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Punkt 04

Behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020

Journalnr. 06.01.01
Baggrund
Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede på sit møde den 15. februar 2016 (punkt 05) tidsplan for
udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget 2017. På
KB møde den 28. april 2016 (KB 02/2016 punkt 06) fastsatte KB rammer for budget 2017 samt
overslagsårene 2018 til 2020.
De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget
2017 og overslagsårene den 20. juni 2016, og kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar den 24.
august 2016 herom samt om den økonomiske situation.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet,
regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunia´s kasse- og
regnskabsregulativ.
Faktiske forhold
Ad. Tidligere KB beslutninger vedrørende budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020
På KB møde den 28. april 2016 (KB 02/2016 punkt 06) fastsatte KB rammer for budget 2017 samt
overslagsårene 2018 til 2020. Der er indarbejdet løn og prisstigninger i basisbudgettet som vedtaget
af KB.
Økonomiudvalget (ØU) og KB har godkendt tillægsbevillinger og omplaceringer for 2016, der også
har virkning i budget 2017 og overslagsårene, der er indtastet i grundbudgettet.
Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020 herved således:
Der skal henvises til udtræk fra Winformatik den 12. september 2016 for budget 2017 og
overslagsårene 2018-2020 herfor i bilag 1, der fremgår af efterfølgende tabel 1.
Tabel 1: Basisbudget for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020
Kont Kontonavn
Budgetforsla
Overslag
o
g
2018
2017
1
Administrationsområdet
100.370
99.897
2
Teknik- og miljøområdet
38.410
38.481
3
Erhvervs- og
27.323
27.323
arbejdsmarkedsområdet
4
Familieområdet
217.521
217.327
5
Undervisnings- og kulturområdet
228.036
228.004
6
Forsyningsvirksomheder
3.149
3.149
I alt driftsudgifter
614.809
614.181

Overslag
2019

Overslag
2020

99.897
38.532

99.897
38.532

27.323

27.323

217.327
228.004
3.149
614.232

217.327
228.004
3.149
614.232
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Anlægsområdet
66.499
Udgifter i alt
681.308
8
Indtægter
-685.662
Resultat
-4.354
9
Statusforskydninger
12.381
Balance
8.027
Ændringer til det foreliggende budgetforslag

54.499
668.680
-685.662
-16.982
10.000
-6.982

66.499
680.731
-685.662
-4.931
10.000
5.069

66.499
680.731
-685.662
-4.931
10.000
5.069

Ad Kommunale Indtægter
a. Skattestyrelsen har i brev af 11. august 2016 oplyst, at ligningsresultatet for 2015 blev på
333.000.000 kr., mens kommunen modtog 312.000.000 kr. i aconto afregninger i 2015. En forskel
på 20.900.922 kr. som vil blive korrigeret for i de månedlige betalinger i 2017. Der skal henvises til
bilag 2.
Samtidig forventer Skattestyrelsen en positiv fremskrivning af skatteindtægterne på ca.4,8 % fra
2017 til 2020. Skattestyrelsen har i en skrivelse forklaret og verificeret, hvoraf det fremgår, at
vurderes der på væksten i Qeqqata Kommune fordelt på de to oprindelige kommuner Maniitsoq og
Sisimiut Kommune ses der en vækst i de samlede personskatteindtægter (landsskat fælleskommunal
skat og kommunal skat) i den gamle Maniitsoq Kommune fra 139,1 mio. kr. i 2014 til 154,3 mio.
kr. i 2015, svarende til en vækst på 10,9 % og for Sisimiuts vedkommende fra 346,2 mio. kr. i 2014
til 370,7 mio. kr. i 2015, svarende til en vækst på 7,0 %.
Skattestyrelsen oplyser endvidere, at alle kommuner har haft en flot udvikling fra 2014 til 2015,
som efter Skattestyrelsens opfattelse primært skal tilskrives en meget positiv udviklingen indenfor
de fiskerirelaterede erhverv som følge af en gunstig udvikling i såvel priser som mængder. Det er
således Skattestyrelsens opfattelse, at udviklingen ikke skyldes enkeltstående større
anlægsaktiviteter i kommunen. Af enkeltstående årsager nævnes fiskerivirksomheders nye
aktiviteter omkring produktion af torsk i Maniitsoq.
Skattestyrelsen anfører, at dette medfører i 2017 en afregning på 330.000.000 kr. eller 27.500.000
kr. pr. måned i afregning af Skat. Regulering af skat vedrørende 2015 vil i 2017 være 20.900.922
kr. med månedlig regulering på 1.741.744 kr.
I budget 2017 er der for personskat indarbejdet 315.000.000 kr. i basisbudgettet jf. bilag 1, så det er
en forbedring på 35.000.000 kr. i 2017 i forhold til basisbudget 2017. For 2018-20 er
udgangspunktet 315.000.000 kr. i basisbudgettet. Dette medfører en forbedring på 15.000.000 kr. i
forhold til basisbudgettet.
Nævnte ændringer forslås indarbejdet i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.
b. Naalakkersuisut har i finansforslag 2017 optaget et budgetbidrag 20.05.20 ”Bloktilskud til
Kommunerne” og anført et samlet bloktilskud på 248.175.000 kr. i 2016 til Qeqqata Kommunia,
der er udgangspunktet. budgetlægningen for 2017 samt for overslagsårene. Der skal henvises til
bilag 2.
Der er i basisbudgetteret anført 248.494.000 kr. i 2017 og overslagsårene 2018-2020. Der vil
hermed være en mindreudgift på 319.000 kr. i 2017 samt overslagsårene 2018-2020.
Nævnte ændring indstilles i ændring til basisbudgettet.
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c. For 2017 og i overslagsårene fremgår udligningsskat i Qeqqata Kommunia grundbudget til
103.525.000 kr., mens skatteudligning udmeldt fra skattestyrelsen er 104.892.000 kr. jf. bilag 1 og
bilag 2. Dette er en forbedring på 1.367.000 kr. i budget 2017 samt årligt i overslagsårene 20182020.
Nævnte ændring indstilles indregnet i ændringer til basisbudgettet.
d. Af budgetbidrag i finanslovforslag 2017 fremgår, at Naalakkersuisut har besluttet sig for en
midlertidig bloktilskuds- og udligningsmodel frem til 2019, hvor Qeqqata Kommune årligt mangler
20.000.000 kr. i bevillinger. Der skal henvises til bilag 2.
I tabel 2 er indtægtsændringerne i forhold til basisbudget vist.
Tabel 2: Indtægtsændringerne i forhold til basisbudget (1000 kr.)
Konto Indtægtskorrektioner (t. kr.)
2017
80-01 Personskat
-35.000
83-01 Bloktilskud
+319
83-01 Udligning
-1.367
I alt
-36.048

