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Mødet foregår via videokonference den 28. april og starter kl. 08.30 
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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Paneeraq Olsen har spørgsmål under eventuelt. 

Anna Karen Hoffmann har spørgsmål under eventuelt. 

Kirstine Olsen har spørgsmål under eventuelt. 

Nivi Heilmann Efraimsen har spørgsmål under eventuelt. 

Steffen Johansen har spørgsmål under eventuelt. 

Dagsorden godkendt. 
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 Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.3.2022 

 

Journalnr. 06.00 

Faktiske forhold 

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.3.2022 med en 

bogførings dead-line for regninger og posteringer den 7.4.2022. 

 

Betaling af regninger de sidste 14 dage har været meget begrænset på grund den sikkerhedsbrist 

som opstod på Selvstyrets servere, som har umuliggjort indlæsning af fakturaer. Derfor er udgifter 

undervurderet i forhold til de rapporterede tal. 

 

Balancerapporten for de første 3 måneder af 2022 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, 

Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø.  

 
 

Driftsudgifterne er 4,3 procentpoint over det forholdsmæssige budget for de 3 første måneder af 

2022. Korrigeres der for betaling af forsikringer er det reelle overforbrug på 2,7% point. 

 

Overforbruget på Økonomiudvalget på skyldes betalingen af årets forsikringer som udgør ca. 6,5 

mio. kr. Korrigeres der herfor kan forbrugsprocenten på økonomiudvalget beregnes til 92,50%. 

Indtægterne er under budgettet og skyldes at vi kun har modtaget indkomstskatter for januar og fe-

bruar måned og derfor mangler marts indbetaling på 33, 3 mio. kr. 

 

Kommunen har i dag en likviditet på pr. 31.3.2022 på 258,7 mio. kr. Porteføljen af bevilgede pro-

jekter er i Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 på 255,8 mio. kr. Hertil skal tillægges an-

lægsprojekter som overflyttes fra 2021 på ca. 190 mio. kr. Dette giver en bevilget anlægs projekt 

pulje på 445,8 mio. kr. 

 

For at likviditeten ikke skal formindskes er det vigtigt, at driftsudgifterne for regnskabsåret 2022 

ikke overstiger det budgetterede niveau og det er derfor vigtigt, at der bliver ført en stram økonomi-

styring og at midler ikke forbruges inden der foreligger en bevilling på området. 

 

 

  

Row Labels

Regnskab 2020 Regnskab 2021 Budget 2022
Omplaceringer 

2022

Tillægs-

Bevillinger 

2022

Nyt Budget 

2022
Forbrug 2022

Relativt 

Forbrugs 2022 

%

Forbrug af total 

budget

Rest Budget for 

2022

Økonomi Udvalg 86,221,603       91,097,525       91,660,028       8,401,996         100,062,024     28,012,052       112.0% 28.0% 70,703,150       

Velfærds udvalg 301,780,552     324,289,843     307,964,809     -                    10,360,056       318,324,865     81,667,090       102.6% 25.7% 221,786,030     

Uddannelses udvalg 275,342,839     285,477,267     291,401,810     291,401,810     71,553,486       98.2% 24.6% 214,611,750     

Teknik og Miljø udvalg 61,299,861       68,950,275       60,778,517       454,000            61,232,517       19,902,603       130.0% 32.5% 40,503,317       

Driftsudgifter I alt 724,644,854    769,814,911    751,805,164    -                    19,216,052      771,021,216    201,135,231    104.3% 26.1% 547,604,247    

Indtægter -832,310,325 -835,385,469 -843,282,000 -843,282,000 -173,636,309 82.4% 20.6% -634,731,441 

Resultat før anlægsaktiviteter 107,665,471-    65,570,558-      91,476,836-      -                    19,216,052      72,260,784-      27,498,922      87,127,194-      

Anlægsaktiviteter 91,966,415      142,033,095    96,674,500      -                    96,674,500      8,850,972         36.6% 9.2% 87,818,371      

Resultat for 1. kvartal 2022 15,699,056-      76,462,537      5,197,664         -                    19,216,052      24,413,716      36,349,894      691,177            
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Lønudgifter 

 
 

Der er stadig et overforbrug på løn på 1,0% point. Økonomiudvalget har et overforbrug fordi der 

stadig er ansatte som fejlagtig får deres løn i kommunens administrationsafdeling, et problem som 

administrationen er i gang med at løse. Korrigeres der herfor forventes forbruget under økonomiud-

valget at være i balance. 

 

Velfærdsudvalget udviser et underforbrug på løn hvilket primært skyldes at de fik gennemført en 

justering af områdets lønbudgetter tilbage i 2021. 

 

Teknik udvalget har et overforbrug på løn på 16,8% point og området er i gang med at gennemse 

deres bemanding for at identificere problemet og lægge op til hvordan budget og forbrug kan brin-

ges i balance. Men der bør snarest findes en løsning. 

 

Uddannelsesudvalget har et merforbrug på 1,0% point som tillægges udbetalingen af feriepengebi-

draget i februar måned. 

 

 

  

Lønforbrug pr. 31.3.2022 Regnskab 2020 Regnskab 2021 Budget 2022
Omplaceringer 

2022

Tillægs-

Bevillinger 

2022

Nyt Budget 

2022
Forbrug 2022

Relativt 

Forbrugs 2022 

%

Forbrug af total 

budget

Rest Budget for 

2022

Økonomi Udvalg

122010100: Månedsløn 172,987            

122010101: Månedsløn forud 10,161,531       9,953,652         4,303,868         4,303,868         2,589,379         240.7% 60.2% 738,485            

122010102: Månedsløn bagud 30,583,733       31,981,767       41,611,366       36,000              41,647,366       8,375,763         80.4% 20.1% 33,271,704       

122010200: Timeløn 1,270,431         1,708,422         38,025              38,025              394,145            4146.2% 1036.5% 438,368-            

122010300: Merarbejde 128,335            128,335-            

122010302: Merarbejde - månedsløn bagud 33,207              243,198            70,363              70,363-              

122010303: Merarbejde - timeløn 2,861                9,365                

122010304: Covid-19 36,765              82,701-              

122010400: Pensionsbidrag -                    

Økonomi Udvalg I alt 42,224,749      43,896,404      45,953,259      36,000              45,989,259      11,594,749      100.8% 25.2% 33,290,422      

Velfærds udvalg

122010100: Månedsløn 140,457            53,612              1,233,200         1,233,200         48,257              15.7% 3.9% 1,184,943         

122010101: Månedsløn forud 3,662,830         3,853,710         999,653            1,314,636-         

122010102: Månedsløn bagud 56,090,178       59,976,876       64,274,673       2,495,462         66,770,135       16,506,707       98.9% 24.7% 50,263,428       

122010200: Timeløn 64,784,328       68,392,058       63,569,863       4,160,000         67,729,863       15,212,919       89.8% 22.5% 49,880,929       

122010300: Merarbejde 1,148                4,110                4,110                0.0% 0.0% 4,110                

122010302: Merarbejde - månedsløn bagud 1,198,238         1,227,296         662,196            662,196            152,449            92.1% 23.0% 509,747            

122010303: Merarbejde - timeløn 3,116,700         3,150,986         2,412,134         2,412,134         605,457            100.4% 25.1% 1,765,602         

122010304: Covid-19 552                    552-                    

122010400: Pensionsbidrag 0                        183,949-            308,300-            308,300-            31,534-              40.9% 10.2% 260,999-            

Velfærds udvalg I alt 128,993,880    136,470,589    131,847,876    6,655,462         138,503,338    33,494,460      96.7% 24.2% 102,032,573    

Uddannelses udvalg

122010100: Månedsløn 11,708,596       12,175,987       9,353,549         9,353,549         3,079,332         131.7% 32.9% 6,040,388         

122010101: Månedsløn forud 18,632,197       21,408,745       26,961,680       26,961,680       5,576,864         82.7% 20.7% 19,451,373       

122010102: Månedsløn bagud 121,864,140     124,753,872     131,298,912     131,298,912     32,347,630       98.5% 24.6% 98,954,666       

122010200: Timeløn 44,351,685       51,201,582       34,715,441       34,715,441       10,066,204       116.0% 29.0% 22,593,489       

122010300: Merarbejde 7,770                

122010301: Merarbejde - månedsløn forud 2,193,434         2,312,524         3,718,098         3,718,098         497,852            53.6% 13.4% 2,975,028         

122010302: Merarbejde - månedsløn bagud 6,261,298         5,434,883         6,215,049         6,215,049         1,973,541         127.0% 31.8% 4,241,508         

122010303: Merarbejde - timeløn 231,176            286,833            69,951              69,951              62,426              357.0% 89.2% 7,479-                

122010304: Covid-19 4,474                4,474-                

122010400: Pensionsbidrag -                    

Uddannelses Udvalg I alt 205,242,527    217,582,194    212,332,680    212,332,680    53,608,323      101.0% 25.2% 154,244,498    

Teknik og Miljø udvalg

122010100: Månedsløn 481,256            483,512            318,577            318,577            131,860            165.6% 41.4% 186,717            

122010101: Månedsløn forud 1,222,976         1,368,845         390,013            441,417-            

122010102: Månedsløn bagud 18,913,458       20,234,896       17,604,957       17,604,957       5,048,420         114.7% 28.7% 12,556,537       

122010200: Timeløn 18,055,356       20,646,859       17,139,637       454,000            17,593,637       4,555,992         103.6% 25.9% 12,235,346       

122010300: Merarbejde 206                    

122010302: Merarbejde - månedsløn bagud 475,895            453,937            165,455            165,455            150,089            362.9% 90.7% 15,366              

122010303: Merarbejde - timeløn 2,365,959         2,227,778         827,274            827,274            417,687            202.0% 50.5% 329,283            

122010304: Covid-19 10,183              10,183-              

122010400: Pensionsbidrag 23,637              23,637              0.0% 0.0% 23,637              

122010500: Feriepenge -                    112,016            112,016            0.0% 0.0% 112,016            

Teknik og Miljø udvalg I alt 41,514,900      45,416,034      36,191,553      454,000            36,645,553      10,704,245      116.8% 29.2% 25,007,302      

Løn I alt 417,976,055    443,365,222    426,325,368    -                    7,145,462         433,470,830    109,401,777    101.0% 25.2% 314,574,794    
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Økonomiudvalget 

 
 

Økonomiudvalget har et overforbrug på 12% point  

 

Alle sektioner under Økonomiudvalget har et forbrug inden for budgettet når der korrigeres for beta-

ling af forsikringer. Det ses, at der mangler at blive omposteret forbrug på 4,7 mio. kr. fra Staben og 

4,6 mio. kr, fra Direktør til den nye samlede afdeling for administrationsomkostninger. Dette er ved 

at blive rettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalg: Balance pr. 31.3.2022 Regnskab 2020 Regnskab 2021 Budget 2022
Omplaceringer 

2022

Tillægs-

Bevillinger 

2022

Nyt Budget 

2022
Forbrug 2022

Relativt 

Forbrugs 2022 

%

Forbrug af total 

budget

Rest Budget for 

2022

Økonomi Udvalg

Administration

521000000: Direktør 4,378,601         0-                        -                    -                    4,607,922         5,231,426-         

527010000: Planchef og Sekretariat 818,417            100,502            536,443            536,443            19,733              14.7% 3.7% 516,710            

529030000: Direktion ADM Fællesomkostninger13,270,572       42,181,701       45,694,414       1,550,000         47,244,414       7,468,306         63.2% 15.8% 39,775,112       

Borgerservice ØKO

542010100: Borgerservice Fælles ØKO 2,736,162         2,900,027         2,662,684         2,662,684         685,190            102.9% 25.7% 1,910,225         

542010201: SIS Borgerservice ØKO 12,226              

542010202: MAN Borgerservice ØKO 15,191              96,056              1,161                1,161-                

