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Punkt 04 Kommunalbestyrelsens foreløbige økonomirapport pr. 31.12.2015   

Journalnr. 06.00 
 
Faktiske forhold 
Forbruget/indtægterne skal ligge på 100,0 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året. 
 
Qeqqata Kommunia Korr. års- Bogført % i 2015

Pr. ultimo december 2015 budget

Administrationsområdet 97.813 93.854 96,0

Teknik 35.132 35.970 102,4

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet 26.600 23.916 89,9

Familieområdet 229.544 222.838 97,1

Undervisning- og kultur 225.118 227.255 100,9

Forsyningsvirksomheder 5.668 6.724 118,6

Driftsudgifter i alt 619.875 610.557 98,5
Anlægsudgifter 105.175 60.646 57,7

Udgifter i alt 725.050 671.203 92,6
Driftsindtægter -665.277 -681.697 102,5

Kasseforskydning 59.773 -10.494

Statusforskydning 11.639 Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/undersk.

Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoorutit

Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoorutitTotal 71.412  
 
 

          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 
Konto Kontonavn (1.000 

kr) 
(1.000 

kr) 
(1.000 kr)  (1.000 

kr) 
(1.000 kr) (1.000 

kr) 
i % 

 

1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET               

10 UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE 7.875 0 -52 7.823 7.352 471 94,0 

11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING 72.113 0 -699 71.414 69.602 1.812 97,5 

12 KANTINEDRIFT 506 0 851 1.257 1.270 -13 101,0 

13 IT 9.869 0 0 9.869 8.506 1.363 86,2 

18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 7.450 0 0 7.450 7.123 327 95,6 

1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 97.813 0 0 97.813 93.854 3.959 96,0 

 

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 93,8 mio. kr. ud af en bevilling på 97,8 mio. kr. 
Det svarer til et forbrug på 96,0 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor. 
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          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 
Konto Kontonavn (1.000 

kr) 
(1.000 

kr) 
(1.000 kr)  (1.000 

kr) 
(1.000 kr) (1.000 

kr) 
i % 

 

2 TEKNIK 
              

20 VEJE, BROER,TRAPPER OG ANLÆG 

M.V. 7.557 0 -278 7.279 7.192 87 98,8 

21 RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING 8.376 0 443 8.819 9.523 -704 108,0 

22 LEVENDE RESSOURCER 
360 0 65 425 201 224 47,3 

23 FORSKELLIGE KOMMUNALE 

VIRKSOMHEDER 4.432 70 -371 4.131 4.355 -224 105,4 

24 UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME -2.305 0 640 -1.665 -1.449 -216 87,0 

25 BRANDVÆSEN 
6.753 0 0 6.753 6.970 -217 103,2 

27 ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER 11.839 0 -2.449 9.390 9.177 213 97,7 

2 TEKNIK 37.012 70 -1.950 35.132 35.970 -838 102,4 
 

Teknik har et samlet forbrug på 36,0 mio. kr. ud af en bevilling på 35,1 mio. kr. Det svarer til et 
forbrug på 102,4 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor. 
 
Forbruget omfatter bl.a. indkøb af ny gummiged til 1,2 mio.kr. samt 0,5 mio.kr. til ½-part i en 
asfaltudlægger, ligesom der er omplaceret midler til drift af forbrændingsanlægget. Forbrug til 
snerydning har været større end tidligere år, 
 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 
Konto Kontonavn (1.000 

kr) 
(1.000 

kr) 
(1.000 kr)  (1.000 

kr) 
(1.000 kr) (1.000 

kr) 
i % 

 

3 ARBEJDSMARKEDS-OG 
ERHVERSOMRÅDET 

              

34 BESKÆFTIGELSESFREMMENDE 

FORANSTALTNINGER 

4.997 0 -749 4.248 3.295 953 77,6 

35 REVALIDERING 1.745 0 -400 1.345 993 352 73,8 

37 KOMMUNALE 

ERHVERSENGAGEMENTER 

6.034 0 0 6.034 4.811 1.223 79,7 

38 VEJLEDNINGS OG 

INTRODUKTIONSCENTER 

14.173 0 800 14.973 14.980 -7 100,0 

3 ARBEJDSMARKEDS-OG 
ERHVERSOMRÅDET 

26.949 0 -349 26.600 23.916 2.684 89,9 

 

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 23,9 mio. kr. ud af en bevilling på 
26,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 89,9 %. Der er gennemført omplaceringer som vist 
ovenfor. 
 
Samlet set er forbruget på konto 3 mindre end bevillingen, til trods for nye udfordringer i 
forbindelse med erhvervsworkshop og ATV-spor med tilknytning til Kangerlussuaq. 
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          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 
Konto Kontonavn (1.000 

kr) 
(1.000 

kr) 
(1.000 kr)  (1.000 

kr) 
(1.000 kr) (1.000 

kr) 
i % 

 

4 FAMILIEOMRÅDET               

40 FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER 260 -140 100 220 257 -37 117,0 

41 HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR 

BØRN 

33.654 9.529 -3.263 39.920 40.538 -618 101,5 

43 SOCIAL FØRTIDSPENSION 13.034 297 123 13.454 12.471 983 92,7 

44 UNDERHOLDSBIDRAG 211 0 0 211 211 0 100,0 

45 OFFENTLIG HJÆLP 17.564 1.491 1.547 20.602 19.963 939 96,9 

46 ANDRE SOCIALE YDELSER 9.546 -599 138 9.085 9.049 36 99,6 

47 ÆLDREFORSOG 59.043 4.256 78 63.377 62.235 1.142 98,2 

48 HANDICAPOMRÅDET 75.506 5.269 1.437 82.212 77.812 4.400 94,6 

49 ANDRE SOCIALE UDGIFTER 623 0 -160 463 302 161 65,2 

4 FAMILIEOMRÅDET 209.441 20.103 0 229.544 222.838 6.706 97,1 

 

Familieområdet har et samlet forbrug på 222,8 mio. kr. ud af en bevilling på 229,5 mio. kr. Det 
svarer til et forbrug på 97,1 %. Der er gennemført tillægsbevillinger og omplaceringer som vist 
ovenfor. 
 

          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 
Konto Kontonavn (1.000 

kr) 
(1.000 

kr) 
(1.000 kr)  (1.000 

kr) 
(1.000 kr) (1.000 

kr) 
i % 

 

5 UNDERVISNING OG KULTUR               

50 DAGFORANSTALNINGER FOR 

BØRN OG UNGE 

65.492 433 174 66.099 69.146 -3.047 104,6 

51 SKOLEVÆSENET 125.200 0 -214 124.986 125.360 -374 100,3 

53 FRITIDSVIRKSOMHED 14.058 539 508 15.105 15.397 -292 101,9 

55 BIBLIOTEKSVÆSEN 2.282 0 -100 2.182 2.209 -27 101,2 

56 MUSEUM 3.200 859 -5 4.054 2.824 1.230 69,7 

59 FORSKELLIGE KULTURELLE & 

OPLYSNINGER 

12.706 0 -14 12.692 12.319 373 97,1 

5 UNDERVISNING OG KULTUR 222.938 1.831 349 225.118 227.255 -2.137 100,9 

 

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 227,3 mio. kr. ud af en bevilling på 225,1 mio. kr. 
Det svarer til et forbrug på 100,9 %. Der er gennemført tillægsbevillinger og omplaceringer som 
vist ovenfor. 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 
Konto Kontonavn (1.000 

kr) 
(1.000 

kr) 
(1.000 kr)  (1.000 

kr) 
(1.000 kr) (1.000 

kr) 
i % 

 

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER               

66 RENOVATION M.V. 768 0 -1.061 -293 201 -494 -68,4 

68 ØVRIGE 

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

2.950 0 3.011 5.961 6.523 -562 109,4 

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 3.718 0 1.950 5.668 6.724 -1.056 118,6 
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Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 6,7 mio. kr. ud af en bevilling på 5,7 mio. kr. Det 
svarer til et forbrug på 118,6 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor. 
 
I Maniitsoq er der gennemført udskiftning af asketransportør til forbrændingsanlægget, og som 
følge af fejl hos Nukissiorfiit har der i en længere periode været problemer med at afsætte varme til 
selskabet – med mindre indtægt til følge. Tilsvarende har et havari på elektrofilter i Sisimiut været 
årsag til en stilstand på ca. 2 mdr. – ligeledes med mindre indtægt til følge.  
 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 
Konto Kontonavn (1.000 

kr) 
(1.000 

kr) 
(1.000 kr)  (1.000 

kr) 
(1.000 kr) (1.000 

kr) 
i % 

 

7 ANLÆGSOMRÅDET               

70 ANLÆGSUDGIFTER VEDR. 

EKSTERNE OMRÅDER 

38.820 7.731 635 42.186 22.683 19.503 53,8 

72 ANLÆGSUDGIFTER VEDR.  

DET TEKNISKE OMRÅDE 

8.000 4.052 0 12.052 11.196 856 92,9 

73 ANLÆGSUDGIFTER VEDR. 

ARB.MARK.-OG 

ERHVERSOMRÅDET 

0 0 0 0 0 0 0,0 

74 ANLÆGSUDGIFTER VEDR. 

FAMILIEOMRÅDET 

0 9.872 0 9.872 8.744 1.128 88,6 

75 ANLÆGSUDGIFTER VEDR. 

UNDERVISNING & KULTUR 

8.969 7.239 0 16.208 8.719 7.489 53,8 

76 ANLÆGSUDGIFTER VEDR. 

FORSYNINGSVIRKSOMHED 

0 3.769 0 3.769 265 3.504 7,0 

77 ANLÆGSUDGIFTER VEDR. 

BYGGEMODNING 

3.250 18.473 -635 21.088 9.040 12.048 42,9 

7 ANLÆGSOMRÅDET 54.039 51.136 0 105.175 60.646 44.529 57,7 

 

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 60,6 mio. kr. ud af en bevilling på 105,2 mio. kr. Det 
svarer til et forbrug på 57,7 %.  
Det generelt lave forbrug på anlægsområdet skyldes nogle anlægssager kom sent i gang.  
Til de enkelte kontoområder kan bemærkes: 
 
Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq 
Det noget lavere forbrug skyldes et antal anlægssager er blevet senere igangsat eller afventer 
afklaring: 

x Konto 70-55, hvor 2 x16 handicapboliger afventer byggetilladelse for projektrevision og 
kontraktskrivning. 

x Konto 70-62-40 er byggesæt til Sarfannguit. Entreprenørernes tilbud ved licitation forår 
2015 oversteg det budgetterede beløb med 1,3 mil kr. Nyt udbud er udsendt for licitation til 
marts 2016. 

x Konto 72-41 Kloakrenovering på strækningen ved Blok 6 er afsluttet. Entreprenør er 
forsinket på strækning ved Aqqusinersuaq overfor TelePost. Ligger vinterstille og fortsættes 
til sommer. 

x Konto 72-52 Renovering af brættet. Der har ikke været personaleressourcer til at fortsætte 
arbejdet. 

x Konto 72-93 Pontonbroer, hvor placering er uafklaret. 
x Konto 75-40-12 Skolerenovering Minngortunnguup. Der har ikke været personaleressourcer 

til at udbyde sanering af gamle skolebygninger og etablering af skolegård. 
x Konto 76-11 Spildoliebrænder afventer Selvstyrets miljøgodkendelse. 
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x Konto 77-15 Akia C14/15. Der er ikke udarbejdet plangrundlag for vejarbejdet. 
x Konto 77-19 vejomlægning ved havn afventer ændring af arealtildelinger som følge af ny 

fiskefabrik på havn. 
Øvrige anlægssager forløber planmæssigt. 
 
Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik 
 

x Konto 70 er opførelse af 12 ældreboliger i Maniitsoq og 1 byggesæt i Napasoq i gang. For 
handicapboliger er jordarbejdet påbegyndt i december. 

x Konto 72 er anskaffet ny pistemaskine og ny asfaltudlægger. Asfaltering er gennemført.  
x Konto 74 er ombygning af Aja til musikskole og foreninger færdig. Ældreforeningen, Røde 

Kors og Ligkisteforeningen er flyttet til de nye lokaler i Aja. 
x Konto 75 er opførelsen af ungdomsklub i Maniitsoq færdig. Daginstitution i Atammik er 

under projektering. 
x Konto 76 kører skrotoprydning på dumpen i Maniitsoq videre. 

 
Forbrug pr. omkostningssted  

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Sted Stednavn

Byer og bygder i alt -7.370 67.140 0 59.770 -10.551 70.321 -17,7%

A SISIMIUT 310.393 32.962 4.657 348.012 312.197 35.815 89,7%
B KANGERLUSSUAQ 24.572 1.790 1.050 27.412 28.624 -1.212 104,4%
C SARFANNGUIT 7.478 630 320 8.428 7.024 1.404 83,3%
D ITILLEQ 6.059 148 -258 5.949 5.248 701 88,2%
E FÆLLES BYGDER 1.229 500 -52 1.677 960 717 57,2%
F KANGAAMIUT 18.695 -80 -169 18.446 18.059 387 97,9%
G ATAMMIK 8.913 1.810 1.096 11.819 9.592 2.227 81,2%
H NAPASOQ 4.945 93 889 5.927 5.013 914 84,6%
I MANIITSOQ 199.450 35.287 4.013 238.750 216.393 22.357 90,6%
J FÆLLES -589.104 -6.000 -11.546 -606.650 -613.661 7.011 101,2%

A SISIMIUT 310.396 32.962 4.657 348.015 312.197 35.818 89,7%

1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 26.447 0 -564 25.883 25.451 432 98,3%
2 TEKNIK 17.231 0 -1.304 15.927 16.645 -718 104,5%
3 ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET 11.004 0 -192 10.812 10.994 -182 101,7%
4 FAMILIEOMRÅDET 101.595 4.518 5.750 111.863 110.273 1.590 98,6%
5 UNDERVISNING OG KULTUR 123.041 1.586 -464 124.163 126.854 -2.691 102,2%
6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 839 0 1.431 2.270 3.168 -898 139,6%
7 ANLÆGSOMRÅDET 30.239 26.858 0 57.097 30.566 26.531 53,5%
8 INDTÆGTER OG RENTER 0 0 0 0 -11.754 11.754 0,0%

I MANIITSOQ 199.450 35.287 4.013 238.750 216.393 22.357 90,6%

1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 15.244 0 865 16.109 16.004 105 99,3%
2 TEKNIK 10.540 0 30 10.570 11.174 -604 105,7%
3 ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET 6.883 0 -171 6.712 6.222 490 92,7%
4 FAMILIEOMRÅDET 83.348 15.500 3.292 102.140 97.434 4.706 95,4%
5 UNDERVISNING OG KULTUR 62.929 245 11 63.185 63.607 -422 100,7%
6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 906 0 621 1.527 1.964 -437 128,6%
7 ANLÆGSOMRÅDET 19.600 19.542 -635 38.507 22.335 16.172 58,0%
8 INDTÆGTER OG RENTER 0 0 0 0 -2.347 2.347 0,0%

Driftsudgifter inkl. anlæg pr. sted (1.000 kr.)

 
 

Kangerlussuaq har merforbrug, hvor resten af bygdernes forbrug vedr. drift forløb som forventet. 
Der er merforbrug på konto 2, 3, 5 og 6 – teknik, arbejdsmarked- og erhvervsområdet, undervisning 
og kultur samt forsyningsvirksomheder i Sisimiut, og et merforbrug på konto 2 og 6 – teknik og 
forsyningsvirksomheder i Maniitsoq.  
  



Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2016, den 25. februar 2016 
 

 

10 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 
Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 

qeqqata@qeqqata.gl 

 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 
Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)  (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 
 
8 INDTÆGTER OG RENTER               

80 PERSONLIG INDKOMSTSKAT -305.047 -6.000 0 -311.047 -312.266 1.219 100,4 

81 SELSKABSSKAT -4.000 0 0 -4.000 -13.655 9.655 341,4 

83 GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING -335.533 0 0 -335.533 -335.240 -293 99,9 
85 RENTER,KAPITALAFKAST SAMT 

KURSTAB-OG GEVINST 
-11.197 0 0 -11.197 -11.616 419 103,7 

86 ANDRE INDTÆGTER -4.600 0 0 -4.600 -6.658 2.058 144,7 

88 AFSKRIVNINGER 1.100 0 0 1.100 -2.262 3.362 -205,6 

8 INDTÆGTER OG RENTER -659.277 -6.000 0 -665.277 -681.697 16.420 102,5 

Qeqqata Kommunia har indtægter og renter samt afskrivninger på 681,7 mio. kr. ud af en samlet 
bevilling på 665,3 mio. kr. Det svarer til indtægter og afskrivninger på 102,5 %.  
Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 11 måneder, idet acontoskat 
afregnes bagud.  
Selskabsskat (konto 81-01) for 2015 er afregnet primo 2016.  
Qeqqata Kommunia har i årets haft indtægter fra renter, kapitalafkast, kurstab- og gevinst i 
overensstemmelse med forventningerne. 
Andre indtægter omfatter bl.a. de lovfæstede gebyrer, som kommunen kan opkræve i forbindelse 
med administration i omlægningssager vedr. boliglån. 
Salg af fast ejendom vedr. 1 byhus i Sisimiut samt 11 bygdehuse. 
Afskrivninger er gennemført i overensstemmelse med bevilling. Årsag til at konto 88 slutter med en 
positiv saldo er, at Skattestyrelsens juridiske afdeling har meddelt, at kommunen reelt ikke er i 
restance vedr. gamle A-skatteforhold, hvorfor det vil være muligt, at tilføre afskrivningskontoen et 
beløb på 4.084.393 kr., svarende til den oprindelige nettobogføring. Denne sag blev forelagt og 
godkendt på ØU 01/2015.  
 
Forventet ultimo beholdning 
De likvide aktiver forventes at falde fra 42,9 mio. kr. til -34,4 mio.kr. Dette resultat bygger på 
størrelsen af den likvide beholdning primo 2015, driftsresultat med et overskud på 7,4 mio. kr. i 
2015, regulering for andelsboliglån, driftsmæssige tillægsbevillinger samt de statusforskydninger 
der har været afholdt i 2015. 
 
Likvid beholdning primo 2015 42.955.000

Driftsresultat  iht. budget 2015 7.367.000
Statusforskydninger  jf. budget 2015 -4.986.000
Andelsboliglån jf. årsberetning 2014 -12.600.000
Tillægsbevilling drift, jf. bilag -67.140.000
Samlet kasseforskydning -77.359.000

Likvid beholdning ultimo 2014 -34.404.000  
 
Den faktiske likvide beholdning ultimo 2015 vil ud fra den seneste balanceopgørelse slutte med en 
beholdning på ca. 28,5 mio. kr., primært som følge af mindreforbrug i anlægsbudgettet. 
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Afgivne tilsagn om boliglån efter 20-20-60 ordningen for 2015, og som ikke er udbetalt ved 
årsskiftet, udgør i alt 5 mio. kr. Lånetilsagnene forventes udbetalt i 2016.  
 
Restancer 
De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 04.01.2016 i alt på 72,5 mio. kr., 
hvilket er en forøgelse på ca. 6,5 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år. Tilgodehavende vedr. A-
bidrag ydet som forskud har fortsat en stigende tendens. A-bidragsrestancerne overgivet til 
Skattestyrelsen nedskrevet med ca. 0,8 mio.kr. fra 11,2 til 10,4 mio.kr.  
 
Administrationens indstilling 
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 
-at den foreløbige rapport tages til orientering 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har på sit møde den 18. februar 2016 godkendt indstillingen. 
 
Indstilling  
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at den foreløbige rapport tages til orientering,  
 
Afgørelse 
 
 
Bilag 
1. Balance for Qeqqata Kommunia  
2. Restancelisten pr. 4. januar 2016 
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Punkt 05 Overordnet tidsplan for budget 2017 samt overslagsårene 2018- 2020 
 
Journalnr. 06.01.01 
 
Baggrund 
Chefgruppen har udarbejdet forslag til overordnet tidsplan for budget 2017 samt overslagsårene 
2018-2020. 
 
Regelgrundlag  
I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse fremgår det af: 
 
§ 25. stk. 1 nr. 4 og 5, at Økonomiudvalgets opgaver er: 
4) Varetagelse af udarbejdelsen af generelle principper for den økonomiske planlægning, som er 
bindende for de stående udvalgs indstillinger til kommunalbestyrelsen. 
5) Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens sektorplanlægning ved at fastsætte 
generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse og oplysningsgrundlag. 
 
§ 41. stk. 1, 2 og 3, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det 
kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt 
budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år. 
Stk. 2. Årsbudgettet skal dække samtlige indtægter og udgifter for kommunen samt forskydninger i 
kommunens likvide midler og finansposter. 
Stk. 3. Årsbudgettet skal på alle områder være udtryk for de reelt forventelige udgifter, indtægter og 
andre bevægelser 

I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, 
likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen fremgår det af 

§ 1.  stk. 1, at Kommunernes budget med flerårige budgetoverslag skal vedtages inden udløbet af 
fristen for fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent i landstingsloven om indkomstskat. 
Stk. 2., at Økonomiudvalget skal afgive budgetforslaget til kommunalbestyrelsen senest 2 måneder 
før udløbet af den i stk. 1, nævnte frist. 

Faktiske forhold 
Tidsplanen er stort set identisk med sidste års tidsplan. Forslag til budgetændringerne fra insti-
tutionerne skal være behandlet i fagudvalgene inden budgetseminar svarende til forrige år. I for-
bindelse med indsendelse af forslag fokuseret på, at partierne, bygdebestyrelserne og chefgruppen 
kan indsende omprioriteringsforslag. Dermed skulle der gerne komme fokus på både ønsker og 
besparelser, og på omprioriteringer på tværs af de kommunale områder.    
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Tidsplanen i sig selv indeholder ikke økonomiske og administrative konsekvenser, men udarbejdel-
sen af et retvisende budget er en større og vanskelig opgave, der beslaglægger en del ressourcer i 
administrationen. 
 
Det skal pointeres, at de politiske partier, bygdebestyrelserne og chefgruppen har frist til d. 20. juni 
2016 til at komme med omprioriteringsforslag til budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020.  
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Administrationens vurdering 
Administrationen finder det væsentligt, at der udarbejder retvisende økonomiske rammer for budget 
2017 samt overslagsårene 2018-2020. Chefgruppen har godkendt overordnet tidsplan ved et 
chefgruppemøde jf. referat herfor. 
 
Administrationens indstilling 
Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse, 
 
-at den overordnede tidsplan for behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 
godkendes 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har på sit møde den 18. februar 2016 godkendt indstillingen. 
 

Indstilling 
Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at den overordnede tidsplan for behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 
godkendes 
 

Afgørelse 
 

Bilag 
Overordnet tidsplan for behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018  
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Punkt 06  Anlægsregnskaber, Sisimiut. 
 
Journalnr. 06.03.03 
 

Baggrund 
Der er udarbejdet anlægsregnskaber over afsluttede anlægsopgaver for: 

x Erhvervsvej Qinngunnguanut vej langs Ulkebugten 2007-15. 
x Uafsluttede byggesager 2008-13. 
x Miljøaffaldstiltag, dumpoprydning Sisimiut 2014-15. 
x Miljøbehandlingshal og 2 modtagecontainer 2015. 