2018
-15.000
+319
-1.367
-16.048

2019
2020
-15.000 -15.000
319
319
-1.367 -1.367
-16.048 -16.048

Det ses, at der i budget 2017 samt overslagsårene 2018 -20 kan optages merindtægter i forhold til
basisbudget med dertil positiv likviditetseffekt.
1

Ad. Økonomisk råderum til 1-2 behandlingen

Af tidligere afsnit i sagsfremstillingen kan følgende oversigt angives for økonomisk råderum til
1-2 behandlingen i den videre proces.
Tabel 3: Balance/økonomisk råderum inden 1. behandlingen af budget 2017 (1.000 kr.)
Konto Kontonavn

Budgetforsla
g
2017
8.027
-36.048

Overslag
2018

Overslag
2019

Overslag
2020

Balance (Basisbudget)
-6.982
5.069
5.069
Indtægtsændringer (tabel 2)
-16.048
-16.048
-16.048
Balance/økonomisk råderum
-28.021
-23.030
-10.979
-10.979
ved 1.behandling
Der er således et samlet balancebidrag eller økonomisk råderum på 73.009.000 kr. set i forhold
til standpunkt om balance mellem indtægter, udgifter samt effekt på kontantbeholdningen her
inden 1. behandling og 2. behandling af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.
Ad. Anlægsbudget til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.
Qeqqata Kommunia har i lighed med tidligere år fremsendt anlægsønsker til Selvstyret pr 1. marts
2016. En del af disse ønsker indebærer ca. 50 % medfinansiering fra Qeqqata Kommunia.
Der indstilles ikke yderligere anlægsprojekter til budget 2017 i relation til ordning om
samfinansiering med selvstyret før afklaring af allerede eksisterende anlægsprojekter i relation til
denne ordning.
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Det skal oplyses, at der i anlægsbudget 2017 er afsat bevillinger til følgende, hvor anlægsbudgettet
ikke kan anvendes som afsat med mindre Selvstyret bevillinger deres andel.
Tabel 4: Anlægsprojekter i budgetår 2017 under forudsætning af Selvstyrets medfinansiering
Konto Kontonavn
Budgetforsla
Overslag
Overslag
Overslag
g
2018
2019
2020
2017
70-98 Boligbyggeri (fælles)
10.000
10.000
10.000
10.000
74-20 Familiecenter i Maniitsoq
5.000
74-21 Dagplejecenter Kangaamiut
3.500
74-32 Nyt bibliotek i Sisimiut
3.400
74-38 Handicapcenter i begge byer
10.000
10.000
De afsatte bevillinger afventer som nævnt Selvstyrets behandling. Til 2. behandlingen bør der tages
stilling til om disse anlægsprojekter skal udskydes til budget 2018 set i forhold til fremtidige
finanslovforslag.
Ad. Budgetønsker til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.
På budgetseminaret blev nye budgetønsker gennemgået. Der skal henvises til bilag 3 for de 3
arbejdsgruppers prioriteringer:
A. Arbejdsgruppe for bygderne,
B. Arbejdsgruppe for Økonomiudvalg, Teknik- og Miljøudvalg, Levende Ressourceudvalg,
Råstof- og Infrastrukturudvalg
C. Arbejdsgruppe for Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalg, Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsudvalget samt Familieudvalg.
På baggrund af arbejdsgruppernes indstillinger foreslås det, at der indarbejdes følgende
budgetønsker i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Der er i tabellen anført beløb for selve
budgetønsket samt de afledte driftsøkonomiske effekter for budget 2017 samt overslagsårene
2018-2020.
Tabel 5: Budgetønsker til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 (1.000 kr.)
Grupper Budgetønsker
B+C
Anlæg til bygningsvedligeholdelse til hele
Qeqqata Kommune
B+C
Ansættelse af egoterapeut til alderdomshjem i
Sisimiut/Maniitsoq x 2
B+C
Grundlag for oprettelse af krisecentre i Qeqqata
Kommune
B+C
Kunstgræsfodboldsbaner i begge byer
A
Nye Læssemaskiner til Napasoq og Kangaamiut
2 x 400.000 kr.
A
Udbygning af bygdekontoret ved administration
medhenblik på effektiv borgerservice og
administration i Sarfannguit
Ialt