542010301: Borgerservice Kangerlussuaq ØKO 276,130            203,006            269,252            269,252            61,174              90.9% 22.7% 208,078            

542010302: Borgerservice Sarfannguit ØKO 263,748            99,320              101,740            101,740            6,657                26.2% 6.5% 95,083              

542010303: Borgerservice Itilleq ØKO 48,605              104,877            96,603              96,603              36,545              151.3% 37.8% 60,058              

542010304: Borgerservice Kangaamiut ØKO 108,240            66,673              165,456            165,456            21,262              51.4% 12.9% 144,174            

542010305: Borgerservice Napasoq ØKO 322,102            102,146            72,966              72,966              2,117                11.6% 2.9% 70,849              

542010306: Borgerservice Atammik ØKO 146,602            29,653              108,935            108,935            15,817              58.1% 14.5% 93,118              

Folkevalgte

511000000: Kommunalbestyrelsen 5,122,424         5,293,737         5,788,847         5,788,847         1,208,535         83.5% 20.9% 4,433,069         

512010000: Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat319,088            258,873            2,071,781         2,071,781         103,317            19.9% 5.0% 1,968,464         

512020100: Folkevalgte Kangerlussuaq 609,568            484,670            591,938            105,166            697,104            116,854            67.1% 16.8% 580,250            

512020200: Folkevalgte Kangaamiut 521,328            450,551            591,938            105,166            697,104            250,023            143.5% 35.9% 447,081            

512020300: Folkevalgte Atammik 872,570            654,572            806,719            105,166            911,885            149,859            65.7% 16.4% 762,026            

512020400: Folkevalgte Napasoq 129,787            199,826            218,893            105,166            324,059            0.0% 0.0% 324,059            

512020500: Folkevalgte Sarfannguit 733,663            618,865            806,719            105,166            911,885            163,868            71.9% 18.0% 748,017            

512020600: Folkevalgte Itilleq 148,209            94,088              218,893            105,166            324,059            37,809              46.7% 11.7% 286,250            

512020700: Lokaludvalg Sisimiut 206,546            89,527              502,550            502,550            0.0% 0.0% 502,550            

512020800: Lokaludvalg Maniitsoq 121,447            177,767            345,573            345,573            19,881              23.0% 5.8% 325,692            

HR

523000000: HR QEQ 9,882,603         11,018,424       4,096,282         4,096,282         3,394,683         331.5% 82.9% 690,437            

IT

528000000: IT QEQ 10,546,858       9,615,868         9,653,116         9,653,116         2,046,363         84.8% 21.2% 7,369,990         

Økonomi

531000000: Økonomi Området 8,326,757         9,371,593         8,862,056         6,221,000         15,083,056       2,370,701         62.9% 15.7% 12,495,816       

533010000: SIS Bogholderi 103                    

534010000: SIS Lønkontor 80,287              94,183              27,349              27,349-              

Projekter

527020100: Unesco 146,145            264,353            1,609,355         1,609,355         255,300            63.5% 15.9% 1,353,053         

Stab

541000000: Stabschef 8,117,904         0                        -                    -                    1,264,613         1,305,436-         

543000000: Direktionssekretariat 13,315,763       0                        -                    -                    3,533,755         3,533,755-         

Tværgående projekter

545010000: Bæredygtighed ØKO 1,329,206         4,513,360         5,786,875         5,786,875         88,681              6.1% 1.5% 5,698,194         

545020000: Det Gode Liv ØKO 3,294,854         2,013,205         54,579              56,079-              

Grand Total 86,221,603      91,097,525      91,660,028      8,401,996         100,062,024    28,012,052      112.0% 28.0% 70,703,150      
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Velfærdsområdet: 

 
 

Velfærdsområdet har et overforbrug på 2,1 mio. kr. eller 2,6 procentpoint. Overforbruget er på Børn 

med særlige behov (11,3% point), voksne med særlige behov 36,7% og offentlig hjælp har et over-

forbrug på 66,4%. Afdelingen er ved at gennemgå deres økonomi med henblik på at bringe forbruget 

på niveau med budgettet.  

 

Uddannelsesområdet: 

Uddannelsesområdet har et forbrug i perioden der er 1,8% under budgettet.  

 

Velfærdsudvalg: Balance pr. 31.3.2022 Regnskab 2020 Regnskab 2021 Budget 2022
Omplaceringer 

2022

Tillægs-

Bevillinger 

2022

Nyt Budget 

2022
Forbrug 2022

Relativt 

Forbrugs 2022 

%

Forbrug af total 

budget

Rest Budget for 

2022

05  Sociale formål

01  Hjælp til borgere med særlige behov

01  Børn med særlige behov 58,458,831       70,789,389       57,966,571       3,704,594         61,671,165       17,158,044       111.3% 27.8% 44,406,185       

02  Børn med handicap 7,854,792         6,547,868         6,055,012         6,055,012         1,074,091         71.0% 17.7% 4,979,022         

03  Voksne med særlige behov 3,775,533         3,958,605         3,497,194         3,497,194         1,195,544         136.7% 34.2% 2,143,246         

04  Voksne med handicap 91,013,456       91,545,340       87,027,690       5,780,000         92,807,690       18,647,237       80.4% 20.1% 72,471,095       

05  Misbrugsbehandling 618,600            630,615            115,868-            115,868            

06  Hjemmehjælp 9,828,694         10,759,853       10,254,062       10,254,062       2,426,901         94.7% 23.7% 7,608,344         

02  Hjælp til borgere

01  Offentlig hjælp 61,073,595       55,776,751       47,696,075       47,696,075       19,835,910       166.4% 41.6% 23,171,627       

03  Alderdom

01  Ældre

0000 Ældre 53,513,964       182,221            42,596              30,789-              

5000 Driftspulje 136,154            

5103 Førtidspension efter 1.7.2016 2,970,836-         

5200 Aldersdomspension 19,435,534-       8,381,135         12,093,579       12,093,579       2,099,818         69.5% 17.4% 2,893,892         

5300 Plejehjem 39,999,192       51,302,239       57,493,804       57,493,804       12,366,144       86.0% 21.5% 44,605,186       

5310 Plejehjem - Dagcenter 15,289              1,150                

5400 Omsorgsforanstaltninger 409,755            310,806            1,822,055         -                    1,822,055         22,807              5.0% 1.3% 1,799,448         

5500 Plejeophold ved Sundhedsvæsenet 592,936            418,800            922,845            922,845            165,600            71.8% 17.9% 757,245            

5600 Ældre Personligt Tillæg 5,400                

5602 Handikap og helbredstillæg 237,768            315,154            78,257              72,919-              

5603 Økonomisk rådighedstillæg 3,130                430-                    

5610 Buskort 409,750            472,500            472,500-            

04  Personlig og digital borgerbetjening

01  Borgerservice 26,827,219-       2,000-                0                        0-                        

05  Arbejdsmarked

01  Beskæftigelsesindsats

5001 Fripladser på Daginstitutioner 144,321            294,941            284,664            284,664            163,501            229.7% 57.4% 75,824              

11  Beredskab og kriminalforsorg 688,697            111,622            63,715              63,715              88,521              555.7% 138.9% 24,806-              

16  Administration

01  Administration

01  Sekretariat 22,375,838       22,824,229       22,787,543       875,462            23,663,005       5,945,486         100.5% 25.1% 17,360,062       

Grand Total 301,780,552    324,289,843    307,964,809    -                    10,360,056      318,324,865    81,667,090      102.6% 25.7% 221,786,030    

Uddannelsesudvalg: Balance pr. 31.3.2022 Regnskab 2020 Regnskab 2021 Budget 2022
Omplaceringer 

2022

Tillægs-

Bevillinger 

2022

Nyt Budget 

2022
Forbrug 2022

Relativt 

Forbrugs 2022 

%

Forbrug af total 

budget

Rest Budget for 

2022

03  Udvikling og uddannelse

01  Førskoleområdet

01  Dagpleje 7,016,867         7,356,978         5,679,235         5,679,235         2,139,995         150.7% 37.7% 3,453,437         

02  Vuggestue 4,693,933         4,997,868         4,925,522         4,925,522         1,137,557         92.4% 23.1% 3,712,769         

03  Børnehave 3,401,010         3,741,206         4,067,422         4,067,422         942,118            92.7% 23.2% 3,157,311         

04  Integreret institution 49,646,106       48,242,864       58,562,226       58,562,226       10,822,424       73.9% 18.5% 46,897,904       

02  Skoletilbud

01  Grundskole 131,842,095     133,686,020     135,445,163     135,445,163     33,225,099       98.1% 24.5% 99,893,903       

02  Fritids- og aktivitetstilbud 17,538,322       14,168,758       10,149,500       10,149,500       2,625,346         103.5% 25.9% 7,403,621         

04  PPR 3,122,860         3,453,664         3,728,381         3,728,381         793,763            85.2% 21.3% 2,934,618         

07  Uddannelsesstøtte

01  Studiestøtte 960,233            

08  Bomuligheder under uddannelse

01  Bomuligheder under uddannelse 2,508,160         4,267,056         2,884,662         2,884,662         1,098,379         152.3% 38.1% 1,763,816         

05  Sociale formål

01  Hjælp til borgere med særlige behov

04  Voksne med handicap 322                    

05  Arbejdsmarked

01  Beskæftigelsesindsats 8,919,220         14,718,814       13,528,215       13,528,215       4,737,822         140.1% 35.0% 8,247,896         

02  Majoriaq 8,828,511         6,107,948         9,519,282         9,519,282         805,397            33.8% 8.5% 8,629,770         

08  Fritid, kultur og religion

01  Fritidsaktiviteter

01  Fritidsundervisning 3,120,341         4,837,505         3,815,740         3,815,740         994,456            104.2% 26.1% 2,798,557         

02  Idræt 3,797,832         2,009,147         2,233,121         2,233,121         517,853            92.8% 23.2% 1,677,059         

03  Andre fritidsaktiviteter 6,429,469         10,617,564       10,274,628       10,274,628       2,839,334         110.5% 27.6% 7,264,640         

02  Kulturelle tilbud

01  Biblioteksvæsen 2,191,508         2,303,121         2,514,712         2,514,712         492,852            78.4% 19.6% 1,981,908         

03  Museumsvirksomhed 3,109,895         3,018,170         3,117,954         3,117,954         730,523            93.7% 23.4% 2,373,624         

04  Andre kulturelle tiltag 10,585,770       12,081,741       13,740,945       13,740,945       5,341,314         155.5% 38.9% 8,228,971         

09  Infrastruktur

03  Fællesarealer

01  Snerydning 20,850              64,525              332,907            332,907            12,275              14.7% 3.7% 319,607            

16  Administration

01  Administration

01  Sekretariat 7,468,433         9,804,317         6,882,195         6,882,195         2,296,980         133.5% 33.4% 3,985,181         

04  IT-drift 141,101            

Grand Total 275,342,839    285,477,267    291,401,810    291,401,810    71,553,486      98.2% 24.6% 214,611,750    
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Uddannelsesområdet er budgetmæssigt fint inden for rammerne af deres bevillinger selvom man kan 

se, at der er et overforbrug på beskæftigelsesindsatsen og på udgifter til bo-muligheder under uddan-

nelse. Området kigger på om der skal foretages en omplacering inden for området for at bringe bevil-

lingerne på plads inden for de forskellige formålskoder. 

 

Teknik og Miljø området: 

 
 

Teknikområdet har et overforbrug på 4,6 mio. kr. eller 30% point. Af overforbruget kan 1,5 mio. kr. 

relateres øgede lønudgifter, men resten er forøgede driftsomkostninger. 

 

  

Teknik og Miljø udvalg: Balance pr. 