 
Regelgrundlag  
For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i 
Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen og efterfølgende 
revisionspåtegnes. 
 
Faktiske forhold 

Følgende 4 anlægsopgaver er afsluttede og ibrugtagne: 
Konto 72-96-10 Erhvervsvej Qinngunnguanut, vej langs Ulkebugten. 
Konto 70-53-10 Uafsluttede byggesager, 2008-13. 
Konto 76-42-10 Miljøaffaldstiltag dumpoprydning Sisimiut. 
Konto 76-43-10 Miljøbehandlingshal og 2 modtagecontainere. 
 
Konto betegnelse Anlægsbevilling, Anlægsudgifter Afvigelse 
Erhvervsvej Qinngunnguanut 26.372.000 Kr QK 23.361.259,25 Kr +11,4 % 
Uafsluttede byggesager 2008-13   1.179.000 Kr QK      763.964,54 Kr.  +35,2% 
Miljøaffaldstiltag, dumpoprydning Sis.   1.000.000 Kr DMN   1.000.000,00 Kr  0 % 
Miljøbehandlingshal, 2 modtagecont.      580.000 Kr DMN      580.000,00 Kr.  0 % 
Afvigelse regnet med fortegn, - = merforbrug, + = mindreforbrug. 
Bevilling: QK = Qeqqata Kommunia, DMN = Departement for Miljø og Natur 
 
Bæredygtige konsekvenser 
Det er et krav fra revision at der udarbejdes anlægsregnskaber. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 

Regnskabs afslutning for revisionens efterfølgende godkendelse.  
Mindreforbrug på anlægssagerne Erhvervsvej Qinngunnguanut og Uafsluttede byggesager 
tilbageleveres til kassebeholdning. 
 
Administrationens vurdering 

Det vurderes, at anlægsregnskaberne er retvisende. Det skal bemærkes at tilsyn og byggeledelse for 
de 2 miljøsager er udført af kommunen, lønudgift hertil er ikke bogført på anlægskonti. 
 
 
 
For Erhvervsvej Qinngunnguanut kt 72-96-10 vedtog TMU på møde 4.9.2009 at reducere 
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hovedvejens bredde til samme bredde som øvrige hovedveje i byen og at udføre vejen grusbefæstet 
som den eksisterende vej til grusgraven. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 11,4 % af 
bevillingen, primært grundet den mindre vejbredde og udeladelse af asfaltering. 
 
For Uafsluttede Sager kt 70-53-10 er der et mindreforbrug på 35,2% i forhold til bevilling. Dette 
beløb tilbageleveres kassebeholdning og advokatudgifter til resterende retssager på anlægsområdet 
(pt. 1 stk vedr. konkurs Kussangasoq afsnit 7) konteres fremover 11-00-06-12-02 Advokat- og 
revisionsbistand. 
 
For Miljøaffaldstiltag dumpoprydning Sisimiut kt 76-42-10 er hele bevillingen fra Selvstyret brugt 
og refusion hjemtaget uden merforbrug på anlægskonto. 
 
For Miljøbehandlingshal og 2 modtagecontainere kt 76-43-10 er hele bevillingen fra Selvstyret 
brugt og refusion hjemtaget uden merforbrug på anlægskonto. 
 
Administrationens indstilling 
Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen, 
- at godkende de 4 ovennævnte anlægsregnskaber. 
 
Teknik & Miljøudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 8. december 2015 godkendt indstillingen. 
 
Teknik & Miljøudvalgets indstilling 
Teknik & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
- at godkende de 4 ovennævnte anlægsregnskaber 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 15. december 2015 godkendt indstillingen. 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
- at godkende de 4 ovennævnte anlægsregnskaber 
 
Afgørelse 
 
Bilag 

1. Anlægsregnskab konto 72-96-10 Erhvervsvej Qinngunnguanut 
2. Anlægsregnskab konto 70-53-10 Uafsluttede Byggesager. 
3. Anlægsregnskab konto 76-42-10 Miljøaffaldstiltag, dumpoprydning Sisimiut. 
4. Anlægsregnskab konto 76-43-10 Miljøbehandlingshal og 2 modtagecontainere. 
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Punkt 07 Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering og IKM-ventilation i 
vuggestuen Nuka 

 
Journal nr. 06.02.01 
 
Baggrund 
Rådgivningsfirma har nu færdiggjort hovedprojekt på tagrenovering af Vuggestuen Nuka og nye  
tegninger er tegnet og Revideret B-overslag foreligger. Ligeledes har rådgivningsfirma lavet et 
overslag til IKM-ventilation (IKM=Inde Klima Miljø) i vuggestuen Nuka. 
 
Regelgrundlag  

x Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 
x Bygningsreglement 2006 

 
Faktiske forhold 
Byggeopgaven 
Der forelægger nu et hovedprojekt, samt tegninger over byggeopgaven. 
Det samlede tagareal er på 725m2. 
Tagkonstruktionen opfylder ikke kravene til placering af dampspærre hvor der ligger 180 mm 
isolering indenfor og ca. 75 mm udenfor og der skal som følge ske en efterisolering af hele 
tagkonstruktionen. Renoveringen vil blandt andet omfatte følgende arbejder: 
 
• Al udvendig tagdækning fjernes 
• Eksisterende indvendige dampspærre (blå elefanthud) fjernes 
• Der monteres ny udvendig tagisolering. 
• Der monteres nye tagplader(krydsfiner) som underlag for ny tagpap. 
• Der monteres ny inddækning mv. samt stern og vindskede og alle sammenskæringer til tag 

ved høvlede områder. 
• Hele vuggestuen males udvendig – gælder trapper med eksklusiv hegn omkringliggende 

vuggestuen. 
 
Derudover skal der ske en udskiftning af vinduerne i hvælvingerne til en lavere model som følge at 
renoveringen giver tykkere tagkonstruktion. Desuden vil tagkonstruktionen bliver undersøgt for evt. 
svigt som følge af meget færden på taget. 
 
Indeklima miljøet i vuggestuen Nuka er kritisabel, og har resulteret i meget fugt og dryp fra loft, 
samtidig med det utætte tag, og ikke færdige lavet gennemførte udluftnings rør fra toiletter ud 
gennem tagkonstruktionen. (se bilag x) har også medvirket til et dårligt indeklima på stuerne, med 
tung luft. 
Rådgivningsfirma har anbefalet IKM-ventilation (IKM=Inde Klima Miljø). (Samme anlæg er opsat 
i Grønlandsbanken Sisimiut). IKM-ventilation skal ventilere 4 grupperum (2 små og 2 større) samt 
det fælles aktivitetsrum.  
Friskluft - opvarmningsenheder skal monteres i ydervæg og varmeforsynes (til opvarmning af den 
frisk luft der bliver suget ind).  Udsugning af gammel luft, vil ske fra de tilhørende toiletrum, hvor 
de naturlige aftræk samtidig fjernes, så mindst mulig antal taggennemføringer bliver resultatet. 
Afkast af gammel luft sker gennem nordgavl for at undgå taghætter. Så undgås det at der bliver ført 
udluftningsventilerne op gennem taget, fra toiletterne.  
Bæredygtige konsekvenser 
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Det er bæredygtigt at vuggestuen Nukas tag bliver renoveret forsvarligt og der ikke mere skal 
fortages lappeløsninger som har været så dyre og har været med til at vuggestuen har haft store 
reparations omkostninger hvert år på budgettet.  
Det er bæredygtigt at Vuggestuen Nukas tagdækning bliver tæt og at der kommer ordentlig 
udluftning på stuerne. Det giver et bedre indeklima og bedre arbejdsmiljø at være i, for børnene som 
kravler på gulvet og de voksne som sidder meget på gulvet i børnehøjde. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det samlede overslag er på 1.961.000 kr. 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia vil få en god og miljøvenlig vuggestue 
når tagdækning bliver renoveret og der bliver opsat et IKM-ventilations anlæg.  
 
Licitation vil ske i slutningen af februar. 
 
Administrationens indstilling 
Administrationen indstiller til Uddannelses- Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse,  
 
- en ekstrabevilling på 1.961.000 kr. til ny tagdækning/tagisolering og  IKM-ventilations i 
vuggestuen Nuka 
 
Uddannelses- fritids- og kulturudvalget behandling af sagen 
Udvalget har på sit møde den 16. februar 2016 godkendt indstillingen. 
 
Økonomiudvalget behandling af sagen 
Udvalget har på sit møde den 18. februar 2016 godkendt indstillingen. 
 
 
Indstilling 
Uddannelses- Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens 
godkendelse,  
 
-en ekstrabevilling på 1.961.000 kr. til ny tagdækning/tagisolering og IKM-ventilations i 
vuggestuen Nuka. 
 
Afgørelse 
 
 
Bilag 

1. SA - TAGRENOVERING AF VUGGESTUEN NUKA, SISIMIUT 
2. B – overslag 
3. Tegninger 
4. Overslag ventilation – IKM – system 
5. Mødereferat nr. 2 
6. Sag fra 2014 
7. Billeder 
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Punkt 08 Henvendelse fra beredskabsmandskabet i Kangaamiut. 

Journal nr. 85.04.07 
 
Baggrund 
Beredskabsmandskabet i Kangaamiut har i en fælles skrivelse af 23. oktober 2015 lagt op til at 
fratræde deres virke. 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand og 
eksplosionsforebyggende foranstaltninger 
Inatsisartutlov nr. 14 af 3. december 2012 om ændring af Inatsisartutlov om redningsberedskabet i 
Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger. 
Grønlands Hjemmestyrets Cirkulære nr. 1 af 1. april 1994 om standardudrykning og 
mandskabsnormering 
Teknik- og miljøudvalget er ansvarlig for beredskabsområdet i Qeqqata Kommunia. 
 
Faktiske forhold 
Beredskabsmandskabet gør i fælles skrivelse af 23. oktober 2015 opmærksom på deres utilfredshed 
med 4 forhold: 

1. Beredskabsmaterielet (køretøjet) i Kangaamiut 
2. Manglende uddannelse af røgdykkere 
3. Manglende uddannelse af pumpepassere og chaufører  
4. Sikkerhedsuddannelse generelt i Qeqqata Kommunia / Grønland 

 
Ift. punkt 1 besluttede beredskabskommissionen på sit møde d. 12. maj 2015, at indhente den 
nationale beredskabskommissions bemærkninger til det forskelligartede niveau som landets bygder 
har med hensyn til mandskabs og materiel. Kommuneqarfik Sermersooqs bygder synes at have et 
højere niveau end resten af landet. Beredskabschefen har rykket beredskabskommissionen for svar.  
 
Ift. punkt 2 viser mandskabsoversigten for Kangaamiut, at der er for få røgdykkere. I henhold til 
cirkulæren om mandskabsnormering skulle der være 10 uddannet røgdykkere og der er i dag 0 
uddannede røgdykkere i Kangaamiut.  Derudover mangler 4 Grunduddannelse Indsats. Endelig 
mangler vi at uddanne formanden og 2 beredskabsmestre som holdledere. Der forventes afholdt 
røgdykkerkursus og holdlederkursus i 2016 gennem Den Grønlandske Brandskole, hvor 
Kangaamiut bør have et antal deltagere med, som Den Grønlandske Brandskole giver plads til.  
 
Ift. punkt 3 viser mandskabsoversigten for Kangaamiut, at der er for få chauffører med stort køretøj 
(1) samt 4 ikke uddannede pumpepassere. Der planlægges køreskole i Maniitsoq samt 24 timers 
pumpepasserkursus, ligeledes i Maniitsoq i 2016   
 
Ift. punkt 4 synes der ikke umiddelbart problemer med sikkerhedsuddannelsen i Qeqqata 
Kommunia / Grønland, men behov for at opdatere Cirkulæret vedr. standardudrykning og 
mandskabsnormering fra 1994.  
 
Bæredygtige konsekvenser 
Ingen. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Anskaffelse af en nyt køretøj til beredskabet i Kangaamiut er en betydelig udgift, der vil beløbe sig 
til over 1 mio. kr. ved køb af en brandkøretøj af typen Mercedes Sprinter opbygget som 
brandkøretøj 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at den nationale beredskabskommission bør få udmeldt niveauet 
for beredskabsmandskab, -køretøjer og -uddannelse i bygderne. Det er administrationens vurdering, 
at Kangaamiut bør få tilmeldt flere deltagere til de generelle kurser på beredskabsområdet gennem 
Den Grønlandske Brandskole.  
 
Administrationens indstilling 
Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse 
-at orienteringen tages til efterretning  
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har på sit møde den 10. november 2015 godkendt indstillingen. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til økonomiudvalgets godkendelse 
 
-at orienteringen tages til efterretning  
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har på sit møde den 17. november godkendt indstillingen 
 
Kommunalbestyrelsens behandling af sagen 
Kommunalbestyrelsen udsatte dagsordenspunktet da indstilling til økonomiudvalget fra Teknik og 
Miljøudvalget var forkert. 
 
Den videre sagsbehandling. 
Den rette indstilling er: 
Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 10. november 2015 besluttede at man hurtigst muligt 
udskifter køretøjet, og videresende sagen til Økonomiudvalget. 
 
Teknik og Miljøudvalg indstiller til Økonomiudvalget at godkende at man hurtigst muligt udskifter 
køretøjet. 
Økonomiudvalget godkendte indstillingen på sit møde d. 15. december 2015. 
 
Indstilling 
Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse 
 
At der gives tillægsbevilling på 1.381.000 kr. til indkøb af Mercedes-Benz spinter til beredskabet i 
Kangaamiut 
 
Afgørelse 
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Bilag 
1. Referat af Beredskabskommissionens punkt 5 af 12. marts 2015. 
2. Brev fra beredskabsmandskabet i Kangaamiut af 23. oktober 2015 
3. Referat af Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2015 
4. Teknisk specifikation på Mercedes-Benz Sprinter  
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Punkt 09 Udflytning af arbejdspladser fra hovedstaden til kysten  
 
Journalnr. 00.03.00 
 
Baggrund 
Rapporten om ”En ligeværdig fremtid” er udarbejdet af Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq 
og Qaasuitsup Kommunia, og det tre borgmestre har ved politiskkoordinationsgruppemødet i Nuuk 
afholdt pressemøde hvor de fremlagde rapporten. Heri anbefaler man at der flyttes 600 
arbejdspladser fra Nuuk til resten af kysten, hvor der i Qeqqata Kommunia er lagt op til 147 
arbejdspladser. 
 
Regelgrundlag 
Selvstyret er ansvarlig for implementering af strukturreformen og for flytninger af Selvstyrejede 
virksomheder og administrative enheder. 
 
Faktiske forhold 
Det offentlige har flyttet arbejdspladser fra resten af landet til hovedstaden. Dette gælder blandt 
andet tolkeuddannelsen, og Pisiffik hovedkontor samt dele af Boligselskabet INI A/S der er flyttet 
fra Sisimiut til hovedstaden. Det oprindelige erhvervsselskab Sulisa A/S blev flyttet fra Maniitsoq 
til hovedstaden. 
Den Danske Stats arbejdspladser placeres i hovedstaden. Således er Arktisk Kommando flyttet fra 
Grønnedal til hovedstaden, og det statslige infrastruktur selskab Naviair fra Kangerlussuaq er også 
flyttet til hovedstaden. 
For øjeblikket er anlægsarbejdet startet i forbindelse med etablering af en ny lukket anstalt i 
hovedstaden, med andre ord er der fortsat centralisering af arbejdspladser og selvskaber som går 
udover Kommunerne.  
 
Vi udenfor hovedstadskommunen foreslår, at der med udflytning af Selvstyrets arbejdspladser og 
gennemførelse af strukturreformen genskabes et ligeværdigt samfund. Grønland skal igen være et 
sammenhørigt og stærkt land. 
 
Vi foreslår, at der skabes stordriftsfordele og synergieffekter ved at placere Selvstyrets 
arbejdspladser relateret til de forskellige byers uddannelsesinstitutioner og naturlige fordele. 
 
Vi foreslår, at den offentlige sektor skal være kendetegnet ved nærhedsprincippet: Kan en opgave 
udføres lokalt, så skal den udføres lokalt så tæt på borgeren som muligt. 
 
Vi foreslår, at der flyttes 600 selvstyrestillinger fra Nuuk til resten af landet. Der er tale om cirka 
seks procent af arbejdspladserne i Selvstyret, dets institutioner og de selvejede selskaber. 
 
Udflytning fra hovedstaden, antal arbejdspladser og modtagekommune 
 

Region Antal 
Kommune Kujalleq 133 
Kommuneqarfik Sermersooq 108 
Qeqqata Kommunia 147 
Qaasuitsup Kommunia 212 
I alt 600 
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Vi foreslår, at nye statslige arbejdspladser og arbejdspladser under Selvstyret kun placeres i 
hovedstaden, hvis der er tale om departementsopgaver eller servicering af det politiske niveau i 
Selvstyret. 
 
Vi foreslår en hurtig gennemførelse af udflytningen og gennemførelse af strukturreformen. Dette vil 
skabe basis for, at flere opgaver i henhold til selvstyreloven kan hjemtages fra Danmark, idet en 
række af disse ansvarsområder primært er departementale og derfor skal placeres i hovedstaden i de 
kontorer, der hidtil har været anvendt af de udflyttede enheder. 
 
Bæredygtige konsekvenser 
Det er ikke bæredygtigt, hvis Selvstyrets administrative enheder og virksomheder samles i 
hovedstaden, mens resten af landet kun skal leve af privat erhvervsudvikling. Det skaber en 
ubalance mellem hovedstaden og resten af landet.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der vil være økonomiske konsekvenser ved flytning af arbejdspladser fra Nuuk til kysten, men det 
er ikke administrationens opfattelse, at de økonomiske konsekvensberegninger for flytning af 
arbejdspladserne skal foreligges af Kommunerne med derimod at Selvstyret fremlægger økonomisk 
konsekvensberegning.  
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at Strukturreformen bør hurtigst muligt gennemføres og 
opgaver overføres til kommunerne, så kommunerne kan få skabt de større faglige miljøer, og at 
arbejdspladserne der skal flyttes til Qeqqata Kommunia gennemføres som foreslået i rapporten, 
oplysninger om antallet af ansatte er indhentet fra en lang række kilder, f.eks. Inatsisartuts 
finanslov, årsberetninger fra offentlige virksomheder, officielle hjemmesider m.v. 
 
Det er administrationens vurdering, at rapporten er et godt udgangspunkt for det videre samarbejde 
med Selvstyret om at gennemføre strukturreformen og få flyttet arbejdspladser fra hovedstaden til 
resten af landet. 
 
Indstilling 
Borgmesteren indstiller på vegne af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse 
-at rapporten tages til efterretning  
 
-at rapporten vil være udgangspunktet for det videre samarbejde med Selvstyret om udvikling af 
den offentlige sektor.  
 
Afgørelse 
 
Bilag 

1. Rapport om ”En ligeværdig fremtid” 
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Punkt 10 Indstilling om oprettelse af havneselskab 

Journalnr. 24.01.00 
 
Baggrund 
Som opfølgning på orienteringen på Teknik og miljøudvalgets ordinære møde 05/2015, den 11. 
august 2015 om ”etablering af havneråd i Sisimiut” – omhandler denne indstilling om, TMU 
udvalgets godkendelse om, at oprette et havneselskab i både Sisimiut og Maniitsoq, med det formål 
at lade hele havneområdet inkl. offentlige havnerelaterede landarealer indgå i et aktieselskab.  
 
Udover repræsentanter fra OTM Sisimiut, Erhvervsrådet og og RAL (som varetager 
havnemyndigheden i Sisimiut på vegne af Grønlands Selvstyre), er der følgende repræsenteret i 
Havnerådet: Blue Water Shipping, Royal Greenland, Sisimiut Olie Aps, Polar Entreprise, Sirius 
Greenland, Angunnguaq A/S samt fisker og fanger organisationerne. 
 
Da der nu er arbejdet på initiativet i Sisimiut i længere tid, tager denne indstilling udgangspunkt i 
forholdene i Sisimiut, men vil også arbejde med samme tiltag i Maniitsoq. 
 
Området for Teknik og miljø i Sisimiut har siden første mødeindkaldelse i Havnerådet, deltaget i 
møderne med deltagerne i Havnerådet. Parallelt med møderne i Havnerådet har Området for Teknik 
og Miljø oprettet en intern arbejdsgruppe, med det formål at udarbejde anbefalinger til Havnerådets 
videre arbejde.  
 
Det er havnerådets mål at medvirke til, at få skabt ordnede forhold i og ved havnen - for havnens 
aktive erhverv samt sikre en fortsat udvikling af havnen og de erhverv der benytter havnen. I mange 
år har brugerne måttet leve med trængte forhold og mere eller mindre kaotiske tilstande. 
Manglende koordinering imellem flere ejere af havnens aktiver, samt manglende opsyn og 
retningslinjer har bevirket at især inderhavnen mangler struktur og er til stor ulempe for brugerne og 
interessenterne, som aktivt bruger havnen og landarealerne dagligt. Det er også meget vanskelligt at 
udøve tilsyn, når der ikke er daglige mandskabs- og økonomiske ressourcer til at gøre noget ved 
ulovligheder og dertil knyttede afværgelses aktiviteter. 
 
Hvis Qeqqata Kommunia og Selvstyret kan enes om Havneselskabet i Sisimiut, vil selskabets 
kajarealer indeholde den nye kommunale havn, atlantkajen, samt den indre havn. Det er det 
sidstnævnte, som Havnerådet intenst har arbejdet med i sidste halvdel af år 2015. 
Netop Qeqqata Kommunia gik i spidsen med at anlægge den første større kommunale havn i 
Grønland, hvor SIKUKI Harbour i Nuuk, som er delvist kommunalt ejet, i dag er under opførelse. 
 
I dag er det udelukkende landskassen, der får afgifter fra skibe, der ligger til i både Qeqqata 
Kommunias havn og atlantkajen. Nedenfor omtalte havnelov fra 2015 giver en havneejer mulighed 
for at drive havnen via brugerbetaling, der dog ikke må ske i konkurrenceforvridende vilkår i 
forhold til andre havne. Netop sidstnævnte spænder ben for Qeqqata Kommunias muligheder for et 
bæredygtigt brug af sin nye kommunale havn, da der ligger en atlantkaj ved siden af, der bruges af 
samme skibe. 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne. 
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Faktiske forhold 
Havnen i Sisimiut er i dag inddelt i flere ejerforhold.(Se bilag 1) 
 
Naalakkersuisut har udliciteret havnemyndigheden til RAL som føre tilsyn med de selvstyrerejede 
dele af havnen. De gult – markerede områder er selvstyreejet med RAL som havnemyndighed. 
 
Kommunen har tilsyn med de på bilaget tilhørende områder, herunder fællesværkstedet, 
glasfiberværkstedet, havnekranen og af – og på - læsningspontonbroen.  
 
Kommunen har kun mulighed for at udøve sine myndighedsopgaver på pontonbroerne og 
landarealerne. 
 