2017

2018

2019

2020

13.000

13.000

13.000 13.000

664

664

664

664

100
8.400

400

400

400

800

600
23.564

14.064

14.064 14.064

Der er en samlet indstilling om budgetønsker til budget 2017 og overslagsårene på 65.756.000 kr.
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Den positive økonomiske udvikling som bl.a. afspejles i udviklingen i økonomisk aktivitet og
skatteindtægter har også betydet, at private investeringer i erhvervs- og boligsektoren har udviklet
sig meget positivt i de senere år. Det er administrations vurdering, at der er behov for at afsætte
midler til byggemodning af nye boligområder på Akia i Sisimiut og i Ungusivik i Maniitsoq samt
erhvervsområde ved Heliporten i Sisimiut.
I nedenstående tabel 6 er der anført nødvendige bevillinger til byggeanmodning i budget 2017.
Dette evalueres og indstilles årligt.
Tabel 6: Anlægsønske vedrørende Budgetønsker til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020
(1.000 kr.)
Konto Kontonavn

Budgetforslag Overslag Overslag Overslag
2017
2018
2019
2020
77-98 Byggemodning boligområde Akia
500
3.500
77-20 Byggemodning boligområde Ungusivik
500
5.000
77-11 Byggemodning erhvervsområde Heliport
3.000
Administrationen skal endvidere gøre opmærksom på, at ovenstående nye ønsker ikke indebærer
nye byggeprojekter i de to byer. Såfremt Selvstyret ikke prioriterer de fælles byggeprojekter i tabel
4 vil det være hensigtsmæssigt at indarbejde 1 byggeprojekt i Maniitsoq og 2 byggeprojekter i
Sisimiut. Sidstnævnte skal ses i lyset af Selvstyrets manglende investeringer i Sisimiut by i
Finanslovsforslag 2017.
Administrationen skal derfor anmode det politiske niveau om at indikere, hvilke byggeprojekter
som bør overvejes til indarbejdelse i de to byer i 2017. Administrationen vil i den forbindelse
anbefale, at der fortsat kun indarbejdes boligprojekter, såfremt der er opnået tilskud fra Selvstyret.
Modsat har KB tidligere besluttet ikke at vente på Selvstyrets medfinansiering i forbindelse med
anlæggelse af daginstitutionerne i byerne. Denne beslutning kunne eventuelt udvides til andre
områder som familiecenter, bibliotek, handicapcenter m.m.
Følgende byggeprojekter fremgår i budget 2017 og overslagsårene eller som budgetønske for
Maniitsoq. Opbevaringsskure er et nyt anlægsprojekt fra budgetønskelisten opført i tabel 7 med
henblik på støtte af anlægssektoren:
Tabel 7: Byggeprojektønsker i Maniitsoq til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 (1.000 kr.)
Konto Kontonavn
Budgetforsla
Overslag
Overslag
Overslag
g
2018
2019
2020
2017
74-20 Familiecenter
1.000
9.000
74-38 Handicapcenter
1.000
10.000
9.000
75-73 Daginstitution
1.000
10.000
9.000
Opførelse af et opbevaringsskur
2.000
til fiskergrej i "Tulunnguani"
Følgende byggeprojekter fremgår i budget 2017 og overslagsårene eller som budgetønske for
Sisimiut. Musikskole evt. kombineret med biblioteket er et nyt anlægsprojekt fra budgetønskelisten
opført i tabel 8 med henblik på støtte af anlægssektoren.:
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Tabel 8: Byggeprojektønsker i Sisimiut til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 (1.000 kr.)
Konto Kontonavn
Budgetforsla
Overslag
Overslag
Overslag
g
2018
2019
2020
2017
74-20 Nyt bibliotek
1.000
6.000
74-38 Handicapcenter
1.000
10.000
9.000
75-72 Daginstitution
1.000
10.000
9.000
Ny musikskole
1.000
11.000
Ny musikskole + Bibliotek
1.000
10.000
7.000
Ad. Familieudvalgets bevillingsbehov
I forbindelse med udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene blev det til 2. behandlingen
indstillet, at tillægsbevillinger til dyre anbringelser på børn&unge området og handicapområdet
kun blev indarbejdet for 2016, men ikke for overslagsårene 2017-2019 med henblik at hjemtage
børn-, unge og handicappede for dyre institutioner og boenheder.
Til gengæld var det forventet, at der inden udgangen af 2015 skulle udarbejdes en oversigt over
muligheder, hvorefter der i foråret 2016 skulle godkendes en handlingsplan i
kommunalbestyrelsen. En sådan handlingsplan skulle indeholde de budgetmæssige konsekvenser
for børn&ungeområdet og handicapområdet for 2017 og fremover. Samtidig skulle der tages
stilling til og afsættes midler til anlæggelse af handicapcenter og boenheder eller om eksisterende
boliger kunne anvendes.
Ad. Takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte.
Det skal oplyses, at takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte fremlægges til 2.
behandlingen
Bæredygtige konsekvenser.