31.3.2022
Regnskab 2020 Regnskab 2021 Budget 2022

Omplaceringer 

2022

Tillægs-

Bevillinger 

2022

Nyt Budget 

2022
Forbrug 2022

Relativt 

Forbrugs 2022 

%

Forbrug af total 

budget

Rest Budget for 

2022

16,000-              

04  Erhvervsudvikling

01  Erhverv

01  Fangst, fiskeri 82,782              3,082,781-         302,700            302,700            137,203-            -181.3% -45.3% 377,563            

05  Transport 3,883                410                    220                    220-                    

02  Offentlig ejede selskaber

02  Kommuners

5001 Brandvæsen 10,569,738       10,014,955       9,008,541         9,008,541         2,293,921         101.9% 25.5% 6,648,402         

5002 Kommunale Entreprise Virksomheder 1,465,063         1,451,533         2,233,129         2,233,129         120,424            21.6% 5.4% 2,112,705         

5003 Busser 4,185,767         4,284,717         5,845,368         5,845,368         1,352,287         92.5% 23.1% 4,493,081         

5004 Rustvogn 33,683              98,344              26,720              26,720              5,606                83.9% 21.0% 21,114              

5005 Snescooter & ATV 86,760              103,668            58,170              60,170-              

5006 Formandslønninger 595,843            1,131,050         1,196,205         1,196,205         282,658            94.5% 23.6% 913,547            

5007 Asfaltanslæg 134,899            168,277-            1,876,368         1,876,368         8,526                1.8% 0.5% 1,867,842         

5008 Skicentret 2,112,216         3,752,051         5,008,850         5,008,850         652,953            52.1% 13.0% 4,280,659         

5009 Sommerlejr 259,730            213,023            291,860            291,860            1,300                1.8% 0.4% 290,560            

5010 Fodboldbaner 102,315            15,806              499,446            499,446            0.0% 0.0% 499,446            

5011 Bygningsmyndighed 10,744              15,871-              54,471              54,471              293                    2.2% 0.5% 54,178              

5018 Leje af container 384,650-            2,495                205                    

5020 Bybus 1,749,000         706,622            397,673-            488,872            

5021 Udlejning, levering, flag, flagstang mm. 3,813-                3,813                

5022 Salg af WC poser og andet salg til RENO 666-                    81-                      

5023 Bådplads på land 10,500-              

05  Sociale formål

01  Hjælp til borgere med særlige behov 2,095                

05  Arbejdsmarked 5,000                20,000              5,000                5,000-                

07  Teknik, miljø og plan 8,584,213-         1,144,080-         448,535            448,535            85,273              76.0% 19.0% 587,692            

09  Infrastruktur

02  Transportinfrastruktur

01  Havne og skibstrafik 389,105            424,795            279,528            279,528            24,172              34.6% 8.6% 252,297            

03  Veje, broer, trapper 2,960,820         5,050,232         4,885,189         4,885,189         1,363,553         111.6% 27.9% 3,489,114         

03  Fællesarealer

01  Snerydning 10,644,437       8,251,645         6,947,293         454,000            7,401,293         4,537,297         245.2% 61.3% 2,809,075         

02  Renholdelse 2,471,248         4,215,767         2,427,811         2,427,811         643,275            106.0% 26.5% 1,685,434         

03  Kloak 936,613            1,511,453         1,790,385         1,790,385         364,514            81.4% 20.4% 1,409,577         

04  Pladser, legepladser m.v. 185,804            400,329            1,286,643         1,286,643         20,983-              -6.5% -1.6% 1,307,626         

05  Kirkegårde 151,190            153,518            305,103            305,103            51,068              67.0% 16.7% 254,035            

10  Forsyning

01  Forsyning

01  Energiforsyning (el, vand og varme) 142,028            577,889-            142,852            142,852            510,606-            -1429.7% -357.4% 653,458            

02  Renovation 699,671            820,231            408,991-            408,991-            2,796,660         -2735.2% -683.8% 3,718,744-         

07  Servicehuse 6,392,632         13,717,373       4,630,520         4,630,520         3,185,977         275.2% 68.8% 1,147,482         

08  Skorstensfejning 452,222            319,519            71,936-              71,936-              405,736-            2256.1% 564.0% 326,726            

09  Forbrændingsanlæg 5,723,597         6,625,611         4,076,758         4,076,758         1,258,449         123.5% 30.9% 2,776,509         

11  Beredskab og kriminalforsorg 511,604            65,481              

16  Administration

01  Administration

01  Sekretariat 18,869,567       9,778,853         10,000,223       10,000,223       2,019,320         80.8% 20.2% 8,106,698         

02  Økonomi 440-                    220-                    17,744              17,744-              

05  Bygninger/ejendomsdrift

0000 Bygninger/ejendomsdrift 837,910            461,226            3,634                3,634-                

5001 Udlejning af erhvervsejendomme 2,491,280-         367,263            2,305,054-         2,305,054-         243,828            -42.3% -10.6% 2,548,882-         

07  Kontingenter og tilskud 3,645                

Grand Total 61,299,861      68,950,275      60,778,517      454,000            61,232,517      19,902,603      130.0% 32.5% 40,503,317      
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Anlægsprojekter 

 
 

Anlægsprojekter fra 2021 er endnu ikke overført men vil blive ansøgt om gennem ØU/KB i maj. Det 

forventes at omkring 190 mio. kr. anlægsprojekter overflyttes til budget 2022.  

 

Aktivitetsniveauet på anlæg er som altid på denne tid af året beskeden, men forventes at forbruget 

tager fart når foråret kommer til Qeqqata Kommunia. 

  

Teknik og Miljø udvalg: Anlægsprojekter 

pr. 31.3.2022
Regnskab 2020 Regnskab 2021 Budget 2022

Omplaceringer 

2022

Tillægs-

Bevillinger 

2022

Nyt Budget 

2022
Forbrug 2022

Relativt 

Forbrugs 2022 

%

Forbrug af total 

budget

Rest Budget for 

2022

: 0-                        0-                        1,339-                1,339                

1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering 1,403,447         1,185,575         -                    -                    -                    

1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder 8,583,342         15,548,001       10,795,000       -                    10,795,000       0.0% 0.0% 10,795,000       

1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri 1,982,361         

1-13-13: Boliger - Nybyggeri 11,429,841       33,065,018       3,911,891         3,911,891-         

1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr 42,665              1,566,318         -                    -                    -                    

1-17-14: Byforskønnelse - Pulje -                    1,650,919         -                    -                    -                    

1-17-15: Byforskønnelse - Renovering 89,790              

1-18-18: Byggemodning - Byggemodning 154,218            7,128,579         8,530,000         8,530,000         3,442                0.2% 0.0% 8,526,558         

1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri 2,261,567         618,121            105,327            105,327-            

1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri 6,400,961         13,156,026       9,000,000         9,000,000         842,049            37.4% 9.4% 8,157,951         

1-20-15: Daginstitution - Renovering 545,484            446,360            -                    -                    143,792            143,792-            

1-21-15: Familiecenter - Renovering 1,541,928         

1-22-13: Forbrændingsanlæg - Nybyggeri -                    

1-24-15: Fritidshjem - Renovering 277,000            -                    -                    -                    

1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri 835,945            

1-27-15: Handikap værksted - Renovering 348,625            -                    -                    -                    

1-28-13: Havn - Nybyggeri -                    

1-28-15: Havn - Renovering 3,640,589         1,037,335         

1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg 1,131,409         74,750              

1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri 1,476,143         -                    

1-29-14: Idrætsanlæg/installationer - Pulje 33,472              

1-30-15: Idrætshal - Renovering 1,751,000-         

1-31-13: Industri - Nybyggeri 2,097,355         

1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri 664,031            2,215,873         3,000,000         3,000,000         38,763-              -5.2% -1.3% 3,038,763         

1-33-13: Kloakering - Nybyggeri 5,310,259         7,611,876         6,000,000         6,000,000         71,260              4.8% 1.2% 5,928,740         

1-33-15: Kloakering - Renovering 5,558,081         1,359,709         3,499,000         3,499,000         0.0% 0.0% 3,499,000         

1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering3,773,973         4,878,781         -                    -                    853,986            853,986-            

1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri 14,640-              1,039,347         

1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud 3,016,481         8,612,500         8,612,500         9,997-                -0.5% -0.1% 8,622,497         

1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje 89,542-              526,413            -                    -                    5,400                5,400-                

1-41-13: Multihaller - Nybyggeri 2,246,985         1,675,468         

1-42-13: Multihus - Nybyggeri 6,087,120         3,024                

1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri 158,290            8,724,278         6,000,000         6,000,000         2,039,931         136.0% 34.0% 3,960,070         

1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri 1,613,512         

1-46-13: Ældrevenlige Boliger 3,259,350         110,696            110,696-            

1-46-15: Plejehjemmet - Renovering 269,603            306,500            -                    -                    -                    

1-47-15: Skole - Renovering 1,426,323         496,610            13,738,000       13,738,000       0.0% 0.0% 13,738,000       

1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri 32,304              15,999              1,500,000         1,500,000         200,000            53.3% 13.3% 1,300,000         

1-49-15: Tandklinikken - Renovering 78,007              

1-50-15: Teknik Bygninger - Renovering 230,324            

1-51-13: Værftet - Nybyggeri 83,818              

1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik 4,145,747         3,721,726         2,500,000         2,500,000         68,850              11.0% 2.8% 2,425,993         

1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri 16,555,891       20,402,814       2,000,000         2,000,000         89,214              17.8% 4.5% 1,910,786         

1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering 347,856            184,409            

1-55-00: Akutte anlægsopgaver 963,335            242,577            -                    -                    305                    305-                    

1-56-15: Nødherberg – renovering/indretning af lokaler 368,804            

1-58-15: Bådværksted - Renovering 179,835            

1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh. 29,900              29,900-              

2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser 2,653                

2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst 2,500,000         2,500,000         0.0% 0.0% 2,500,000         

2-61-01: Bybusser i Sisimiut 5,438,365         

2-62-01: Miljø pulje og projekter 1,000,000         1,000,000         0.0% 0.0% 1,000,000         

2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter 135,364            15,000,000       15,000,000       425,028            11.3% 2.8% 14,574,972       

2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter 305,845            2,000,000         2,000,000         0.0% 0.0% 2,000,000         

2-62-05: Byforskønnelse - pulje og projekter 1,000,000         1,000,000         0.0% 0.0% 1,000,000         

Anlæg: Anlægsprojekter 0-                        443,992            

Grand Total 91,966,415      142,033,095    96,674,500      -                    96,674,500      8,850,972         36.6% 9.2% 87,818,371      
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Indtægter: 

 
 

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at komme i balance hen 

over budget perioden. Forskellen skyldes primært skatteindbetalingerne ikke er indgået endnu. Pr 

opgørelsesdatoen mangler der en indbetaling fra skat på 33,4 mio. kr., dækkende marts måneds rate 

for indkomst skat for privatpersoner. 

 

Kommunens tilgodehavender  

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.3.2022 på 107,8 mio. kr., 

heraf private udeståender 86,0 mio. kr.  Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 

69,5 mio. kr., svarende til ca. 81 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1093 borgere 

gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.031 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.641 private de-

bitorer der tilsammen har 24.004 fordringer. 

 

Indstilling 

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at tage økonomirapporten til efterretning 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen  

Udvalget har under sit møde den 19. april 2022 taget økonomirapport til efterretning. 

 

Indstilling  

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at tage økonomirapporten til efterretning 

 

Afgørelse  

Økonomirapport taget til efterretning. 

Det kræves at alle udvalg skal finde besparelser for i år. 