Det er således Området for Teknik og Miljø der med et samlet enstemmigt Havneråd indstiller, at 
lade Sisimiut havne og tilhørende offentlige landarealer, overgå til ét aktieselskab. Sisimiut havn vil 
omfatter de på bilag 2 beskrevne områder. 
 
Anbefalingen tager bl.a. afsæt i Selvstyrets ”Sektorplan for Havnene i Grønland, 2015-2018” og 
”Qeqqata Kommunias Planstrategi 2014-2018”, hvori det bl.a. hedder:  
  
• Overtage ansvaret for havne i kommunen. 
• Prioritere havneudvidelser. 
• Attraktivt for udenlandske skibe som trawlere og krydstogtskibe at lægge til ved kommunens 
havne.  
• Sikre gode udvidelses- og nybygningsmuligheder på havnen. 
 
Ud over ovenstående har Inatsisartut i juni 2015 vedtaget loven om havne – Inatsisartutlov nr. 9 af 
3. juni 2015 om havne (bilag 3), hvor der juridisk er mulighed for at drive de kommunale havne, 
som private havne såsom anparts- eller aktieselskab.  
Til sammenligning er loven om havneselskabet SIKUKI – Nuuk Harbour A/S, stiftet med hjemmel 
i denne lov.(Bilag 4) 
 
Havnerådet har udfærdiget et kommissorium som beskriver de foreløbige, videre retningslinjer for 
Havnerådet arbejde. Kommissorium er vedhæftet som bilag 5. Dette arbejde vil fortsætte, og 
tilpasses i forhold til oprettelse af et Havneselskab. 
 
Bæredygtige konsekvenser 
En selvstændig havn vil understøtte et bæredygtigt erhverv i og omkring havnen, med bedre 
brugerforhold, brugerbetjening og service. Både vandbaseret og landbaseret, havnerelateret erhverv 
vil kunne have stærkt forenklet og bedre grobund til bæredygtigt brug af havnen. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ved oprettelse af et Havneselskab som aktieselskab kræves i oprettelsesøjeblikket 500.000Dkr., 
eller værdier i selskabet som har en værdi på min.500.000 Dkr. 
Det vurderes at kajanlæg, havnekran og bygningen med fællesværksted overstiger 
minimumsværdien for oprettelse af et aktieselskab. 
 
Iflg. – Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne (bilag 3), kan et havneselskab opkræve betaling 
for brug af havnen og de tilhørende havneanlæg. Taksterne og takstprincipper for brug af havnen og 
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havneanlæg fastsættes ud fra Havneselskabets omkostninger med etableringer, drift, forretning og 
afskrivninger. Takster og takstprincipper skal godkendes af Naalakkersuisut. 
 
Situationen i dag er at indtægter fra havnene er ikke eksisterende.  
Flere ejere, der ikke afsætter nødvendige økonomiske ressourcer til drift af hele havneområdet, som 
heller ikke koordinerer på nødvendigt niveau, udfører minimalt opsyn med aktiviteterne i havnen, 
ulovlige oplæg på land og både og jolle uden ejere i havnebassinet og ved kajkanten viser, at det 
ikke virker med nuværende ejer system. 
 
Ved at samle hele havnen inkl. landarealerne under ét havneselskab, giver dette mulighed for 
stordrift. Dvs. at fra de største fartøjer og til de mindste jolle ville kunne betjenes af samme selskab. 
Ud fra Havneselskabets ordensregler kan alt organiseres og sættes i system, således at de der aktivt 
bruger havnen kan få de bedste rammer for at drive og udvikle deres erhverv. 
Med én havn under ét selskab kan der opkræves brugerbetaling, som havneselskabet kan anvende til 
ny-etableringer og udviklingstiltag, drift og vedligehold.  
 
Som led i Havneselskabets formål og virksomhed, skal der ved henvendelser om anlæggelse af nye 
fabrikker, virksomheder eller ønsker om oplæg og containerpladser o.l. som med rette kunne siges 
at være havnerelateret, skal Havneselskabet i sine vedtægter beskrive dette som en åbenlys 
mulighed. 
Arealer anvendt til disse formål kan Havneselskabet kunne opkræve takster ud fra nærmere 
beskrevne takstprincipper. Der skal til stadighed være mulighed for aktørerne på og ved havnen at 
benytte mulighederne for containerpladsleje, oplægspladser, losning mm. 
 
Administrationens vurdering 
Med nuværende stade af Havnerådets arbejde i betragtning, bør man fra en godkendelse om 
oprettelse af et havneselskab og til selskabet er oprettet, med bestyrelse/råd mm., udpege nuværende 
Havneråd som fungerende bestyrelse. Havnerådet betjenes af et sekretariat, der ved stiftelsen 
udgøres af Arctic Circle Business’ sekretariat. 
Fra oprettelsen af et aktieselskab kan det nuværende Havneråd overgå til en egentlig bestyrelse/råd. 
Bestyrelsen vil blive udpeget af Havneselskabets ejer/e. 
 
Havnerådet har i sit Kommissorium beskrevet sammensætningen af rådet, med repræsentanter fra 
følgende virksomheder og organisationer. 
 

Qeqqata Kommunia (2 pers.)    Området for Teknik- og Miljø   
Grønlands Selvstyre          Repræsenteret ved Royal Arctic Line  
Fiskeriorganisationerne        KNAPK, SAPP, SAAPP m.fl. 
Shippingbranchen        Blue Water Shipping 
Fiskeforarbejdning        Royal Greenland A/S 
Energisektoren         Sisimiut Oil  
Turbådene        Sirius Greenland 
Værftsindustrien         Angunnguaq A/S 
Havneentreprenørerne       Polar Entreprise A/S  
Erhvervs- og Turistudvikling      Arctic Circle Business 

 
En bestyrelse kan bestå af repræsentanter fra de ovenstående virksomheder og organisationer. 
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Ved stiftelsen af et aktieselskab vil der blive fokus på følgende: 
 

x Ved oprettelse af aktieselskab, laves et stiftelsesdokument. 
x Udarbejdet en Masterplan for selskabet, som skal overordnet skal beskrive havneselskabets 

visioner og videre forretningsområder. 
x Fra oprettelsen af et aktieselskab kan det nuværende Havneråd overgå til en egentlig 

bestyrelse/råd som er repræsenteret ved ovennævnte virksomheder og organisationer. 
x Desuden laves vedtægter hvor ejerforhold, bestyrelses sammensætning og selskabets formål 

beskrives. 
x Takster og takst -principper for brugerbetalingerne fastsættes og skal godkendes af 

Naalakkersuisut  
x Stillingtagen til driften af den kommunale havn og Atlantkajen, der i dag varetages af RAL. 

På nuværende tidspunkt vurderes det, at det vil være bedst fortsat at udlicitere driften til 
RAL, da der vil være stordriftsfordele, og kompetente fagfolk til at drive den samlede havn.  
 

 
Modellen om oprettelse af et havneselskab i Sisimiut kan ligeledes bruges som model for havnen i 
Maniitsoq. 
 Det er administrationens vurdering, at havne i Qeqqata Kommunias bygder ikke bør medgå i 
processen om privatisering af havne.  
 
Administrationens indstilling 
Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse 
 
At Teknik og Miljøudvalget godkender indstillingen om oprettelse af et havneselskab som 
aktieselskab. 
 
At Kommunalbestyrelsen og Havnerådet samlet henvender sig til Selvstyret om overtagelse af 
havnene med tilhørende landarealer i Sisimiut, med henblik på at oprette et havneselskab. 
 
At kommunen ved oprettelsen af et havneselskab overfører sine aktiver, herunder bygningen B1055 
indeholdende fælles – og glasfiberværksted, havnekranen, af og– på - læsningspontonbroen og 
øvrige pontonbroer samt havnerelaterede arealer, til det kommende havneselskab.  
 
At ejerne af havne og havne arealerne, giver det etablerede Havneråd bemyndigelse til, på vejene af 
ejerne, at agere overgangsbestyrelse indtil aktieselskabet er oprettet og en bestyrelse er endeligt 
sammensat. 
 
At der ud fra ovenstående principper igangsættes tilsvarende proces, under OTM – Maniitsoq og 
Erhvervsrådet i Maniitsoq, om privatisering af Maniitsoq havn med tilhørende havnerelaterede 
landarealer. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har på sit møde den 9. februar 2016 godkendt administrationens indstlling. 
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Indstilling 
Teknik- og Miljøudvalgets indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at Teknik og Miljøudvalget godkender indstillingen om oprettelse af et havneselskab som 
aktieselskab. 
 
-at Kommunalbestyrelsen og Havnerådet samlet henvender sig til Selvstyret om overtagelse af 
havnene med tilhørende landarealer i Sisimiut, med henblik på at oprette et havneselskab. 
 
-at kommunen ved oprettelsen af et havneselskab overfører sine aktiver, herunder bygningen B1055 
indeholdende fælles – og glasfiberværksted, havnekranen, af og– på - læsningspontonbroen og 
øvrige pontonbroer samt havnerelaterede arealer, til det kommende havneselskab.  
 
-at ejerne af havne og havne arealerne, giver det etablerede Havneråd bemyndigelse til, på vejene af 
ejerne, at agere overgangsbestyrelse indtil aktieselskabet er oprettet og en bestyrelse er endeligt 
sammensat. 
 
-at der ud fra ovenstående principper igangsættes tilsvarende proces, under OTM – Maniitsoq og 
Erhvervsrådet i Maniitsoq, om privatisering af Maniitsoq havn med tilhørende havnerelaterede 
landarealer. 
 

Afgørelse 
 

Bilag: 
1. Kortoversigt over Sisimiut havn 
2. Kort over havneområderne i Sisimiut havn (fra Selvstyrets ”Sektorplan for Havnene i 

Grønland, 2015-2018) 
3. Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne 
4. Inatsisartutlov nr. 17 af 3. juni 2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn i 

Nuuk. 
5. Vedtægter for SIKUKI Nuuk Harbour 
6. Kommissorium for Havnerådet.  
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Punkt 11 Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2017 

Journalnr. 06.01.03 
 
Baggrund 
Grønlands Selvstyre har endnu ikke fremsendt brev om Qeqqata Kommunias ønsker til Finanslov 
2017. Det forventes dog at ske inden længe, hvorfor Qeqqata Kommunia i lighed med tidligere år 
senest den 1. marts 2016 bør fremsende en samlet prioriteret liste med anlægsønsker for Qeqqata 
Kommunia til Selvstyret. 
 
Regelgrundlag 
Finansloven er et rent Selvstyreanliggende, men kommunerne har mulighed for at tilkendegive 
deres prioriterede anlægsønsker hertil. 
 
Faktiske forhold 
Sidste år gjorde Selvstyret ikke opmærksom på særlige prioriteringer.  
 
På baggrund af det vedtagne budget, de politiske udmeldinger og sidste års prioriterede anlægslister 
for Qeqqata Kommunia har chefgruppen udarbejdet nedenstående forslag til prioriterede liste for 
anlægsønsker i Qeqqata Kommunia for budget 2017 og overslagsårene. 
 

Tus. 
Kr. 

Boligudbygningsplan 2016 2017 2018 2019 2020 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Erstatningsboliger i Sisimiut 
(Paamaap Kuaa)  

   15.000  15.000  15.000  15.000 

2 Erstatningsboliger i  Maniitsoq (Ole 
Petersenip,  Saalliarnartaq og 
Ivissuaateralaa) 

 10.000  20.800  9.800  15.000  15.000 

3 Selvbyggerhuse, kommunale 
byggesæt til bygderne 

4.600 4.917 6.000 10.000 6.000 10.000 6.000 10.000 6.000 10.000 

4 Ældreboliger i Sisimiut og 
Maniitsoq 

          

5 20-20-60 og andelsboliger 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

 
Tus. 
Kr. 

Teknik- og miljø 
udbygningsplan 

2016 2017 2018 2019 2020 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Havn til krydstogtskibsudskiftning i 
Kangerlussuaq 

 1.000  20.000  20.000     

2 Vej mellem Sisimiut og 
Kangerlussuaq,  

6.000  10.000 16.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

3 Afsnøring af vandspærrezonen i 
Sisimiut 

   8.500       

4 Ny havn i Kangaamiut    10.000  10.000     
5 Havnerenovering i Sisimiut    18.000       
6 Forbrændingsanlæg/affaldshåndter

ing Kangerlussuaq, normalisering 
   3.000  15.000  7.000   

7 Forbrændingsanlæg Sisimiut 
Kapacitetsudvidelse 

  1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 25.000 25.000 

8 Tunnel til ny bydel i Maniitsoq        40.000  40.000 
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Tus. 
Kr. 

Familieudbygningsplan 2016 2017 2018 2019 2020 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Handicapcenter i både Sisimiut og 
Maniitsoq 

  5.000 5.000 5.000 5.000     

2 Familiecenter Maniitsoq, 260 m2   3.500 3.500       

 
Tus. 
Kr. 

Uddannelses-, kultur- og 
fritidsudbygningsplan 

2016 2017 2018 2019 2020 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Skolerenoveringer i Kangaamiut og 
Maniitsoq  

   ??  ??  ??   

2 Renovering af selvejende 
idrætshaller i Sisimiut og Maniitsoq 

   ??  ??     

3 Renovering og udbygning af 
skolehjem i Maniitsoq 

   6.200       

4 Multihaller i bygder   3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
5 Kunstgræsbaner i Maniitsoq og 

Sisimiut 
   2.000  10.000     

6 Nyt bibliotek i Sisimiut   3.400 3.400       

 
Tus. 
Kr. 

Daginstitutionsudbygning
splan 

2016 2017 2018 2019 2020 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Dagplejecenter Napasoq 2.400 2.400         
2 Dagplejecenter Kangaamiut   3.500 3.500       
3 Daginstitution Sisimiut     2.500 2.500 4.000 4.000 3.500 3.500 
4 Daginstitution Maniitsoq     2.500 2.500 4.000 4.000 3.500 3.500 

 

 
Tus. 
Kr. 

Byggemodningsplan El, 
Vand, Fjernvarme 

2016 2017 2018 2019 2020 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Byggemodning  Sisim. Ældrebolig  
Qiviarfik, fjernvarme og vand 

 ??         

2 El og vand til boligområde A17, 
Maniitsoq 

   2.000       

3 Byggemodning vest for kollegier 
Eqqavimmut – Qiviarfik, Sisimiut 

   3.000  3.000  3.000  3.000 

4 El til erhvervsområde B12 i 
Maniitsoq 

   1.500       

5 Byggemodning ved Spejdersø i 
Sisimiut  

  2.500 2.500 3.000 3.000  3.000  3.000 

6 El og vand i Akia i Sisimiut        3.000  3.000 

 

I forhold til boliger er handicapvenlige boliger udgået af listen, da de er under opførelse. 
Opprioriteret er sanering og erstatningsboliger i de to byer samt nye ældreboliger.  
 
I forhold til teknik- og miljø er havn i Kangerlussuaq fortsat prioriteret højest.  
 
I forhold til familieudbygningsplan er daginstitutioner lagt ned i en særskilt udbygningsplan, hvor 
dagplejecenter i Napasoq er medtaget. 
 
I forhold til uddannelses-, kultur- og fritid er idrætshaller og kunstgræsbaner medtaget. 
 
I forhold til byggemodning er nyt område i Ungussivik medtaget. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
De økonomiske og administrative konsekvenser afgøres af hvilke anlægsopgaver, som Selvstyret 
ønsker at medfinansiere.  
 
Administrationens vurdering 
Da det har store økonomiske konsekvenser, hvilke anlægsprojekter Selvstyret planlægger at finan-
siere selv eller vil være medfinansierende til, er det administrationens vurdering, at den prioriterede 
liste bør fokuseres således, at udvalgte projekter er grundigt belyst og beskrevet.  
 
Desuden bør der så vidt mulig tages højde for Selvstyrets prioriteringer i kommunens prioriteringer 
til Selvstyret.  
 
Administrationens indstilling 
Chefgruppen indstiller til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-de prioriterede anlægsønsker 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 18. februar 2016 godkendt indstillingen 
 

Indstilling 
Økonomiudvalgets indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende, 
 
-de prioriterede anlægsønsker 
 

Afgørelse 
 

Bilag 
Ingen 
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Punkt 12 Kommuneplantillæg nr. 23 for udbygning af Tech College Greenland, Sisimiut 

Journalnr. 16.03.01.01 
 
Baggrund 
Der har gennem nogle år været drøftelser om hvordan pladsmanglen på Tech College i Sisimiut kan 
afhjælpes. Det drejer sig både om GU, om håndværksuddannelser, om maskinmester uddannelsen 
og om Artek der med vision - 125 planen får behov for væsentlig mere plads, hertil kommer at der 
med et succesfuldt samarbejde mellem musikskolen og GU kan blive behov for en udvidelse af 
musikskolen. 
Planen omfatter også området til rekreative formål med fodboldstadion, og mulighed for anlæg af et 
atletikstadion 
 
Regelgrundlag  
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om 
planlægning og arealadministration. 
 
Faktiske forhold 
I Kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012 – 2024 er udlagt et større delområde 800- C 11 i 
de overordnede bestemmelser omkring den eksisterende skole/College og delområde 800-D15 er 
udlagt til rekreative formål. 
I kommuneplanen er der et klart fokus på at udvikle Tech College med den nuværende placering, 
hvor uddannelserne kan udvikles samlet og understøtte hinanden, hvor der er god adgang fra 
eksisterende kollegier og mulighed for at supplere med flere efterhånden som behovet opstår, 
samtidig sikrer placeringen muligheden for et tæt samspil med borgerne i Sisimiut om 
fritidsaktiviteter 
  
Nærværende detailplan er udarbejdet i forlængelse af dette fokus og vil sikre mulighed for at der 
kan foretages i udbygning af Tech College på en fleksibel måde, hvor der sikres 
udbygningsmuligheder i forskellige retninger alt efter de muligheder og behov der opstår for 
udbygning. 
 
Med planen lægges der op til at området internt sammenbindes af et stisystem så lærere og elever 
hurtigt kan komme rundt til de forskellige undervisningsfaciliteter og dermed sikres muligheden for 
en fleksibel udnyttelse af lokale kapacitet. Adgangen udefra til Tech College er fordelt på de 
eksisterende adgange og internt i området lægges op til en omlægning af vejene så der opnås en 
større trafiksikkerhed ved den interne færdsel med store maskiner. Tilsvarende er der udlagt arealer 
til parkering m.v. så der kan sikres det nødvendige antal pladser til Tech College. 
 
Vintersporet gennem området fastholdes som en del af den grønne forbindelse mellem 
fodboldstadion og Spejdersøområdet. Det skal dog bemærkes at det er nødvendigt at lægge sporet 
udenom et stadion med kunstgræsbane og løbebaner, da disse vil blive ødelagt af færdslen.  
 
I planen er også udlagt områder til opstilling af containere til undervisningsmaterialer og udstyr 
m.v. 
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Bemærkninger og indsigelser. 
Kommuneplantillæg nr. 23 har været høring i perioden fra den 30. september til den 25. november 
2015. 
I høringsperioden er fremkommet et høringssvar fra Afdelingen for Landsplanlægning i 
Departementet fra Finanser og Råstoffer, hvor i det konstateres at der ikke er noget til hinder for at 
kommuneplantillægget kan godkendes endeligt. Herudover er der alene angivet et par mindre 
redaktionelle ændringer. 
 
Bæredygtige konsekvenser 
Uddannelse er en meget vigtig del af bestræbelserne på at udvikle Grønlands muligheder og skabe 
en bæredygtig udvikling, og skabe de bedst mulige betingelser for at uddannelserne lykkes, er en 
vigtig del af strategien. 
 
Planen understøtter også at der kan indarbejdes motion i undervisningen, med muligheden for 
etablering at et kunstgræs fodboldstadion og idrætsfaciliteter, og den direkte kontakt til 
Musikskolen kan udbygges. Erfaringer viser at inddragelse af disse aktiviteter giver en større 
gennemførselsprocent. 
 
Samtidig er koncentrationen af Tech College en vigtig indsats i fortætningen af Sisimiut så der 
sikres en bedre udnyttelse af infrastruktur som veje og forsyningsledninger. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata 
Kommunia. Byggemodning og anlæg af uddannelser, finansiers af Selvstyret, men en udbygning af 
Tech College vil betyde flere højt lønnede ansatte og dermed flere skatteindtægter for Qeqqata 
Kommunia 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering at planen kan udgøre en god ramme for den kommende 
udbygning af Tech College Greenland i Sisimiut, og der er mulighed for at indarbejde motion og 
musik i undervisningen tæt på undervisningsfaciliteterne. 
 
Administrationens indstilling 
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at kommuneplantillæg nr. 23 for udbygning af Tech College Greenland og rekreative områder i 
Sisimiut godkendes endeligt 
 
-at dette herefter bekendtgøres.  
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 18. februar 2016 godkendt indstillingen. 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget Indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
-at kommuneplantillæg nr. 23 for udbygning af Tech College Greenland og rekreative områder i 
Sisimiut godkendes endeligt 
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-at dette herefter bekendtgøres.  
 
Afgørelse 
 
 
Bilag 

1. Kommuneplantillæg nr. 23. 
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Punkt 13 Opdatering af kørselsvedtægt for det åbne land 

Journalnr. 00.49  
 
Baggrund 
Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte d. 29. april 2014 kørselsvedtægt for det åbne land. 
Kørselsvedtægten er ikke blevet stadfæstet i Selvstyret endnu, så borgmesteren har udstedt 
dispensation til motoriseret kørsel i overensstemmelse med den besluttede kørselsvedtægt for det 
åbne land. 
 
Qeqqata kommunalbestyrelse har med budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 besluttet 
anlæggelse af 2 nye ATV spor ligesom der er planer om vej til en kommende ny havn i 
Kangerlussuaq. Desuden har kørslen med motoriserede køretøjer om vinteren i området syd for 
Kangerlussuaq medført et øget jagtpres, hvorfor det hidtidige jagtområde C2 er blevet friholdt, 
hvorfor der er behov for justering af kørselsforholdene her.  
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede 
befordringsmidler. 
 
Miljøloven – Lov om beskyttelse af miljøet fastslår, at der ikke må benyttes motoriserede 
befordringsmidler udenfor by- og bygdezoner uden at der er udarbejdet en vedtægt herfor. 
 
Kørselsbekendtgørelsen gælder alene for områder udenfor by- og bygdezoner, altså i det åbne land. 
 
Faktiske forhold 
Den eksisterende kørselsvedtægt tog udgangspunkt i den oprindelige kørselsbekendtgørelse fra 
1999 for Sisimiut og Maniitsoq Kommuner samt forvaltningsplanen for Kangerlussuaq fra 2010. 
Desuden blev der udvidet til snescooterkørsel i nærheden af både Sisimiut og Kangerlussuaq, for at 
imødekomme det stigende antal snescootere samt muliggjort ATV-kørsel på de anlagte kørespor og 
veje. 
 
Administrationen har efter kommunalbestyrelsens godkendelse af kørselsvedtægten været i dialog 
med Selvstyret, der endnu ikke har fået stadfæstet kørselsvedtægten. Det tager længere tid end 
forventet, at få godkendt en kørselsvedtægt, hvorfor nye ændringer bør fremsendes hurtigst mulig. 
 