Der er økonomisk balance mellem indtægter, udgifter samt kontantbeholdning inden 1. behandling
af budget 2017.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2017-2020 med nævnte bæredygtig konsekvenser. Tidligere
målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes.
Administrationens vurdering
Administrationen skal særlig henlede opmærksomheden på at der er balance mellem indtægter,
udgifter og kontantbeholdning i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 med nævnte nuværende
vurderinger om kommunens indtægter og udgifter, indstilling om anlægsprojekter til
samfinansiering med selvstyret, samt indstilling om budgetønsker i budgetperioden 2017 samt
overslagsårene 2018-2020.
Qeqqata Kommunia har en sikker og effektiv økonomi- og regnskabsstyring.
Administrationens skal pege på Finanslovforslag 2017 og de manglede investeringer i Qeqqata
Kommunia jf. Økonomiudvalgsmøde 06/2016 punkt 21 af 16. august 2016.
Det skal endvidere påpeges, at når Selvstyret ikke vil tage ansvar og støtter kommunens
anlægsansøgninger på de områder, hvor kommunen har fælles ansvar, så er det mest
hensigtsmæssigt at kommunen indtil Selvstyret forhåbentlig støtter disse fornuftige tiltag fortsat
fokuserer på at gøre noget i forbindelse med erhvervsudviklingen med ATV spor/veje, havn og
atlantlufthavnen i Kangerlussuaq, de nødvendige investeringer i bygninger samt nye tiltag indenfor
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børn og ungeområdet og miljøområdet. Dette mens at den reelle erhvervsudvikling med nye
fiskefabrikker i både Sisimiut og Maniitsoq, åbning af Hudson anotositemine og stigende turisme
med flere krydstogtskibe peger i positiv retning i Qeqqata Kommunia.
Selvstyret fokuserer deres udvikling forkert og dermed Grønlands penge ineffektivt samt investerer
ikke i de reelle vækstcentre i landet, der er forudsætninger for udvikling af Grønlands fremtid.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag, at
økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
1. at de centrale udmeldinger vedrørende skatteindtægter, bloktilskud- og udligningsmodel
godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
2. at nye ønsker godkendes og indarbejdes i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020, jf.
tabel 5 herfor
3. at byggemodninger jf. tabel 6 godkendes og indarbejdes i budget 2017 og overslagsårene
2018-2020 jf. tabel 6 herfor
4. at afgørelse om anlægsprojekter med samfinansiering med Selvstyret og nye byggeprojekter
i byerne afventer indarbejdelse i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 til 2.
behandlingen, jf. tabel 4, 7 og 8
5. at familieudvalget anmodes om inden 2. behandlingen at fremkomme med forslag til
bevilling på børn&ungeområdet og handicapområdet for 2017 og inden 1. marts 2018 at
fremkomme med forslag til handlingsplan inkl. bevillingsbehov på disse to områder for
overslagsårene 2018-2020
6. at skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26 i 2017
7. at lånoptagelse kan ske i 2017 i det omfang det er nødvendigt og under forudsætning af at
likviditeten ikke tillader gennemførelse af de planlagte aktiviteter
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 20. september 2016 godkendt indstillingen.
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Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
1. at de centrale udmeldinger vedrørende skatteindtægter, bloktilskud- og udligningsmodel
godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
2. at nye ønsker godkendes og indarbejdes i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020, jf.
tabel 5 herfor
3. at byggemodninger jf. tabel 6 godkendes og indarbejdes i budget 2017 og overslagsårene
2018-2020 jf. tabel 6 herfor
4. at afgørelse om anlægsprojekter med samfinansiering med Selvstyret og nye byggeprojekter
i byerne afventer indarbejdelse i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 til 2.
behandlingen, jf. tabel 4, 7 og 8
5. at familieudvalget anmodes om inden 2. behandlingen at fremkomme med forslag til
bevilling på børn&ungeområdet og handicapområdet for 2017 og inden 1. marts 2018 at
fremkomme med forslag til handlingsplan inkl. bevillingsbehov på disse to områder for
overslagsårene 2018-2020
6. at skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26 i 2017
7. at lånoptagelse kan ske i 2017 i det omfang det er nødvendigt og under forudsætning af at
likviditeten ikke tillader gennemførelse af de planlagte aktiviteter

