingslederne i Maniitsoq og Sisimiut, om sagsbehandlerne bruger
denne side i winformatik.
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget besvarer ”Interne kontroller” på følgende måde:
Der har nu i flere år været gjort forskellige tiltag vedrørende ledelseskontrol, uden at det har
medført afgørende forbedringer. Det anbefales, at udvalgene fremover medtager ledelseskontrol i
deres økonomikvartalsrapporter.
Beretning nr. 29:
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget besvarer ”Budget- og Bevillingskontrollen” på
følgende måde: Budget og bevillingskontrollen bliver ikke systematisk gennemført, hvorfor der i
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perioder har været foretaget forbrug som ikke er bevilget. Imidlertid er der, og har været fokus på at
søge tillægsbevillinger eller foretage omplaceringer når forbruget overskrider bevillingen. Men i
perioder er der et mindre time-lag mellem forbrug og budget, hvorved budgetoverskridelserne
fremkommer. Der arbejdes på at udvise mere rettidig omhu, således at der ansøges om
budgetbevillinger før forbruget foretages, for dermed at imødegå budgetoverskridelser.
Samtidig er det forventningen, at det ledelsestilsyn på økonomiområdet, som for alvor tages i brug
1.1.2020 gennem implementeringen af et nyt økonomisystem, vil gøre det lettere for kommunens
ledere månedligt at gennemføre en systematisk budget og bevillingskontrol.
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget besvarer ”IT–gennemgangen” på følgende måde:
Indtil dato er der ikke lavet den foreslåede IT revision af Winformatik- og Lønsystemet.
Administrationen er enig i, at der skal udstedes revisions erklæringer på forretningssystemer.
Winformatiksystemet er ejet af kommunerne i fællesskab, hvor Qeqqata Kommunia vil tage
spørgsmålet om revsion af systemet op på fællesmøderne blandt kommunerne. Lønsystemet
serviceres af Selvstyrets forhandlings- og lønkontor, hvor revision af Lønsystemet vil blive
efterspurgt i Selvstyret. Tilsvarende serviceres det nye ERP-system af det nye fællesoffentlige
driftsselskab, som p.t. er under stiftelse. Revision af ERP-systemet vil efterspørges i dette regi.
Udvalget for Velfærd har besvaret ” Diverse Projekter med tilskud fra Grønlands Selvstyre” på
følgende måde: Der blev taget kontakt til Selvstyret flere gange i løbet starten af 2018 med henblik
på at få refusion på løntilskuddet, og at sagen kørte mellem flere medarbejdere i Selvstyret. Endelig
kom der svar tilbage i sommeren 2018, at da regnskabsåret 2017 var afsluttet, så kunne beløbet ikke
udbetales.
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget besvarer ” Finansielle konti” på følgende måde:
Administrationen er enig i, at der har været behov for en oprydning i balancen i kontoplanen i
kommunens Winformatik løsning. Økonomiafdelingen har i forbindelse med konverteringen af
kommunens økonomisystem med det nye ERP system gennemført en kritisk gennemgang af alle
balancekonti. Alle konti er afstemt, balanceret, udlignet hvor nødvendigt, og generelt er strukturen i
balancen forbedret. Afstemningen af balance konti er fremadrettet opdelt på konti der afstemmes
daglig, primært alle bank konti, konti der afstemmes månedligt, og endelig andre der afstemmes
minimum halvårligt eller efter behov.
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget besvarer ”Kautionsforpligtigelser” på følgende
måde:
Administrationen havde, indtil revisionens bemærkninger, valgt en forkert måde at modpostere
garanti- og kautionsforpligtigelser i bogføringen. I forbindelse med afslutningen af årsregnskab for
2018 har økonomiafdelingen efter aftale med revisionen, etableret en ny procedure for bogføring af
garantier og kautionsforpligtigelser.
Beretning nr. 30:
Udvalget for Uddannelse (tidligere Udvalg for Erhvervs og Turisme) har besvaret ”Interne
Kontroller” på følgende måde :I forhold til bemærkningen om interne kontroller har det ganske
rigtigt været nødvendigt at anskaffe et kvalitetskontrolsystem, idet der gennem længere tid har
været de samme bemærkninger om manglende ledelsestilsyn på arbejdsmarkedsområdet. Det
erhververede kvalitetskontrolsystem er under implementering af ledelserne på Majoriaq. Der
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forventes gennemført ledelsestilsyn fra administrationen på Majoriaq i løbet af juni-juli 2019 for
bl.a. at tjekke op på implementeringen af kvalitetskontrolsystemet.
Udvalget for Velfærd har besvaret ” Interne kontroller” på følgende måde: Qeqqata Kommunia har
efterfølgende anskaffet et BDO Kvalitetskontrolsystem. Området for Familie vurderer, at dette
system kan være medvirkende til, at ledelsestilsynet bliver forbedret; Personlige Tillæg: Området
for Familie har i forbindelse med harmoniseringen igangsat udarbejdelse af forretningsgange og
procedurebeskrivelser på området, der sikrer, at ovennævnte vurdering altid udarbejdes.
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget besvarer ” Opfølgning på tidligere
revisionsbemærkninger” på følgende måde: Det er beklageligt, at beretning nr. 28, 29 og 30 ikke er
blevet besvaret rettidigt. Administrationen vil indarbejde et øget fokus på revisionsberetningerne og
vil fremadrettet have beretningerne på dagsorden på møder i både direktionen og chefgruppen.
Beretning nr. 31:
Interne kontroller: Der henvises til besvarelse af beretning nr. 28 beskrevet ovenfor.
Beretning nr. 32:
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget besvarer ” Periodisering” på følgende måde: Der er
desværre sket en basal menneskelig fejl, så fakturaen blev konteret i et forkert regnskabsår, ligesom
økonomiopfølgningen ikke fangede dette forhold. Sidstnævnte skyldtes primært, at fakturaen blev
modtaget og konteret tæt på lukningen af regnskab 2018. Økonomiområdet har udarbejdet et årshjul
og er i gang med at udvikle instrukser i forbindelse med måneds, kvartals og års afslutninger,
således at væsentlige poster periodiseres for at give mere retvisende periode regnskaber og sikre
bedre overblik over nødvendige periodiseringer og anmodning og modtagelse af refusioner på tværs
af organisationen. Samtidig har Området for Familie udarbejdet en oversigt over refusioner som
skal modtages i løbet af året, en oversigt som løbende opdateres af dem.
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget besvarer ”Kautioner” på følgende måde:
Kommunen har ikke været opmærksom på, at det ultimo 2016 blev indført ved Inatsisartutlov nr. 28
af 28.11.2016 som betød at kommunen, førend afgivelser af kautioner overfor bl.a.
idrætsinstitutioner, må søge tilladelse til at afgive kautionen fra Naalakkersuisut. Det vil ske
fremadrettet.
IT-gennemgang: Der henvises til besvarelse af beretning nr. 29 beskrevet ovenfor.
Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger: Der henvises til besvarelse af beretning nr. 30
beskrevet ovenfor.
Administrationens indstilling
Det foreslås at Økonomiudvalget godkender, dels fagudvalgenes forslag til besvarelse af
revisionsberetning nr. 28, 29, 30, 31 og 32, dels administrationens forslag til besvarelse af samme
på områder der henhører under Økonomiudvalget.
Det indstilles, at Økonomiudvalget sender fagudvalgenes og administrationens besvarelse af
revisionsberetning 28, 29, 30, 31 og 32 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender, at udvalgene og
kommunalbestyrelsen fremover medtager ledelseskontrol i deres økonomikvartalsrapporter.
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Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 19. november 2019 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-Det foreslås at Økonomiudvalget godkender, dels fagudvalgenes forslag til besvarelse af
revisionsberetning nr. 28, 29, 30, 31 og 32, dels administrationens forslag til besvarelse af samme
på områder der henhører under Økonomiudvalget.
-Det indstilles, at Økonomiudvalget sender fagudvalgenes og administrationens besvarelse af
revisionsberetning 28, 29, 30, 31 og 32 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
-Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen godkender, at udvalgene og kommunalbestyrelsen
fremover medtager ledelseskontrol i deres økonomikvartalsrapporter.
Afgørelse