Forvaltningsplanen for Kangerlussuaq fra 2010 lagde op til at der fremover skulle være mulighed 
for at foretage drivjagt i de store jagtområder (C2 og C3) syd for Kangerlussuaq. Det har betydet et 
stigende antal snescootere og ATV’ere i vinterjagten og et stigende jagttryk, hvilket har medført, at 
jagten i det nemt tilgængelige C2 nu er ophørt pga. manglende moskusokser i området. 
 
Til trods for jagtforbuddet i C2 giver kommunens kørselsvedtægt mulighed for at erhvervsfangere 
kører med snescootere og ATV’ere i hele C2. Det bør derfor præciseres, at kørsel med snescootere 
og ATV’ere i vinterkørezonerne syd for Kangerlussuaq kun må ske i de perioder og i de områder, 
hvor erhvervsjægere og trofæjagtsoperatører har lov til det i henhold til Grønlands Selvstyrets 
betingelser herfor. Det har Naturinstituttet også anbefalet.  
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Til gengæld bør det overvejes at åbne for en vinterkorridor for alle mellem Ørkendalen og Umiviit 
gennem Angmarlortoq dalen samt en vinterkorridor fra Tatsiap Ataa op på Tasersuaq. 
 
Qeqqata Kommunia har i en årrække arbejdet for en ny havn i Kangerlussuaq, som nu indgår i 
Selvstyrets havnesektorplan. Denne havn placeres 10 km længere ude end den eksisterende 
pramlossehavn i Kangerlussuaq. Der er derfor behov for en udvidelse af vejnettet i Kangerlussuaq 
fra Kellyville ud til den nye havn. Der er udarbejdet samlet VVM redegørelse for havneprojekt inkl. 
vejforløbet til havnen.   
 
Qeqqata Kommunalbestyrelse besluttede med budget 2016, at der skal anlægges ATV kørespor 
mellem Sisimiut og Kangerlussuq og mellem Tasiusaq og Apussuit ved Maniitsoq.  
 
ATV køresporet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er tænkt for turister og lokalbefolkning samt 
ikke mindst forløberen til en egentlig vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Køresporet er ift. den 
oprindelige planlægning ikke placeret syd om Amitsorsuaq men nord om Itinnerip Tasersuaq af 
følgende 3 grunde: 

1. Den naturmæssige følsomme område omkring Itinneq undgås 
2. Den stejle og anlægsmæssige dyre opstigning fra Itinneq dalen op over fjeldet mod syd 

undgås 
3. Den giver en større nærhed til Aasivissiut som sammen med Nipissat er de to kulturelle 

hovedområder i det kommende UNESCO verdensarvsområde 
VVM redegørelse for køresporet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt vandspærrezone i 
Sisimiut er under udarbejdelse, traceet blev inspiceret i sommeren 2015    
 
ATV sporet mellem Tasiusaq og Apussuit skal give adgang til gletsjeren Apussuit og få genskabt 
adgangen til Apussuit, som i de senere år har været vanskeliggjort af klimaforandringerne. 
Køresporets placering er under udarbejdelse og forventes efterfulgt af inspektion i sommeren 2016. 
Der forventes ikke VVM redegørelse for dette afstandsmæssige korte spor.  
 
Bæredygtige konsekvenser 
Mulighederne for at anvende det åbne land aktivt er væsentlig for en bæredygtig erhvervsudvikling, 
så den ensidige afhængighed af havets ressourcer mindskes. Det samme argument omfatter 
borgernes fritidsaktiviteter. 
 
Det er således udgangspunktet at aktiviteterne i det åbne land er afhængige af tilgængelighed og at 
disse aktiviteter er væsentlige for at sikre et bæredygtigt økonomisk grundlag i Qeqqata Kommunia. 
F.eks. kan jagt og turismen i vores kommune stadig udvikles og sikre indtægter. 
 
Samtidig er det dog vigtigt at adgangen til det åbne land tilrettelægges, så der værnes om 
naturværdierne og belastningen fra den nødvendige færdsel minimeres. Beskyttelse af naturen skal 
således gå hånd i hånd med benyttelsen. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Godkendelsen af vedtægten medfører ikke i sig selv omkostninger for kommunen, men det gør de i 
budgettet afsatte ATV spor. 
 
Rent administrativt videreføres med vedtægten en tilsynsforpligtigelse som altid har været svær at 
opfylde. Det er dog en forventning at et samarbejde med Jagtbetjente og Politi vil give grundlag for 
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en forbedring af tilsynet. 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering at en præcisering af kørselsområdet syd for Kangerlussuaq er 
nødvendig ligesom havnevejen ved Kangerlussuaq og de nye ATV spor skal indarbejdes i 
kørselsvedtægten.  
 
Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at borgmesteren løbende giver 
dispensation i henhold til disse ændringer, så de kan træde i kraft løbende. På nuværende tidspunkt 
kan der dog ikke gives dispensation gennem vandspærrezonen i Sisimiut ligesom ATV spor 
gennem det potentielle UNESCO verdensområde bør afvente VVM redegørelsen.   
 
Administrationens indstilling 
Det indstilles til økonomiudvalget og kommunalbestyrelses godkendelse, 
 
-at vinterkørselszonen syd for Kangerlussuaq begrænses til erhvervsfangere og trofæjagtsoperatører 
i deres jagtsæsoner og jagtområder præciseres 
 
-at følgende vinterkørespor syd for Kangerlussuaq åbnes for alle 

1. mellem Ørkendalen og Umiviit gennem Angmarlortoq 
2. fra Tatsiap Ataa op på Tasersuaq. 

 
-at der indarbejdes følgende nye helårlige veje og kørespor 
A. Vej til den nye Kangerlussuaq havn  
B. ATV spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq  
C. ATV spor mellem Tasiusaq og Apussuit  
og at disse veje og ATV spor ikke må bruges i jagtøjemed 
 
-at dispensationen til motoriseret kørsel ændres i overensstemmelse med ovenstående ændringer og 
godkendes af borgmesteren løbende, når VVM redegørelserne godkendes af Selvstyret 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 18. februar 2016 godkendt indstillingen. 
 
Indstilling  
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelses godkendelse, 
 
-at vinterkørselszonen syd for Kangerlussuaq begrænses til erhvervsfangere og trofæjagtsoperatører 
i deres jagtsæsoner og jagtområder præciseres 
 
-at følgende vinterkørespor syd for Kangerlussuaq åbnes for alle 

3. mellem Ørkendalen og Umiviit gennem Angmarlortoq 
4. fra Tatsiap Ataa op på Tasersuaq. 

 
-at der indarbejdes følgende nye helårlige veje og kørespor 
A. Vej til den nye Kangerlussuaq havn  
B. ATV spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq  
C. ATV spor mellem Tasiusaq og Apussuit  
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og at disse veje og ATV spor ikke må bruges i jagtøjemed 
 
-at dispensationen til motoriseret kørsel ændres i overensstemmelse med ovenstående ændringer og 
godkendes af borgmesteren løbende, når VVM redegørelserne godkendes af Selvstyret 
 

Afgørelse 
 
 
Bilag 
1. Kørselsvedtægten 2014 for Qeqqata Kommunia  
2. Referat af kommunalbestyrelsens referat af 29. april 2014, pkt. 16 
3. Kort over vinterkørespor 
4. Kort over veje og ATV spor 
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Punkt 14  Græs i kommunen 

Journalnr. 18.00  
 
Baggrund 
I punkt 25, Kommunalbestyrelsens møde 04/2015 stiller Kommunalbestyrelsesmedlem Malene 
Ingemann et forslag, på grundlag af at hun mener at de fremmede græsarter, der sås i byen er 
årsagen til allergi hos befolkningen. Forslaget går ud på at man i stedet for at så græs på omliggende 
arealer ved nybyggeri, skal vælge at bruge den grønlandske vegetation, som afgraves fra nye 
byggefelter.  
 
Det foreslås desuden at der skal indføres forbud mod såning af fremmede græsarter.  
 
Regelgrundlag  
Kommuneplan 2012 – 2014, med tilhørende og kommende tillæg  
Inatsisartut lov nr. 17 af 17. november 2010 vedr. Planlægning og arealanvendelse 
 
Faktiske forhold 
En del områder i byen kunne godt være pænere, hvad angår vegetationen. Men det er vanskeligt at 
skaffe, lige hvad man ønsker. Grønlandske planter er det, som bedst passer ind og som bedst klarer 
sig. Dog må der ikke være ret megen færdsel på et område med grønlandske planter, så vil de 
knække og trives dårligt. Ved megen fodgængerfærdsel, kan planterne helt forsvinde. Et befærdet 
område kan sås til med græs, som lidt bedre kan holde til færdslen. Det kræver arbejde og omhu at 
få nyplantede grønlandske planter til at trives.  
 
I nogle tilfælde er der brugt tørv med grønlandsk vegetation til at pynte om bygninger. I sommeren 
2012 og 2013 er f.eks. arealet mellem Taseralik og søen belagt med tørv med grønlandske planter i, 
hentet fra et nyt afgravet byggefelt. Lige så et trekantet område mellem Taseralik og Fahlip Aqq.  
 
Indsatte på anstalten var arbejdskraft til at udlægge tørv og planter pænt. Området får vand fra søen 
og fra en grøft. Planterne i den udlagte tørv trives og har bredt sig i tørven, så planterne er tættere og 
kraftigere.  
 
Tørven er nødvendig for at f.eks. pil, sortebær og birk kan klare sig. Et godt tørvelag kan tage flere 
hundrede år om at bygges op. Graver man igennem tørvelaget på et ellers uberørt sted, og måler 
tykkelsen, vil det ofte være 10 – 20 cm. Dette lag er bygget op fra istiden sluttede og til i dag. Det er 
således ikke noget, der bare lige kommer i en fart.  
 
Der drænes rundt om kommunalt byggeri, for at hindre vand i kælderen og for at undgå 
skimmelsvamp fra indsivende vand. Dette gør områderne omkring bygningerne tørre, hvilket kan 
gøre det vanskeligt at få alle planter til at trives. Vil man have et drænet område beplantet, må der 
vælges planter, som kan klare den tørre jord. For at holde på jorden, sås der ofte græs, så pålagt 
muldjord ikke blæser væk eller skylles væk. Denne problematik, må også overvejes når der skal 
vælges beplantning. Efter såning af græs, kan der godt tilføjes grønlandske planter.  
 
Det er forskelligt hvad der sker med tørvelaget med planter i, når det afgraves fra et byggefelt. Ofte 
blandes jord og planter, når jorden lægges i en bunke, så det senere kan bruges uden om arealet efter 
færdiggørelse af byggeriet. Eller noget af jorden anvendes andre steder. Lægges jord og planter i en 
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bunke i mange måneder, vil nogle planter ikke overleve det, men frø i jorden overlever.  
 
Det hævdes i forslaget at fremmede græsarter er årsag til allergi hos Grønlands befolkning.  
 
Der er hentet oplysninger på foreningen ’Astma-allergi Danmarks’ hjemmeside. På hjemmesiden 
nævnes pollen fra en del forskellige arter, som de vigtigste i sammenhæng med pollenallergi.  
 
Pollenallergi er det samme som høfeber. Ud af de nævnte planter, vokser der her i kommunen 
lokalt: Birk, græs og pil. Der er ingen oplysninger, som tyder på at pollen fra bestemte arter af græs 
(f.eks. de indførte) er værre til at fremkalde allergi end andre græsarter. Birk og græs er de mest 
allergifremkaldende, pil i mindre grad.  
 
I Grønlands Flora ses at mange græsarter findes her naturligt. De såede, fremmede arter er således 
langt fra de eneste græsser.  
 
Dermed kan allergi ikke være argument for et forbud mod såning af fremmede arter. Der er allerede 
sået så meget, at disse græsser står mange steder og de kan brede sig ved egen kraft, hvis de ellers er 
i stand til at sætte levedygtige frø i det lokale klima og den korte sommer. Eller de kan brede sig 
ved sideskud og rodudløbere.  
 
Et forbud mod såning af fremmede arter vil være svært at håndhæve, da alle kan skaffe sig frø ved 
køb over internettet og så frøene uden at det opdages.  
       
Bæredygtige konsekvenser 
’Udvikle nærmiljøerne’ jf. strategien ’Bæredygtigheds projekt mod 2020’ 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ordningen er forbundet med administration, når der stilles krav i arealtildelinger, samt evt. følges 
op med tilsyn. Ønskes en større indsats for grønlandske planter, f.eks. indsamling af frø lokalt, 
bliver der udgift til dette og arbejdstid til indsamling og såning af frø og/eller plantning af 
indsamlede planter. Indsamling af frø vil tidsmæssigt ligge i asfalterings-sæsonen, hvilket kan blive 
en hindring.  
 
Administrationens vurdering 
Ønskes det, at der skal værnes om tørven og den skal bruges, må det forankres i en regel, som 
entreprenører og anlægsfolk ikke kan undgå at se i deres dagligdag.   
Regler om genbrug af afgravet jord er allerede indført i Kommuneplanen 2012-2024, generelle 
vilkår for arealtildeling om vegetation: 

x Stk. 3. At muldjord og bevoksning forud for anlægsarbejdets start lægges i depot til brug ved 
anlægsarbejdets afslutning.  

x Stk. 4. At terrænet ikke beskadiges unødigt. Eventuelle terrænbeskadigelser skal retableres 
efter anlægsarbejdets afslutning for bygherrens regning efter aftale med Området for Teknik 
og Miljø, således, at det retablerede areal har de samme egenskaber som det oprindelige 
areal, f.eks. bæreevne og dræningsevne.  

x Stk. 5. At der ved tilrettelæggelse af udsprængning og udgravning tages hensyn til, at terrænet 
udenfor det tildelte areal skånes mest muligt.  

x Stk. 6. At arealtildelingsindehaveren renser området for alle sprængstykker, der måtte være 
spredt ved sprængning eller transport. 
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Det er dermed et krav i forbindelse med arealtildelinger. Dog mangler der procedurer for tilsyn, 
samt kommunalbestyrelsens vedtagelse af sanktioner, ved overskridelse af reglerne. 
 
Hvor der er større mængder afgravet jord og tørv, end det foreliggende byggeri kan anvende ved 
reetablering af omliggende areal, kan det anvendes som 1. prioritet til andre kommunale arealer og 
som 2. prioritet, at private kan hente det til eget brug.  
 
Erfaringsmæssigt vides det at udplantning nemt mislykkes, da planterne er sårbare overfor forkert 
håndtering og manglende vanding den første månedstid efter de er plantet. Såning er en mere sikker 
metode.  
                   

Administrationens indstilling 
Området for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse, 
 
-at praksis med krav i arealtildelinger, om brug af afgravet jord og tørv fastholdes 
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 8. december 2015 godkendt administrationens indstilling. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 
 
-at praksis med krav i arealtildelinger, om brug af afgravet jord og tørv fastholdes 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 15. december 2015 godkendt indstillingen. 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at praksis med krav i arealtildelinger, om brug af afgravet jord og tørv fastholdes 
 
Afgørelse 
 
 
Bilag 

1. Punkt 25, referat af Kommunalbestyrelsens møde 04/2015 
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Punkt 15 Forslag til dagsorden – Vej til ungdomshuset  
 
Journalnr. 23.01.00 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Frederik Olsen fremsender ved e-mail den 13. november 2015 
forslag om vej til ungdomshuset. 
 
Det nye ungdomshus blev ibrugtaget i august 2015. Der er til dags dato ikke gjort noget for at 
etablere en vej. Når man i dag vil over til ungdomshuset, er man nødt til at køre forneden af 
skibakken og gennem løjper, for at komme til ungdomshuset.  
 
Så længe man vil have vejen går forbi her, kan man ved skødeløshed eller ved at overse personer 
komme ud for en ulykke. Derfor må der hurtigst muligt etableres en mere sikker vej, før der sker en 
ulykke (her tænker jeg på børn, der løber på ski og andre biler).  
 
Tidligere undersøgelser viste at etablering af vej ved søen, vil der være behov for en lille ændring, 
så vejen ligger ikke så tæt på enden af skisporet. Dette vil koste lidt over en million kr.  
 
Der er mulighed for en alternativ etablering af en vej, som går gennem Bolthe-p aqquserna og ned 
mod ungdomshuset. Og denne etablering af vejen vil koste omkring kr. 1,5 – 2 mill., som kan være 
mindre. Derfor må vi går i gang med etablering af en vej mod ungdomshuset, i stedet for at vente til 
der er sket en ulykke. 
 
Regelgrundlag 
Kommuneplanen. 
Kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata Kommunia: Fritidsområde øst 
for Sisimiut – delområde 800 – D19. 
 
Faktiske forhold 
Kommuneplantillæg nr. 1 for området indebærer ikke en vej fra Bolthe-p aqquserna og ned mod 
ungdomshuset, med vej fra SSP’s langrendshus til ungdomsklubben. Planområdet er i gang med 
opdatering af plangrundlaget for området. 
 
Området for teknik og miljø vil nu opsætte tydeligere skiltning og bom for vejkrydsningen ved 
skiliften. Området for teknik og miljø undersøger også mulighederne for byggemodning af området 
omkring Nalunnguarfiup. Selvstyrets andel fremgår af anlægsønsker til Selvstyret som pkt. 6 i 
byggemodningsplanen, jf. punkt 11 på dagsordenen.  
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning 
 
Afgørelse 
 
Bilag 

1. e-mail fra Hans Frederik Olsen den 13. november 2015 
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Punkt 16 Forslag til dagsorden – Etablering af lysmaster på stien mod ungdomshuset 
 
Journalnr. 23.02.13 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Frederik Olsen fremsender ved e-mail den 13. november 2015 
forslag om etablering af lysmaster på stien mod ungdomshuset fra Tøsebakken. 
 
Hans Frederik Olsen sender en dagsordenforslag til indstilling om etablering af lysmaster på stien 
mod ungdomshuset fra tøsebakken. Den flotte hus blev færdig i sommer, derfor håber jeg, at 
ungdomshuset vil blive benyttet flittigt af de unge.  
 
En af hindringerne er, at der ingen er lysmaster på vej mod ungdomshuset (se vedhæftede billeder). 
Så vi må rette dette forhold, før der sker noget med de unge i mørket. Det kan jo ikke være rigtigt, 
at vi kan opsætte lysmaster ved hundehold, men ikke vejen mod ungdomshuset. Forholdende bør 
rettes op hurtigst muligt.  
 
Regelgrundlag 
Kommuneplanen. 
Kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata Kommunia: Fritidsområde øst 
for Sisimiut – delområde 800 – D19. 
 
Faktiske forhold 
Der er etableret lysmaster til langrendsløjper langs stien til ungdomshuset. Disse lysmaster benyttes 
også til belysning for brugere af ungdomshuset.  
 
Området for teknik og miljø undersøger mulighederne for byggemodning af området omkring 
Nalunnguaqfiup, så kommer permanent belysning af området. Selvstyrets andel fremgår af 
anlægsønsker til Selvstyret som pkt. 6 i byggemodningsplanen, jf. punkt 11 på dagsordenen.  
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning 
 
Afgørelse 
 
Bilag 

1. e-mail fra Hans Frederik Olsen den 13. november 2015 
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Punkt 17 Forslag til dagsorden – Anlæggelse af kloakker i Jaakunnguup og Berthelsenip 
Aqqusernga 

 
Journalnr. 25.03.00 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Frederik Olsen fremsender ved e-mail den 16. november 2015 
forslag om anlæggelse af kloakker i Jaakunnguup og Berthelsenip Aqqusernga. 
 
Vi har netop godkendt budget 2016 for Qeqqata Kommunia Og det vil være på sin plads, at bruge 
midlerne for denne år, og jeg indstiller, at man fra nu af påbegynder projektering af anlæggelse af 
kloakker. Hans Frederik Olsen forslår i den forbindelse, at der anlægges kloakker fra Jaakunnguup 
aqqusernga og omegn samt Berthelsen-ip aqqusernga og omegn i Sisimiut.    
 
Der skal laves en undersøgelse om der kan anlægges kloak fra Jaakunnguup aqqusernga gennem 
øst for Nalunnguarfik, og syd mod Bolethep aqqusernga. På den måde kan der etableres forbindelse 
for Bolethe-p aqqusernga, Paarnaqutit, Niviarsiat, Narsannguaq og Adammip aqq. Disse områder 
kører i dag med separate pumper, hvor der bruges meget i el og for reparationer af pumper Hvis der 
etableres forbindelse mod øst, kan der laves besparelser og besparelser til reparationer, som på 
længere sigt vil det være bæredygtigt.  
 
Omkring 40-50 huse i Berthelsen-ip aqq. har ingen forbindelse til kloak. Og det er nødvendigt at 
give beboerne i området en mulighed for etablering til kloak. 
 
Vi har nu modtaget besøgsnotat fra kommunalbestyrelsens besøg hos DTU, hvor der står, at man 
kan få arktisk ingeniørelever til at lave forskellige undersøgelser, f.eks. hvor rørene kan køre 
gennem osv. 
 
Regelegrundlag 
Selvstyrebekendtgørelse nr 10 af 12.6.2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. 

Faktiske forhold 
Der har tidligere været flere henvendelser vedr. Berthelsenip Aqq fra beboerne om en privat løsning 
på kloakker i området uden det dog er lykkedes at få etableret kloakkerne.  

For Jaakunnguaq-området nord for Spejdersøen skal kloakvandet pumpes væk, enten til ledning fra 
Skole2 der har udløb i Ulkebugten eller i sammenhæng med en ny kloakering til Ungdomshus, der 
kan pumpe kloakvand til ledning ved Bolette Aqq der har udløb ved natrenoanstalten. 
 
Generelt for kloakker trådte sidste år en ny Selvstyrebekendtgørelse nr 10 af 12.6.2015 om 
bortskaffelse af latrin og spildevand ikraft. Ifølge denne bekendtgørelse skal kommunen inden 
1.8.2018 vedtage en spildevandsplan for byerne og inden 1.8.2020 også planer for bygderne. 
Endvidere skal kommunen udarbejde en oversigt over håndteringen af spildevand med målsætning 
inden 1.1.2021. 
 
Det foreslås at valg af hvilke byområder der skal udføres nye kloakledninger i og hvordan 
kloakledningerne skal føres, afventer udarbejdelsen af den samlede spildevandsplan. 
Kommunalbestyrelsen har i budgetoverslagsårene 2017-2019 på kt 72-41-00 afsat 3 mil kr hvert år 
til nye kloakker fælles. 
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Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning 
 
Afgørelse 
 
 
Bilag 

1. e-mail fra Hans Frederik Olsen den 16. november 2015 
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Punkt 18 Klaget over lugtgener fra afløbet fra sygehuset  
 
Journalnr. 25.03.00 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Agathe Fontain fremsender ved e-mail den 8. januar 2016 forslag om 
drøftelse af klager over lugtgener fra afløbet fra sygehuset. 
 
Beboerne i Akia har i flere omgange klaget over lugtgener fra afløbet fra sygehuset, der rinder ud i 
Kangerluarsunnguaq. 
 