Afgørelse

Bilag
1. Foreliggende budgetforslag for 2017 af 6. september 2016,
2. Skattestyrelsens skrivelse af 12. august 2015 vedrørende vurdering af personskatter for 2016
Landsstyrets finanslovforslag 2016, budgetbidrag 20.05.20 ”Bloktilskud til kommunerne”,
3. Oversigt over temaer samt dertil budgetønsker efter budgetseminar til budget 2016 og
overslagsårene
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Punkt 05

Orientering om status for havneselskab og drift af havne i Sisimiut

Journalnr. 24.01.05
Baggrund
På baggrund af forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen, til dagsordensforslag til
Kommunalbestyrelsesmøde den 25. august 2016, om drøftelse af pontonbro forholdene i
Inderhavnen i Sisimiut, samt ønske om status for tiltag til forbedringer af forholdene.
Denne er en orientering om status af forholdene omkring inderhavnen og havnen generelt.
Forslag til dagsorden fra Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen er vedhæftet som bilag 1.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne.
Faktiske forhold
Inderhavnen i Sisimiut er i dag præget af manglende orden, hvilket er til stor gene for de der bruger
havnen og især inderhavne i deres daglige arbejde. Det er denne manglende orden som har givet
anledning til at etablere et Havneråd, bestående af Arctic Circle Business, brugere af havnen, Royal
Arctic Lines havnechef – som er Selvstyrets tilsynsmyndighed på de Selvstyreejede dele af havnen og kommunen v/Området for Teknik og Miljø.
Området for Teknik og Miljø, som har den daglige drift af fællesværkstedet, glasfiberværkstedet,
havnekranen og af og på – læsningspontonbroen, har afsat begrænsede midler af til drift og
vedligeholdelse af de nævnte områder.
Kommunalbestyrelsen og Havnerådet har ansøgt Selvstyret om oprettelse af havneselskab for hele
havnen i Sisimiut.
Baggrunden for at privatisere havnen er at skabe ordnede forhold, så de der bruger havnen aktivt,
uproblematisk kan benytte havnens faciliteter og uden hindring kan udvikle deres aktiviteter.
Forholdene i dag er at der kun er begrænsede midler til rådighed til at administrere og udvikle
havnen. Ved oprettelse af et havneselskab er der mulighed for at have en brugerbetaling til
administration af forholdene og videreudvikling af havnen, som hele Havnerådet bakker op om.
Kommunen/havnerådet har kun mulighed for at udøve sine myndighedsopgaver på pontonbroerne
og landarealerne – det vil sige fællesværkstedet, glasfiberværkstedet, havnekranen og af – og på læsningspontonbroen. Selvstyrets havnemyndighed har i dag kun tilsynet med havnekajen og har
ikke myndighedsbeføjelser som relateres sig til havnebassinet. Ved privatisering vil havneselskabet
kunne formulere regler og føre tilsyn med reglerne, både på kajanlægget, de tilhørende landanlæg,
samt i havnebassinet.
Ikke aktive fartøjer kan flyttes og give plads til de der er aktive. Kun på denne både kan der skabes
ordnede forhold i Sisimiut havn.
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
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
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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 ejers system.
Der er på konto 23-01-10 ”Fællesværksteder” under konto 2 TEKNIK afsat midler til drift og
vedligeholdelse af fællesværkstedet herunder glasfiberværkstedet, havnekranen og på konto 68-0110 ”Kommunale havneanlæg” under konto 6 FORSYNING - afsat midler til af – og på –
læsningspontonbroen – og desuden optag og nedsættelse af fortøjningspontoner.
Der er ikke afsat midler på det kommunale budget, i en størrelsesorden som kan opretholde den
nødvendige administration og tilsyn for at opnå de optimale forhold i havnen.
Administrationens vurdering
Der er siden omlægningen af vejforløbet på Umiarsualivimmut, blev mindre plads til pontonbroer
og antallet af joller anslås til minimum at være det samme som før omlægningen. Dette stiller større
krav til organiseringen og placeringen af pontonbroerne.
Driftsafdelingen har jævnlig tilsyn med af-og pålæsningspontonbroen som ofte anvendes til
fortøjning af jolle, hvilket ikke er hensigten med denne. Der er opsat opslag om korrekt brug af-og
pålæsningspontonbroen. Tilsynet udføres i det omfang der er midler og mandskab til det.
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.
Kommunen har med sin ansøgning om privatisering af havnen i Sisimiut modtaget mundlig
bekræftelse på at, ansøgningen er under behandling. OTM og havnerådet vil give fyldestgørende
oplysninger i sagen i takt med Selvstyrets behandling og udmeldinger.
På vedhæftede bilag 2 er ansøgningen til selvstyret om ”Oprettelse af Havneselskab”, hvori der
også er redegjort for pontonforholdene som de ser ud i dag. Bilag 3 er en økonomisk prognose som
er et udkast til de indtægter Havneselskabet forventes at have og skal dække udgifterne til drift og
vedligeholdelse af havnen.
Indstilling
Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at orienteringen tages til efterretning
Afgørelse
Bilag
1. Henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen.
2. Ansøgning til Selvstyret om ”Oprettelse af Haveselskab”.
3. Økonomisk prognose – bilag til ansøgningen om oprettelse af havneselskab.
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Punkt 06

Forslag til dagsorden – Diplomer til turister som krydser polarcirklen

Journalnr. 73.15
Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen fremsender ved e-mail den 5. august 2016 forslag om
lave diplomer for turister som krydser polarcirklen.
Med hensyn til de mange turister der rejser gennem Sisimiut, fremkommer jeg hermed
dagsordensforslag om bedre udnyttelse af polarcirklen, da polarcirklen ligger lidt syd for Sisimiut
og denne må vi udnytte bedre ved at lave diplomer for dem der har krydset polarcirklen, måske kan
kulturhuset Taseralik også udnytte muligheden ved at sælge diplomer og fortælle om Sisimiut`s
historie om Taseralik, dermed kan turisterne have noget at være stolt over, når de kommer hjem til
deres eget land.
Faktiske forhold
Sisimiut Kommune (nu Qeqqata Kommunia) fik i 2008 produceret et polarcertifikat, der af private
erhvervsdrivende må videresælges til besøgende og andre interesserede, som har krydset
Polarcirklen.
Certifikatets mindstepris hos forhandleren er 30 DKR. Certifikatet har ingen fastsat højeste pris.
Forhandleren betaler Arctic Circle Business (ACB) 15 DKR af salgsprisen for hvert certifikat der
sælges. Prisen dækker ACBs omkostninger ved produktion og trykning.
Betalingen for solgte certifikater faktureres ved at Arctic Circle Business fremsender en faktura,
som forhandleren betaler.
Aftalen gælder fra den dato, hvor den er indgået mellem Arctic Circle Business og forhandleren, og
den løber frem til den opsiges af en af parterne.
Indstilling
Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at tage orientering til efterretning
Afgørelse

Bilag
Kopi af diplomer
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Punkt 07