Bilag
1. Revisionsberetning nr. 28 af den 18.9.18
2. Revisionsberetning nr. 29 af den 18.9.18
3. Revisionsberetning nr. 30 af den 29.1.19
4. Revisionsberetning nr. 31 af den 26.9.19
5. Revisionsberetning nr. 32 af den 26.9.19
6. Sagsfremstilling, journal nr. 06.04.01 af 4.11.2019 angående Uddannelsesudvalgets godkendelse
af forslag til besvarelse af Revisionsberetning nr. 28 nr. 31
7. Referat fra Uddannelsesudvalget (Udvalg for Erhvervs og Turisme) møde den 6.6.2019,
8. Sagsfremstilling og afgørelse af Velfærds udvalgets møde den 25.10.19 for godkendelse af notat
30
9. Sagsfremstilling og afgørelse af Velfærds udvalgets møde den 13.11.19 for godkendelse af
Revisions notat 28, 29 og 31
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Punkt 07

Skolernes kvalitetsrapporter 2019

Journalnr. 51.00
Baggrund
Med Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen blev det et krav, at skolelederne
skulle indsende en årlig kvalitetsrapport til kommunalbestyrelsen. Da departementet for uddannelse
endnu ikke har udformet en skabelon til kvalitetsrapporten, har Qeqqata Kommunia selv udformet
en skabelon, som skolelederne er blevet bedt om at udfylde.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen
§ 49. Skolens leder udarbejder en kvalitetsrapport, som indsendes til kommunalbestyrelsen inden
den 1. oktober i det pågældende skoleår.
Stk. 2. Kvalitetsrapporten skal indeholde en redegørelse for det senest afsluttede skoleårs resultater
af trintest, afgangsprøver, udarbejdelse af handleplaner, klassekvotienter, undervisningstid,
sygefravær, vikartimer, omfang af vejledning i forhold til afgangselever om uddannelses- og
erhvervsvalg og opfølgning på den foregående kvalitetsrapport.
Faktiske forhold
Skolerne har fået som frist at de skal indsende kvalitetsrapporter inden 1. oktober. Administrationen
har modtaget 9 kvalitetsrapporter. Dog blev 6 af disse afleveret efter fristen d. 1 oktober. har de
Administrationen har de seneste år udarbejdet en samlet kvalitetsrapport for kommunens skoler, der
kan bruges som ledelsesværktøj på folkeskoleområdet i det den kan skabe det nødvendige overblik
for administrationen og politikerne. Den samlede kvalitetsrapport offentliggøres på kommunens
hjemmeside.
Kvalitetsrapporterne skal bruges som udgangspunkt for kommunalbestyrelsens tilsyn med
folkeskolerne. Derfor skal Kvalitetsrapporterne anvendes i forbindelse med kommunalbestyrelsens
årlige tilsynsbesøg og den videre drøftelse mellem skolebestyrelser og Uddannelsesudvalget (jf.
kommunikations- og tilsynsplan).
Bæredygtige konsekvenser
Kvalitetsrapporterne er med til at skabe synlighed omkring skolernes arbejde, hvilket er noget man
har arbejdet med som indsatsområde inden for folkeskolen siden kommunalbestyrelsen besluttede at
synlighed skulle være et indsatsområde for folkeskolen. Kvalitetsrapporterne bruges som redskab i
kommunens tilsyn med skolerne. Ved at synliggøre resultaterne på de enkelte skoler gives der
mulighed for aktivt at tilpasse aktiviteterne efter at forbedre særlige områder eller resultater.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen
Administrationens vurdering
Administrationen har samlet data fra skolernes kvalitetsrapporter i en fælles kvalitetsrapport, de
vigtigste pointer findes dog i følgene Opsamling på kvalitetsrapport:
Resultater trintest
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I grønlandsk ligger vi over i landsgennemsnittet på Kilaaseeraq og Atammik, og på
landsgennemsnittet i 7. klasse på Nalunnguarfiup og Qinnguata, men under landsgennemsnittet på
Minngortuunnguup i både 3. og 7 klasse.
I dansk ligger alle skoler over landsgennemsnittet undtagen på Kilaaseeraq.
I matematik ligger alle skoler over landsgennemsnittet i 3. klasse undtagen i Atammik og på
landsgennemsnittet i 7. klasse i Kilaaseeraq og over landsgennemsnittet i matematik i 7. klasse på
Qinnguata og Nalunnguarfiup Atuarfia.
I engelsk ligger man over landsgennemsnittet på Kilaaseeraq, Nalunnguarfiup og Qinnguata, men
under på Minngortuunnguup Atuarfia.
På flere skoler klarer vi os rigtig godt i trintestene, særligt Qinnguata Atuarfia, der ligger over i alle
fag og flere fag langt over landsgennemsnittet. På Nalunnguarfiup ligger man over i alle fag og på
landsgennemsnittet i grønlandsk i 7. klasse. Disse 2 skoler har altså klaret sig generelt godt i alle
fag.
Vi ser altså at kommunen klarer sig godt på trintestene generelt, hvor vi ligger over
landsgennemsnittet i flere fag, men særligt i dansk og engelsk.
Afgangsresultater
I grønlandsk ligger vi over landsgennemsnit på AK og MA, men under på NA. På QA ligger vi
under landsgennemsnit i skriftlig men over i mundtlig og færdighed
I dansk ligger vi over landsgennemsnit på MA, NA samt skriftlig på Qinnguata. På AK ligger man
under landsgennemsnittet i alle 3 prøver i dansk.
I matematik ligger vi over landsgennemsnittet på MA og QA. På Ak ligger vi under
landsgennemsnit i skriftlig men over i mundtlig og færdigheds. På NA ligger vi over
landsgennemsnit på skriftlig men under på Mundtlig og færdigheds.
I engelsk ligger vi over landsgennemsnit på MA og NA. PÅ QA ligger vi under landsgennemsnit i
skriftlig og over i færdighed. På Kilaaseeraq ligger vi under landsgennemsnit i både skriftlig og
færdighed.
I projektopgaven ligger vi over landsgennemsnittet på MA, AK men under på QA og NA.
I afgangseksamenerne ligger kommunen generelt godt. Det gælder særligt for fagene grønlandsk,
matematik og engelsk. Der er dog forskel på enkelte skoler i forskellige fag. MA har klaret sig
virkelig godt i år og ligger over landsgennemsnittet i alle fag.
Afgangsresultater i kommunen set i forhold til landsresultater:
Hvis man sammenligner de 5 kommuners resultater ligger Qeqqata Kommunia næsthøjest i Dansk
skriftlig og mundtlig og højest i engelsk skriftlig og mundtlig, hvilket viser at de indsatser
kommunen har haft inden for styrkelse af sprog særligt engelsk fra yngstetrin kan ses afspejlet i
karakterne.
I projektopgaven ligger Qeqqata Kommunia højest af alle 5 kommuner, det samme gælder for
matematik skriftlig, mens vi i matematik og grønlandsk skriftlig ligger i midten, mens grønlandsk
mundtlig ligger næsthøjest.
Generelt set ligger kommunen altså højt i resultaterne af afgangseksamenerne set i forhold til resten
af landet.
Fravær
De skoler der har for højt fravær for elever bør gøre en aktiv indsats for at nedsætte fraværet på de
enkelte klassetrin og hold via information og samarbejde med både elever og forældre.
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Generelt skal skolerne have fokus på at mindske lærerfravær via sundheds/fraværssamtaler, særligt
de skoler med lærere med meget fravær.
Ulovlig fravær skal undgås både for elever og lærere.
Den samlede kvalitetsrapport bør anvendes til at drøfte tiltag på skoleområdet.
Administrationens indstilling
Det indstilles at Uddannelsesudvalget
 Tager skolernes kvalitetsrapporter til efterretning
 Drøfter resultaterne af den samlede kvalitetsrapport
 at punktet videresendes til Kommunalbestyrelsen
Udvalg for Uddannelse behandling af sagen
Under udvalgets møde den 4. november 2019 undlod Frederik Olsen at stemme, da afgangsprøve
gennemsnit ikke var påført.
Indstillingen godkendt af 4 medlemmer.
Indstilling
Udvalg for Uddannelse indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at tage skolernes kvalitetsrapporter til efterretning
-at drøfte resultaterne af den samlede kvalitetsrapport
Afgørelse