Hun foreslår, at Qeqqata Kommunia foreslår en forlængelse af afløbsrøret til snarlig udførelse, og 
fremlægge det til kommunalbestyrelsens afgørelse.  
 
Der er behov for at forbedre forholdene for borgerne, hvorfor evt. forhindringer bør løses. 
 
Regelegrundlag 
Selvstyrebekendtgørelse nr 10 af 12.6.2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. 

Faktiske forhold 
Det nederste rørstykke af kloakledningen er blevet beskadiget af isfoden, og entreprenør skulle i 
efteråret have monteret nyt rørstykke, men nåede det ikke inden frostens komme. Når dette 
rørstykke bliver monteret til sommer, vil udløbet igen være under vandoverfladen ved højvande, 
hvilket bør mindske lugtgenerne. 
 
På længere sigt kan det oplyses, at i sommer 2015 trådte en ny spildevandsbekendtgørelse i kraft. 
Ifølge denne, skal kommunen udfærdige en spildevandsplan. Spildevandsplanen for byerne skal 
være færdig 1. august 2018 for bygderne være færdig senest 1.8. 2020 og derefter opdateres hvert 
sjette år. 
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
- at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning 
 
Afgørelse 
 
 
Bilag 

1. Agathe Fontain´s email af 8. januar 2016 
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Punkt 19 Forslag til dagsorden – Markering af Børnenes år 2016 
 
Journalnr. 00.10.03 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Agathe Fontain fremsender ved e-mail den 26. januar 2016 forslag 
om markering af Børnenes år 2016. 
 
Naalakkersuisut har under sin nytårstale nævnt, at 2016 er Børnenes år. 
 
Agathe Fontain foreslår, at man i Qeqqata Kommunia igangsætter projekter fra forskellige områder, 
om forskellige begivenheder for i år. 
 
Agathe Fontain vil ligeledes opfordre til, at man starter et samarbejde med forskellige foreninger for 
at markerer året med forskellige arrangementer, og at kommunen i dette tilfælde skal kunne yde 
hjælp i forskellige henseender.  
 
Udgangspunktet skal være børnene, hvor familielivet skal være i centrum, men hvor børnenes tarv 
prioriteres. 
 
Faktiske forhold 

Qeqqata Kommunia har ikke modtaget materiale fra Grønlands Selvstyre vedr. Børnenes år 2016, 
så det er uklart, hvad Selvstyret ligger i Børnenes år. Qeqqata kommunalbestyrelse har som noget 
med budget 2016 afsat en årlig pulje på 1 mio. kr. til udendørs fritidsfaciliteter. Derudover 
fortsætter arbejdet med at forbedre børns vilkår i både familieområdet og uddannelsesområdet samt 
i kommunens bæredygtighedsprojekt. 
 
Administrationen arbejder stadig med sikring af flere aktiviteter for børn og unge, bedre brobygning 
mellem førskoleområdet og folkeskolen. Kommunen arbejder på at skabe flere attraktive 
fritidsaktiviteter for og sammen med borgere. Kommunen støtter derfor op om frivilliges 
engangement, som f.eks. yder støtte til Arctic Sounds musikfestivalens Børnedag. Administrationen 
er endvidere i gang med at planlægge børneinteressenter fra forskellige instanser til samråd og 
forslag til markering af Børnenes år.  
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
- at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning 
 
Afgørelse  
 
 
Bilag 

1.Agathe Fontain´s email af 26. januar 2016 
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Punkt 20 Forslag til dagsorden – Samtaletilbud for skilsmissebørn i Qeqqata Kommunia 
 
Journalnr. 42.00 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Agathe Fontain fremsender ved e-mail af 28. januar 2016 forslag om 
samtaletilbud for skilsmissebørn i Qeqqata Kommunia. 
 
En hel familie bliver ramt ved skilsmisse, men det er primært børnene, der ellers ønsker at 
forældrene skal blive sammen, der bliver ramt. 
 
Skilsmissebørn kommer ud for deres livs krise, og har således behov for samtaler. 
 
Nogle skilsmissebørn har måske behov for få samtaler, mens andre har et større behov. 
 
For at opnå den bedste ordning i Qeqqata Kommunia, kunne sagsbehandlerne stille et forslag om, 
hvor samtalerne skal foregå. 
 
PPR, Familiecentret, skolerne og sagsbehandlerne er en mulighed. 
 
Agathe Fontain foreslår, at der igangsættes en behovsundersøgelse, såfremt forslaget støttes, 
ligesom embedsmændene skal fremkomme med en redegørelse om, hvilke ting man har behov for, 
for at gøre forslaget færdigt. 
 
Regelgrundlag  
Iht. Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge  
 

Faktiske forhold 
Familierådslagning er en konflikts løsningsmodel, hvor familien og barnet/den unges netværk får en 
stor andel i at planlægge og gennemfør indsatsen sammen med den unge selv.  
 
Fagfolkene dvs. kommunes ansatte hvad enten det er i folkeskolen, dagsinstitution socialrådgiver, 
familiebehandler, kan tilbyde en familie en familierådslagning, når der er bekymring eller fare for et 
barn eller en ung sundhed, trivsel og udvikling. Familierådslagning kan bruges både i 
myndighedsregi og i forebyggende regi. Det er ligeledes oplagt at bruge familierådslagning i 
forbindelse med skilsmisser. 
 

Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
- at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning 
 
Afgørelse 
  
Bilag 

1. e-mail fra Agathe Fontain den 28. januar 2016 
2. Familierådslagning´s model af Marie Forberg 2015. 
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Punkt 21 Forslag til dagsorden - Ingen køb af alkohol for økonomi der udbetales via 
arbejdsløshedsunderstøttelse 

 
Journalnr. 41.01 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann fremsender ved e-mail den 1. februar 2016 forslag 
om ingen køb af alkohol for økonomi der udbetales via arbejdsløshedsunderstøttelse. 
 
Vi har ikke råd til at have så mange sociale problemer. Nogle af disse problemer kan løses ved at 
alkohol ikke længere er tilgængelig på det offentliges forsørgelse.  
 
Derfor fremsætter Malene Ingemann forslag om, at man ikke længere kan købe alkohol for sociale 
ydelser.  
 
Det vil betyde: 
-Færre sociale udgifter  
-Mindre pres på socialforvaltningerne 
-Færre børn der svigtes 
-Færre husspetakler  
-Mindre vold 
-Mm.  
 
Samtidig bør det følges op af en mere målrettet alkohol og hash behandling.  
 
I dag er teknologien meget veludviklet. Detailbutikkerne har kort, man kan bruge til handel af varer 
til bl.a. virksomheder. Disse kort kan også indarbejdes diskret i forbindelse med socialydelser, med 
et x-antal kr. pr. uge, hvor der ikke kan købes alkohol på kortet.  Når socialydelsen stopper lukker 
kortet.  
 
Med håbet om at forslaget får opbakning, og at der arbejdes videre med at udvikle et system, hvor 
Kommunen ikke længere udbetaler ydelser hvor alkohol og kontanter indgår som en del af pakken i 
forbindelse med arbejdsløshedsunderstøttelse.  
 
Regelgrundlag 

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp 
Kap. 5  §17 stk. 2. ”Offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter kan udbetales som 
naturalhjælp eller direkte til regningsudskriver, når særlige forhold taler for det.” 
 
Faktiske forhold 

Qeqqata Kommunias sagsgang vedrørende økonomiske hjælpeforanstaltninger til 
offentlighjælpsmodtagere med særligt fokus på enlige og dem med børn: 
 
Økonomisk hjælp udbetales hver 14 dag, for en enlig uden egen bolig udbetales  kr. 656,00 og for 
en enlig med eget bolig udbetales kr. 776,00, for et par udbetales kr. 1.310,00 kr., og til dem med 
børn udbetales børnetillæg på kr. 462,00 pr. barn. 
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Ved underretning om misbrug af økonomisk hjælp udefra, er proceduren, at såfremt midlerne er 
blevet brugt til alkohol eller euforiserende stoffer, indkaldes pågældende til en samtale vedrørende 
underretningen, såfremt klienterne har børn, foretages en vurdering sammen med børn og unge 
sagsbehandler. 
 
Ved vurdering kan en rekvisition ibrugtages for børn. 
 
Endvidere indkaldes en voksen offentlighjælpsmodtager, såfremt der er indkommet en underretning 
om misbrug af alkohol eller hash udefra, hvor konsekvensen kan være, at halvdelen af 
offentlighjælpen udstedes med rekvisition. 
 
Administrationens vurdering 

I henhold til lovgivningen, skal offentlighjælpsmodtager selv administrere midlerne, men i særlige 
tilfælde kan der udbetales som naturaliehjælp eller direkte til regningsudskriver. 
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
- at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning 
 
- at kommunalbestyrelsen afgør om sagen skal sendes til videre foranstaltning i Familieudvalget 
 
Afgørelse 
 
  
Bilag 

1. e-mail af 1. februar 2016 fra Malene Ingemann 
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Punkt 22 Forslag til dagsorden - Den private havn 
 
Journalnr. 24.01.00 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann fremsender ved e-mail af 1. februar 2016 forslag 
om drøftelse af den private havn. 
 
Hvordan går det den private havn, hvor er sagen nået til med selvstyret, - er vi begyndt at få 
betaling retur ved afregning af brugen af den lokale kaj? Hvis ikke, hvor meget går vi glip af som 
Kommune på denne konto og vil i samme ombæring høre om ikke der kan opnås opbakning til at 
sagen får mere fokus, så kommunen kan få gavn af de indtægter der bør tilfalde Kommunen vedr. 
brug af den lokale havn.  
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne. 
 
Faktiske forhold 
Der henvises til pkt. 10 på dagsorden, hvor sag om oprettelse af havneselskab. 
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning  
 
 
Afgørelse 
  
 
Bilag 

1. e-mail af 1. februar 2016 fra Malene Ingemann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2016, den 25. februar 2016 
 

 

51 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 
Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 

qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 23 Forslag til dagsorden - Har kommunen indblik i hvor mange hjemløse der er i 
Kommunen 

 
Journalnr. 40.00 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann fremsender ved e-mail af 1. februar 2016 forslag 
om kommunens indblik i antal hjemløse i kommunen. 
Også kommunalbestyrelsesmedlem Hans Frederik Olsen fremsender ved e-mail den 2. februar 2016 
forslag om drøftelse af hjemløse i kommunen. 
 
Malene Ingemann spørger om kommunen har indblik i hvor mange hjemløse der er i Kommunen. 
Det er en kold tid at være hjemløs, - og undertegnede har fået oplyst, at der findes hjemløse som har 
store problemer med at overleve vinteren og bliver nød til at overnatte mere eller mindre ulovlige 
steder for at sikre sig lidt varme til natten. Vi kan ikke være bekendt at vi ikke har et herberg, eller 
et sted hvor folk kan få ly af natten, når man er hjemløs. Fra Partii Naleraq vil vi gerne have at der 
arbejdes mod en løsning af problemet.  Måske kan man åbne op for et sted, der kan drive på frivillig 
basis.  
 
Hans Frederik Olsen ønsker at det undersøges, hvor mange hjemløse (uden adresse) der er i dag, 
samt at det undersøges, hvorledes Sermersooq Kommune har anskaffet sig et Herberg i Nuuk. Han 
forestiller, at man udnytter ubeboede lejligheder eller huse, der bliver opvarmet i Qeqqata 
Kommunia, primært i Sisimiut, idet Herberget i Nuuk er oprettet gennem et samarbejde mellem 
Selvstyret, kommunen og A/S Boligselskabet INI. Her tænker han på det gamle vaskeri i 
Tuapannguanut, Qasapis bygning i Uigulukutsut, som vist nok alle er Selvstyreejet bygninger, der 
virkeligt egner sig som et overnatningssted. 
 
Faktiske forhold 
Målgruppen har igennem længere tid været diskuteret i Området for Familie, dels hvor mange der 
er, dels hvad der er af muligheder for eksempelvis Herberg eller lignende. 

Vi har igennem vores sociale data kunne afdække at der pr 01-02-2016. er som følger. 

Hjemløse. 8 personer. 

Uden fast bopæl (ved ikke hvor de befinder sig). 20 personer. 

Ukendte adresser. 58 personer. 

Vi forudser fra Området for Familie at tallene vil stige, idet vi er bekendt med at INI A/S har mange 
registreret på deres ”udsmidningsliste”. 

Der konstateres til tider at der bor 10-12 personer i en to værelses lejlighed, hvor der på lejeaftalen 
skulle bo 2 eller 3 personer, de resterende er typisk borger som ikke har nogle steder at bo,da de er 
sat på gaden typisk pga. af restancer til INI A/S og disse opholder sig ofte ved venner, bekendte 
eller familier. 

Det vil blive en rigtig stor opgave at genhuse 70-80 borger og hvor man i første omgang skulle 
prioritere de reelle hjemløse, dem som bor i skure, opgange, kældere m.m. Dette kunne gøres hurtig 
ved 1. at finde en egnet bygning, 2. man kunne tænke i fleksible løsninger, evt. vinterisolerede 



Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2016, den 25. februar 2016 
 

 

52 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 
Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 

qeqqata@qeqqata.gl 

mandskabstelte telte der kan huse 8-10 personer. Fordelene ved disse telte er at man kan 
udvide/mindske i takt med antallet stiger/eller falder. Teltene kan også fjernes ved sommerens 
kommen.  

Driften af disse tiltag kunne være et samarbejde med bl.a. Blå Kors eller Røde Kors og del eller fuld 
finansiering via eksempelvis fonde. 

Administrationens vurdering 

Området for Familie vurderer at der er et stort behov, der skal fokuseres på idet den enkelte borgers 
livskvalitet forringes betydeligt og medføre store sociale problemer oftest med følgevirkning af et 
evt. misbrug. 

 
Indstilling  
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Familieudvalget 
 
 

Afgørelse  
 

 

Bilag 
1. e-mail af 1. februar 2016 fra Malene Ingemann  
2. e-mail den 2. februar 2016 fra Hans Frederik Olsen 
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Punkt 24 Forslag til dagsorden – Mødesteder til foreninger 
 
Journalnr. 13.10 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann fremsender ved e-mail af 1. februar 2016 forslag 
om mødesteder for foreninger til drøftelse i kommunalbestyrelsen. 
 
Foreningslivet i Kommunen har det svært, mange arbejder helt uden økonomi. Mange foreninger 
har brug for mødesteder til at udvikle foreninger i Kommunen, uagtet hvilken type forening der er 
tale om. Findes der I kommunen i hver by et sted/lokale, som frit kan afbenyttes af befolkningen til 
afholdelse af forretningsmøder. Hvis ikke er det muligt at arbejde hen mod at man opnår dette.  
 
Frivillighed ved vi skaber udvikling i byer og kommuner, derfor vil det være en støtte til 
foreningslivet, hvis man kunne have et lokale, man kunne skrive sig op til, så mødelokalet kunne 
bruges optimalt og at det samtidig vil skabe mere dynamik og resultat på bundlinjen at foreninger 
har et sted de kan afholde mindre bestyrelsesmøder/møder generelt.  
 
Regelgrundlag 
Iflg. Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed, skal 
kommunalbestyrelsen: 
 
§ 32, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal, efter regler fastsat af landsstyret, stille de fornødne lokaler 
og andre faciliteter, herunder faglokaler, udendørsanlæg og andre offentlige lokaler, til rådighed for 
børne- og ungdomsorganisationer, jf. kapitel 5, og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, jf. kapitel 
8. 
 
§ 29. Ved kultur- og folkeoplysningsvirksomhed forstås offentlig mødevirksomhed, 
foreningsarbejde, litteratur, herunder avis- og bladvirksomhed, udstillinger, scenekunst, sang- og 
musikvirksomhed, film- og videovirksomhed, lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, lokal 
museumsvirksomhed og andre foranstaltninger, der tager sigte på almene kulturelle og 
folkeoplysende aktiviteter. 
 
Og  
 
§ 30, Stk. 4. Støtte efter dette kapitel kan ikke gives til politiske, religiøse eller fagforenings-
mæssige formål. 
 
Faktiske forhold 
Skolelokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed for sportsfolk. For alle de andre foreninger kan 
Amerdloq i Sisimiut bruges vederlagsfrit. I Maniitsoq er Aja omdannet til foreningshus. 
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning  
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Afgørelse 
 
 
Bilag 

1. e-mail af 1. februar 2016 fra Malene Ingemann 
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Punkt 25 Forslag til dagsorden - Pris på ATV spor til Kangerlussuaq 
 
Journalnr. 23.00 
 
Baggrund  
Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen fremsender ved e-mail af 3. februar 2016 forslag om 
undersøgelse af pris på ATV spor til Kangerlussuaq. 
 
Som bekendt blev der holdt borgermøder den 31/1 og den 1/2-2016 i Taseralik, hvor forskellige 
eksperter fremlagde om diverse forhold om landområdet, der ønskes optaget på UNESCO’s 
Verdensarvsliste. Under møderne blev det kommende ATV-spor også fremlagt. 

 
Som bekendt har kommunalbestyrelsen taget en principbeslutning vedr. ATV-sporet, og der klart 
blev fremsat et ønske om, at økonomien bag projektet skulle belyses. Og jeg ønsker i dette 
sammenhæng at punktet tages op til nøje drøftelse, idet vi bør tage en beslutning på baggrund af de 
ønsker, der fremkom under borgermødet den 1. februar. 
 
Faktiske forhold 
Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte med budget 2016 og overslagsårene, at der skulle afsættes 
samlet 22 mio. kr. til ATV spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, VVM undersøgelse og vej til 
Solbakken. Selvstyret har krævet VVM redegørelse for hele ATV sporet, hvilket er igangsat og 
forventes færdig sidst på året. Der arbejdes ligeledes med at kvalificere overslaget for ATV sporene. 
 
Der henvises endvidere til pkt. 13 på dagsordenen om ”Opdatering af kørselsvedtægt for det åbne 
land” VVM redegørelse og en mere uddybende ATV spor forventes forelagt senere på året.   
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning  
 

  
Afgørelse 
 
 
Bilag 

1. e-mail af 3. februar 2016 fra Marius Olsen 
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Punkt 26 Forslag til dagsorden - Istandsættelse af den gamle kirke 
 
Journalnr. 57.00 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen fremsender ved e-mail af 3. februar 2016 forslag om 
istandsættelse af den gamle kirke. 
 
A.P.Møllerske  Støttefonden bevilgede den 12/8-2015 midler til istandsættelse af den gamle 
historiske kirkes indvendige. 
 
Sisimiut Museum fik i den anledning bevilget 1.730.000 kr. til istandsættelse af den fredede Bethel 
kirken. Projektet vil i alt koste 2.615.000 kr. Det indvendige vil igen se ud som den gjorde i 1700-
tallet. 
 
På denne baggrund ønsker han en klar redegørelse om sagen, og en redegørelse over, hvorledes de 
resterende midler til projektet skal skaffes. 
 
Desuden ønsker han, at der skal indledes et tæt samarbejde med Menighedsrådet, i stedet for at 
projektet gennemføres alene af én instans. 
 
Faktiske forhold 
De resterende midler til kirkebyggeriet skal finansieres fra de midler som Museet fik overført fra 
2014 til 2015 budgettet. Det er penge som museet har ”sparet op” over flere år. Da pengene blev 
bevilliget i 2015 var de øremærket kirkerestaureringen som egenfinansiering. Fonde giver som regel 
kun til projekter, hvor der er en egenfinansiering involveret. Disse penge vil blive søgt om at blive 
overført fra 2015 til 2016. Byggeprojektet vil blive udbudt indenfor en meget nær fremtid og er 
planlagt færdigt i juli/august 2016.  
 
Kirken overgik til Sisimiut Museum, da den blev overdraget fra Selvstyret. Museet har modtaget 
yderligere 550.000 kr. i fondsmidler til at indrette en udstilling for. Dette arbejde er påbegyndt og 
vil omhandle religion i området i 1700 tallet, samt kirkens historie.  Vi vil inddrage andre instanser, 
hvor det giver mening, herunder menighedsrådet, men det er planlagt som en overordnet 
museumsopgave at lave udstillingen. 
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning  
 
Afgørelse 
  
 
Bilag 

1. e-mail af 3. februar 2016 fra Marius Olsen 
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Punkt 27 Forslag til dagsorden - Anlæggelse af minihal i Sarfannguit 
 
Journalnr. 22.02.10 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen fremsender ved e-mail af 2. februar 2016 forslag om 
anlæggelse af minihal i Sarfannguit. 
 
Som bekendt er Sarfannguit blevet prioriteret i forbindelse anlæggelse af minihaller i bygder.  
 
Kommunen afsætter 3 mio. kr. årligt til formålet for således at sikre kommunens andel, hvis 
Selvstyret skulle give sin samtykke til en medfinansiering. 
 
Som bekendt har Selvstyret ingen planer om at være medfinansierer til opførelse af minihaller. 
 
På denne baggrund ønsker han, at vi intens skal drøfte anlæggelse af en minihal i Sarfannguit. 
 
Mit forslag ligger til grund for følgende forhold: som bekendt er Sarfannguit en velfungerende 
bygd, hvor borgerne er meget aktive, men mangler faciliteter til fritidsaktiviteter. Der er f.eks. ingen 
fodboldbaner, og kan kun spille bold om sommeren over på den anden side af bygden. Der er ej 
heller gode muligheder om vinteren, hvor deres eneste mulighed er det lille forsamlingshus. 
 
Vi er desuden bekendt med, at borgerne i Sarfannguit er meget aktive i forbindelse med 
fritidsaktiviteter, når mulighederne er til stede. 
 
På denne baggrund ønsker jeg, at vi på en eller anden måde går i gang med projektet uden at afvente 
Selvstyret, da der er mange muligheder i Sarfannguit, ligesom borgerne er aktive, hvis vi skal undgå 
at borgerne flytter fra bygden pga. for få faciliteter. 
 
Faktiske forhold 
Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte med budget 2016 og overslagsårene, at der fortsat skulle 
afsættes 50% af finansieringen til anlæggelse af minihaller i kommunens 3 mindste bygder, 
herunder Sarfannguit. Selvstyrets andel på 50% er blevet søgt gennem mange år.  
 
Et anlægsønske om, at kommunen ikke bør afvente Selvstyrets 50% medfinansiering kan i henhold 
til tidsplan for budget 2017, jf. pkt. 5 fremsendes d. 20. juni 2016. 
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning  
 
Afgørelse 
 
 
Bilag 

1. e-mail af 2. februar 2016 fra Marius Olsen 
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Punkt 28 Forslag til dagsorden – Skilift i Maniitsoq 
 
Journalnr. 22.02.05 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Gideon Lyberth fremsender ved e-mail af 21. januar 2016 forslag om 
skilift i Maniitsoq. 
 
Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt, at der skulle anskaffes en skilift til Sarfat i Maniitsoq. 
Sidste blev det besluttet, at liften i Kangerlussuaq skulle flyttes til Maniitsoq, da der generelt ikke 
faldt meget sne i Kangerlussuaq, men senere viste det sig, at liften i Kangerlussuaq er blevet defekt. 
 
Vi har for nuværende utroligt meget behov for to lifte i Maniitsoq. En skilift til Sarfat, og en 
minilift til Qoororalak, som de mindre børn står på ski ved. 
 