Plansager

Journal nr. 16.03.01.01
Baggrund
Med vedtagelsen af planstrategien 2014-2018 har kommunalbestyrelsen prioriteret, at der skal være
større fokus på anvendelse af det åbne land ligesom der fortsat skal være byggemodnede arealer i
byerne.
Den positive udvikling indenfor fiskeriet og turismen betyder, at kommunen bør intensivere
arbejdet med nye kommuneplantillæg på disse områder.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
Faktiske forhold
Qeqqata Kommunia er forgangskommune i forhold til udnyttelse af det åbne land til
væksterhvervene, primært turisme, men også i forhold fiskeri/fangst.
På turismeområdet er der således udarbejdet kommuneplantillæg for sportsfiskeri i ørredelve i hele
kommunen, trofæjagt omkring Kangerlussuaq og vildmarksressort syd for Itilleq. I Kangerlussuaq
er der i kommuneplanen også udlagt arealer til hoteller og hyttebyer ved områdets mange veje.
På turismeområdet arbejdes der også med Kangerlussuaq Havn og at åbne landområderne op med
naturveje/ATV-spor samt med at få optaget et UNESCO verdensarvsområde mellem Sisimiut og
Kangerlussuaq. Der er endvidere efterspørgsel efter turisthytter udenfor de hidtil udlagte
hytteområder.
Fiskeri- og fangst erhvervet oplever stigende priser på deres produkter, hvilket øger efterspørgslen
efter hytter langs og i fjordene, hvor fiskeriet foregår. Det er nødvendigt for at udnytte
nicheproduktioner som fx tørring af fisk og tang. Befolkningen ønsker også i højere grad hytter i det
åbne land til rekreative formål.
I byerne medfører den positive udvikling i fiskeriet, at der åbnes/planlægges flere og flere
indhandlingssteder. Det giver endvidere afledte effekter i forhold til efterspørgsel efter arealer til
både erhvervs- og boligbyggeri. Særligt i Maniitsoq er det en positiv ændring i forhold til tidligere,
og det har medført, at der er få byggemodnede arealer til enfamiliehuse og tæt/lav byggeri.
Kommunens plangrundlag bør opdateres og udvikles for at disse positive udviklingstendenser kan
forfølges og udnyttes af iværksættere, virksomheder og borgere.
Bæredygtige konsekvenser
Det er bæredygtigt med en mere alsidig erhvervsudvikling byggende på anvendelsen af det åbne
land og ikke kun havet. Virksomhedernes, borgernes og kommunens bliver mindre sårbar, hvis flere
forskellige fiskeri- og fangstprodukter samt turisme- og råstofmuligheder udnyttes i kommunen.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Det har primært nogle direkte administrative konsekvenser i forhold til udarbejdelse af
kommuneplantillæg, men der er afsat midler til dette i kommunens budget, så der er ikke behov for
yderligere midler.
Der er tidligere besluttet at afholde borgermøder i Sarfannguit i september vedr. UNESCO-projektet
og i Sisimiut i oktober vedr. vildmarksressort. På borgermødet i Sisimiut påtænkes at medtage
naturvej til Kangerlussuaq og overordnet plan for elvområdet/rundt om Ulkebugten.
Der er afsat og har været afsat midler i det kommunale budget til udarbejdelse af de påkrævede
VVM-redegørelser for naturvej/ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt for
Kangerlussuaq Havn. Disse forventes i efteråret 2016 fremsendt til Grønlands Selvstyre for
godkendelse.
De afledte økonomiske konsekvenser for virksomheder, borgere og kommune kan være betydelige,
hvis plangrundlaget giver mulighed for at kommunens økonomiske potentialer udnyttes.
Administrationens vurdering
På baggrund af de positive udviklingstendenser vurderer administrationen, at der er behov for
følgende tiltag i den kommende tid.
1. Ny havn i Kangerlussuaq
a. VVM redegørelse afleveres til Selvstyret i oktober 2016
b. Kommuneplantillæg i ØU og KB i november 2016
c. Offentlig høring i december 2016 – januar 2017
d. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg i februar 2017
e. Mulighed for udbud og anlæggelse i foråret og sommer 2017
2. Naturvej/ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq
a. VVM redegørelse afleveres til Selvstyret i oktober 2016
b. Borgermøde i oktober 2016
c. Kommuneplantillæg og VSB i ØU og KB i november 2016
d. Offentlig høring i december 2016 – januar 2017
e. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg i februar 2017
f. Udbud i foråret 2017
g. Anlæggelse i sommeren 2017
3. Naturvej/ATV-spor mellem Kangerluaarsuk og Apussuit
a. Anmeldelse af anlæg i forhold til VVM til Selvstyret i november 2016
b. Krav om VVM vil udskyde nedenstående plan (c.-g.)
c. Kommuneplantillæg i ØU og KB februar 2017
d. Offentlig høring i marts-april 2017
e. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg i maj 2017
f. Udbud og anlæggelse i sommeren 2017
4. UNESCO-projekt
a. Ansøgning inkl. forvaltningsplan i ØU og KB i oktober 2016
b. Ansøgning til UNESCO d. 1. februar 2017
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5. Opdatering af hytteplan
a. Input/forslag fra kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelser i oktober 2016
b. Kommuneplantillæg i ØU og KB i november 2016
c. Offentlig høring i december 2016 – januar 2017
d. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg i februar 2017
6. Kommuneplantillæg for boligområde Ungusivik i Maniitsoq
a. Kommuneplantillæg i ØU og KB i februar 2017
b. Offentlig høring i marts-april 2017
c. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg i maj 2017
7. Kommuneplantillæg for boligområde og centerområde på Akia og erhvervsområde ved Heliport
i Sisimiut
a. Kommuneplantillæg i ØU og KB i februar 2017
b. Offentlig høring i marts-april 2017
c. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg i maj 2017
8. Masterplan for Ulkebugten Øst i Sisimiut
a. Borgermøde i oktober 2016
b. Masterplan i ØU og KB i maj 2017
c. Offentlig høring i sommer 2017
d. Endelig godkendelse af masterplan i august 2017
Administrationens indstilling
Det indstilles til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at de arbejdes videre med ovenstående sager i henhold til ovenstående tidsplan
-at bygdebestyrelserne anmodes om at komme med input til revideret hytteplan i oktober
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 20. september 2016 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at de arbejdes videre med ovenstående sager i henhold til ovenstående tidsplan
-at bygdebestyrelserne anmodes om at komme med input til revideret hytteplan i oktober
Afgørelse