Bilag
1. Fælles kvalitetsrapport for skolerne i Qeqqata Kommunia
2. Kvalitetsrapport fra Minngortuunnguup Atuarfia
3. Kvalitetsrapport fra Qinnguata Atuarfia
4. Kvalitetsrapport fra Kangaamiut Atuarfia
5. Kvalitetsrapport fra Sarfannguit atuarfia
6. Kvalitetsrapport fra Nalunnguarfiup Atuarfia
7. Kvalitetsrapport fra Atuarfik Kilaaseeraq
8. Kvalitetsrapport fra Atammik atuarfia
9. Kvalitetsrapport fra Napasoq atuarfia
10. Kvalitetsrapport fra Itilleq Atuarfia
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Punkt 08

Udelukkelse af jollefiskere/fangere fra banken

Journalnr: 66.16
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Emilie Olsen har pr. brev af 24. oktober 2019 fremsendt
dagsordenspunkt til kommunalbestyrelsen om bankens udelukkelse jollefiskernes/fangernes
mulighed for at optage lån. Hvad politikkerne kan gøre med hensyn til Qeqqata Kommunia.
Faktiske forhold:

Den 21. oktober 2019 meddelte GrønlandsBANKEN, at banken stopper sin ikke bæredygtige lån til
jollefiskerne. Dette begrundes med, at der er for mange jollefiskere og at der gives alt for meget
kvoter, som ikke er bæredygtigt.
Derefter meddelte Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Jens Emanuelsen, at
Naalakkersuisut arbejder for reducering af jollefiskere og vil handle med henblik på bæredygtighed.

GrønlandBANKEN meddeler den 24. oktober 2019, at man på baggrund af at Naalakkersuisut har lovet
bæredygtig forvaltning, åbnede man igen for mulighed for at optage lån ud fra en almindelig
kreditmæssig vurdering.(
Det er fortsat lukket for at optage lån for dem der vil blive fiskere.
Antal jollefiskere/fangere i Qeqqata Kommunia:
Maniitsoq

