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Mødet afholdes i Sisimiut og starter kl.  08.30 

 

 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

Siverth K. Heilmann 

Anna Karen Hoffmann 

Emilie Olsen, deltog via telefon 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen 

Sofie Dorthe R. Olsen, deltog indtil behandling af pkt 04 (efter pkt 08) 

Erneeraq Poulsen 

 

Partii Naleraq 

Malene Ingemann 

 

Siumut 

Marius Olsen, som supplenat for Malik Berthelsen 

Kirsten Teera Grønvold, som supplenat for Evelyn Frederiksen 

Ruth Heilmann 

Efraim Olsen, som suppleant for Gideon Lyberth 

Karl Lyberth 

Frederik Olsen 

Hans Frederik Olsen, deltog fra pkt. 04 (efter pkt. 08) 

Jakob Olsen 

 

Fravær med afbud 

Malik Berthelsen 

Gideon Lyberth 

Evelyn Frederiksen  
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Oversigt – åbent møde: 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

Punkt 02 Borgmesterens beretning 

 

Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd 

 

Økonomisager 

Punkt 04  1. behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019 til 2021 

 

   Generelle sager 

Punkt 05 Forslag vedrørende omdannelse af forebyggelseskonsulent stillingen til 

fuldtidsstilling i Atammik 

 

Punkt 06  Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 51 for et område til nye 

kollegier ved Sisimiut 

  Orienteringssager 

Punkt 07 Orientering om KANUKOKA’s temamøde i Qaqortoq 8. – 9. september 
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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Pkt. 04 er flyttet til efter punkt 08. 

 

Karl Lyberth vil gerne vide status på anlæggelse af legepladser i Maniitsoq, som der er afsat midler 

til. Han vil også vide hvad grundlaget er, da borgmesteren meldte ud i pressen at børnebidrag skulle 

afskaffes. 

Han kan ikke deltage under punkt 08 på grund af inhabilitet. 

 

Ruth Heilmann spørger hvornår skolehjemmet skal genåbne. Hun vil også gerne vide, om 

kommunalbestyrelsen agter at markere De Ældres Dag som er på søndag. 

 

Marius Olsen spørger status på sagen om at bygge et multihal/minihal i Sarfannguit. 

Han spørger også om hvordan planen er med at få bygget en ny bræt i Sisimiut. Til sidst spørge han 

hvor hundene skal flyttes hen, da hundepladsen er afgivet til erhvervsområde, og om man 

samarbejder med Hundeslædeforeningen. 

 

Frederik Olsen vil til næste møde gerne høre om situationen på energiområdet i Sisimiut. Han 

spørger også hvilke sprog der er gældende for breve m.m. skrevet på dansk og 

grønlandsk. 

 

Anna Karen Hoffmann spørger hvordan man som kommunalbestyrelsesmedlem skal forholde sig 

ved sygdom. 

 

Malene Ingemann hvorfor man blot har flyttet det sunkne skib på havnen til Ulkebugten, og ikke 

tage skibet op på land 

 

Punkt 02 Borgmesterens beretning 

Afgørelse 

Borgmesterens beretning blev taget til efterretning. 

 

Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd 

Afgørelse 

 
Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforholds formand kom med beretning. 

 

Udvalg for Uddannelse, Sundhed og Fritids formand kom med beretning. 

 

Udvalg for Erhverv og Turisme formand kom med beretning. 

 

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø næstformand kom med beretning. 

 

Udvalgsformændenes beretninger blev taget til efterretning med bemærkninger. 
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Punkt 04  1. behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019 til 2021  

 

Journalnr. 06.01.01 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede på sit møde den 16. maj 2017 (KB 01/2017 punkt 08) 

tidsplan for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget 

2018. På KB møde den 16. maj 2017(KB 01/2017 punkt 06) fastsatte KB rammer for basisbudget 

2018 samt overslagsårene 2019 til 2021. 