Gideon Lyberth håber at hans forslag vil blive støttet pga. de få fritidsaktivitetsmuligheder i 
Maniitsoq. 
 
Faktiske forhold 
Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte med budget 2016 og overslagsårene, at der afsættes 1 mio. 
kr. årligt til udendørs fritidsfaciliteter for børn og unge. Forslaget om skilift i Maniitsoq og andre 
forslag til fordeling af de 1 mio. kr. forventes forelagt Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget og 
Teknik- og Miljøudvalget på møde i marts/april. 
 
Såfremt forslaget ikke prioriteres af udvalgene kan nye anlægsønsker i henhold til tidsplan for 
budget 2017, jf. pkt. 5 fremsendes d. 20. juni 2016. 
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning  
 
Afgørelse 
 
 
 Bilag 

1. e-mail af 21. januar 2016 fra Gideon Lyberth 
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Punkt 29 Forslag til dagsorden – Agn skur i Maniitsoq 
 
Journalnr. 17.20.11 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Aqqalu Skifte fremsender ved e-mail af 2. februar 2016 forslag om 
agn skur i Maniitsoq. 
 
Det har for byen Maniitsoq været mærkbart, at vi nu har to indhandlingsanlæg, hvorfor fiskerne nu 
lider under trange forhold i vodbinderiet. 
 
Nogle fiskere sidder med deres fangstredskaber, mens andre sætter agn på fiskekrogene. 
 
Det kan forventes, at bygningen hurtigt vil forfalde med de brugere, idet gulvet sjældent bliver 
vasket. Jeg mener derfor, at der er behov for at undersøge andre alternativer.  
 
Det er efterhånden tydeligt, at vi i kommunen bør drøfte forholdet, der nu er gældende i Maniitsoq, 
for evt. at gå forhindringer i forkøb, når der nu også bliver to indhandlingsanlæg i Sisimiut. 
 
Eventuelle fordele 
Evt. færre ledige. (afhængig af hvorledes det vil blive tilrettelagt) 
Forstyrrelse blandt fiskerne vil ikke længere eksistere. 
 
Skal den være en underafdeling til brættet?  
Skal personalenormering så øges?  
At man rydder op efter sig selv efter påsætning af agn. 
Bør kommunen yde lidt? 
Det bør siges, at vi i så fald bør tænke på fordele for fiskerne, når fiskerne får mulighed for at fiske 
mere kontinuerligt. 
 
Hygiejne. 
 
Man bør i forvejen overveje vedligeholdelse af bygningen. 
 
Eventuelle ulemper  
Det ser ikke ud til at omsætningen vil holde, hvis den skulle privatiseres. 
 
Forstyrrelser blandt fiskere, der sidder med deres fangstredskaber, og fiskere, der sætter agn på 
fiskekroge. 
 
Der vil efterhånden være lugtgener i bygningen/lokalet, hvis der ikke gøres en indsats. 
 
Der bør tages en vurdering af forholdet  
Skal den være en underafdeling til brættet? 
Kan de private indhandlingsanlæg overtage den? 
Skal vi kigge på de andre kommuners håndtering af lignende forhold? 
Hvilke veje skal følges? 
Eller skal der ikke etableres et agn-skur? 
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Er der behov for hørringer 
Høring hos fiskerforeningerne  
Fiskerorganisationerne? 
 
Endelig drøftelse af sagen og tage en afgørelse  
Jeg håber, at vi intens vil drøfte, om forslaget skal føres ud i livet eller ej. 
 
Jeg vil opfordre til, at sagen sendes videre til fagudvalgene, hvis forslaget støttes. 
 
Faktiske forhold 
Et anlægsønske om et nyt agnskur kan i henhold til tidsplan for budget 2017, jf. pkt. 5 fremsendes 
d. 20. juni 2016. 
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning  
 
Afgørelse 
 
 
Bilag 

1. e-mail af 2. februar 2016 fra Aqqalu Skifte 
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Punkt 30 Forslag til dagsorden – Brugen af iPad i Qeqqata Kommunia 
 
Journalnr. 51.08.00 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Aqqalu Skifte fremsender ved e-mail den 02.februar 2016 med 
forespørgsler om iPads i Qeqqata Kommunia. 

Aqqalu Skifte sender ved sin mail om hvilke informationer man har med hensyn til pålideligheden 
omkring iPads i skolerne; taget hele kommunen i betragtning? 

Jeg syntes at det kunne være interessant at høre om, hvorvidt det store projekt forløber som 
forventet. 

I skolerne: 

1. Hvor mange elever tager deres iPads med i skolen? 
2. Hvor mange elever tager ikke deres iPads med i skolen? 
3. Har man tal over, hvor mange Ipads, der er defekte? 
4. Hvad sker der med iPads, der er blevet defekte? 
5. Oplader til Ipads? 
6. Har iPadsene fuld forbindelse til projektørerne? 
7. Er Wi-Fi-forbindelsen i private hjem i byer og bygder tilfredsstillende? 
8. Hvilken holdning har man til engelskundervisningen via Skype i bygderne? 

Jeg kunne rigtigt godt tænke mig at få svar på mine forespørgsler under KB-mødet. 
 
Regelgrundlag 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg for folkeskolen og daginstitutionerne, mens 
Økonomiudvalget er ansvarlig for IT-udviklingen i kommunen. 

 
Faktiske forhold 
IT-chefen, Uddannelsescheferne i samarbejde med IT vejleder og skolerne oplyser følgende: 

1. Overordnet set er det vurderingen, at gennemsnitligt har 80% af eleverne deres iPads med i 
skolen. Det er højere på yngste- og mellemtrin og lavere på ældstetrin.  

2. Se svar fra pkt. 1 
3. Omkring 100 iPads. 
4. De bliver erstattet, og hvis brugeren har ødelagt iPaden med vilje, så laves der faktura. 
5. Skolerne har købt ekstra opladere. 
6. Ja 
7. Der har været nogle udfordringer med WIFI-antennerne, men senest er en del blevet placeret 

på bedre lokaliteter i Sisimiut og Maniitsoq, så der nu er bedre signal. Der er også 
udfordringer i nogle af bygderne.  

8. Atammik Atuarfia meddeler, at de er meget glade for muligheden, som er en succes, men 
der er dog også problemer med internetforbindelsen.  
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Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

-at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning 

 

Afgørelse 

 

Bilag 

1. e-mail fra Aqqalu Skifte den 02.februar.2016 
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Punkt 31 Forslag til dagsorden - Planer for Krisecenter i Sisimiut 

Journalnr. 44.15 

Baggrund  
Kommunalbestyrelsesmedlem Agathe Fontain fremsender ved e-mail af 28. januar 2016 med 
spørgsmål om hvilke planer der er for Krisecenter i Sisimiut ”Qimarnguik” 

Agathe Fontain spørger om hvilke planer man har for ”Krisecentret” i Sisimiut? Krisecentrets 
mangeårige eksistens har vist, at man ikke kan undvær et center, og der er ikke noget, der tyder på, 
at behovet er blevet mindre. 

Hvorledes står Qeqqata Kommunia i forhold til Krisecentret? 
 

Faktiske forhold 
Oqqiffik var en selvejet institution hvor målgruppen var at hjælpe voldsramte kvinder og give den 
husly. 

Oqqiffik var ramt af mange skader på deres hus, såsom skimmelsvamp, ødelagte oliefyre som de 
store omkostningstunge skader Pga. de mange stop der var i den daglig drift, kunne krisecenteret 
ikke opretholde deres betingelser, for at opnå tilskud fra Selvstyret og bestyrelsen for Oqqiffik 
opsagde deres lejemål pr. 31-12-2014. 

De borger der kunne være målgruppen til et ophold på et Krisecenter, bliver visiteret til 
Familiecenteret hvor der vil pågå en udredning og efterfølende et samtale/behandlingsforløb 
 

Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

-at forslaget og administrationens orientering tages til efterretning  
 

Afgørelse 

 

Bilag 

1. e-mail af 28. januar 2016 fra Agathe Fontain 
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Punkt 32 Tillægsforslag til Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Qeqqata 
Kommunia  

Journalnr. 01.00.03  

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit har pr. e-mail den 1. oktober 2015 
kommet med følgende forslag: 
 
I henhold til § 15 i Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, skal en 
stedfortræder indkaldes til deltagelse i mødet, når medlemmet er forhindret i at deltage i et møde. 
 
I forretningsordenen for Qeqqata Kommunia står der dog ikke tydeligt, hvorledes indkaldelse af 
stedfortrædere skal foregå afhængig af, hvor kommunalbestyrelsesmødet skal afholdes. 
 
Som følge heraf er det blevet Inuit Ataqatigiits erfaring at blive bedt om at indkalde en 
stedfortræder, der skulle deltage via videokonference fra Sisimiut, selvom kommunalbestyrelsen 
skulle samles i Maniitsoq. Efter stædigt mailkorrespondance med borgmesteren blev det muligt for 
os, at indkalde en stedfortræder til Maniitsoq, da vi eftersigende ikke kunne blive ved med at 
diskutere. 
 
Inuit Ataqatigiit mener, at dette forhold ikke er på sin plads, ligesom det ikke udviser respekt for 
arbejdet som politiker. Som følge af kommunesammenlægningen bliver visse kommunalbestyrel-
sesmøder afholdt i den anden by, og en indkaldt stedfortræder har samme rettigheder som den 
øvrige kommunalbestyrelse. 
 
På denne baggrund foreslår vi, at der i forretningsordenen tilføjes følgende: 
 
1: at en stedfortræder, der bliver indkaldt til mødet, indkaldes til mødet med samme princip som den 
øvrige kommunalbestyrelse 
 
2: såfremt der er forhold, man bør være bekendt med til et møde efter afholdelse af seminarer, som 
budgetseminar, kan stedfortræderen indkaldes til seminaret 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 22 af 18.november 210 om den kommunale styrelse (styrelsesloven)  
”§ 15.stk.1 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 hverv, forretninger 
eller lignende, kan de medlemmer, der er valgt på det forhindrede medlems kandidatliste, herunder 
enkeltkandidater, kræve stedfortræderen indkaldt til deltagelse i mødet..”. 

”§ 11.  Stk. 2.  Et medlem kan deltage i mødet ved telefon- eller videokonference samt telefax, når 
medlemmet opfylder betingelserne i § 15, stk. 1 og der ville kunne indkaldes stedfortræder. 
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan i forretningsordenen bestemme, at møder kan afholdes som 
telefon- eller videokonference samt ved telefax og at også andre kommunikationsteknologier kan 
anvendes.” 

I henhold til vejledning til styrelsesloven ved fravær til et enkelt møde, er der ingen krav om, at 
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stedfortræderen indkaldes, og hvordan processen er ved indkaldelsen. Indkaldelsen af stedfortræder 
sker kun, hvis der fremsættes begæring om det. Den pågældende kandidatliste som har valgt 
medlemmet, har ret til at begære stedfortræder indkaldt. Ved lovlig fravær anses de tilfælde der er 
nævnt i § 15. stk. 1. det vil sige fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel, adoption, varetagelse 
af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.  

Når et medlem forventer at måtte udtræde af kommunalbestyrelsen i mere end 2 måneder skal 
pågældende sende en skriftlig begæring borgmesteren. Denne begæring skal fremsendes snarest når 
medlemmet forudser behovet. Efterfølgende kan borgmesteren indkalde stedfortræderen 

Faktiske forhold 
Kommunalbestyrelsen holder 7 møder om året hvoraf 3 holdes som fysiske møder. I forbindelse 
med fysiske møder arrangeres der konferencer og seminarer om aktuelle og relevante tiltag der er i 
gang i kommunen, således at kommunalbestyrelsen få viden og indsigt i sager der senere vil blive 
besluttet i kommunalbestyrelsen. Møderne er typiske 1½ - 2 dage ekskl. 
kommunalbestyrelsesmødet.  
 
Ved møder via videokonference er der typisk ikke noget problem at indkalde stedfortrædere til 
kommunalbestyrelsesmøderne da stedfortræderne typisk befinder sig allerede i en af byerne hvor 
der er videokonference. 
 
Ved fysiske møder, hvor rejse- og ophold er bestilt et styk tid forud for mødet, kan der være 
udfordringer når et medlem melder afbud. Der kan ske det, at stedfortræderen indkaldes til at 
deltage via videokonference eller telefon til selve kommunalbestyrelsesmødet og ikke deltage i de 
øvrige planlagte seminarer for resten af kommunalbestyrelsen, typisk på grund at der ikke er 
rejsemuligheder. 
 
I henhold til styrelseslovens § 15. stk. 1 kan stedfortræderen indkaldes i tilfælde af lovlig fravær.  
 
Hverken styrelseslov eller i kommunalbestyrelsens forretningsorden forholder sig ikke til hvorvidt 
en stedfortræder skal indkaldes til konference eller seminar, men kan indkaldes til 
kommunalbestyrelsesmøde.  
 
Hvis stedfortræderen også skal indkaldes til konferencer eller seminarer bør forretningsorden 
ændres.  
 
Bæredygtige konsekvenser 
Det mest bæredygtigt er, at kommunalbestyrelsens konferencer og seminar prioriteres, således at 
alle beslutningstagerne så vidt muligt deltager i arrangementerne.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ved indkaldelse af stedfortræder ved kommunalbestyrelsens fysiske møder er økonomiske 
konsekvens den at: 

1. hvis medlemmer deltager, rejse- og hotelophold, dagpenge samt evt. tabt arbejdsfortjeneste. 
2. hvis stedfortræderen indkaldes, betales udover medlemmets vederlag også stedfortræderens 

mødediæt samt allerede nævnte udgifter 1. 
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Administrationens vurdering 
I henhold til styrelsesloven har kommunen pligt til at indkalde stedfortræderen til 
kommunalbestyrelsesmøderne, men har ikke en pligt til at indkalde stedfortræderne til konferencen 
og seminar. Styrelsesloven indeholder ingen bestemmelser, hvoraf det fremgår, at en stedfortræder 
også kan indkaldes til sådanne seminarer m.v. Derfor er det op til kommunalbestyrelsen at afgøre 
hvorvidt stedfortræderne skal indkaldes til konferencer og seminarer udover til selve 
kommunalbestyrelsesmødet. 
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse: 
 
-at drøfte hvorvidt forretningsorden skal ændres til at stedfortræder og skal indkaldes til 
konferencer og seminarer udefra samme princip som den øvrige kommunalbestyrelse 
 
Kommunalbestyrelsens behandling af sagen 
Kommunalbestyrelsen behandlede på sit ordinære møde den 29. oktober 2015 sagen og tog 
indstillingen til efterretning og sendte sagen til videreforanstaltning i økonomiudvalget.  
 
Kommunalbestyrelsens indstilling 
Det indstilles til økonomiudvalget at drøfte hvorvidt forretningsorden skal ændres til at 
stedfortræder og skal indkaldes til konferencer og seminarer udefra samme princip som den øvrige 
kommunalbestyrelse 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 15. december 2015 besluttet, 
 
-at hvis der i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet også er seminar, er man åben for at 
suppleanter kan indbydes 
-at hvis kommunalbestyrelsen afholder seminar uden møde, skal suppleanter ikke indbydes 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at hvis der i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet også er seminar, er man åben for at 
suppleanter kan indbydes 
-at hvis kommunalbestyrelsen afholder seminar uden møde, skal suppleanter ikke indbydes 
 
Afgørelse 
 
Bilag 

1. Forslag fra Agathe Fontain 
2. Referat af kommunalbestyrelsesmøde 06/2015 
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Punkt 33 Orientering om nyt deponiområde 

Journalnr. 16.03.01 
 
Baggrund 
Fra referat af Kommunalbestyrelses ordinære møde 04/2015, den 28. august 2015, spørger 
Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann i sit Forslag til dagsorden – Affaldsproblem i 
Sisimiut bagland – om den nye dump er taget i brug. 
Denne orientering er en beskrivelse på anvendelse af ny dump, samt status på ibrugtagningen. 
 
Regelgrundlag  
Teknik og Miljøudvalget er ansvarlig for konto 6 (Forsyning) – som omfatter forbrændingsanlægget 
hvis opgave bl.a. er håndtering af deponi. 
 
Faktiske forhold 
Anvendelse og brug af ”den nye dump” er beskrevet i Kommuneplantillæg nr. 9 – for et område til 
kommunale tekniske anlæg. I plangrundlaget er område E4.5.1 udlagt og godkendt af 
kommunalbestyrelsen til indretning af ”kontrolleret deponi”. 
Kontrolleret deponi er kun til ”ikke brandbart affald” og som ikke sendes til andre lokationer for 
genanvendelse. Deponi er for eksempel isoleringsmateriale, nedrevne betonblokke, toilet porcelæn 
i.g wc kummer og håndvaske. Der vil ligeledes kunne deponeres PCB og Asbestholdige fraktioner, 
som primært kommer fra saneringer. Det er derfor vigtigt at kunne deponere denne type affald på et 
”kontrolleret deponi”. Et kontrolleret deponi skal ved indretningen opfylde nogle lovkrav. Det er 
bl.a. lovkrav om indhegning, belysning, afvanding mm. Området bør adskille sig fra dump med 
brandbart affald. 
 
Bæredygtige konsekvenser 
I bæredygtighedsprojektet beskrives at der skal ”Etableres et bæredygtigt 
affaldshåndteringssystem”. 
Indretningen af et ”kontrolleret deponi” vil understøtte dette. Der er i dag ikke indrettet 
kontrollerede deponier i Sisimiut. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
For at benytte området E4.5.1 skal området indrettes med henblik på at ansøge om 
miljøgodkendelse. Som beskrevet under Faktiske forhold, skal området indrettes efter forskrifter 
fra” Retningslinjer i etablering af kontrollerede deponier” som er retningslinjer beskrevet af 
Departementet for Miljø, Natur og Justitsområdet. 
Der er pt. Ikke lavet økonomisk overslag på indretningen af området. Beregninger og projektering 
af indretningen vil foretages i 2016. 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger.  
 
Administrationens vurdering 
Administrationen vurdere at ibrugtagningen af et kontrolleret deponi kan give den nuværende 
affaldshåndtering et løft i retningen af bedre organisering og håndtering af fraktioner som ikke skal 
have en videre behandling. Ved ibrugtagningen af kontrolleret deponi, vil affald på eksisterende 
dump mindskes og eksisterende dumpe kan yderligere organiseres. 
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Administrationens indstilling 
Området for teknik- og miljø indstiller til Teknik- og miljøudvalgets godkendelse,  
 
-at orienteringen om nyt deponiområde tages til efterretning. 
  
Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 8. december 2015 godkendt administrationens indstilling. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 
 
-at orienteringen om nyt deponiområde tages til efterretning 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 15. december 2015 godkendt indstillingen. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering 
 
Afgørelse 
 
Bilag 

1. Relevant uddrag af Kommuneplantillæg nr. 9 – for et område til kommunale tekniske anlæg 
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Punkt 34 Orientering omkring tilkaldt arbejdskraft i Qeqqata Kommunia. 

Journalnr. 67.01.03 
 
Regelgrundlag  
Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. 
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26.august 1993. 
 
Baggrund / faktiske forhold 
Redegørelsen er lavet på baggrund kommunalbestyrelsens forespørgsel, under deres lukkede møde i 
marts, omkring hypotesen om at der til trods for stigende arbejdsløshed stadigvæk er tilkaldt 
arbejdskraft udefra.  
 
På det baggrund ønskes det redegøres hvor i Qeqqata Kommunia, der er blevet givet tilladelser, 
hvad for nogle stillinger det drejer sig om og antal i hh. Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 
om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. 
 
Dette står anført nedenfor tilladelser givet i 2011: 
2011 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq  antal  
Tamakkiisut / i alt 6 4 6 16 
 
Dette står anført nedenfor tilladelser givet i 2012: 
2012 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq   antal 
Tamakkiisut / i alt 6 5 2 13 
 
Itigartitsissutit/afslag 2012 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq Antal 
Tamakkiisut / i alt 1   1 

 
I 2012 blev der nedskrevet følgende til proceduren omkring administreringen af en ansøgning om 
udefra kommende arbejdskraft: 
 
”Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at stramme op på området og har således 
vedtaget at virksomheder, der søger ion at ansætte udefrakommende arbejdskraft, følger 
nedenstående krav, der har til formål at sikre:  

1. at ansattes rettigheder ikke overtrædes 
2. at stillingsopslagene offentliggøres overfor så mange ansøgere i landet som muligt. 

 
Virksomheder, der ønsker at få en godkendelse til at få en udefrakommende arbejdskraft, anmodes 
således om at sørge for følgende punkter:  

x stillingen skal slås op både i lokalavisen samt i en af de landsdækkende aviser med behørig 
ansøgningsfrist 

x der skal forelægge dokumentation i form af en ansættelseskontrakt med tydelig angivelse af 
indhold af stillingen samt lønforhold. Lønnen skal følge de overenskomster, der er på 
området, også hvad tillæg angår.  

x Der skal foreligge dokumentation for indkvartering i form af en lejekontrakt, hvoraf både 
lejlighedens størrelse og pris fremgår.  

Når der foreligger en godkendelse, skal arbejdsmarkedskontoret informere den lokale SIK forening 
om godkendelsen. Arbejdsmarkedskontoret håber således at, SIK vil være medvirkende til følge 
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med i arbejdsmarkedssituationen på dette område. 
Der bliver yderlig forespurgt om, hvilke tiltag kommunen, tager for at sikre at loven bliver fuldt af 
kommunens virksomheder. For at sikre, at lovgivningen følges, besøger arbejdsmarkedskontoret de 
forskellige virksomheder i kommunen og informerer om lovgivningen.” 
Arbejdsmarkedskontoret i Sisimiut, bestræber sig for, at sikre, at loven bliver fulgt ved, at være i en 
god dialog med de forskellige virksomheder.   
Proceduren til Formandsbeslutning af ansøgningerne er at ansøgningerne får svar indenfor 14 dage. 
I 2013 er der registeret følgende godkendelser. 
 
2013 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq   antal 
Tamakkiisut / i alt 3 2  5 
 
Udlændingestyrelse har rettet henvendelse vedrørende en musiklærer som undersøges i dag. 
 