59

Kangaamiut

37

Napasoq

21

Atammik

31

Sisimiut

78

Sarfannguit

14

Itilleq

9

I Alt

249
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Finansiering fra Selvstyret:
Genetableringsstøtte:
Iht. Tilskud i henhold til Landstingslov nr. 3 af 21. maj 2004 om genetableringsstøtte til
erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug, kan Selvstyret ESU give
tilskud til jollefiskere/fangere.
Såfremt jollefiskerne/fangerne har haft motorhavari og søger om støtte, kan der gives tilskud op til
kr. 25.000. Til udskiftning eller reparation af motoren. Her plejer jollefiskerne/fangerne selv optage
banklån til betaling af differencen mellem genetableringsstøtte fra ESU på 25.00 kr. og prisen på en
ny motor.
På grund af begrænsede afsatte midler gennem finansloven til genetableringsstøtte, opbruges
midlerne i løbet af året. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har pr. 19. juni 2019
meddelt, at der ikke var flere midler til genetableringsstøtte, hvorfor man ikke kan søge for resten af
året.
Tilskud til anskaffelse af erhvervsjoller:
Iht. Inatsisartutlov nr. 13 af 3. december 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst, kan man yde
tilskud til erhvervsjoller med motorer gennem ESU.
De der har fået tilskud betaler selv 25 % af udgiften. Resten på 75 % ydes som ESU tilskud.
Ordningen finansieres gennem finansloven.
For 2019 var der givet tilskud til 3 erhvervsjoller i Qeqqata Kommunia. 1 i forvaltningsområdet
Sisimiut og 2 i forvaltningsområdet Maniitsoq. Der er mange ansøgere, men kun få godkendes på
grund af begrænsede midler.
Handlinger fra fiskeproduktionsvirksomheder.
Maniitsoq Fish ApS redegjorde skriftligt af 14.11.20119:
”Vores virksomhed er ved at opstarte hjælp til jollefiskernes motorer, og i år har vi som forsøg givet
2 personer motorer, betalt af virksomheden. I samarbejde med fiskeren giver vi mulighed for at
kunne afdrage gennem indhandling, hvor man kan afdrage med mindst 15 % og højest 25 %
gennem indhandling. Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt vi skal yde hjælp til dyre fangstudstyr
og motorer, sikre vi først at pågældende har haft god indhandling i løbet af året. Vi er lidt
tilbageholdende for dem der er lige startet med indhandling, da vi først vil se, hvor meget de
kommer til at indhandle i løbet af året”.
Royal Greenland A/S
Royal Greenland A/S redegjorde skriftligt af 14.11.2019:
“Først og fremmest, så er Royal Greenland ikke forpligtet til at yde økonomisk lån. Dog holder man
muligheden åben for fiskere, der ikke har andre muligheder.
I første omgang kræver vi dokumentation for afslag om banklån, hvor vi ønsker skriftlig
begrundelse for afslaget, derefter ønsker vi dokumentation for, at man ikke har offentlige
(Selvstyret og kommunen) restancer.
Derefter begynder vi at undersøge, hvor meget ansøgeren har indhandlet og hvad de har indhandlet i
løbet af hele året, og ikke mindst, hvor meget de har indhandlet for de seneste 3 måneder.
Ansøgningen fra ansøgeren bliver fremlagt for et udvalg, der afholder månedlige møder, hvor vi
under mødet fremlægger oplysninger om fiskeren/ansøgeren, grundlaget for ansøgningen og hvor
meget der ansøges om, hvor meget de skylder os (om man har ydet lån tidligere og om de stadig
afdrager lånet eller såfremt de har fået ydet lån, hvordan afdragene pågår), om de skylder os eller
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andre offentlige myndigheder, hvor meget restancer de har, såfremt de har restancer, om man har
afdragsordning (idet vi påkræver det).
Inden ansøgningen fremlægges for udvalget, kræver vi ansøgeren om at "fortælle", hvor meget de
vil fiske i løbet af næste halve år og hvilke fiskearter man vil fiske efter.
Det er rigtigt, at Banken (Grønlandsbanken) har meddelt, at man har udelukket jollefiskerne til at
optage lån. Dette har uden tvivl medført, at flere henvender til os".
Det var redegørelsen fra Royal Greenland.
Kommunens handlingsmuligheder:
Området for Familie redegjorde skriftligt via email af 13.11.2019:
”Der kan ikke ydes hjælp til fiskere og fangere, når deres fangstudstyr går i stykker.
Dog kan man gøre således:
En fisker eller fanger kan registrere sig som arbejdssøgende, men det er ikke lig med, at de først
skal returnere deres fiskeri- og fanger licens. Begrundelsen for at de først skal registrere sig som