 

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget 

2018 og overslagsårene den 20. juni 2017, og kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar den 23. 

august 2017 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 2018 samt overslagsårene 2019-2021 

 

På KB møde den 16. maj 2017(KB 01/2017 punkt 04) fastsatte KB rammer for basisbudget 2018 

samt overslagsårene 2019 til 2021. Der er indarbejdet løn og prisstigninger i basisbudgettet som 

vedtaget af KB. 

 

Økonomiudvalget (ØU) og KB har godkendt tillægsbevillinger og omplaceringer for 2017, der også 

har virkning i budget 2018 og overslagsårene, der er indtastet i grundbudgettet. 

 

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2018 samt overslagsårene 2019 til 2021 herved såle-

des: 

 

Der skal henvises til udtræk fra Winformatik af 5. september 2017 for budget 2018 og 

overslagsårene 2019-2021 herfor i bilag 1, der fremgår af efterfølgende tabel 1. 

  

Tabel 1: Basisbudget inkl. Prisregulering for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021: 

Kontonavn B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 

Administrationsområdet 101.388 100.857 100.857 100.857 

Teknik og miljø 39.382 39.434 38.517 38.517 

Arbejdsmarked og erhverv  27.662 27.662 27.662 27.662 

Familieområdet 227.593 227.592 227.592 227.592 

Undervisning og kultur 230.993 230.993 230.993 230.993 

Forsyning 3.384 3.384 3.384 3.384 

Drift i alt 630.402 629.922 629.005 629.005 

Anlæg i alt 107.599 63.999 91.499 42.501 

Udgifter i alt 738.001 693.921 720.504 671.506 

Indtægter -706.847 -706.847 -706.847 -706.847 

Driftsresultat  31.154 -12.926 13.657 -35.341 

Statusforskydninger 10.000 10.000 10.000 10.000 
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Balance 41.154 -2.926 23.657 -25.341 

Likvid beholdning primo  21.500 -19.654 -16.728 -40.385 

Likvid beholdning ultimo -19.654 -16.728 -40.385 -15.044 

 

Ovenstående primo likvid beholdning er i 2018 opgjort på grundlag af den kassebeholdning der 

fremgår af økonomiopfølgningen efter 2. kvartal 2017 og overførsel af forslag til uforbrugte an-

lægsmidler m.m. fra 2016 til 2017, der er vedtaget med 57,6 mio. kr. Hvis hele anlægsbudgettet i 

2017 forventet gennemført i 2017 vil dette medføre anførte kontantbeholdning primo 2018 på 21,5 

mio. kr.  

 

Ad Kommunale indtægter 

 

Der har været en række udmeldinger om ændringer i de kommunale indtægter fra de centrale 

myndigheder. 

 

a. Personskatter 

 

Skattestyrelsen har i brev af 15. august 2017 oplyst, at a-conto skat der afregnes for 2018 bliver 

med 347,4 mio. kr., der pr. måned svare til en aconto skat på 28,95 mio. kr. Samtidige er der en 

regulering for 2016 på 34 mio. kr. svarende til 2,8 mio. kr. pr måned. Den samlede skat i 2018 

forventes afregnet med 381.396.210 kr. med 31.789.017 kr. om måneden Der skal henvises til bilag 

2.   

 

I budget 2018 er der for personskat indarbejdet 328 mio. kr. i basisbudgettet jf. bilag 1. Skatte-

styrelsens har indstillet personskatter i 2018 for 381,4 mio. kr., der er en forbedring på 53,4 mio. kr. 

i 2018 i forhold til basisbudget 2018. For 2019-2021 har Skattestyrelsen ikke en indstilling.   

 

Følges med indstilling i august 2018 for personskatter for 2019 vil der kunne forventes 347,4 mio. 

kr. årligt i 2019-2021. For personskatter i 2019-2021 vil der med udgangspunkt i Skattestyrelsens 

forventede afregnede personskat for 2018 dvs. 347,4 mio. kr. blive indstillet det skøn til 

basisbudgettet for personskatter i budget 2019-2021 dvs. en forbedring på 19,4 mio. kr. i forhold til 

registreringerne i basisbudgettet 

 

Nævnte ændringer forslås indarbejdet i budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Der skal gøres 

opmærksom på, at Skattestyrelsen tilkendegiver, at man har vanskeligt at vurdere den økonomiske 

udvikling for de kommende år.  