 

Bilag 

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.03.2022 

2. Restancelisten pr. 31.03.2022 

 

Økonomiudvalg: Indtægter pr. 31.3.2022 Regnskab 2020 Regnskab 2021 Budget 2022
Omplaceringer 

2022

Tillægs-

Bevillinger 

2022

Nyt Budget 

2022
Forbrug 2022

Relativt 

Forbrugs 2022 

%

Forbrug af total 

budget

Rest Budget for 

2022

01  Skatter, afgifter og overførsler

111010100: Indkomstskat personer -403,809,438 -396,519,054 -406,800,000 -406,800,000 -66,739,508 65.6% 16.4% -340,060,492 

111010200: Indkomstskat selskaber -10,438,402 -10,696,714 -4,000,000 -4,000,000 0.0% 0.0% -4,000,000 

111010300: Udbytteskatter -17,985,519 -17,676,595 -1,000,000 -1,000,000 0.0% 0.0% -1,000,000 

112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre-280,080,949 -289,244,994 -299,500,000 -299,500,000 -75,038,751 100.2% 25.1% -199,448,332 

112030200: Diverse refusioner 0

112030300: Udligningsordning -110,405,055 -112,507,002 -118,800,000 -118,800,000 -29,703,999 100.0% 25.0% -79,194,668 

11  Beredskab og kriminalforsorg

112040105: Midler fra GL (ikke blokt el refus) -1,452,687 

16  Administration

111010100: Indkomstskat personer -1,418 

121030200: Andre gebyrer -16,989 -13,642 -3,080,000 -3,080,000 -7,782 1.0% 0.3% -3,072,218 

131010100: Salg af rullende materiel -5,000 

131010400: Salg af bygninger -262,150 -497,501 -1,520,000 -1,520,000 0.0% 0.0% -1,520,000 

133010100: Renteindtægter 357,262 -12,000 -12,000 -15,321 510.7% 127.7% 3,321

133010200: Kapitalafkast -13,154,879 -12,733,788 -11,185,000 -11,185,000 -2,130,948 76.2% 19.1% -9,054,052 

133010400: Kursgevinster 281,064

134010100: Renteudgifter 1,398,870 1,500,000 1,500,000 0.0% 0.0% 1,500,000

134010200: Kurstab 31,950 501,780

134010900: Differencer 213

135010100: Afskrivning af tilgodehavender 1,115,000 1,115,000 0.0% 0.0% 1,115,000

17  Finansielle poster

134010200: Kurstab 1,186,966 2,315,015

135010100: Afskrivning af tilgodehavender 1,987,233 1,745,630 -0 0

Grand Total -832,310,325 -835,385,469 -843,282,000 -843,282,000 -173,636,309 82.4% 20.6% -634,731,441 
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Punkt 3.2  Ungdomsboliger Atammik, tillægsbevilling 

Journalnr. 06.02.01 

Baggrund 

Kommunen har i budget 2021 under projekt 500005-002 afsat 2.698.750 kr. med betegnelse Ung-

domsbolig, Atammik. Fra budget 2020 overførtes et tilsvarende beløb, så der i alt er en bevillings-

ramme på 5.397.500 kr. 

 

Ved UT møde 05/2021 blev det besluttet, at der skal udbydes 3 stk. af den nye boligtype, Standard 

Ungdomsboliger til yderdistrikter, som er udviklet i samarbejde mellem Qarsoq tegnestue ApS og 

Grønlands Selvstyre.  

 

Der er blevet udarbejdet tilpasningsprojekt med udbudsmateriale, og blev afholdt licitation d. 

11.03.22, med tildelingskriteriet: ”Den laveste pris”. Ved licitationen indkom 2 hovedentreprisetil-

bud, begge konditionsmæssige.   

 

Regelgrundlag  

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet. 

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.  

Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser 

i offentlige myndigheder og institutioner.   

 

Faktiske forhold 

Ud fra forhandling med lavestbydende entreprenør er A-overslag for opførelsen af de 3 boliger 

7,112 mio. kr., se bilag 1. 

 

De tre ungdomsboliger har et samlet bruttoareal på 150𝑚2, med det laveste tilbud vil 𝑚2-prisen ca. 

blive 49.400 kr./𝑚2, hvilket synes ret højt sammenlignet med andre nye byggerier. Dette skyldes 

blandt andet, at byggeriet er i en bygd og at boligtypen er af materialer med stort fokus på at mini-

mere drift og vedligeholdelse, som er ideelt i bygder og ungdomsboliger med større beboerudskift-

ning. Derfor må ungdomsboligerne også forventes at være billigere på længere sigt.  

 

Det er samtidig små boliger, hvor en stor del af det samlede areal er dyre vådrum som bad og køk-

ken frem for billige værelser, hvilket også medfører en højere m2-pris. 

 

Opstart af byggeriet er planlagt til primo maj 2022 og afleveringen forventes at være ultimo august 

2023. 

 

Bæredygtigheds konsekvenser 

Det er bæredygtigt at kommunen opfører boliger til boligsøgende i bygder, hvor der ikke kan opnås 

kreditforeningslån til eget boligbyggeri. Det er ikke bæredygtigt hvis kommunale boliger ikke kan 

udlejes grundet for høj husleje i forhold til de boligsøgendes indkomster, eller der ingen boligsø-

gende er i bygden, så boligerne koster tomgangsbetaling. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Til projekt 500005-002 er der bevilliget en samlet budgetramme på 5.397.500 kr. 

I henhold til bilag 1: A-overslag, mangler der i alt en bevilling på 1,715 mio. kr., som forslås om-

placeret fra projekt 500005 boligpulje i bygder budgetår 2023, se bilag 2: Omplaceringsark.  
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Administrationens vurdering 

Administrationen vurdere, at der ikke kan opnås billigere tilbud af boligtypen ved genudbud. 

Udsættelse af byggeriets opstart kan medføre forhøjede priser, blandt andet som følge af, at der sna-

rest forventes at udkomme et nyt revideret bygningsreglement, med særligt fokus på reducering af 

energiforbruget i nye byggerier, som opnås med skærpede krav til isoleringstykkelser, ventilation, 

tæthed med mere. Endvidere kan det forsinke tidsplanen ift. materialeindkøb og opstart.  

 

Alternativt til omplacering kunne antallet af boliger reduceres fra 3 til 2, men det vil medføre en 

endnu højere 𝑚2-pris pr bolig, hvis anstillingsudgifter og stikledningsomkostninger kun kan forde-

les på 2 boliger. 

 

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling 

Teknik- og miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik og efterfølgende til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen: 

 

at der omplaceres 1,715 mio. kr. fra projekt 500005 boligpulje bygder til projekt nr. 500005-002: 

Ungdomsbolig, Atammik i budgetår 2023. 

at der indgås kontrakt med lavest bydende firma om opførelse af 3 ungdomsboliger i Atammik. 

 

Udvalget for Tekniks behandling af sagen 

Udvalget har den 7. april 2022 på sit møde godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget godkendelse, 

 

-at der omplaceres 1,715 mio. kr. fra projekt 500005 boligpulje bygder til projekt nr. 500005-002: 

Ungdomsbolig, Atammik i budgetår 2023 

 

-at der indgås kontrakt med lavest bydende firma om opførelse af 3 ungdomsboliger i Atammik. 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 19. april 2022 godkendt indstilling og sagen videresendes til kom-

munalbestyrelsens. 

 

Indstilling  

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at der omplaceres 1,715 mio. kr. fra projekt 500005 boligpulje bygder til projekt nr. 500005-002: 

Ungdomsbolig, Atammik i budgetår 2023 

 

-at der indgås kontrakt med lavest bydende firma om opførelse af 3 ungdomsboliger i Atammik 

 

Afgørelse  

Afstemning  

For: AKH, SKH, JE, NHE, AF, PO, AE, SJ, MB, EF, KO, GL, AS, BL 

Imod: KL 

Indstilling godkendt. 
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Bilag  
1. A-overslag 

2. Omplaceringsark 
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Punkt 4.1  Revidering af Regulativer for pontonbroer 

Journal nr. 24.01 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Aqqalu Skifte og Karl Lyberth fremsendte en dagsordenforslag 

til Udvalg for Teknik møde den 4. februar 2022, vedrørende pontonbroer og fiskerikaj i Maniitsoq. 

 

Under mødet blev det besluttet, at administrationen skal fremsende et forslag til revideret regulativ 

for pontonbroer til Udvalg for Teknik´s næstkommende møde. 

 

Samtidig er der planer om nye særlige pontonbroer i inderhavn i Sisimiut, hvor der etableres aflåst 

adgang og pladser med gebyrer.  

 

Regelgrundlag  

Kasse og regnskabsregulativ. 

Udvalg for Teknik er ansvarlig for driften, herunder tilsyn af pontonbroer. 

Kommunale takster for pontonbropladser er indsat i kommunens takstregulativ for 2022. 

 

Faktiske forhold 

Tilsyn af pontonbroer sker i henhold til regulativ for pontonbroer fra 2011. I henhold til regulativet 

er det svært at gøre noget ved både, der er fortøjet ved pontonbroer, som sjældent sejler ud, især ved 

pontonbroer som ligger i vandet året rundt, idet dette skaber pladstrængsel. 

 

Der er nu behov for at ændre og tydeliggøre regulativet, for at kunne gøre noget ved de nu mange 

både, der sjældent sejler og som ejeren ikke fører tilsyn med. 

 

I regulativ fra 2011 var anført at der ingen betaling er for brug af pontonbroer, hvilket skal ændres 

for at kunne opkræve gebyr for pontonbropladser. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være bæredygtigt at gøre noget ved både, som er uden tilsyn, sejler sjældent og skaber 

pladstrængsel, der er fortøjet ved pontonbroer. 

 

Økonomiske og administrativ konsekvens 

Dette vil ikke medføre væsentlige økonomisk konsekvenser for vejarbejdernes timer til tilsyn. 

Taksten for optagning af ubenyttede joller er ca. kr. 500-900 pr. jolle, afhængig af jollens størrelse.  

 

Regningen kan sendes til ejeren af jollen der er optagning, men hvor det har økonomisk konsekvens 

for kommunen, hvis man ikke har kendskab til ejeren, og således må afskrive regningen. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at der er behov for tilføjelser/ændringer i Regulativ for Kommunale 

pontonbroer fra 2011, så der kan opkræves gebyr for aflåselige pontonbropladser. 

 

Muligheden kan også være særskilte regulativer for særlige pontonbroer, f.eks. at lidt større joller 

op til 21 fods har mulighed for at fortøje, således der gives bedre forhold til fortøjning om somme-

ren, hvor der er meget trangt plads i pontonbroer, hvor administrationen mener at den nyere ponton-

bro ved Akunnequteq er egnet. 

 

Indstilling 
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Området for Teknik og Miljø indstiller til Udvalg for Teknik og senere til Kommunalbestyrelsen, 

 

-at forslaget om revideret regulativ for kommunale pontonbroer godkendes. 

 

Udvalg for Teknik behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 3. marts 2022 godkendt indstillingen.  

 

Indstilling  

Udvalg for Teknik indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at forslaget om revideret regulativ for kommunale pontonbroer godkendes 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Regulativ for pontonbroer fra 2011. 

2. Forslag til Regulativ for pontonbroer 2022. 

3. Kommunale takster for 2022 
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Punkt 4.2   Forslag til dagsorden – Udlicitering af rengøring i bygder 

Journal nr. 66.15 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Barnabas Larsen (S) har den 1. april 2022 via mail fremsendt dagsor-

densforslag: 

 

Hermed forslag om at man begynder at udlicitere rengøring af skoler og daginstitutioner i bygderne, 

som ellers er under Kommunens drift - til private erhvervsvirksomheder.  Således vil private er-

hvervsvirksomheder fremmes i bygderne, med den resultat at der kan udvikles bedre vilkår for pri-

vate virksomheder i bygderne.  