arbejdssøgende er, at man skal være registreret som arbejdssøgende, såfremt der skal gives offentlig
hjælp, og det er altid målet, at dette skal være i kortere periode.
Der kan foretages månedlig beregning, og gennem beregning af udgifter og indtægter, kan man
undersøge om der kan ydes offentlig hjælp, hvor man også skal beregne samleveren, såfremt
ansøgeren har samlever.
Såfremt beregningen viser, at de har ret til offentlig hjælp, kan man yde hjælp til madvarer og faste
udgifter, som drejer sig om A/S INI, Nukissiorfiit, daginstitutioner og dag-og natreno.
I hvert tilfælde udføres der beregning".
------------------------------------------------------------------------------Iht. Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til
erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. kan Kommunen investere
til erhvervsdrivende. Der er afsat rammer (begrænsninger) for kommunens mulighed investering
gennem denne lovgivning.
Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at det er blevet sværere for jollefiskere at optage lån i
GrønlandsBANKEN i forhold til tidligere, da banken forventer, at man først skal vurdere
ansøgerens betalingsevne, inden man yder banklån. Banken udtrykker også, at man ikke vil yde
banklån for personer der vil erhverve sig som fisker for første gange.
Administrationen vurderer, at der for den nye år er ingen udsigter for at ESU støtteordning for
jollefiskerne vil blive ændret. Det vil dog komme an på, hvordan finansloven for 2020 vil blive
vedtaget. Det skal forventes, at ESU støtteordningen vil fortsætte fra starten af 2020, såfremt der er
ikke væsentlige ændringer i finansloven for 2020 vedrørende ESU. Administrationen vurderer, at på
grund af begrænsede midler, kan man ikke være sikker på, at ESU og banken kan finansiere,
såfremt en jollefisker får ødelagt sit udstyr i løbet af året.
Indhandlingsvirksomheder giver begrænsede muligheder for at jollefiskere som indhandler til
virksomheden, da man kræver, at de skal indhandle til virksomheden. Indhandlingsstedernes krave
er klare, hvis disse skal yde hjælp.
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I den vedhæftede redegørelse fra Royal Greenland er det allerede givet udtrykt for, at man allerede
har lagt mærke til, at det er blevet svært at optage lån i den pågældende bank, da henvendelserne til
virksomheden er øget.
På baggrund af redegørelsen fra Området for Familie i kommunen vurderer administrationen, at på
grund af lovgivningen om offentlig hjælp kan kommunen ikke yde hjælp til jollefiskeren til at
udskifte udstyr der er gået i stykker, f.eks. hvis fiskeren ønsker at købe en ny motor, kan kommunen
ikke yde hjælp. Man kan kun yde hjælp til mad, faste udgifter såsom A/S INI, Nukissiorfiit,
daginstitutoner og dag-og natrenovation.
Administrationen vurderer, at på baggrund af Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om
kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig
virksomhed m.v., at kommunen ikke kan finansiere, give støtte og ikke kan være garantistiller for
banklån for ny motor, såfremt jollefiskernes motorer går i stykker. Idet gennem denne lovgivning
fremstår klare rammer for kommunens mulighed for at kunne finansiere, give støtte eller stille
garanti for virksomheder og hvilke virksomheder.
På baggrund af disse vurderer administrationen, at Selvstyret og indhandlingsvirksomhederne har
mulighed for at kunne give støtte for jollefiskerne, såfremt disse er i vanskeligheder. Men det er
ikke lighed med, at der gives mulighed for alle jollefiskere. Indhandlingsstederne har begrænsede
handlingsmuligheder og Selvstyret afsætter også begrænsede midler, hvor midlerne bliver opbrugt i
løbet af året.
Administrationen vurderer, at den pågældende bank kan stadig give lån for jollefiskerne, efter man
har vurderet betalingsevnen. Administrationen vurderer, at banken skærpede krav vil uden tvivl
ramme nogle jollefiskere.
Administrationen vurderer, at kommunen har begrænsede handlemuligheder på grund af den
gældende lovgivning, og at kommunens Området for Familie kun kan give hjælp til familie for
mad, og regninger til boligen og Nukissiorfiit o.lign.
Administrationen vurderer, at såfremt kommunen ønsker bedre handlemuligheder, skal man rette
henvendelse til den lovgivende samling.
Indstilling
Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning.
Afgørelse

Bilag
1.
2.
3.
4.