 

b. Bloktilskud 

 

Naalakkersuisut har i finansforslag 2018 optaget et budgetbidrag 20.05.20 ”Bloktilskud til 

Kommunerne” og anført et samlet bloktilskud til Qeqqata Kommunia i 2018 på 264 mio. kr., der er 

udgangspunktet for budgetlægningen for 2018 og overslagsårene 2019-2021.  

 

Der er i basisbudgetteret anført 255 mio. kr. i 2018 og overslagsårene. Der skal henvises til bilag 3.  

 

Budgetbidraget som udgangspunkt er en forbedring på 9 mio. kr. i 2018 og overslagsårene 2019-21, 

der primært skal dækkes løn- og prisstigninger på de opgaver, som kommunerne udfører på vegne 

af Selvstyret. Dog indebærer bloktilskudsaftalen, at Qeqqata Kommunia forpligter sig til at 
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implementere den ny børnelov. En anden sag på dagsorden fra Udvalget for Familie og Sociale 

forhold udmønter de 4,3 mio. kr. afsat hertil.  

 

c. Udligningsordning 

 

For 2018 og i overslagsårene 2019-2021 fremgår udligningsskat i Qeqqata Kommunia grund-

budget til 103,2 mio. kr., Skattestyrelsen har udmeldt skatteudligning på 113,8 mio. kr. jf. bilag  

bilag 2. Dette er en forbedring på 10,6 mio. kr. i budget 2018 samt årligt i overslagsårene 2019-

2021. 

 

Skattestyrelsen nævner i deres skrivelse, at Naalakkersuisut tidligere har besluttet, at den nuværende 

udligningsordning for skatteudligning fortsætter indtil ny ordning kan træde i kraft. Der skal 

henvises til bilag 4. 

 

Ovennævnte indtægtsændringerne i forhold til basisbudget er indarbejdet i tabel 2:.  

 

 Tabel 2: Indtægtsændringerne i forhold til basisbudget (1000 kr.) 

Konto Indtægtskorrektioner (t. kr.) 2018 2019 2020 2021 

80-01 Personskat -53.396 -19.400 -19.400 -19.400 

83-01 Bloktilskud  -9.013 -9.013 -9.013 -9.013 

41 Børnelov 4.300 4.300 4.300 4.300 

83-01 Udligning -10.619 -10.619 -10.619 -10.619 

 I alt -68.728 -34.732 -34.732 -34.732 

 

Det ses, at der i budget 2017 samt overslagsårene 2018 -20 kan optages merindtægter i forhold til 

basisbudget med dertil positiv likviditetseffekt. 

 

Ad. Økonomisk råderum efter indarbejdelse af indtægter 

På baggrund af tabel 1 og tabel 2 kan det økonomiske råderum opgøres til: 

 

Tabel 3: Balance/økonomisk råderum efter indarbejdelse indtægter (1.000 kr.) 

Kontonavn Budgetforslag 

2018 

Overslag  

2019 

Overslag 

2020 

 Overslag 

2021 

Balance (Basisbudget) 41.154 -2.926 23.657 -25.341 

Indtægtsændringer (tabel 2) -68.728 -34.732 -34.732 -34.732 

Balance/økonomisk råderum -27.574 -37.658 -11.075 -60.073 

Note: (-) betyder merindtægt positiv beholdning. 

 

Ad. Anlægsbudget til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. 

 

Qeqqata Kommunion har i lighed med tidligere år fremsendt anlægsønsker til Selvstyret pr 1. marts 

2017. En del af disse ønsker indebærer ca. 50 % medfinansiering fra Qeqqata Kommunia. 

Naalakkersuisut har i finansforslag 2018 ikke optaget bevillinger i forhold til Qeqqata Kommunias 

indkomne anlægsansøgninger jf. oplæg ved budgetseminar.  
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I budget 2018 er der indarbejdet 5 anlægsbevillinger til opstart i 2018 under forudsætning af 

Selvstyrets 50% medfinansiering. Det drejer sig om fælles boligbyggeri, handicapcentre i begge 

byer, dagplejecenter i Kangaamiut og daginstitutioner i både Maniitsoq og Sisimiut.  