 

Jeg håber at der vil foretages undersøgelse og opfølgning af tiltag vil findes 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv 

 

Faktiske forhold 

Qeqqata Kommunia har længe arbejdet med privatisering af Kommunens drift områder som rengø-

ring, busdrift, madudlevering, affaldshåndtering, skicenter m.fl. 

 

Det som er vigtigt i den sammenhæng er, at udgifterne ved privatisering ikke overstiger ram-

men/budgettet. Senest har man i Sisimiut genovertaget driften af bus og skicenter efter det har været 

i private virksomheder, og da det blev for dyrt tilskud man skulle give til private virksomheder har 

Kommunalbestyrelsen valgt at overtage driften af busserne og skicenteret i Sisimiut, ligeledes har 

man i Kangaamiut haft privatiseret affaldshåndtering men som ligeledes blev overtaget af Kommu-

nen. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt at privatisere driften af Kommunens områder, så længe det kan lade sig gøre og 

at det ikke overstiger rammen/budgettet som bruges til driften.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurdere at så længe det kan overholdes inden for budgettet, at man godt kan pri-

vatisere rengøring i bygderne for kommunens bygninger som skole, borgerservice, daginstitution, 

servicehus. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at forslaget drøftes i Kommunalbestyrelsen  

 

Afgørelse 

Det skal undersøges om der er nogen der har mod på privat at overtage opgaver i bygderne indenfor 

budgetrammen. 

 

Bilag 

Ingen  
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Punkt 4.3  Forslag til dagsorden – Uddeling af opmuntringspris for unge der igennem deres 

arbejde er rollemodeller  

Journal nr. 51.20 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Abel Enoksen (N) har den 7. april 2022 via mail fremsendt dagsor-

densforslag: 

 

Jeg vil komme med en forslag om, at der hvert år uddeles opmuntringspris til unge i Qeqqata Kom-

munia, der gennem deres arbejde er rollemodeller for andre. 

 

I forslaget hentydes der til at alle virksomheder i hele Qeqqata Kommunia kommer med forslag 

uden forskelsbedømmelse.  Fremadrettet er det vigtigt at have fokus på de unge, der siden de var 

helt unge har været selvforsørgende gennem mange års arbejde, derfor mener jeg, at der vælges to 

eller tre unge, der er rollemodeller for andre unge der skal modtage opmuntringspris.  

 

Jeg forslå samtidigt, at forslagene videregives til Qeqqata Kommunia, idet jeg mener, at vi ikke kan 

komme uden om uddeling af opmuntringspris, hvis vi skal kunne overkomme at unge der er gået i 

stå kommer videre. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at forslaget drøftes i Kommunalbestyrelsen  

 

Afgørelse 

Afstemning 

For: PO, KL, AE, SJ 

Imod: AKH, SKH, JE, NHE, AF, MB, EF, KO, GL, AS 

Undlod at stemme: BL 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Ingen  
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Punkt 4.4  Forslag om ændringer af busdrift Sisimiut 

Journalnr. 70.03.15  

Baggrund 

 

Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Johansen har fremsendt 2 forslag om busdrift i Sisimiut, se 

bilag 1.  

 

Forslag om ny busrute til lufthavnen har tidligere været fremsendt af daværende kommunalbestyrel-

sesmedlem Malene Ingemann, og blev drøftet på Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø på møde 

7.8.2018. 

 

Nivi H. Efraimsen har fremsendt en dagsordenforslag til Udvalg for Teknik d. 7. april 2022, hvor 

der ønskes vurdering af busdrift herunder busruter og kørselstider med henblik på effektivisering og 

driftsoptimering.  

 

Regelgrundlag  

Udvalg for teknik er ansvarlig for konto 562040800-0402025003: Busser, 562040800-0402025020: 

Bybus, 562040800-1001075605: Mercedes, hvorunder busdriften henhører. 

Omfang af busdrift er ikke lovbestemt, det er op til kommunalbestyrelsens at fastsætte serviceni-

veauet. 

 

Faktiske forhold 

Kommunalbestyrelsen besluttede under lukket møde december 2020 at kommunen skulle hjemtage 

busdriften, da kontrakt med entreprenør udløb, og fortsætte buskørsel med den hidtidige køreplan, 

se bilag 2. 

Der er for budget år 2022 afsat 1.656.598 kr. til busdrift i Sisimiut by.  

 

I 2021 var budget for år 2021 afsat 1.656.598 kr. til busdrift i Sisimiut by. Driftomkostningerne 

inkl. timeløn var på 3.952.826,07 kr i 2021. Intægter fra salg af billetter og kort udgør 1.254.460,83 

kr dvs. 31 % af den samlede driftomkostning for 2021. Den samlede omkostning for busdrift var på 

2.698.366 kr, dvs. budgetoverskridelse på 1 mio. kr.  

  

Det vil således ikke gøre stor forskel på driftsudgifterne om der er et par passagerer mere eller 

mindre med i busserne om aftenen, da lønudgiften er langt den største del af driftudgiften. 

 

Der er buskørsel fra kl 6:14 til 22:00 på hverdage med 2 busser i myldretid for at kunne holde 20 

minutters drift indtil kl 18, derefter kører kun 1 bus med 40 minutters drift. Om morgenen benyttes 

en 3. bus til skolebuskørsel på skoledage. Det forsøges at holde en 4. bus i køreklar stand som re-

serve, men ofte er der kun 2 køreklare busser grundet der afventes reservedele eller mangler chauf-

fører. 

Skolebus kører på skoledage kl 6:40-7:51. Ankomster og afgange fra lufthavn er overvejende i tids-

rummet 9-13 og 18-19, men der er mange dage med forsinkelser eller aflysninger af afgange. 

 

Når chauffør efter sidste busstop ved Brugsen kl 22:00 kører til entreprenørplads for parkering af 

bus og foretager billetafregning, betyder det at chaufføren skal aflønnes frem til kl 23:00 med aften-

tillæg. Nattillæg starter fra 23.00 dertil er der søndagstillæg.  

Især til de sene aftenkørsler og weekendskørsler har det været vanskeligt at skaffe chauffører.   

 

Bæredygtige konsekvenser 
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Det er bæredygtigt hvis der er mange passagerer der benytter 1 bus frem for at køre i egne biler eller 

med flere taxa, men det er ikke bæredygtigt hvis bussen gennemkører den faste rute næsten uden 

passagerer. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Administrationen har set på de 2 forslag til ændringer af busdrift i Sisimiut. 

 

1) Forlængelse køretider. Der er ikke fortaget tælling af antal passagerer i busserne siden 2011, 

og dengang blev der kun talt passagerer i tidsrummet kl 9:20-17. Der forligger derfor ingen 

data på antallet af passagerer i busserne om aftenen. Det giver kun mening at busserne kører 

om aftenen, såfremt der er passagerer i busserne. Kundegrundlaget for buskørsel om aftenen 

bør nærmere undersøges før der kan konkluderes noget herom. 

  

2) Lufthavnsbus. Skolebussen kunne forlænge sin kørsel som en bus til lufthavnen i tidsrum-

met 9-18. Det vil kræve øgede driftsudgifter til aflønning og brændsel for ca 0,7 mio kr/år. 

Dertil kommer en udgift det første år til etablering af busstoppesteder og venteskure på ca 

0,5-1mio. kr. Flytiderne rykkes ofte i praksis, hvilket vil kunne give passagerer lang ventetid 

i lufthavnen, hvis de har taget bussen ud til en afgang der udsættes med ”nærmere besked”. 

Bussen til lufthavnen vil kunne køre i modsat retning rundt i byen i forhold til de 2 alminde-

lige busser. Hvis lufthavnsbussen skal have 40 minutters drift, skal alle sideruter hvor der 

køres frem og tilbage af samme vejstrækning fjernes fra ruten grundet den lange køretid til 

lufthavnen. 

 

Administrationens vurdering 

Ændring af buskøretiderne om aftenen kræver nærmere datagrundlag om passagerbenyttelsen til at 

kunne vurderes om det er hensigtsmæssigt. 

Det er muligt at forlænge skolebussens kørsel til at betjene lufthavnen i tidsrummet kl. 9-18, men 

det vil kræve en væsentlig forhøjelse af driftsbevilling og et engangsbeløb til etablering af nye bus-

stop og venteskure.  

 

Indstilling  

Det indstilles af administrationen til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

  

-at passagertal i den nuværende køreplan undersøges herunder især passagertal sidst på aftenen, og 

forslag om ændringer af køreplan for bybusser om aftenen derefter drøftes i Udvalg for Teknik 

 

-at forslag om lufthavnsbus henvises til at kunne fremsendes som anlægsønske til budget 2023, da 

det kræver væsentlig forhøjelse af driftsbudget samt anlægsbeløb til etablering af nye stoppesteder 

og venteskure 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Forslaget fra Steffen Johansen  

2. Køreplan Sisimiut bus 2021 
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Punkt 4.5  Forslag til dagsorden- Oplysninger om uddannelse 

Journal nr. 68.02.23 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Abel Enoksen har sendt følgende dagsordensforslag pr. mail d. 7 

april 2022: 

”Jeg vil komme med dagsordensforslag om, at der tilkommer flere oplysninger til børn af familier, 

der af forskellige grunde har hårde livsvilkår og er uddannelsesmæssigt gået tabt.  

Vi har i Qeqqata Kommunia medborgere, der ønsker at komme videre men hvor de uddannelses-

mæssigt halter, hvorfor jeg, med hensyn til de personer vil tage et forslag op, at der tilkommer flere 

oplysninger omkring uddannelse.  

For, ud over det sociale, bør familier der er gået i stå have mulighed for mere vejledning omkring 

uddannelse. 

Jeg mener også, at hjælpeforanstaltninger i form af Samtaleforløb for at styrke familier til at 

komme videre ikke er nok, idet vi med hensyn til uddannelse bør være mere handlingskraftige om-

kring børn til familier der er gået helt i stå.  

Vi bør have mere fokus på forskellige muligheder, idet vi jo til dels ikke har kendskab til forholdene 

hos børn, når vi ikke har haft tæt kontakt til deres forældre, og jeg mener at dette er meget vigtigt, 

anser jeg at der kan være fordele med forslaget.” 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning 

 

Faktiske forhold 

I folkeskolen er der på de 2 byskoler i Sisimiut mulighed for, at forældre kan deltage i familieklasse 

sammen med deres barn. Formålet med familieklasser er, at forældre, barn og barnets lærer på for-

skellig vis samarbejder hen mod, at barnet får bedre læringsforudsætninger og bliver et gladere sko-

lebarn. I en familieklasse arbejdes med en anerkendende tilgang til barnet, så barnets selvværd styr-

kes. En familieklasse giver mulighed for, at forældrene i samarbejde med barnets lærer arbejder på 

at forbedre barnets trivsel i skolen både fagligt og socialt. 

Alle borgere der har behov for vejledning har mulighed for at blive vejledt i forhold til uddannelse 

gennem Majoriaq centrene, der har vejledere. Der ud over findes der ikke-boglige forløb på Majo-

riaq for unge, der ikke er klar til at komme videre i uddannelse. Disse forløb kan de unge søge opta-

gelse på, eller blive henvist/opfordret til at søge på. Som regel kan de unge, der ikke er kommet vi-

dere i uddannelse være unge, der har personlige udfordringer og som kan have vanskellige vilkår på 

hjemmefronten. Majoriaq går ikke ind og understøtter familier med vanskelige vilkår, men prøver at 

samarbejde med familierne i forhold til de elever, der er tilknyttet Majoriaq. 

 

En anden opgave Majoriaq centrene har er den opsøgende vejledning, hvor der sendes brev/info til 

forældre om mulighederne for samtaler, vejledning mm. For unge der ikke er i gang med en uddan-

nelse. Desuden findes der i Sisimiut og Maniitsoq mentorordningen, for de borgere som ville tage 

imod tilbuddet. Mentoren har mulighed for at støtte borgeren i forbindelse med arbejdet med udfor-

dringer f.eks. på hjemmefronten.  