I 2013 er der registreret følgende afslag 
 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq Antal 
Tamakkiisut / i alt 1  1 2 
 
I 2014 er der registeret følgende godkendelser. 
 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq Antal 
Tilsynsføre/leder  1  1 
Cafe Puisi / Pølsemix  2  2 
Kok Hotel Sisimiut 1    
Kokke Mica 
Kangerlussuaq   4  
Guide World of 
Greenland Kangerlussauq   1  
Tamakkiisut / i alt 1 3 5 9 
 
I 2014 er der registreret følgende afslag 
 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq Antal 
Grillbar arbejder 2    
Rengørings / Assistent 1    
Tamakkiisut / i alt 3   3 
 
I 2015 er der registeret følgende godkendelser. 
 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq Antal 
Grillbar arbejder  3  3 
Hotel Sisimiut 1   1 
Tamakkiisut / i alt  3  4 
 
Begrundelse for godkendelse af ansøgninger. 
Grillbar i Maniitsoq blev på baggrund af følgende godkendt, 
Stillingopslag af personale til Grillbaren: 1 bestyrer, 2 kokke er opslået i hele lande, kommunen 
havde ikke nogen at anvise.  
Stillingsopslag af kok til Hotel Sisimiut godkendt, stillingsopslaget er afleveret til 
arbejdsmarkedskontoret, og er opslået i hele landet, Kommunen ikke har nogen at anvise.  
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I 2015 er der registreret følgende afslag 
 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq Antal 
Grillbar arbejder 5   5 
Sømandshjemmet 5   5 
Tømrer 2   2 
Kok / Tjener   2 2 
Tamakkiisut / i alt 12   14 
 
Begrundelse for afslag til ansøgninger. 
Arbejdsmarkedskontoret kan anvise personale til Grillbaren.  
Sømandshjemmet har ikke opslået stillingen i hele landet 
Sanasut: Arbejdsmarkedskontoret kan anvise.  
Kokke til Kangerlussuaq, der ikke er opslået stilling i hele landet.  
Undersøgelse i Kangerlussuaq blev foretaget d. 04. juni. Besætningssammensætningen i 
samarbejdsgruppen kommer fra Qeqqata Kommunia, Skattedirektoratet, Selvstyret, Politiet. Der var 
en god samarbejde. 5 virksomheder blev undersøgt. Der blev konstateret 2 ulovlige arbejdere, som 
blev meldt til politiet med det sammen. 
 
Den 27. oktober 2015 bliv der foretaget ekstra Tilsynsbesøg i virksomheder i Sisimiut. 
Virksomheder der bliv besøgt er i Byggebranchen og Servicebranchen. I alt bliv 5 virksomheder 
undersøgt. Alle har grunde, og ønsker en god samarbejde med kommunen. 
Den 01. december holdt Formand for EAU møde med Havnens Pølsebud og Pani Kantina om 
Havnens Pølsebud afslag om orientering fra Pani Kantina om problematik vedr. arbejdskraft. 
 
Tilsynsbesøg vil blive foretaget løbende. 
 
Administrationens indstilling 
Det indstilles til Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse, 
 
-at godkende redegørelen 
 
Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har på sit møde den 3. februar 2016 godkendt administrationens indstilling. 
 

Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalgets 

Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens 
godkendelse, 
 
-at godkende redegørelsen 
 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 18. februar 2016 godkendt indstillingen. 
 

Indstilling  
Økonomiudvalgets indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at godkende redegørelsen 
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Afgørelse  
 
 
Bilag 
Ingen 
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Punkt 35 Orientering om KANUKOKAs høringssvar vedrørende forslag til 
Inatsisartutlov  nr. xx af xx.xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres 
budgetter og regnskaber.  

 
Journalnr. 06.01.00 
 
Baggrund 
Grønlands Selvstyre har sendt forslag til Inatsisartutlov  nr. xx af xx.xxx 2016 om kommunernes og 
Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber til høring i KANUKOA, Kommunegarfik Sermer-
soog, mv. Høringen er ikke til selve kommunerne under KANUKOKA  
 
KANUKOKA har bedt kommunerne under KANUKOKA om bidrag til høringssvaret. Bidragene  
har været drøftet ved telefonmøder KANUKOKA og kommunerne imellem. KANUKOKA har den 
16. februar 2016 sendt sit endelige høringssvar til kommunerne.  
 
Regelgrundlag  

Inatsisartutlov om den kommunale styrelse.  
 
Faktiske forhold 
Af KANUKOKAS høringssvar har bemærkninger til forslag til Inatsisartutlov  nr. xx af xx.xxx 
2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.  Der skal henvises til 
vedlagte høringssvar under bilag 2. ”KANUKOKAs høringssvar”.  

Der skal henvises til KANUKOKAs høringssvar for indledning vedrørende Grønlands Selvstyrets 
høringsproces samt bemærkninger under de enkelte paragraffer i lovforslaget.   

 
Opmærksomheden skal særlig henledes til følgende afsnit i KANUKOKAs høringssvar: 
 
Generelle bemærkninger 
KANUKOKA og kommunerne tager til efterretning, at det er op til den til enhver tid siddende 
Naalakkersuisoq at fastlægge den økonomiske politik, og KANUKOKA anerkender samtidigt 
behov for en stærk økonomistyring i den samlede offentlige sektor.  
 
I forlængelse heraf konstaterede KANUKOKA og kommunerne, at Inatsisartut ønsker at indføre 
kravet om at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal over 4 år være i 
balance eller udvise et overskud. Dette stemmer overens med den kommunale praksis og hilser en 
harmonisering velkommen. 
 
KANUKOKA og kommunerne er imidlertid imod den anvendelse af sanktioner, der er indbygget i 
lovgivningen, men anerkender samtidig behovet for, at en manglende bevillingsoverholdelse, må 
have konsekvenser. KANUKOKA og kommunerne finder sanktionsmekanismen for stram. Den vil 
vanskeliggøre den økonomiske tilpasning til ændrede rammevilkår, som alle kommuner har behov 
for, og som på sigt er en forudsætning for at bevare den kommunalpolitiske legitimitet ift. valg af 
serviceniveau og finansiering. 
 
KANUKOKA og kommunerne vil gerne understrege, at sanktioner som er nævnt i forslaget efter 
KANUKOKAs opfattelse ikke er vejen frem for et tillidsfuldt samarbejde mellem selvstyret og 
kommunerne.  
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Budgetbalance og Sanktionsmekanismen (§ 2 § 26) 
KANUKOKA og kommunerne skal fastslå, at § 2 er 4 års perioden bagud for regnskabstal og 
fremadrettet er det vedtagne budgetter set i forhold til § 2 bestemmelser. 
 
 § 26 er baseret på – inkl. tillægsbevillinger – alene af den grund at ingen udgift må afholdes 
medmindre, der er bevillingsmæssig dækning. 
 
Kommunerne kan komme til at overskride deres budgetter på grund af forhold, der er svære at 
undgå og/eller forudse. Dette vil formentlig medvirke til, at kommunerne bliver nødt til at 
iværksætte tiltag for ikke at blive sanktioneret, men på bekostning af serviceniveauet.  

Såfremt en kommune overskrider sit budget med mere end 2,5 % af indtægten, vil de 
tilbageholdte midler på x antal kr. blive anvendt i Selvstyrets regi, og stadig væk på bekostning af 
serviceniveauet. Det betyder, at serviceniveauet vil blive ringere end i dag, hvis sanktionsme-
kanismen bibeholdes som den er i lovforslaget. KANUKOKA og kommunerne skal anbefale, at 
denne sanktionsmulighed fjernes fra forslaget. 
 
 
Nedsættelse af tilskud til kommuner for tilskudsåret (§30) 
Forslaget til budget- og regnskabslov slår fast, at nedsættelsen af tilskud (bloktilskud) til 
kommuner, som følge af sanktion over for kommunernes regnskaber, vil blive afregnet med lige 
store dele i månederne juli, august, september, oktober, november og december i tilskudsåret. 
KANUKOKA skal anbefale, at denne sanktionsmulighed fjernes fra forslaget. Hvis forslaget 
bibeholdes skal det anbefales at sanktionen flyttes til to år efter regnskabsåret.  
 
KANUKOKA og kommunerne opfordrer kraftigt til, at lovforslaget ændres, så det ikke indeholder 
en sanktion på kommunernes anlægsudgifter. Et-årige sanktioner på anlægsområdet er nemlig ikke 
forenelige med det forhold, at kommunernes anlægsprojekter oftest har en flerårig horisont fra 
projekter vedtages politisk til, at byggeprojektet er færdiggjort. Derfor er et rigidt et-årigt 
sanktionssystem ødelæggende for kommunernes anlægsstyring. Hertil kommer, at de kommunale 
anlægsudgifter er særdeles ujævnt fordelt på landets kommuner. En sanktion som den anviste 
betyder, at selv kommuner med meget lavt anlægsniveau vil blive ramt.  
 
 
Låntagning (§6) 
KANUKOKA og kommunerne er af den opfattelse, at reglerne er for restriktive idet de i praksis 
forhindrer en kommune i at optage lån til f. eks. kultur og idrætsfaciliteter. En akut likviditetskrise 
kan ej heller klares med låneoptagelse. Kan løses ved at der i de årlige økonomiaftaler mellem 
kommunerne og selvstyret indgår lånepuljer tilrettet det enkelte års behov.  
 
Fond for langsigtede investeringer(§18) 
KANUKOKA og kommunerne kan ikke anbefale at kommunerne skal bidrage til fonden. Det er 
uacceptabelt at man aktuelt vil inddrage skatteindtægter af pensionsordninger midt i året.  
 
Hvis forslaget fastholdes og kommunerne i særlige tilfælde skal bidrage til fonden bør 
KANUKOKA have indflydelse på hvorledes midlerne i fonden anvendes. 
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Forvaltningsrevision (§ 39) 
KANUKOKA og kommunerne vil gerne støtte kravet om forvaltningsrevision såfremt kommunerne 
kan blive kompenseret for yderligere udgifter, da øgede krav om revision vil medføre øgede 
udgifter. Det betyder, at der skal indarbejdes i lovforslaget at øgede udgifter til forvaltningsrevision 
skal kompenseres kommunerne efter DUT-princippet.  
 
Fællesoffentlig kontoplan 
KANUKOKA og kommunerne finder, at det er afgørende for en god økonomisk styring på tværs af 
den offentlige sektor, at der stilles krav om anvendelse af en fællesoffentlig registreringsramme for 
såvel økonomi som aktivitetsdata og andre relevante data til beskrivelse af den offentlige sektors 
økonomi og opgaveløsning. Den økonomiske kontoplan bør udgøre grundstrukturen i såvel 
budgetlægningen, som i den løbende økonomiske opfølgning og regnskabsaflæggelsen. Derfor bør 
bestemmelsen indarbejdes i budgetloven sammen med andre grundbestemmelser som fastlæggelsen 
af finansåret og den bevillingsretlige grundsætning. Bestemmelsen kunne tillægge Naalakkersuisut 
for Finanser bemyndigelse til at fastlægge kravene til en fællesoffentlig registreringsramme – 
herunder en fællesoffentlig kontoplan til registrering af økonomiske transaktioner. Bemyndigelsen 
bør fastlægges under hensyntagen til, at Naalakkersuisut skal inddrage indstillinger fra Budget- og 
Regnskabsrådet jævnfør forslagets §34, Grønlands Statistik m.fl. i arbejdet med fastlæggelsen af 
den fællesoffentlige registreringsramme. Det foreslås derfor også, at afsnittet herom i 
bemærkningerne til § 10 slettes og i stedet placeres i en selvstændig bestemmelse. 
 
Høringssvaret har tilslutning fra administrationen i kommunerne under KANUKOKA.  

 
Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der vil være administrative konsekvenser der påvirker økonomiske ressourcer i form af afsætning 
af ressourcer til implementering af lovforslaget. 
 
Administrationens indstilling 

Det indstilles, at økonomiudvalgets indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse 
 
-at økonomiudvalget tager orientering til efterretning, 
-at økonomiudvalget tager KANUKOKAs høringssvar til efterretning. 
  
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 18. februar godkendt indstillingen. 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at økonomiudvalget tager orientering til efterretning, 
-at økonomiudvalget tager KANUKOKAs høringssvar til efterretning. 
 
Afgørelse 
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Bilag 
1. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres 

budgetter og regnskaber 
2. Bemærkninger til budget og regnskab  
3. KANUKOKAs høringssvar 
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Punkt 36 Formandsbeslutning - Høring vedrørende moskus vinterjagt 2016 ved 
Kangerlussuaq 

   
Journalnr. 72.01.03.01 

Baggrund 
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har ved brev af 02.12.2015 fremsendt høringsbrev 
vedrørende tilpasning af moskus vinterjagt 2016 for erhvervsjægere ved Kangerlussuaq for 
forvaltningsområdet Maniitsoq. Høringsfristen er sat til 21. december 2015.   
 
Regelgrundlag 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. Juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser 
 
Faktiske forhold 
Tilpasningen vedrører kvotetildeling til erhvervsjægere i forvaltningsområdet Maniitsoq  for 
vinterjagten 2016 ved Kangerlussuaq, hvor der er tildelt kvoter således : 
*at der kan fanges 10 moskus som er 2-3 år gamle.  
*at der kan fanges 15 moskus som er 4-5 år gamle. 
*’at der kan fanges 5 moskus som er 6 år gamle. 
 
Begrundelser for forslaget til tilpasningen er følgende: 
*Under moskusvinterjagten i 2014 for erhvervsjægere i forvaltningsområdet Maniitsoq, blev næsten 
hele kvoten fanget i Jagtområde 2, hvorfor man har stoppet jagten i Jagtområde 2. 
* Under optællingen  af moskusokser ved Kangerlussuaq i april 2014 er der kun optalt 849 
moskusokser. 
*At moskusokser ved Kangerlussuaq bliver mere og mere påvirket af motoriserede køretøjer 
  
Under høringsperioden har administrationen modtaget følgende høringssvar fra fisker- og 
fangerforeninger: 
 
Fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut har under deres høringssvar af 15.12.2015 skrevet 
følgende: 
Under seminaret om levende ressourcer for 2-3 år siden i Maniitsoq, blev det drøftet, at  
målsætningen skal være , at tildelingen skal være mere ensartet for enkelte erhvervsjægere.  
Fra Kangaamiut har man ikke noget imod at enkelte fangere kan fange op til 30 moskusokser i løbet 
af året, da det vist ikke drejer sig om sommerjagten, hvor vi således fremkommer med vores 
mening”. 
 
Lilleholm Food ApS. 
Lillehom Food ApS-ip har under deres høringssbrev af 03.12.2015 skrevet, at det ikke er styrbart at   
tilrettelægge hvor gamle og hvor mange moskusokserne der bliver fanget. Lilleholm Food ApS 
vurderer, at det ikke kan betale sig for jægerne at følge forslaget om fangst af moskusokser, og man 
er begymret for, at salget af fangstdyr ikke kan kontrolleres. Man har svært ved at forstå den sene  
høringen, da man siden i august har startet med at planlægge indhandlingen for vinteren 2016, da 
det også er nødvendigt med planlægning med hensyn til transport til Kangerlussuaq.  
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Poul Zeeb har pva. Maniitsumi umimmaniartartoqatigiit skrevet følgende kommentar: 
“Til høringen om moskus vinterjagten vil vi fra Maniitsumi piniartartoqatigiit fremkomme med 
følgende svar. 
Det er meger ærgerligt med så sen høring, da vi fangere planlægninger i god tid. Hvor der i nogle 
tilfælde skal købes nye snescootere og ATV-er og ikke mindst omkring vores indhandlingssted 
Neqilerivik, som drives af Lilleholm, som man indtil nu har brugt mange midler på  til 
forberedelserne. Derfor mener vi, at man midlertidig tilbagetrækker høringen, da vi mener, at 
tidspunktet til at lave høring er upassende 
Vi vil til sidst komme med bemærkning om at, hvis man bibeholder  antallet af kvoter,  vil det være 
urentabelt for selve fangeren og indhandlingsstedet. Derfor vil jeg anmode om, at man midlertidigt 
stopper høringen, da tiden til høringen er alt for sent og er upassende. Det skal I lige tænke over. 
Med håb om at I fortsætter  jeres arbejde med forståelse for vores krav ” 
 
Noah Enoksen, Sisimiut, har under sin kommentar af 17.12.2015  skrevet følgende: 
“Hvis der skal tildeles fangstdyr til enkelte personer til vinterjagten, vil jeg foreslår, at der tildeles 
50 – 70 dyr til enkelte personer. 
Derudover er det ønskeligt, at indhandlingsstedet Lilleholm kan indhandle 500 dyr, da den har gavn 
for fangerne i Maniitsoq og Sisimiut, da jeg også kan se, at optællingen i foråret er  mangelfuldt”. 
 
Administrationens vurdering 
I høringssvarene udtrykker man, at det vil være urentabel for fangerne og indhandlingsstedet, hvis 
man bibeholder antallet af fangstdyr i høringen. Fangerne har store udgifter til transport, logi, kost, 
køretøj og andet udstyr under vinterjagten, som skal dækkes af indtægter fra indhandlingen af 
moskusokser. Administrationen vurderer, at forslaget om tildeling af 30 dyr er alt for lidt, hvis 
vinterjagten i 2016 skal være rentabelt.  
Administrationen vurderer, at videnskabet om antallet af moskusokser i Kangerlussuaqområdet, og 
situationen ikke vil gavne udnyttelsen af fangsdyr.        
Administrationen vurderer, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i samarbejde med 
fangerorganisationen samt indhandlingsstedet må vurdere at der med hensyn til viden om antallet af 
fangstdyr findes løsning på, hvad derkan være mest rentabel for fangerne og indhandlingsstedet for 
vinterjagten i 2016 .         
 
Administrationens indstilling 
Administrationen indstiller, at Qeqqata Kommunia skal fremkomme med følgende høringssvar for 
moskusvinterjagten i 2016 ved Kangerlussuaq: 
Qeqqata Kommunia mener, at forslaget om tildeling af 30 dyr til enkelte jægere er for lidt, hvis det 
skal være rentabel for jægerne og indhandlingsstedet. På den baggrund mener Qeqqata Kommunia, 
at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i samarbejde med fangerorganisationen samt 
indhandlingsstedet må vurdere, med hensyn til viden om antallet af fangstdyr, undersøger hvad der 
kan være mest rentabel for fangerne og indhandlingsstedet for vinterjagten i 2016 .          
 
Levende Ressouceudvalgets formandens behandling af sagen 
Udvalgsformanden har den 21. december 2015 godkendt administrationens indstilling. 
 
Levende Ressouceudvalget orienteres om beslutningen på næstkommende møde. 
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Borgmesterens behandling af sagen 
Borgmesteren besluttede den 21. december 2015 på vegne af kommunalbestyrelsen at godkende 
administrationens indstilling. 
 
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen på næstkommende møde. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Bilag: 

1. Høringsbrev fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 02.12.2015 fremsendt 
høringsbrev vedrørende tilpasning af moskus vinterjagt 2016 for erhvervsjægere ved 
Kangerlussuaq for forvaltningsområdet Maniitsoq.  

2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. Juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser 
3. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiu af 15.12.2015 
4. Bemærkninger til høringen fra Lilleholm Food ApS af 03.12.2015 
5. Bemærkninger fra Poul Zeeb pva. Maniitsumi umimmaniartartoqaqigiit 
6. Bemærkning fra Noah Enoksen, Sisimiut af 17.12.2015 
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Punkt 37 Borgmesterbeslutning - Åbningstider i Qeqqata Kommunia 
 
Journal nr. 02.13 
 
Baggrund 
Økonomiudvalget har på sit møde d. 17. april 2012, godkendt nye åbningstider ved Qeqqata 
Kommunia, hvor kun Borgerservice i byerne er åben i længere tid om torsdagen til kl. 17.00. Dette 
har skabt forvirring blandt mange borgere, som kommer om torsdagen efter kl. 14.00 for at kunne 
komme i kontakt med sagsbehandlerne i eksempel Familieområdet, men da områderne lukker kl. 
14.00 kommer borgerne forgæves til Qeqqata Kommunia.  
 
For at harmonisere åbningstiderne og borgernes tid, er det vigtigt at have ensartet åbningstider både 
i alle områderne og i Borgerservice. 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 24 varetager 
økonomiudvalgets den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. 
 
Faktiske forhold 
Borgerservice medarbejdernes månedsundersøgelser viser, at der typisk ikke er borgerhenvendelser 
efter kl. 14 om torsdagen i det forlængede åbningstid. Dog bortset fra sjældne perioder, hvor der 
kommer borgere for at hente bopælsattest, eksempel som kan se på bilaget (Borgerservice Sisimiut 
månedsundersøgelse), at der d. 15. oktober kom 10 borger som var startet i Piareersarfik som skulle 
bruge bopælsattest. Men ved at arbejde med harmonisering og ikke mindst digitalisering, kan 
borger med NemID selv hente bopælsattest, til- og afmelde til dagsinstitutioner m.fl., som aflaster 
Borgerservice mere og mere af digitalisering i form af qeqqata.gl og sullissivik.gl. På baggrund af 
undersøgelsen foreslår Borgerservice/staben at man ændrer åbningstiderne som gælder for alle 
områderne således: 
 
Man. – fre. kl. 10.00 – 15.00.  
Onsdag lukket - også for kassen.  
 
Til sammenligning med andre kommuners åbningstid: 
 
Kommune Kujalleq: 
Mandag – tirsdag  09:00 - 15:00 
Onsdag   lukket 
Torsdag   09.00 - 16.00 
Fredag   09:00 - 15:00 
 
Kommuneqarfik Sermersooq 
Mandag – onsdag  10:00 – 15:00 
Torsdag  12:00 – 17:00 
Fredag   10:00 – 12:00 
 
Qaasuitsup Kommunia  
Mandag – Fredag 09:00 – 15:00 
Med det andre kommuners åbningstider har Qeqqata Kommunia færrest åbningstider end de 3 andre 
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kommuner, dette til trods for at man forlænger det med 2 timer om ugen i sin helhed fra det 
nuværende åbnings tider, som er på 16 timer om ugen for alle områder (+ 2 timer i borgerservice), 
og det nye forslag som er på 20 timer om ugen vil det gælde for alle områder, der på den måde gøre 
det nemmere for borgerne at komme til kommunen. 
 
Qeqqata Kommunia (med det forslag)                20 timer om ugen 
Kommuneqarfik Sermersooq                                22 timer om ugen 
Kommune Kujalleq                                                    25 timer om ugen 
Qaasuitsup Kommunia                                             30 timer om ugen 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der vil ikke være økonomiske konsekvenser med ændringen da medarbejderne tilpasser 
arbejdsrytmen med åbningstiderne.  
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering at det er mest hensigtsmæssigt at have faste åbningstider, hvilket 
er borgerservice i byer/bygder og områderne. Endvidere at der bør arbejdes hen imod at alle 
borgerrelaterede serviceopgaver flyttes til borgerservice med henblik på at borgerne ikke skal flere 
steder i kommunen, men skal kun til et sted. Samt at man arbejder med ”medbetjeningsstrategi” i 
hele kommunen, således at borgerne kan betjene sig selv online via www.qeqqata.gl og 
www.sullissivik.gl  
 
Administrationens indstilling 
Det indstilles økonomiudvalget at godkende nye åbningstider og indstille til kommunalbestyrelsen 
som orientering om ny åbningstid således: 
 

Mandag – Tirsdag  10:00 - 15:00 
Onsdag Lukket  
Torsdag – Fredag 10:00 - 15:00 

 
Den nye åbningstid gælder fra 1. februar 2016.  
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 15. december 2015 godkendt indstillingen. 
 
Borgmesterens behandling af sagen 
Borgmesteren besluttede den 17. december 2015 på vegne af kommunalbestyrelsen, 
 
-at godkende nye åbningstider bliver således: 
 

Mandag – Tirsdag  10:00 - 15:00 
Onsdag  Lukket  
Torsdag – Fredag 10:00 - 15:00 

 
Den nye åbningstid gælder fra 1. februar 2016.  
 