Bilag
Ingen
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Punkt 08 Donation til sikkerhed/personsøgere til vandreturister på ruten mellem Sisimiut og
Kangerlussuaq
Journal nr. 06.00
Baggrund
Pårørende til forsvunden turist har doneret 100.000 kr. til sikkerhed/personsøgere til vandreturister
på ruten mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.
Regelgrundlag
Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia
Faktiske forhold
Der er den 19. august 2016 modtaget donation fra pårørende til forsvundne turist på 100.000 kr. til
sikkerhed/personsøgere til vandreturister på ruten mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.
Baggrundsmateriale for forslaget til donation kan ses ved KB 04/2016 punkt 18, forslag 5.
Kommunalbestyrelsen tilsluttet sig indstilling i sagsfremstilling.
Administrationens vurdering
Der bør oprettes en særskilt konto til indbetaling af donationen og særskilt konto til forvaltning af
donationen med henblik gennemsigtighed
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at der oprettes konto 34-00-00-10-02 ”Donation til sikkerhed/personsøgere” med kr. 100.000
-at der oprettes konto 34-00-00-10-03 ”Udgifter til sikkerhed/personsøgere til vandreturister
mellem Sisimiut og Kangerlussuaq”
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 20. september 2016 godkendt indstillingen, og sagen skal sendes
til de rette instanser.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at der oprettes konto 34-00-00-10-02 ”Donation til sikkerhed/personsøgere” med kr. 100.000
-at der oprettes konto 34-00-00-10-03 ”Udgifter til sikkerhed/personsøgere til vandreturister
mellem Sisimiut og Kangerlussuaq”
Afgørelse

Bilag
Ingen
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Punkt 09

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
Tamakkiisut / i alt
6
Dette står anført nedenfor tilladelser givet i 2012
2012
Sisimiut
Maniitsoq
Tamakkiisut / i alt
6
5
Itigartitsissutit/afslag 2012 Sisimiut
Tamakkiisut / i alt
1

Maniitsoq

Kangerlussuaq
4

antal
6

16

Kangerlussuaq
2

antal

Kangerlussuaq

Antal

13

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 om 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:




Stillingen skal slås op både i lokalavisen samt i en af de landsdækkende aviser med behørig
ansøgningsfrist
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
Der skal foreligge dokumentation for indkvartering i form af en lejekontrakt, hvoraf både
lejlighedens størrelse og pris fremgår
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Når der foreligger en godkendelse, skal arbejdsmarkedskontoret informere den lokale SIK forening
om godkendelsen. Arbejdsmarkedskontoret håber således at, SIK vil være medvirkende til at følge
med i arbejdsmarkedssituationen på dette område.
Der bliver yderligere 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
Tamakkiisut / i alt
3
2
Udlændingestyrelse har rettet henvendelse vedrørende en musiklærer som undersøges i dag.
I 2013 er der registreret følgende afslag
Sisimiut
Tamakkiisut / i alt
1
I 2014 er der registeret følgende godkendelser.
Sisimiut
Tilsynsføre/leder
Cafe Puisi / Pølsemix
Kok Hotel Sisimiut
1
Kokke Mica
Kangerlussuaq
Guide World of
Greenland Kangerlussuaq
Tamakkiisut / i alt
1
I 2014 er der registreret følgende afslag
Sisimiut
Grillbar arbejder
2
Rengørings / Assistent
1
Tamakkiisut / i alt
3

Maniitsoq

Maniitsoq
1
2

antal
5

Kangerlussuaq
1

Antal

Kangerlussuaq

Antal

2

1
2

4

3

1
5

Maniitsoq

Kangerlussuaq

9

Antal

3

I 2015 er der registeret følgende godkendelser.
Sisimiut
Maniitsoq
Kangerlussuaq
Antal
Grillbar arbejder
3
Hotel Sisimiut
1
Tamakkiisut / i alt
3
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 2016 er der registeret følgende godkendelser.
Sisimiut
Kokke
2
Kokke assistent
Grillbar medarbejder
5
Leder køkken
Tamakkiisut / i alt
7