 

 Tabel 4: Anlægsprojekter i budgetår 2018 uden Selvstyremedfinansiering. 

Konto Kontonavn Budgetforslag 

2018 

Overslag  

2019 

Overslag 

2020 

Overslag 

2021 

70-98-00 Fælles boligbyggeri 10.000 10.000 10.000 0 

74-39-09 Handicapcenter Sisimiut og 

Maniitsoq 
10.000 10.000  0 

75-38-00 Kangaamiut dagplejecenter 3.500 0 0 0 

75-73-20 Maniitsoq daginstitution 4.000 4.000 4.000 0 

75-72-10 Sisimiut daginstitution 2.500 4.000 4.000  

 

Kommunerne forventes at overtage ansvaret for anlægs- og renoveringsopgaverne på førskole- og 

folkeskoleområdet pr. 1. januar 2018, hvilket er under indarbejdelse i bloktilskudsaftalen for 2018. 

Qeqqata Kommunia forventes at modtage omkring 14 mio. kr. årligt hertil, men det vil samtidigt 

betyde, at kommunerne ikke kan få særskilt anlægstilskud til dagplejecenter og daginstitutioner 

fremover. Til 2. behandlingen af budget 2018 bør bevillingerne til dagplejecenter og 

daginstitutioner afklares i lighed med opstart af skolerenoveringsopgaverne i Maniitsoq og 

Kangaamiut. Set i lyset af kommunens prioritering på børneområdet og kommunens gode likviditet 

bør disse anlægsopgaver fremrykkes tidsmæssigt fremfor kun at afsætte 14 mio. kr. årligt til 

opgaven.  

 

Kommunerne forventes tidligst at overtage ansvaret på boligområdet 1. januar 2019, og der er 

endnu ikke nogle konkrete planer om 100% kommunal overtagelse af institutionsbyggeriet på ældre 

og handicapområdet. Samtidig er kommunens egne planer om indholdet i handicapcentrene ikke 

afklaret for nuværende. Modsat situationen på daginstitutionsområdet har kommunen endnu ikke 

opført boliger og handicapinstitutionsbyggeri uden Selvstyrefinansiering. Det vil derfor være 

hensigtsmæssigt at udskyde beslutning om anlæggelse af boligbyggeri og handicapcentrene til 

næste år.  

 

Ad. Budgetønsker til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. 

 

På budgetseminaret blev nye budgetønsker gennemgået og behandlet af de faglige udvalg. 

Prioriteringer for samtlige fagudvalg fremgår af bilag 6.  

 

På baggrund af udvalgenes prioriteringer og indstillinger foreslås det, at der indarbejdes følgende 

budgetønsker i budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Der er i tabellen anført beløb for selve 

budgetønsket samt de afledte driftsøkonomiske effekter for budget 2018 samt overslagsårene 2019-

2021.  

 

Tabel 5: Budgetønsker til drift og anlæg vedrørende budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 

(1.000 kr.) 
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Nr.  Budgetønske 2018 2019 2020 2021 