Dagsordensforslag fra Emilie Olsen af 24.10.2019
Meddelelse fra Grønlandsbanken af 21.10.2019
Meddelelse fra Grønlandsbanken af 24.10.2019
Landstingslov nr. 3 af 21. maj 2004 om genetableringsstøtte til erhvervsfiskere,
erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug
5. Inatsisartutlov nr. 13 af 3. december 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst
6. Redegørelse fra Maniitsoq Fish ApS af 14.11.2019
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7. Redegørelse fra Royal Greenland A/S af 14.11.2019
8. Redegørelse fra Området for Familie i Qeqqata Kommunia af 13.11.2019
9. Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til
erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v.

31

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

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

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 07/2019, den 28. november 2019
Punkt 09 Forslag til kommunalbestyrelsens mødeplan 2020
Journalnr. 01.01.01
Forslag til kommunalbestyrelsens mødeplan 2020.
Alle møder starter kl. 8:30 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.
Økonomiudvalg
18. februar
17. marts
21. april
19. maj
16. juni
18. august
15. september – 1. behandling af budget 2021
20. oktober – 2. behandling af budget 2021
17. november
15. december

Kommunalbestyrelse
27. februar
30. april – Godkendelse af regnskab 2019
28. maj
27. august
24. september - 1. behandling af budget 2021
29. oktober - 2. behandling af budget 2021
26. november
Andre planer
25.-26. august – Budgetseminar for 2021

Administrationens indstilling
Direktionen indstiller ovennævnte mødeplan til kommunalbestyrelsens godkendelse.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 19. november 2019 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at ovennævnte mødeplan godkendes
Afgørelse

Bilag
1. Kalender 2020
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Punkt 10 Orientering om modtagelse af Tilsynsrapport på førtidspension i Qeqqata
Kommunia i 2019, samt svar på denne
Journalnr.

06.04.03

Baggrund
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen førte tilsyn i Qeqqata Kommunia i april
2019 på førtidspensionsområdet.
Qeqqata Kommunia modtog tilsynsrapporten pr. brev den 26. juli 2019, og svar blev fremsendt til
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen den 6. september 2019.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension
Faktiske forhold
2 specialkonsulenter fra Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen førte tilsynet i både
Maniitsoq og Sisimiut i april 2019.
Specialkonsulenterne interviewede fagfolk på området, samt familiecheferne.
Efter besøget udfærdigede Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen en
tilsynsrapport, som blev fremsendt den 26. juli 2019.
Tilsynsrapporten er inddelt i 3 afsnit:
o Del 1: Gennemgang af kvantitative data
Kommunen har fremsendt en række udtræk af Winformatik side 901-906 samt udfyldte
tabeller for indsatsen i Majoriaq. Dette afsnit giver en status for, hvor langt kommunen er
nået med at revurdere kommunens førtidspensionister og belyse, hvor mange borgere der
tilkendes førtidspension efter hver paragraf.
o Del 2: Gennemgang af konkrete førtidspensionssager
De tilsynsførende har gennemgået 10 udtrukne førtidspensionssager. På dette grundlag
beskrives den kommunale sagsbehandling i sagerne.
o Del 3: Analytisk gennemgang af den kommunale sagsbehandling
De tilsynsførende har foretaget en lang række interviews. På baggrund af disse interviews
kan det uddybende belyses, hvorledes den kommunale sagsbehandling foregår, som
beskrevet i Del 2, og belyse hvordan kommunens sagsbehandling bl.a. fører til konstaterede
udfordringer, som beskrevet i Del 1 samt en række nye. Endvidere oplistes de
tilsynsførendes anbefalinger til kommunen med henblik på bedre efterlevelse af
lovgivningen.
I det vedlagte bilag 4 har Området for Familie noteret med rød skrift, hvad der skal handles på eller
hvad Qeqqata Kommunia agter at foretage sig efter modtagelsen af tilsynsrapporten.
Og i det vedlagte bilag 5 er der opstillet handleplan og implementering på det, der skal handles på.
Desuden skal Området for Familie handle på de notater der er i de gennemgåede personsager.
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Bæredygtige konsekvenser
Bekendtgørelsen om tilsyn på det sociale område har det overordnede formål at understøtte et
kvalitetsløft, hvor der er behov.
Tilsyn har det formål, at der påpeges fejl og mangler, og disse skal forbedres. Så Området for
Familie tager det som en konstruktiv udfordring at modtage en tilsynsrapport, tager
bemærkningerne seriøst og arbejder med de udfordringer, der er påpeget, så der dermed kan skabes
udvikling på det sociale område.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Intet at bemærke.
Administrationens vurdering
Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq tager besøg fra Departementet for Sociale Anliggender
og Justitsvæsen som konstruktivt, og stod til rådighed under hele deres besøg.
Der var dialog med flere fagfolk, og ligeledes med familiecheferne.
Qeqqata Kommunia forventer at få svar på fremsendelsen af høringssvaret, og dette vil blive
modtaget som en vejledning til, hvor der skal rettes op på noget, som ikke fungerer og skal gøres
bedre.
Området for Familie har udarbejdet en handlingsplan på hvad der skal gøres, og denne opgave vil
være fortløbende. Denne handleplan er vedlagt som bilag 5.
Administrationens indstilling
Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq indstiller over for Udvalget for Velfærd:
- at orienteringen om modtaget Tilsynsrapport på førtidspensionsområdet tages til efterretning
- at orienteringen om høringssvaret tages til efterretning
- at handleplan og implementering tages til efterretning
- at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til orientering
Udvalg for Velfærd behandling af sagen
Udvalget har under deres møde den 25. oktober 2019 godkendt indstillingen og sagen videresendes
til Kommunalbestyrelsen til orientering.
Indstilling
Udvalg for Velfærd indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at tage sagen til orientering
Afgørelse