I forhold til deciderede behandlingstilbud tilbyder familiecentrene i Sisimiut og Maniitsoq behand-

ling til familier med udfordringer. 

Studenterrådgivningen er et tilbud til unge og voksne, der er under uddannelse og som har mulighed 

for at få samtaleforløb hos psykolog. Kravet for at kunne få dette tilbud er at du er i gang med et ud-

dannelsesforløb i Majoriaq eller er i gang med en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller 

andre videregående uddannelser. 
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Som en del af samarbejdet mellem folkeskole og Majoriaq findes samarbejdsorganet og her kan der 

drøftes hvordan vejledningsindsatsen kan styrkes for børn af familier med særlige behov og deres 

forældre. 

Qeqqata Kommunia er i gang med at opstarte lektiehjælp til børn i folkeskolen i samarbejde med 

det lokale erhvervsliv. Og dette tiltag forventes at være med til at styrke børn af udsatte familier.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt hvis flere bliver uddannet, så de kan forsørge sig selv og deres familie. Borgere 

med udfordringer har behov for viden og støtte til at komme videre med en uddannelse.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at der findes mulighed for vejledning for alle borgere i Majo-

riaq, samt at der findes ikke-boglige forløb for unge. Hvert år afholder Majoriaq i Sisimiut og Mani-

itsoq uddannelsesmesser.  Derfor mener administrationen, at der under Majoriaq findes gode mulig-

heder for vejledning om uddannelse, samt støtteordninger for unge og voksne, der er under uddan-

nelse. Der findes dog en større gruppe borgere i matchgruppe 3 der har behov for yderligere støtte 

hvis de skal have mulighed for at kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Disse bør området for vel-

færd arbejde med i forhold til at igangsætte støttende tiltag og gennem handleplaner.  

 

Indstilling 

Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

  

-at sagen sendes videre til behandling af Udvalg for Uddannelse og Udvalg for Velfærd  

 

Afgørelse 

Juliane Enoksen gik ved begyndelsen af punktet.  

Afstemning 

For: PO, KL, AE, SJ 

Imod: AKH, SKH, AF, MB, EF, KO, GL, AS, BL 

Undlod at stemme: NHE 

Indstilling afslået. 

Det blev besluttet at muligheder for vejledning skal klarlægges af Majoriaq. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 4.6   Vedr. ændring af Stednavne  

Journalnr. 00.25. 

Baggrund 

Formanden for Udvalg for Teknik har fremsendt en forespørgsel om at få ændret nuværende ikke-

grønlandske stednavne omkring Kangerlussuaq for søer, fjelde, veje mv. til grønlandske stednavne.  

Forespørgslen var på dagsordenen for Kommunalbestyrelsens møde d. 30. september 2021 (pkt 4.4, 

jf. vedhæftede bilag). Det blev besluttet, at sagen sendes videre til behandling i Udvalg for Teknik 

og at det skal udredes hvilke skilte på engelsk der skal oversættes til grønlandsk. 

 

Nærværende sagsfremstilling redegører for processen for ændringer af eksiterende stednavne og 

vejnavne og forslag til den videre håndtering af sagen. 

 

Regelgrundlag  

- Inatsisartutlov nr. 4 af 1. juni 2017 om Grønlands Stednavnenævn 

- Inatsisartutlov nr. 17. af 27. november 2018 om adresser 

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 38 af 9. august 2021 om vejnavne, pladsnavne og stinavne, 

adresser samt supplerende bostednavne 

 

Faktiske forhold 

Alle stednavne er godkendt af Stednavnenævnet, som har til opgave at indsamle, registrere og auto-

risere stednavne i Grønland, bortset fra vej- og pladsnavne. Stednavnenævnet administreres af 

Oqaasileriffik/Sprogsekretariatet. Autoriserede stednavne er tilgængelige på Oqaasileriffiks hjem-

meside, hvor de fremgår på et kort. Ifølge Oqaasileriffik er der følgende kriterier for autorisation af 

stednavne: 

 

- Originale grønlandske stednavne skal autoriseres 

- I tilfælde hvor et navn er blevet udskiftet med et andet over en generation og dette er blevet 

almindelig brug, autoriseres dette 

- Kun hvis der er ekstraordinære grunde for det, kan navngivningen ske efter en nulevende 

person 

- Stednavne i almindelig brug indenfor kommunegrænserne kan danne grundlag for autorisa-

tion 

- Ved navngivning efter dialektale variationer følges de principper, som Sprognævnet har 

vedtaget 

 

Hvad angår vejnavne, er Kommunalbestyrelsen adressemyndighed og fastsætter alle plads-, vej- el-

ler stinavne i overenstemmelse med lovgivningen. Ved fastsættelsen af et nyt vejnavn, og ved æn-

dringen af et eksisterende vejnavn, registrerer adressemyndigheden vejnavnet i Grønlands Adresse-

register. 

 

I området omkring Kangerlussuaq er steder med ikke-grønlandske stednavne og vejnavne listet på 

bilag 1. 

 

Administrationens vurdering 

Hvad angår ændring af stednavne er det, som beskrevet ovenfor, Stednavnenævnet der registrerer 

og autoriserer stednavne. Området for Teknik og Miljø har været i dialog med Sprogsekretariatet 

med henblik på at få oplysninger om muligheden og processen for ændring af stednavne.  

Sprogsekretariatet oplyser at kommunen kan komme med forslag til grønlandske stednavne, på ste-

der med danske stednavne. Forslagene til de nye grønaldnske stednavne vil derefter, på vegne af 
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Nunat Aqqinik Aalajangiisartut/Grønlands Stednavnenævn (herefter NAA), begynde at undersøge, 

om de steder hvortil kommunen har fremsendt nye navneforslag til, har nogle stednavne der ikke er 

registreret i stednavneregisteetr. Derefter vil NAA vurdere om forslagene på de nye grønlandske 

stednavne, kan erstatte de nuværende ikke-grønlandske stednavne. 

Samme proces er gældende for steder som i dag ikke har et officielt stednavn overhovedet. 

 

Området for Teknik og Miljø har efter Kommunalbestyrelsens møde d. 30. september 2021 haft et 

møde med Udvalgsformanden for at få konkretisereret ovenstående beslutning. Udvalgsformanden 

oplyste, at man ønsker at sikre, at det er de officielle stednavne der benyttes, når der f.eks. opstilles 

skilte ude i landskabet. Formand for Udvalget for Teknik og formand for Udvalg for Uddannelse i 

samarbejde med Kangerlussuaq bygdebestryrelse,  nedsætter en arbejdsgruppe, som drøfter forslag 

til grønlandske navne på steder, som i dag ikke har et officielt grønlandsk navn. Derefter skal ar-

bejdsgruppen indberette deres ønsker til nye stednavne til stednavnenævnet. 

 

Ved drøftelser af nye grønlandske stednavne for steder, som i dag har et dansk officielt stednavn, 

bør arbejdsgruppen tage højde for nærliggende steder og disses navne.  

 

Hvad angår vejnavne, kan kommunalbestyrelsen vælge at ændre et eksistrende vejnavn til et nyt 

vejnavn. Det nye vejnavn skal vedtages i en særskilt sagsfremstilling. Når kommunalbestyrelsen har 

vedtaget det nye vejnavn, registrerer administrationen det nye vejnavn i Grønlands Adresseregister.  

 

Hvad angår informationsskilte med oplysninger om steder rundt omkring i kommunen, herunder i 

Kangerlussuaq, bør skilteejer sikre at det er stedernes officielle navne som fremgår på skiltene. Ved 

opstilling af skilte om steder i fremtiden, skal det ligeledes sikres, at der benyttes de officielle sted-

navne. 

 

Indstilling 

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og efterfølgende Kommunalbesty-

relsens godkendelse, 

 

At formand for Udvalg for Uddannelse og formand for Udvalg for Teknik i samarbejde med Kan-

gerlussuaq bygdebestyrelse nedsætter en stednavnearbejdsgruppe, som drøfter forslag til nye sted-

navne for steder som i dag har et ikke-grønlandsk stednavn, eller at arbejdsgruppen indhenter bor-

gerforslag til nye stednavne. 

 

At arbejdsgruppens navneforslag på nye stednavne godkendes af kommunabestyrelsen inden forsla-

gene sendes videre til Oqaasileriffik/Sprogsekretariatet med henblik på godkendelse. 

 

Udvalg for Teknik behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 7. april 2022 besluttet at indstillingen for Udvalg for Teknik god-

kender arbejdsgruppens navneforslag på nye stednavne godkendes af kommunalbestyrelsen inden 

forslagene sendes videre til Oqaasileriffik. 

Indstillingen er godkendt 

 

Indstilling  

Udvalg for Teknik indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at formand for Udvalg for Uddannelse og formand for Udvalg for Teknik i samarbejde med Kan-

gerlussuaq bygdebestyrelse nedsætter en stednavnearbejdsgruppe, som drøfter forslag til nye sted-

navne for steder som i dag har et ikke-grønlandsk stednavn, eller at arbejdsgruppen indhenter bor-

gerforslag til nye stednavne 
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-at arbejdsgruppens navneforslag på nye stednavne godkendes af kommunabestyrelsen inden forsla-

gene sendes videre til Oqaasileriffik/Sprogsekretariatet med henblik på godkendelse 

 

Afgørelse  

Siverth K. Heilmann gik ved begyndelse af punktet. 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Liste over steder med ikke-grønlandske stednavne omkring Kangerlussuaq 
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 Punkt 4.7  Forslag til forretningsorden for kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia 

Journal nr. 01.00.03 

 

Baggrund 

Forretningsorden for kommunalbestyrelsen skal fornyes. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 (styrelseslov) § 1, stk. 3 heraf fremgå at Kommunalbe-

styrelsen selv vedtager sin forretningsorden.  

 

Faktiske forhold 

Forretningsorden regulerer bl.a. kommunalbestyrelsesmøder, udsendelse af dagsorden, beslutnings-

dygtighed, mødeledelse og sagernes fremlæggelse, medlemmernes deltagelse i forhandlinger og af-

stemning, flertalsvalg, forholdstalsvalg og ændring af forretningsorden. 

 

I styrelsesloven fremgår det, at dagsorden skal udsendes senest 4 hverdage. I forretningsorden er et 

foreslået at dagsorden fremsendes 7 dage inden mødets afholdelse. Dette for at medlemmerne har 

det fornødne tid til at sætte sig ind i mødematerialet. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt at nogle af møderne foregå ved brug af telekommunikationsudstyr. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at det er godt for give det enkelte sagsbehandlere tid til at be-

handle det enkeltes forslag og forslår at forretningsorden godkendes i det foreligge udkast. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen,  

 

-at godkende forslag til forretningsorden for Kommunalbestyrelsen  

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Forslag til forretningsorden for kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia 
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Punkt 6.1   Borgmesterbeslutning - ESANI A/S`s pantsætning af aktiver 

Journalnr. 06.15.01 

Baggrund 

Qeqqata Kommunia er medejer i selskabet ESANI og ejer 25% af selskabet. De øvrige ejere er 

Kommune Qeqertalik, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq, der også hver ejer af 

25% af selvskabet. 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2022, at pantsætte Qeqqata Kommunias aktier i 

selskabet.  

 

Denne sagsfremstilling behandler selskabets egen sikkerhedsstillelse i forbindelse med lånene.  

I forbindelse med behandlingen af pantsætning af aktierne i ESANI er man blevet opmærksom på et 

problem i forhold til selskabets egen pantsætning af forbrændingsanlæggende. Det er sådan at kom-

munale selskaber ikke kan sætte ejendomme til sikkerhed for lån uden kommunalbestyrelsens tilla-

delse. I et fælleskommunalt selskab betyder det, at alle fire ejerkommuners kommunalbestyrelser 

skal give tilladelse.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 23. af 28. november 2018 om godkendelse af kommunalt ejede virksomheders 

anskaffelse, sikkerhedsstillelse og leje af visse ejendomme og anlæg. 