Maniitsoq
2
2
1
5

Kangerlussuaq
3

Antal
7
2
5
1
15

3

Begrundelse for godkendelse af ansøgninger.
Ansøgning fra Sisimiut er godkendt idet man ikke har nogen at anvise.
Ansøgninger fra 2 virksomheder i Kangerlussuaq er godkendt idet man ikke har nogen at anvise.
5 Ansøgninger om forlængelse fra Maniitsoq og er godkendt idet man ikke har nogen at anvise.
5 Ansøgninger der tidligere givet afslag er omstøbt til Godkendte efter anmodning fra Selvstyret.
I 2015 er der registreret følgende afslag
Sisimiut
Grillbar arbejder
5
Sømandshjemmet
5
Tømrer
2
Kok / Tjener
Tamakkiisut / i alt
12

Maniitsoq

Kangerlussuaq

Antal
5
5
2
2
14

2

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 den 04. juni. Besætningssammensætningen i
samarbejdsgruppen kommer fra Qeqqata Kommunia, Skattedirektoratet, Selvstyret og 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 blev der foretaget ekstra Tilsynsbesøg i virksomheder i Sisimiut.
Virksomheder der blev besøgt er i Byggebranchen og Servicebranchen. I alt blev 5 virksomheder
undersøgt. Alle har relevante grunde, og ønsker en god samarbejde med kommunen.
Den 01. december blev Formand for EAU træffet af Havnens Pølsebud og Pani Kantina om
Havnens Pølsebud afslag om orientering fra Pani Kantina om problematik vedr. arbejdskraft.
Tilsynsbesøg vil blive foretaget løbende.
Procedure for behandling af udefrakommende arbejdskraft er ændret pr. 01. januar 2016 i.h.t.
Inatsisartutlov nr. 27 af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om regulering af
arbejdskrafttilgangen i Grønland.
Fremover skal ansøgning foretages gennem jobportalen suli.gl således lovgrundlaget tilføjes med
disse ordlyd.
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Det er en betingelse for at opnå en tilladelse fra kommunalbestyrelsen, at en stilling omfattet af § 2,
er opslået i en af Naalakkersuisut oprettet landsdækkende jobportal til registrering og administration
af arbejdssøgende og jobudbud, såfremt en sådan er oprettet.
Stk. 2. Stillingen skal være opslået i jobportalen i minimum 2 uger.”.
Ansøgning vil så videresendes til kommunen officielle mailbox.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller at Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalget godkender orientering om
denne redegørelse og viderebringer det til Kommunalbestyrelsen.
Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 17. august 2016 taget orienteringen til efterretning.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at tage orienteringen til efterretning.
Afgørelse

Bilag
Ingen
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Punkt 10

Orientering om beskikkelse for personer, der er idømt en foranstaltning efter
kriminalloven

Journal nr. 00.05.02.02
Baggrund
Politimesteren i Grønland har ved et brev den 1. august 2016 meddelt Qeqqata Kommunia, at den 1.
maj 2016 trådte en ny bekendtgørelse om bistandsværge beskikket i medfør af kriminallov for
Grønland i kraft. Det fremgår af § 1 stk. 1, at Politimesteren i Grønland efter indstilling fra de
kommunale myndigheder antager et antal bistandsværger med bopæl i Grønland.
Der skal foreligge en liste over personer der kan beskikkes som bistandsværge, og denne liste skal
udarbejdes af de kommunale myndigheder.
Regelgrundlag
Bekendtgørelse nr. 366 af 19.april 2016 om bistandsværge beskikket i medfør af kriminallov for
Grønland
Faktiske forhold
Kommunerne skal i den forbindelse indkalde ansøgere ved et opslag i pressen til at sikre, at de
relevante ansøgere får kendskab til opslaget, jf. § 1 stk. 2.
Stillingsopslag kan evt. indeholde oplysninger om følgende:
- Bistandsværgernes opgaver og beføjelser (kap. 3 )
- Vederlaget (kap. 5)
- At Politimesteren i Grønland skal så vidt som muligt udtage personer, der taler både
grønlandsk og dansk.
Administrationen har haft i kommunikationen med Politimesteren i Grønland mhp. afklaring af
hvor mange person kommunen kan indstille til Politimesteren i Grønland, og det et blevet meddelt
at kommunen skal blot indstille med fem personer til politimesteren i Grønland.
Når politimesteren har modtaget indstillingen, vil der blive indhentet skriftligt samtykke til at
indhente oplysninger i kriminalregisteret om de pågældende ansøger.
Politimesteren i Grønland ønsker at have modtaget indstillingerne snarest og inden 1. november
2016.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er ingen økonomisk konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Kommunen vil dog betale for
stillingsannoncer og administrationen vil indkalde kandidater til beskikkelse af bistandsværge for at
lave en liste som skal foreligges hos Politimesteren i Grønland.
Såfremt Politimesteren i Grønland vil have behov for bistandsværge et sted i Qeqqata Kommunia,
hvor der ikke er bistandsværger, så vi udgifterne til bistandsværgernes rejse og ophold vil blive
afholdt af Politimesteren i Grønland, jf. bekendtgørelsen om bistandsværge kap. 5.
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Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at Qeqqata Kommunia bør efter loven indkalde kandidater for
bistandsværge, og komme med ca. 5 indstillinger til Politimesteren i Grønland.
Administrationen vurderer også, at der bør laves annoncer i de to lokalaviser og på kommunens
hjemmeside med snarlig frist, så der politisk kan tages stilling til kandidaterne i oktober.
Administrationens indstilling
Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering, samt sagen forelægges videre til
Kommunalbestyrelsen til orientering.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 20. september 2016 taget sagen til efterretning.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at tage sagen til efterretning.
Afgørelse

Bilag
1. Brev af 1.8.2016 fra Politimesteren i Grønland.
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Punkt 11

Eventuelt
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