Bilag
1. Høringsbrev 26.07.2019
2. Tilsynsrapport 26.07.2019
3. Gennemgåede sager
4. Høringssvar 06.09.2019
5. Handleplan og implementering Qeqqata Kommunia
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Punkt 11 Orientering om anbragte børn, unge og voksne i plejefamilier og på
døgninstitutioner fra Qeqqata Kommunia pr. 30. september 2019
Journalnr.: 42.00
Baggrund
Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq skal med udgangen af hvert kvartal orientere Udvalg
for Velfærd, Udvalg for Økonomi samt Kommunalbestyrelsen om anbringelser af børn og unge i
plejefamilier og på døgninstitutioner.
Desuden skal der også orienteres om anbragte børn, unge og voksne med handicap på
døgninstitutioner i Grønland og Danmark.
Regelgrundlag
Børne- og Ungeområdet:
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn §§ 46 + 47
Handicapområdet, anbringelser i Grønland:
- Landstingsforordning nr.7 af 3. november 1994 med senere ændringer om hjælp til personer
med vidtgående handicap § 7 stk. 1 og 2, nr. 8
-

Selvstyrets Bekendtgørelse nr. 8 af 25.juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående
handicap § 45

Handicapområdet, anbringelser i Danmark:
- Landstingsforordning nr.7 af 3. november 1994 med senere ændringer om hjælp til personer
med vidtgående handicap § 7, stk. 1, stk. 2, nr. 8 & 9 samt stk. 3
-

Selvstyrets Bekendtgørelse nr. 8 af 25.juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående
handicap §§ 50, 52, 53 og 60

-

Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 1389 af 12.december 2006 § 2, § 6 og § 8 om
besøgsrejser og ophold i Danmark eller Grønland i tilbud i boformer

Faktiske forhold
Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq skal fremlægge opdaterede oversigter over anbragte
børn og unge i plejefamilier, på private og selvstyreejede døgninstitutioner samt oversigt over
anbragte børn, unge og voksne med handicap på døgninstitutioner i Grønland og Danmark.
Bæredygtige konsekvenser
Intet at bemærke
Økonomiske og administrative konsekvenser
Intet at bemærke.
Administrationens vurdering
Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq har fokus på anbragte børn og unge og voksne,
anbragte i plejefamilier, på private og selvstyreejede døgninstitutioner og har til stadighed fokus på,
hvem der kan hjemtages.
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Er der børn, unge eller voksne, der kan hjemtages, følges der vedtagne procedurer på områderne.
Administrationens indstilling
Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq indstiller over for Udvalget for Velfærd
- at orientering om anbragte børn, unge og voksne i plejefamilier og på døgninstitutioner fra
Qeqqata Kommunia pr. 30. september 2019 tages til efterretning
- at sagen videresendes til Udvalg for Økonomi samt Kommunalbestyrelsen til orientering
Udvalg for Velfærd behandling af sagen
Udvalget har under deres møde den 25. oktober 2019 godkendt indstillingen og sagen videresendes
til Udvalg for Økonomi samt Kommunalbestyrelsen til orientering
Indstilling
Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at tage orientering til efterretning
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 19. november 2019 taget indstillingen til efterretning.
Økonomiudvalget ønsker, at man skal medtage økonomiske og administrative konsekvenser.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at tage orientering til efterretning
Afgørelse

Bilag
1. Oversigt over anbragte børn og unge fra Maniitsoq og Sisimiut i plejefamilier og på private
og selvstyreejede døgninstitutioner samt en oversigt over anbragte børn, unge og voksne
med handicap på døgninstitutioner i Grønland og Danmark
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Punkt 12

Borgmesterbeslutning - Tillægsbevilling til projektering af vej mellem Sisimiut
og Kangerlussuaq