 

Faktiske forhold 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 23 af 28. november 2018 om godkendelse af kommunalt ejede virk-

somheders anskaffelse, sikkerhedsstillelse og leje af visse ejendomme og anlæg skal Kommunalbe-

styrelsen give tilladelse til, at kommunalt ejede selskaber kan optage lån med sikkerhed i selskabets 

aktiver. Det er en betingelse, at Kommunalbestyrelserne kun kan give tilladelse til selskabet, hvis 

selskabet har en soliditet på mindst 25%.  

 

Med ESANI A/S`s nuværende budgetter og den nuværende regnskabsmæssige behandling af til-

skuddet fra selvstyret vil selskabet ikke opfylde kravet om 25 % soliditet før omkring år 2030 efter 

selskabet har været i drift i en årrække. 

 

For at finde en fælles løsning på problemstillingen er der afholdt et møde, hvor Departementet for 

Finanser og Ligestilling, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø samt ESANI 

A/S`s revisor Deloitte deltog.  

På baggrund af mødet har Departementet for Finanser og Ligestilling ved brev af 24. februar 2022 

foreslået en løsningsmodel (se. Evt. bilag 1).  

Efter løsningsmodellen flyttes miljøfondens tilskud på 50 mio. kr. fra selskabet og gives i stedet til 

kommunerne med en forpligtigelse om at kommunerne skal indskyde pengene i selskabet. 

Derudover skal der indskydes yderligere 10 mio. kr. i selskabet. Behovet for yderligere indskud 

skyldes, at Avannaata Kommunia har valgt at udtræde af ejerkredsen. Departementet foreslår, at de 

eksisterende ejerkommuner hver indskyder yderligere 2,5 mio. kr. i selskabet. 

 

I forhold til det videre forløb er ændringen af tilskuddet fra Miljøfonden med forbehold for behand-

ling ved rette myndighed og politiske organ i Selvstyret, hvorom dette forventes at være en 

formsag. Der skal efterfølgende på en generalforsamling i ESANI besluttes at forhøje aktiekapita-

len. Dette kan gøres på årets ordinære generalforsamling, der er planlagt i maj.  

Selvstyret har allerede udbetalt en betydelig del af tilskuddet til selskabet. Dette tilskud skal tilbage-

betales til Selvstyret i forbindelse med kapitalforhøjelsen i selskabet. 
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Departementet for Finanser og Ligestilling har bedt ejerkommunerne om at tage stilling til løsnings-

modellen og vende tilbage senest den 25. marts 2022.  

 
Økonomiske og administrative konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser er, at kommunens flytter likviditet fra kontanter til dels at investere 

yderligere 2,5 mio. kr., som enten Aktiekapital eller som ansvarlig lånekapital i ESANI, dels gen-

nem en videreformidling af midler fra Selvstyret (Miljøfonden) at indskyde yderligere 12,5 mio. kr.  

som enten Aktiekapital eller som ansvarlig lånekapital i ESANI. 

 

Den økonomiske virkning af investeringen er en forringelse af kommunens likviditet med 2,5 mio. 

kr., mens der ingen driftsmæssig virkning er ved at gennemføre investeringen. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at hvis ESANI ikke kapitaliseres gennem ovennævnte løsning så skal 

der findes en alternativ finansiering af forbrændingsanlæggene. Dette vil sandsynligvis forsinke og 

fordyre projektet.   

 

Indstilling 

Det indstilles til Borgmesterbeslutning på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse, 

 

-at godkende at øge den ansvarlige lånekapital/aktivkapital til ESANI med 2,5 mio. kr. til nu at ud-

gøre 12,5 mio. kr. 

 

-at godkende at 25% af tilskuddet på 50 mio. kr. til ESANI fra Selvstyret udbetales til Qeqqata 

Kommunia og derefter indskydes i ESANI som aktiekapital 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmesteren besluttede den 24. marts 2022 på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbesty-

relse, at godkende administrationens indstilling. 

 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling  

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse  

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Brev fra Departementet for Finanser og Ligestilling – Kommunalbestyrelsernes tilladelse til, 

at ESANI A/S kan stille bygninger og anlæg til sikkerhed ved optagelse af lån. 
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Punkt 6.2  Status på ATV-spor og vejprojektet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq  
 

Journal nr. 06.01.03 ERP ATV-spor Projekterne 500143+179+180+182+250, grusvej projekt 500156. 
 

Baggrund 

Medlem af Udvalget for Teknik Karl Lyberth har forespurgt om stadet for anlæggelse af ATV-spor 

og vej fra Sisimiut til Kangerlussuaq. 

Denne sag skal give et overblik over status i vejprojektet pr 24.3.2022. I 2021 har  
- MT Højgaard med Masanti som tilsynsførende anlagt ATV-spor frem til Kangerluarsuk Tulleq 

(etape 1) 

- Rambøll færdiggjort VVM-redegørelse for vej mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq (etape 2) 

- UNESCO styregruppen drøftet længden på stikvejen mellem Tasersuaq og Aasivissuit (etape 3) 

- Oxford Global Projects udarbejdet en risikovurdering for anlæggelse af egentlig grusvej mellem Si-

simiut og Kangerlussuaq 

- SM Verkis vundet udbud på forundersøgelser og projektering af grusvej mellem Sisimiut og Kanger-

lussuaq 

 

Regelgrundlag  

Opgave-byrdefordelingen mellem Selvstyret og kommunerne har ikke afklaret, hvem der har ansva-

ret for offentlige veje i det åbne land.  

Kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Økonomiudvalget for omplaceringer. Udvalget 

for Teknik er ansvarlig for anlægsopgaverne. 

 

Faktiske forhold 

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte på sit møde d. 28. maj 2020 at bemyndige borgmesteren 

og formand for udvalget for teknisk til at træffe beslutninger vedr. vej mellem Sisimiut og Kanger-

lussuaq.  

 

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte på sit møde d. 26. november 2020, at Qeqqata Kommunia 

i første omgang anlægger ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt på stikvejen mellem 

Tasersuaq og Aasivissuit samt at der prioriteres færdiggørelsen af ATV-sporet på Kellyville/Kan-

gerlussuaq-Kangerluarsuk Tulleq strækningen i 2021, mens ATV-sporet for Kangerluarsuk Tulleq-

Sisimiut og Tasersuaq-Aasivissuit afventer miljøgodkendelser fra Selvstyret. 

 

Formanden for udvalget for teknik og borgmesteren godkendte d. 2. februar 2021, at der indgås 

kontrakt med MT Højgaard om opstart med 2 gravemaskiner, 1 bæltekøretøj og 2 arbejdshold fra 

Kangerlussuaq af, og at kontrakten opstartes efter ankomst af første skib i Kangerlussuaq og udlø-

ber ved udgangen af september 2021. Kommunalbestyrelsen tog efterfølgende på sit møde d. 25. 

februar 2021 beslutningen til efterretning.  

 

Anlæggelse af ATV-sporet mellem Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tulleq nåede frem til Kanger-

luarsuk Tulleq d. 13. september 2021, hvilket var hurtigere end forventet, primært som følge af 

gode sydvendte strækninger uden større udfordringer. De første 16 km og de sidste 40 km er dog 

ikke udført tilfredsstillende. På de sidste 40 km er der ikke blevet placeret underløb, blandt andet 

fordi de indkøbte underløb placeret i Kangerlussuaq var for tunge at transportere ud på sporet. De 

første 16 km er netop blevet betydeligt beskadiget med for megen tung kørsel under anlæggelses-

processen, der både i 2020 og opstarten af 2021 var ramt af mange regnvejrsdage, se bilag 3.  

 

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har i forbindelse med sit tilsyn d. 8. 

juli 2021 netop på den første del af traceet fra Kangerlussuaq gjort anmærkning om megen mudder-

dannelse i traceet (grundet den megen nedbør i anlægssæson 2020 og 2021), hvorfor traceet flere 

steder har bredt sig ud i terrænet. Administrationen har efter input fra tilsynsførende Masanti svaret, 
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at de omtalte strækninger enten vil få påfyldt grus eller vil blive omlagt. Omlæggelserne skal ses i 

lyset af, at sporet uheldigvis blev lagt gennem nogle vådområder i 2020. Ændringerne forventes tid-

ligst gennemført i maj/juni 2022, hvorfor ATV-sporet ikke kan idriftsættes før sommeren 2022. De-

partementet har accepteret disse forslag.  

 

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har d. 13 december 2021 udsendt 

VVM redegørelsen fra Sisimiut til Kangerluarsuk Tulleq (etape 2) gennem vandspærrezonen i of-

fentlig høring. Høringsfristen udløber d. 18. februar 2022, og der blev afholdt borgermøde i Tasera-

lik d. 8. februar om VVM-redegørelsen udarbejdet af Rambøll. Der forventes endelig godkendelse 

af VVM-redegørelsen og vilkår for anlæggelse i marts og april 2022. Det er dermed forventningen, 

at ATV-sporet fra Sisimiut til Kangeluarsuk Tulleq kan anlægges i sommeren 2022 og hele ATV-

sporet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq kan være færdig i efteråret 2022, evt efterår 2023. 

 

I ansøgningen af verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat til UNESCO i 2017 gjorde Qeqqata Kom-

munia opmærksom på, at kommunen ville anlægge et ATV-spor og siden vej mellem Sisimiut og 

Kangerlussuaq inklusiv en stikvej mellem Tasersuaq og vestenden af Aasivissuit-søen. De videre 

undersøgelser og drøftelser har peget på, at det vil være uhensigtsmæssigt, at vejen ender ved vest-

enden af Aasivissuit søen, da der så stadig vil være 10 km frem til hovedsitet Aasivissuit i østenden 

af søen. Styregruppen for verdensarvsområdet har holdt en række møder om udfordringen. Styre-

gruppen er enige om, at det vil være bedre, hvis vejen går længere mod øst. Styregruppen ser frem 

til, at en sårbarhedsvurdering udarbejdet af biologer og arkæologer til sommer kan anbefale, hvor 

langt en vej bør gå mod øst.  

 

Grønlands Selvstyre besluttede i forbindelse med Finansloven for 2020, at der skulle udarbejdes en 

uvildig samfundsøkonomisk vurdering af vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, før Selvstyret 

kunne frigive 5 mio.kr. til forundersøgelser og projektering af vejen. Samtidig skulle Qeqqata Kom-

munia afsætte samme beløb til opgaven. Finansdepartementet pegede på det britiske konsulenthus 

Oxford Global Projects, der i mange tilfælde har kritiseret store offentlige infrastrukturprojekter. 

 

Oxford Global Projects rapport blev offentliggjort d. 3. september 2021, hvor den primære anbefa-

ling lyder:  ”Der er tilstrækkelig understøttende vidnesbyrd fra interessentinterviews, casestudier og 

litteratur til at konkludere, at de primære turistfordele, som præsenteres i forretningsplanen, er sand-

synlige. Investeringen vil formentlig også tilfredsstille et lokalt behov”. Oxford Global Projects si-

ger dermed god for den forretningsplan og samfundsøkonomiske analyse som Arctic Circle Busi-

ness og Qeqqata Kommunia offentliggjorde i 2019 med titlen ”Turismeudvikling via Arctic Circle 

Road”. 