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen på næstkommende møde. 
 

http://www.qeqqata.gl/
http://www.sullissivik.gl/
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Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
 
Bilag:  

1. Borgerservice Sisimiut månedsundersøgelse 
2. Borgerservice Maniitsoq månedsopgørelse 
3. Medbetjeningsstrategi  
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Punkt 38 Høringssvar vedrørende forslag til Inatsisartutlov om ændring af 
Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation 

Journal nr. 00.03.06/40 
 
 
Baggrund 
Kommunen har modtager høringsbrev af 15. januar 2015. Der blev af holdt møder mellem 
kommunaldirektørerne og socialdirektørerne og der blev besluttet at høringen skal svares samlet af 
kommunerne af  KANUKOKA’s formand. 
 
Som baggrund for høringen skriver departementet: 
 
Baggrunden for forslaget til ændring af lov om socialvæsenets styrelse og organisation er, at det 
sociale tilsyn under Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har observeret 
en så massiv passivitet i sager omkring underretninger og hjælpeforanstaltninger til udsatte børn og 
unge i den kommunale praksis, at der tegner sig et billede af massivt offentligt omsorgssvigt. 
Yderligere beretter Børnetalsmandens rejserapport fra 2015 fra Qaasuitsup Kommunia om yderst 
bekymrende vilkår for udsatte børn og unge. Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale 
anliggender har grund til at antage, at der ligeledes kan forekomme alvorlige svigt i landets øvrige 
kommuner. 
 
Landstingsforordning nr. 11 af 12.november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation giver 
ikke Naalakkersuisut hjemmel til at suspendere en kommunes forvaltning af hele eller dele af det 
sociale regelsæt, når der foreligger væsentlige tilsidesættelser af kommunens forpligtelser overfor 
bl.a. børn og unge eller borgernes rettigheder generelt. 
 
Med henblik på at give Naalakkersuisut hjemmel til at gribe ind, hvis det findes nødvendigt, overfor 
kommuner, der forsømmer deres forvaltningsmæssige ansvar i forhold til børn og unge, har 
Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender iværksat udarbejdelse af forslag til 
ændring af Landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation. Ændringsforslaget 
omfatter bestemmelse om, at Naalakkersuisut i en periode kan suspendere en kommunes forvaltning 
af hele eller dele af det sociale regelsæt, når der foreligger væsentlig tilsidesættelse af kommunens 
forpligtelser overfor børn og unge eller borgernes rettigheder generelt. 
 
Regelgrundlag  
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om 
socialvæsenets styrelse og organisation  
 
Faktiske forhold 
Udkast til høringssvar er følgende: 
 
”Høringssvar vedrørende forslag til Inatsisartutlov om ændring af Landstingsforordning om 
socialvæsenets styrelse og organisation 
 
KANUKOKA har fra Departementet for Familier 15.1.2016 modtaget høring vedrørende 
ovennævnte lovudkast med en høringsfrist til 19. februar 2016.  
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Forslaget om ændring i den eksisterende Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om 
socialvæsenets styrelse og organisation med en ny § 7, a-g, der i sin helhed drejer sig om 
suspension af kommunernes forvaltning af det sociale regelsæt. I bemærkningerne til lovforslaget  
fremgår det, at Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om suspension af dele eller hele den 
kommunale forvaltning af det sociale område, hvis en kommune væsentligt tilsidesætter sine 
forpligtelser eller borgernes rettigheder efter det sociale regelsæt. Afgørelser om suspension skal 
ifølge forslaget kunne træffes af Naalakkersuisut for en nærmere bestemt periode, hvor 
beslutningen træffes på baggrund af en konkret vurdering af, hvilken periode, der findes påkrævet. 
 
Nærmere beskrives det i bemærkningerne, at suspension af kommunens forvaltning af det sociale 
regelsæt kan omfatte en eller flere sociale love eller deleområder heraf og kan bestå i, at: 
 

1) Naalakkersuisut fastsætter bindende generelle retningslinjer for forvaltning af en social 
lovgivning eller delområde her og herunder for behandling og afgørelse af konkrete sager 

2) Naalakkersuisut rejser/overtager konkrete sager, i medfør af en social lovgivning eller 
delområde heraf, til behandling og afgørelse 

3) Naalakkersuisut generelt overtager kommunalbestyrelsens kompetence i medfør af en social 
lovgivning eller delområde heraf 

 
Det fremgår i de generelle bemærkninger til forslaget at konsekvenserne af en suspension bl.a. kan 
være, at der etableres en parallel administration af det sociale regelsæt.  Af bemærkningerne til 
lovforslaget fremgår det ligeledes, at i det tilfælde, hvor der træffes afgørelse om suspension af en 
kommunes forvaltning af det sociale regelsæt vil kommunen skulle opretholde og videreføre den 
eksisterende kommunale administration sideløbende med den administration, der etableres af 
Naalakkersuisut. Det fremgår ligeledes, at kommunen vil skulle afholde omkostningerne til 
Naalakkersuisut, der er en følge af afgørelse om suspension af en kommunes forvaltning af det 
sociale regelsæt. Forslaget hjemler dermed indgreb og begrænsning i den kommunale forvaltning af 
det sociale regelsæt og hjemler samtidig at Naalakkersuisut suspenderer kommunalbestyrelserne 
som bevillingsmyndighed.  
 
Departementets fremlæggelse af forslaget 
I forbindelse med Departementet for Families arrangerede inspirationstur i Danmark 29. januar – 5. 
februar 2016, med deltagelse af samtlige kommuners socialudvalgsformænd samt medlemmer af 
socialudvalgene, kommunale embedsfolk samt KANUKOKA ønskede deltagerne at holde møde 
med Naalakkersuisoq for Familier samt dennes embedsfolk vedrørende lovforslaget. Lovforslaget 
blev derfor forelagt deltagerne 31. januar 2016 fra departementets side.  
 
Naalakkersuisoq indledte med at oplyse, at der er planer om at etablere en ny Tilsynsafdeling i 
departementets regi, da departementet under deres tilsyn har erfaret, at lovgivningen ikke bliver 
fulgt nogle steder i kommunerne og at behovet for tilsyn er meget højere end tilfældet er i dag. Der 
henvises til departementets tilsynsbesøg i 2014 og 2015 samt Børnetalsmandens rapport, hvor der 
ikke var blevet ydet hjælp, selvom der har vært behov for at gribe ind. Departementet fortalte at det 
drejer sig om væsentlige tilsidesættelser som manglende behandling og ekspedition af sager eller 
manglende opfølgning af sager efter tilsynsbesøg. Det oplystes endvidere, at der først senere vil ske 
en ændring af nuværende eksisterende forordning i sin helhed og at nuværende forslag alene 
rummer 7 bestemmelser, der hjemler til suspension. Departementet præciserer, at forslaget er en 
”kan”-bestemmelse. Som følge af en suspension kan Naalakkersuisut lave tiltag, lave pålæg eller 
lave afgørelser og sagsbehandlerne skal være underlagt instrukser fra Naalakkersuisut. Der vil ingen 
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mulighed være for kommunen at anke Naalakkersuisuts afgørelse. 
 
Bemærkninger 
Alle kommuner og KANUKOKA erkender, at der især på børn- og ungeområdet er nogle meget 
store udfordringer for samfundet. Kommunerne og KANUKOKA finder, at det fremsatte lovforslag 
på ingen måde vil kunne afhjælpe eller løse disse problemstillinger.  Kommunerne og 
KANUKOKA finder forslaget uacceptabelt og indstiller samlet, at forslaget trækkes tilbage.  
 
Begrundelsen for denne indstilling skyldes flere forskellige forhold.  
 
Først og fremmest vil det være et brud med den kommunale selvbestemmelsesret, der fastsættes i 
grundloven. Såfremt Inatsisartut vedtager en lov, hvorefter Naalaakkersuisut efter ikke nærmere 
definerede forhold kan ophæve kommunernes selvbestemmelsesret vil det være et brud med den 
administrative organisering i samfundet. Det vil således ikke kun være konkrete lovgivninger, der 
vil kunne sættes ud af kraft, men samtidig kommunernes ret og pligt som bevillingsmyndigheder. 
Samtidig vil det reelt betyde en ophævelse af budgetsamarbejdsaftalen og de principper, der er 
fastlagt i denne, herunder DUT-principperne. 
 
Såfremt forslaget fastholdes, vil det samtidig være et tilbageskridt, der ikke harmonerer med 
Inatsisartuts beslutning om en strukturreform af den offentlige sektor og dermed med planerne om 
overdragelse af flere opgaver fra selvstyret til kommunerne. Kommunerne og KANUKOKA tvivler 
stærkt på, at det vil medføre mere effektivitet, hvis selvstyret overtager sagsbehandling i enkeltsager 
eller hele kommunale administrationer. Forslaget vil alene medføre, at der etableres endnu et 
bureaukratisk system med dobbelt administration til følge, som man netop vil væk fra som følge af 
kommunesammenlægningerne samt overdragelse af opgaverne.  
 
I dag foretager Departementet allerede tilsyn i kommunerne omkring sociale sager omend tilsynet 
ikke sker med den i reglerne fastsatte frekvens. Dette myndighedstilsyn har muligheden for at 
indberette kommunerne til kommunernes tilsynsråd, som har muligheden for at komme med 
indgreb i forhold til kommunerne i henhold til styrelsesloven, såfremt henstillingerne fra 
sektortilsynet ikke følges. Det er derfor yderligere uforståeligt at Naalakkersuisoq for Familier 
fremsætter lovforslaget i stedet for at styrke Departementets indsats gennem de eksisterende regler. 
 
På mødet den 31. januar har Departementet fremhævet at de har foretaget tilsyn i kommunerne i 
2014 og 2015 samt at kommunerne ikke har reageret. Det skal understreges, at der ikke er udført 
tilsyn i alle kommuner og at de kommuner, der har haft tilsynsbesøg, har reageret på de tilsendte 
rapporter. Kommunerne og KANUKOKA er enige i, at det nuværende tilsyn skal skærpes. Af 
samme grund har KANUKOKA i samarbejde med Departementet indstillet, at der oprettes en 
selvstændig tilsynsenhed, således at tilsynet bliver styrket. Hensigten med tilsynsenheden er at 
vejledningen og rådgivningen af kommunerne styrkes. Dette er ikke tilfældet i dag, hvor der er 
fokus på fejl og mangler uden den nødvendige vejledning medfølger. Set fra kommunernes side har 
det nuværende myndighedstilsyn aldrig fungeret efter hensigten og Departementet har heller ikke 
opfyldt deres pligt og ret til at fortolke de forskellige lovgivninger samt udstede vejledninger til 
disse. Dette til trods for at kommunerne og KANUKOKA igennem mange år har understreget 
behovet for dette. 
 
I lovforslaget fremhæves børnetalsmandens rapport, som værende grundlaget for lovforslaget. 
Kommunerne og KANUKOKA er glade for at denne institution eksisterer, men skal samtidig 
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understrege, at børnetalsmanden ikke har myndighedsbeføjelser og dermed ikke kan foretage 
myndighedstilsyn i den kommunale forvaltning og dermed heller ikke i konkrete sager, jf. 
Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011, om Børnetalsmand og børneråd, § 11, stk. 2 og stk. 4. 
Børnetalsmanden kan alene udtale sig generelt og dermed give udtryk for sin bekymring for børn- 
og unge ud fra en vurdering baseret på indsamling af materiale fra sine besøg ved offentlige 
myndigheder. Disse rapporter er yderst vigtige for kommunerne og KANUKOKA idet de giver et 
indblik i, hvordan den offentlige forvaltning inden for børne- og ungeområdet fungerer og kan 
dermed hjælpe kommunerne til at undersøge forhold, der kan være kritisable. Dette kan og skal dog 
ikke erstatte myndighedstilsynet, men været et væsentligt supplement til kommunernes virke. 
 
Det er derfor uforståeligt for kommunerne, at Naalakkersuisut finder det vigtigere at lave kontrol og 
pålæg i stedet for at hjælpe kommunerne med f.eks. at lave lettilgængelige og forståelige 
vejledninger og skabeloner i de forskellige sociale regelsæt samt ikke mindst, at sikre at personalet 
inden for det sociale område sikres mulighederne for kompetenceløft i form af efteruddannelser 
samt kompetencegivende kurser. Naalakkersuisut og departementet er fuldt ud vidende om, at 
socialforvaltningerne eksempelvis i børn- og familiesager sidder med urimeligt mange sager, hvor 
det er nødvendigt at få klarlagt de komplicerede sagers sværhedsgrad. Socialområdet og især børn- 
og ungeområdet er forbundet med tidskrævende administrativt tungt og bureaukratisk arbejde, da 
det grundlæggende hænger sammen med kravene om dokumentation og omfattende administrative 
opgaver i de sociale og andre regelsæt. Det er således ikke alene kommunerne, der skal kigge på 
deres procedurer og arbejdsgange, men i lige så høj grad selvstyret, der skal kigge på 
lovgivningerne på området. Det er altafgørende at have en ordentlig kommunikation mellem 
selvstyret og kommunerne, således at der bliver gjort noget ved gråzonerne og uklarhederne i 
lovgivningerne især omkring underretninger, hvor andre myndigheder, eksempelvis politi og 
sundhedsvæsen, indblandes. 
   
Netop for at hjælpe kommunerne i forbindelse med børn- og ungesager, har Departementet for 
Familie etableret Central Rådgivningsenhed, der skal yde kommunerne socialfaglig og juridisk 
rådgivning til sagsbehandlere i komplicerede sager, supervision og sparring med ledere og 
medarbejdere i kommunerne. Denne rådgivningsenhed er dårlig nok startet med sine opgaver og det 
er åbenlyst, at kommunerne i højere grad har brug for hjælp herfra, end at blive frataget deres 
selvbestemmelsesret af Naalakkersuisut, der dermed bliver et nationalt socialudvalg i 
suspensionsperioden, hvor borgernes ret til klageadgang tillige sættes ud af kraft.  
 
Kommunerne og KANUKOKA skal opfordre til, at udfordringerne løses i samarbejde og fælles 
forståelse og ikke gennem kontrollerende og uigennemtænkte lovforslag.” 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen støtter fuldtud forslaget til høringssvar. 
 
Administrationens indstilling 
Administrationen indstiller til Familieudvalget at godkende svarudkastet 
 
Familieudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har på sit møde den 17. februar 2016 godkendt indstillingen 
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Indstilling 
Familieudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at godkende svarudkastet 
 
 
Afgørelse 
 
 
Bilag 
1. Høring fra Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender af den 15. 01.2016  
2. Udkast om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation  
3. Bemærkning til Udkast til ændring af socialvæsenets styrelse og organisation 
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Punkt 39 Borgmesterbeslutning - Ansøgning om 1 normering til arbejdsmarkedskontoret, 
Piareersarfik Maniitsoq 

Journalnr. 74.00 
 
Baggrund 
Den 19. november 2015 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov nr. xx af 19. november 2015 om Job, 
Vejlednings- og Opkvalificeringscentre.  
 
Loven er helt centralt for en succesfuld implementering af det reformarbejde der er igangsat på 
beskæftigelsesområdet. Loven skal sikre en ”én-dørs-politik” på job-, vejlednings- og 
opkvalificeringsområdet, således at ledige og unge, der endnu ikke er kommet ind på 
arbejdsmarkedet, kan få lagt en plan for, hvordan de succesrigt kan komme videre og på sigt 
komme ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet. Loven skal sikre at der sker en ensartet forvaltning 
af de ledige i hele landet og skal sikre et større samarbejde mellem jobcentrene og 
socialforvaltningen. 
 
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel har den 4. december fremsendt udkast til 
serviceaftaler mellem Selvstyret og Qeqqata Kommunia om drift af Job, Vejlednings- og 
Opkvalificeringscentre for 1. januar-31. december 2016 med aftalebilag gældende for samme 
periode, til genforhandling hos borgmesteren i Qeqqata Kommunia. Se punkt xx. 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. xx af 19. november 2015 om Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre 
Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. 
Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling mv. 
 
Faktiske forhold 
I bemærkningerne til lovforslaget står i indledningen ”Det Nationale Arbejdsmarkedsråd, samt 
arbejdsgruppen under Initiativ nr. 2. i Naalakkersuisuts strategi for bedre beskæftigelse, vurderer, at 
forvaltningen i kommunerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at borgerne får den grundige vejledning 
og den hjælp, de har behov for, for at komme nærmere arbejdsmarkedet. Denne vurdering er 
yderligere underbygget af Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handels undersøgelser i 
vinteren 2014/2015, af forholdene omkring arbejdsmarkedsindsatsen i kommunerne. Her blev det 
tydeligt, at arbejdsmarkedskontorer, socialkontorer og Piareersarfiit er underbemandede, og at 
medarbejderne i overvejende grad mangler både faglige og personlige kompetencer til at kunne løse 
opgaverne. Undersøgelser af normeringerne i byerne viser, at der er en general underbemanding af 
relevant personale, og at der visse steder kun kunne afsættes gennemsnitligt 6 minutter pr. borger 
om ugen til den arbejdsmarkedsrettede sagsbehandling alt inklusiv. I næsten alle byer mangles 
procedurer for arbejdsgange, og der er generelt et utilstrækkeligt kendskab til lovgivningen på 
området.” 
 
Faktisk drejer eksemplet med de 6 minutter pr. borger om ugen Maniitsoq, som har laveste antal 
minutter pr. borger. Da undersøgelsen blev udarbejdet lå Sisimiut som den næstlaveste med 1 minut 
mere pr. borger.  
 
Hovedpunkterne i den nye lov er,  
1) at der oprettes et job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter i hver by i kommunerne. Job-, 
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vejlednings- og opkvalificeringscentrene skal varetage de samme opgaver, som indtil nu er blevet 
varetaget af arbejdsmarkedskontorerne og Piareersarfiit. Dette er allerede gældende i Qeqqata 
Kommunia med Piareersarfik i Maniitsoq og Qeqqata Academy i Sisimiut.  
2) at samarbejde med relevante fagområder skal styrkes. Der bør således kun etableres én 
handleplan pr. borger mod at der p.t. godt kan være 3 forskellige til tider modsatrettede 
handleplaner for en person fra hver sin forvaltning. Det anbefales, at handleplanen udarbejdes i IT-
REG. Det fordrer et tæt og nødvendigt samarbejde med de social- og uddannelsesrettede instanser i 
kommunen, herunder socialkontorer og folkeskoler. 
3) at eksisterende resultatkontrakter med kommunerne udbygges med arbejdsmarkedskontorernes 
drift og opgaver. Midlerne til at drive job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene skal øremærkes 
i resultatkontrakterne, og der skal sættes resultatmål, hvor dette er muligt. Formålet er at sikre, at de 
midler som kommunerne modtager til anvendelse på job-, vejlednings- og opkvalificeringsområdet 
bliver brugt hertil, således at de ansatte på området kan koncentrere sig og specialisere sig inden for 
området. Det foreslås, at driften af job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene skal være 
økonomisk uafhængig af kommunernes øvrige opgaver og administration, så midlerne ikke kan 
bruges på andre områder. 
 
Udover det øgede pres på arbejdsmarkedskontorerne i Qeqqata Kommunia fra Royal Greenland-
fabrikkerne i Sisimiut og Maniitsoq, Lilleholm A/S´ udbygning i Maniitsoq og Napasoq åbner i 
Qeqqata Kommunia 2 nye miner i 2016. Det er Hudson Resources der åbner en anorthosit mine i 
Kangerlussuaq samt North American Nickel der arbejder på at åbne en udvinding af bl.a. nikkel og 
platin vest for Napasoq. Dette vil kræve forøget indsats for arbejdsmarkedsområdet. 
 
Bæredygtige konsekvenser 
En mere effektiv arbejdsmarkedsindsats vil medføre bedre servicering af arbejdsløse, 
uddannelsessøgende og bedre servicering af virksomhederne og kommende råstof-udvinding.  
  
Økonomiske og administrative konsekvenser 
1 normering som SIK-hk assistent svarer til en månedsløn på kr. 20.320,70, inkl. feriepenge og 
pension m.v. hvilket svarer til en årsløn på kr. 243.848,40. Der er i konto 3801200110 til 
månedslønnede midler nok til aflønning af en ny normering som SIK-hk assistent årsløn. Der er i 
budgettet ingen økonomiske konsekvenser i forslaget. 
For kommunen vil et mere effektivt arbejdsmarkedskontor kunne føre til, at færre unge går i stå 
efter folkeskolens afslutning, færre arbejdsløse, flere i uddannelse og bedre servicering af 
virksomhederne og dermed påvirke kommunens økonomi i positiv og bæredygtig retning. 
 
Administrationens indstilling 
Administrationen indstillinger til formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget at 
godkende: 
- Tilføring af 1 normering til arbejdsmarkedskontoret i Maniitsoq gældende fra 1. januar 2016. 
- Sende sagen videre til økonomiudvalget. 
 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgsformandens behandling af sagen  
Formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 11. december 2015 godkendt 
administrationens indstilling. 
 
Formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstilling 
Formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende: 
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- Tilføring af 1 normering til arbejdsmarkedskontoret i Maniitsoq gældende fra 1. januar 

2016. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 15. december 2015 godkendt indstillingen. 
 
Borgmesterens behandling af sagen 
Borgmesteren besluttede den 17. december 2015 på vegne af kommunalbestyrelsen, 
 

- tilføring af 1 normering til arbejdsmarkedskontoret i Maniitsoq gældende fra 1. januar 2016. 
  
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen på næstkommende møde. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
 
Bilag 

1. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificerings-centre 
2. Bemærkninger til lovforslaget. 
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Punkt 40 Forslag til dagsorden – Give kirken i Sisimiut batteridrevne lys i gave i 
forbindelse med 90 års jubilæum 

Journalnr. 57.00 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen fremsender ved e-mail af 2. februar 2016 forslag om 
jubilæumsgave til kirkens 90 års jubilæum. 
 
Marius Olsen fremsender forslag til dagsordenen om, at man giver kirken i Sisimiut batteridrevne 
lys i gave i forbindelse med dets 90 år jubilæum i år. 

 
Begrundelse: Nogle af borgere er bevidst om, at de levende lys ved bænkene i kirken blev tændt for 
en sidste gang nytårsaftensdag 2015. Det er blevet konstateret, at levende lys også har en 
indflydelse på folk, der er allergiske. Menighedsrådet har efter drøftelse godkendt anmodningen om 
ikke længere at benytte sig af levende lys. 

 
Marius Olsen har før nærværende forslag snakket med præsten, som er meget åbent over for 
forslaget. Præsten fortæller, at han kender til nogle batteridrevne lys, der egner sig til kirker. 

 
Kirken har 90 års jubilæum den 2. august, hvorfor Marius Olsen foreslår, at kommunen giver kirken 
batteridrevne lys i gave på Nationaldagen. 

 
Præsten er åbent for evt. henvendelser herom. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at forslaget efter drøftelse videresendes til Uddannelses Kultur og Fritidsudvalget til behandling  
 
Afgørelse 
  
 
Bilag 

1. e-mail af 3. februar 2016 fra Marius Olsen 
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Punkt 41 Eventuelt 
 
 