Journal nr. 23.01.10
Baggrund
Den 18. november 2019 offentliggjorde Siumut, Nunatta Qitornai og Demokraterne aftale om
finansloven for 2020. Den indeholder 5 mio. kr. til projektering af vej mellem Sisimiut og
Kangerlussuaq under forudsætning af en aftale om, at kommunen yder en mindst tilsvarende
økonomisk ramme til formålet.
Regelgrundlag
Inatsisartut er ansvarlig for Finansloven.
Kommunalbestyrelsen har bevillingskompetencen for det kommunale område.
Faktiske forhold
Planerne om en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq har en lang forhistorie. I nyere tid afsatte
Qeqqata kommunalbestyrelse i 2016 22 mio. kr. til at realisere et naturspor mellem Sisimiut og
Kangerlussuaq, som samtidig ville gøre det nemmere at projektere den endelige grusvej. I 2019
afsatte Qeqqata kommunalbestyrelse 27 mio. kr. til at anlægge en 27 km lang grusvej fra
Kellyville/Kangerlussuaq til UNESCO hovedsitet Aasivissuit, hvor de første 22 km er ad vejen
mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.
Qeqqata Kommunia har dog fortsat ikke fået mulighed for at realisere disse anlæggelser, idet de
udarbejdede VVM-redegørelser endnu ikke er godkendt af Grønlands Selvstyre.
Arctic Circle Business og Qeqqata Kommunia har i foråret 2019 offentliggjort en vejrapport
”Turismeudvikling via Arctic Circle Road”, der konkluderer, at vejen er samfundsøkonomisk
rentabel som følge af de betydelige turismeinvesteringer, som en vej vil medføre på vejen fra
Indlandsisen ved Kangerlussuaq til Davisstrædet ved Sisimiut. Samtidig vil rundture
Kangerlussuaq-Sisimiut-Diskobugten eller længere nordpå og Kangerlussuaq-Sisimiut-ManiitsoqNuuk eller længere sydpå give store fordele for turismeudviklingen i hele landet. Dette skyldes bl.a.
de billigere transportmuligheder med vej, men også at Destination Arctic Circle tiltrækker turister
hele året, hvilket de andre regioner vil kunne lukrere på fremadrettet.
Vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq blev drøftet på Inatsisartuts forårssamling 2019, hvor
Inatsisartut tog beslutning om at veje også skal indgå i den samlede prioritering og udbygning af
trafikinfrastrukturen. På baggrund af denne beslutning skrev borgmesteren til Selvstyret med forslag
om at både Selvstyret og Qeqqata Kommunia afsatte hver 5 mio. kr. til projektering af vej mellem
Sisimiut og Kangerlussuaq.
Bæredygtige konsekvenser
Landtransport er mere bæredygtigt end lufttransport. Desuden giver vejtransport mulighed for
individuel transport, hvilket mindsker afhængigheden af transportselskaber uden for kommunen.
Regionens økonomi er meget afhængig af udviklingen i det største valutaindtjenende erhverv,
nemlig fiskeri. En økonomi, hvor turisme og råstofudvinding bidrager mere, så regionen bliver
mindre afhængig af udviklingen i fiskeriet vil være mere bæredygtigt.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Baggrunden for borgmesterens forslag om samlet 10 mio. kr. til projektering skal ses i lyset af, at
projektering af veje umiddelbart er vurderet til at udgøre ca. 3% af anlægssummens størrelse, og at
vejen er estimeret til at koste 400-500 mio. kr. Det betyder, at projektering af vej mellem Sisimiut
og Kangerlussuaq bør koste op mod 15 mio. kr.
Der ligger allerede et større forarbejde fra kommunen i første omgang med hjælp fra ARTEK
studerende og professorer i 2000’erne og senere ingeniør-, biolog- og arkæologiske
forundersøgelser af det nye trace af Rambøll med flere i 2010’erne. Der er således brugt 2,6 mio.kr.
i 2000’erne og 4,5 mio. kr. i 2010’erne på forundersøgelser. I de senere år er det primært VVMredegørelserne, der har givet betydelige udgifter til kommunen. Men som følge af disse udgifter på
over 7 mio. kr. er vurderingen, at 10 mio. kr. er nødvendig for projektering af vejen.
Koalitionsparterne har forudsat, at kommunen afsætter tilsvarende 5 mio. kr. til projektering af
vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, og da de afsatte midler på knap 50 mio. kr. er afsat til
naturspor og vej til Aasivissuit vil der være behov for en tillægsbevilling i kommunen.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at en tillægsbevilling på 5 mio. kr. er nødvendig og godt givet
ud. Efter Forsvarets udmelding om bevarelsen af Kangerlussuaq Lufthavn den væsentligste
forhindring for at realisere både vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq og den ny havn i
Kangerlussuaq ryddet af vejen.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget samt til
Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at der gives tillægsbevilling på 5 mio. kr. til projektering af vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq
i 2020
Borgmesterbeslutning
Borgmesteren besluttede den 21. november 2019 på vegne af Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen,
-at der gives tillægsbevilling på 5 mio. kr. til projektering af vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq
i 2020
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
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Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 07/2019, den 28. november 2019
Bilag
1. Kommissorium for arbejdsgruppe mellem Qeqqata Kommunia og Departementet for
Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger om vej mellem Sisimiut og
Kangerlussuaq underskrevet 1. december 2017.
2. Betænkning afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til inatsisartutbeslutning om, at
Naalakkersuisut pålægges at oprette koordination og vidensopsamling af infrastruktur i
forhold til vejprojekter samt at støttet op om kommunerne initiativer på området af d.
24.05.2019
3. Borgmesterens brev til Selvstyret af 22. juli 2019
4. Aftale om finansloven for 2020 mellem Siumut, Nunatta Qitornai og Demokraterne af 18.
november 2019
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Punkt 13

Formandsberetninger

Afgørelse
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Punkt 14

Eventuelt
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