 

Oxford Global Projects anbefaler også udarbejdelsen af et opdateret overslag på anlægs- og drifts-

udgifter på vejen, samt en strategisk dialog mellem det offentlige og private investorer for at sikre, 

at investeringen bliver en gevinst for Grønland. Oxford Global Projects konklusioner frigav Selv-

styrets 5 mio.kr. til forundersøgelser og projektering af vejen. Den 23.11.2021 gav Selvstyret tilsagn 

om tilskud på 4,498 mio kr til projektering af grusvej, ERP projekt 500156. Udvalg for Teknik god-

kendte på møde 28.7.2021 byggeprogram for grusvejen for rådgiverudbud. Qeqqata Kommunia ud-

bød denne projekteringsopgave i efteråret, hvor SM Verkis kom med det økonomisk mest fordelag-

tige tilbud. Tidsplanen indebærer, at der gennemføres forundersøgelser til sommer og et dermed un-

derbygget B-overslag skal foreligge i 4. kvartal.  

 

Rådgiver for grusvej er ved at udarbejde udbudsmateriale for forundersøgelserne ved bl.a. jord-

bundsundersøgelser for hele vejstrækningen Sisimiut – Kangerlussuaq, og arbejdet med forundersø-

gelser ventes at komme i udbud til april. 
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For ATV-spor pågår der kontraktforhandlingermed samme rådgiverfirma som projekterede ATV-

spor Kangerlussuaq – Kangerluarsuk Tulleq om at udarbejde udbudsmateriale for strækningen Kan-

gerluarsuk Tulleq – Sisimiut. Desværre har kommunen på 24.3.2022 endnu ikke modtages VVM-

vilkår for denne del af ATV-spor og vej der bl.a. går gennem vandspærrezonen, og det udsætter 

kontraktindgåelse og udarbejdelse af udbudsmateriale. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Overordnet set er vejtransport mere miljømæssigt bæredygtigt i forhold til flyvning. Ligeledes base-

rer vejtransport sig i højere grad på individuel transport i forhold til flyvning og fører dermed til 

større privat foretagsomhed end transport med offentlige transportmidler.   

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Qeqqata kommunalbestyrelse har over 3 omgange fra 2016, 2019 og 2020 afsat i alt 54 mio.kr. til 

vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq inkl. stikvej mellem Tasersuaq og Aasivissuit.  

 

Det er afsat 29,4 mio.kr. er til anlæggelse af ATV-sporet fra Kangerlussuaq til Sisimiut. I 2020 blev 

der brugt 2,7 mio.kr. på anlæggelse af de første 15 km, og i 2021 har anlæggelsen og VVM-redegø-

relse kostet 15,5 mio.kr. Der er således ud fra foreløbigt årsregnskab 2021 af 27.1.2022 brugt 11,2 

mio.kr. til reparation og færdiggørelse i 2022 fordelt på projekt nr anført herunder:  
Projekt nr Titel Restbeløb 2021, Mio Kr 

500143 Vej mellem Kangerlussuaq og Aasivissuit -2,477 

500179 ATV-spor – VVM for vandspærrezone 0,776 

500180 ATV-spor mellem Sisimiut og Pingu 13,890 

500182 ATV-spor mellem Kangerlussuaq og Pingu -0,544 

500250 Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq -0,464 

IALT ATV-spor Sisimiut - Kangerlussuaq 11,181 

I tabel er ikke medtaget projekt 156 Vejforundersøgelser, projekt 189 Mobiltoiletforhold ATV-spor 

og projekt 300-001 ATV-spor mellem Tasersuaq og Aasivissuit. 

 

Der gøres opmærksom på at der i kommunens budget for overslagsårene 2023-25 ikke er indplace-

ret driftsudgifter til tilsyn eller vedligehold af ATV-spor. Hvis ATV-spor bliver færdiggjort år 2022, 

er der behov for driftsudgifter fra år 2023 og fremover. 

 

Administrationens vurdering 

Når VVM-vilkår for udførelse af ATV-spor gennem vandspærrezone fra Sisimiut til Kangerluarsuk 

Tulleq foreligger fra Selvstyret, kan der udarbejdes projekt for denne strækning af ATV-sporet, med 

C-overslag for udførelsen. Ud fra dette overslag samt pris for udbedring af det udførte ATV-spor, 

kan det opgøres om udførelse af den sidste del af ATV-spor kan udføres inden for den resterende 

budgetramme. 

Det er administrationens vurdering, at ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq i bedste fald 

kan åbnes i efteråret 2022, men det er en stram tidsplan for at sikre dette. Det allerede anlagte ATV-

spor er afgørende for, at forundersøgelser kan gennemføres i sommeren 2022 og dermed for frem-

komsten af et B-overslag på anlæggelse af en grusvej. ATV-sporet mellem Tasersuaq og Aasivissuit 

kan tidligst anlægges i 2023.   

Det er administrationens vurdering, at der i budgetproceduren for budget 2023 og overslagsårene 

bør indarbejdes driftsbudget for ATV-sporet. Såfremt der inden sagen foreligges Økonomiudvalg 

og Kommunalbestyrelse fremkommer nye oplysninger, f.eks. de endelige VVM-vilkår fra Selvsty-

ret, vil dette blive ajourført i denne status. 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage oriente-

ringen til efterretning.  
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Udvalg for Teknik behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 7. april taget sagen til efterretning. 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Under møde den 7. april 2022 blev sagen taget til efterretning. 

 

Indstilling  

Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse  

Taget til efterretning. 

 

Bilag 
1. Referat af kommunalbestyrelsens møde 01/2021 d. 25. februar 2021, pkt. 6.6 

2. Oxford Global Projects risikovurdering af vejprojektet: https://naalakkersuisut.gl//da/Publications  

3. Masanti Opfølgende rapport ATV-spor 23.11.2021. 

 

 

 

  

https://naalakkersuisut.gl/da/Publications
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Punkt 6.3 Borgmesterbeslutning - Ansøgning om genindtræden i kommunalbestyrelse – 

Paneeraq Olsen 

Journalnr. 01.01.03 

Baggrund 

Paneeraq Olsen er valg i kommunalbestyrelsen i valgperioden 1. maj 2021 til 30. april 2025. På 

grund af sit arbejde som Naalakkersuisoq søgte kommunalbestyrelsesmedlem Paneeraq Olsen om 

orlov for ubestemt tid og fået det bevilget den 28. september 2021.  

 

Paneeraq Olsen har den 5. april 2022 ansøgt om genindtræden i kommunalbestyrelsen. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og 

menighedsrepræsentationer § 15, heraf fremgår: 

§ 15. Når et medlem vil være forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen på grund af 

sygdom, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt erhverv, forretninger eller lig-

nende, kan de medlemmer, der er valgt på det forhindrede medlems kandidatliste, herunder enkelt-

kandidater i kandidatforbund, kræve stedfortræderen indkaldt til deltagelse i mødet. Til det konsti-

tuerende møde eller 2. behandling af forsalg til årsbudget, kan stedfortræderen også kræves ind-

kaldt ved forfald af anden grund. Er det ikke på den pågældende kandidatliste valgt nogen medlem, 

som er i stand til at kræve indkaldt, kan stedfortræderen selv kræve sig indkaldt. 

Stk. 2. såfremt et kommunalbestyrelsesmedlem af de i stk. 1 nævnte grunde er hindret i at varetage 

sit hverv i mere end 2 måneder, skal kommunalbestyrelsesmedlemmet begære orlov uden vederlag, 

jf. dog stk. 56, stk. 8. Begæringen sendes til borgmesteren, og skal indeholde oplysninger om bag-

grunden for begæringen, og hvor længe den hindring, som ligger til grund for begæring om orlov, 

forventes at bestå. Fornøden dokumentation for begæringen skal sendes sammen med denne eller 

efter anmodning herom fra borgmesteren. Borgmesteren indkalder herefter stedfortræderen til 

førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. 

 

Faktiske forhold 

Da kommunalbestyrelsesmedlem på orlov kan genindtræde når som helst, må ansøgningen godken-

des. 

 

Når Paneeraq Olsen genindtræder i kommunalbestyrelsen, må suppleanten i Naleraq Jens M. Ly-

berth fratræde den 14. april 2022. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende at: 

 

1. Paneeraq Olsen genindtræder i Kommunalbestyrelsen fra den 15. april 2022 

2. Jens M. Lyberth udtræder af Kommunalbestyrelsen fra den 14. april 2022 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmesteren besluttede den 6. april 2022 på vegne af Kommunalbestyrelsen, at godkende indstil-

lingen. 

 

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling  
Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 
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Afgørelse  

Paneeraq Olsen deltog ikke under punktet. 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Paneeraq Olsens ansøgning om genindtræden i kommunalbestyrelsen af 5. april 2022  
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Punkt 6.4 Borgmesterbeslutning - Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg  

 

Journalnr. 01.01.03 

 

Baggrund 

I anledning af at Paneeraq Olsen er tilbage fra orlov som medlem af kommunalbestyrelsen den 15. 

april 2022 anmodes Naleraq, om at indstille medlemmer og stedfortræder til udvalg m.v. til kom-

munalbestyrelsens godkendelse. 

 

Regelgrundlag  

Det fremgår i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, ”§ 38.  Ud-

træder et medlem i løbet af valgperioden af et udvalg med videre, hvori medlemmet er indvalgt af 

en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne post af den samme 

gruppe.” 

 

Faktiske forhold 

Der skal udpeges ny medlem i: 

1. Økonomiudvalget 

2. Udvalg for Velfæd 

Der skal udpeges ny stedfortræder i: 

1. Udvalg for Teknik 

 

Indstilling 

Naleraq anmodes om at komme med indstilling til kommunalbestyrelsen om godkendelse om ud-

pegning af: 

 

Der skal udpeges ny medlem og suppleant i: 

1. Økonomiudvalget 

2. Udvalg for Velfærd 

 

Der skal udpeges ny stedfortræder i: 

1. Udvalg for Teknik 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmesteren besluttede følgende medlemmer på vegne af Naleraq og Kommunalbestyrelse efter at 

have forhørt Naleraq den 8. april 2022, 

 

Økonomiudvalget: Paneeraq Olsen med Abel Enoksen som suppleant 

Udvalg for Velfærd: Paneeraq Olsen med Abel Enoksen som suppleant 

Stedfortræder i Udvalg for Teknik: Paneeraq Olsen 

 

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling  

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse  

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Udvalgsfortegnelse  
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Punkt 7.1 Formandsberetninger 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 
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Punkt 8.1 Eventuelt 

Juliane Enoksen deltog igen ved mødet fra punktet. 

 
Paneeraq Olsens spørgsmål om planstrategi samt oppositionens eventuelle deltagelse ved kursus om 

socialvæsenets styrelse og organisation blev besvaret af borgmester. 

Spørgsmål om regler for beboerne i ældreboliger vil blive undersøgt og besvares. 

Spørgsmål om kommunen er indblandet ved renovering af sygehuset i følge Finanslovs afsatte 

midler blev besvaret af borgmester. 

Anna Karen Hoffmanns spørgsmål om børnehave i Kangerlussuarmi blev besvaret af formanden for 

udvalg for uddannelse. 

Spørgsmål om problematikken om kommunikationsudstyr blev besvaret af borgmester. 

Kirstine Olsens spørgsmål om børnepolitik blev besvaret af borgmester. 

Spørgsmål om problem med kommunikation af ugeplan i folkeskolerne blev besvaret af formand 

for udvalg for uddannelse. 

Teknisk chef besvarede spørgsmål om gamle faldefærdige bygninger i kommunen.  

Nivi Heilmann Efraimsens spørgsmål om opsætning af kameraer i byerne blev besvaret af borgme-

ster. Politiet spørges og svar tilsendes medlemmerne. 

Steffen Johansens spørgsmål om bontonbroer blev besvaret af teknisk chef. 

Spørgsmål om afsatte midler til forbedring af fiskeri og fangst blev besvaret af formand for udvalg 

for fiskeri, fangst og bygdeforhold.  

Aqqalu Skifte luftede tanken om behandle eventuelt via mail. 

 