119 Mobiltoiletforhold 500    

91 5 socialrådgivere/-projektmedarbejdere 4.000 4.000 4.000 4.000 

93 Døgnplejehjemmehjælp 1.800 1.800 1.800 1.800 

88 Dementafdelinger (ekskl. 50% 

medfinansiering fra Selvstyret) 1.000 9.000 8.000  

21+102 Pulje til udendørs fritidsfaciliteter 1.000 1.000 1.000 1.000 

22 Stort telt til musikfestivaler 800    

95 Ansættelse af skoledirektør 1.000 1.000 1.000 1.000 

95 Engelsksprogstiltag 300 300 300 300 

96 Opmuntringspræmier og rollemodeller 200 200 200 200 

97+98 Kultur- og sundhedsseminar 800    

99+103 Undersøgelse af kulturhus og –bygninger i 

Maniitsoq 400    

5 Fortorv på broen til Akia i Sisimiut 2.500    

7 Nyt mobilt asfaltværk og styresystem  15.000    

8+120 Byforskønnelse 1.000 1.000 1.000 1.000 

33 Brandmaterialer i bygder 2.000    

110 Uddannelsesindsats beredskab 1.500 1.500 1.500 1.500 

43 Forbedring af veje i Atammik 3.000    

111 Normering til forbrænding i Maniitsoq 360 360 360 360 

114+127 Brætfremtid/privatiseringsundersøgelse 300    

124 Forlængelse af åbningstider på brættet 100 100 100 100 

23 Trivselsundersøgelse 200    

31+80 Kursuspulje 400 400 400 400 

59 Multihus i Kangerlussuaq 8.000    

  46.060 20.660 19.660 11.660 

 

I følgende tabel 6 er den samlede økonomiske bæredygtighed efter indarbejdelse af budgetønsker   

  

Tabel 6: Økonomisk bæredygtighed efter indarbejdelse af budgetønsker. 

Konto Kontonavn Budgetforslag 

2018 

Overslag  

2019 

Overslag 

2020 

Overslag 

2021 

 Balance (Basisbudget) 41.154 -2.926 23.657 -25.341 

 Indtægtsændringer (tabel 2) -68.728 -34.732 -34.732 -34.732 

 Boligbyggeri og 

handicapcenterudskydelse (tabel 

4)  

-20.000 0 10.000 10.000 

 Nye budgetønsker (tabel 5) 46.060 20.660 19.660 11.660 

 Balance/økonomisk råderum 

ved 1.behandling 
-1.514 -16.998 18.585 -38.413 

 

Ad. Takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte.  
Det skal oplyses, at takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte fremlægges til 2. 

behandlingen. Teknikudvalget behandler deres takst ved udvalgsmøde i oktober 2017. En 

undersøgelse af datagrundlaget for normeringsoversigter inden for uddannelse- og familie-området 

færdiggøres til oktober 2017.   
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Bæredygtige konsekvenser. 

Der er økonomisk balance mellem indtægter, udgifter samt kontantbeholdning inden 1. behandling 

af budget 2018.   

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2018-2021 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 2018 og overslagsårene 2019-2021 med nævnte nuværende 

vurderinger om kommunens indtægter og udgifter, indstilling om anlægsprojekter til samfinansie-

ring med selvstyret, samt indstilling om budgetønsker i budgetperioden 2018 samt overslagsårene 

2019-2021.  

  

Qeqqata Kommunia har en sikker og effektiv økonomi- og regnskabsstyring jf. revisionsberetning 

25.. 

 

Administrationens skal pege på Finanslovforslag 2018 og de manglede investeringer i Qeqqata 

Kommunia. 

 

Det skal endvidere påpeges, at når Selvstyret ikke vil støtter kommunens anlægsansøgninger på de 

områder, hvor der er et fælles ansvar, så er det mest hensigtsmæssigt at kommunen indtil Selvstyret 

støtter disse tiltag fortsat fokuserer på at gøre noget i forbindelse med erhvervsudviklingen, uddan-

nelseskultur,-fritidsområdet, familiepolitisk udvikling samt udvikling af modernisering af admini-

strationen ved HR-udvikling.   

 

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 de i budget 2018 indarbejdede anlægsprojekter om fælles boligbyggeri og handicapcentre 

udskydes til endelig afklaring af Selvstyrets medfinansiering, jf. tabel 4’s første 2 linjer 

 

3. at de i budget 2018 indarbejdede anlægsprojekter på daginstitutionsområdet forsøges 

afklaret inden 2. behandling af budgettet, jf. tabel 4’s sidste 3 linjer 

 

4. at nye budget ønsker godkendes og indarbejdes i budget 2018 og overslagsårene 2019-2021, 

jf. tabel 5  

 

5. at skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26 i 2018 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 19. september 2017 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 de i budget 2018 indarbejdede anlægsprojekter om fælles boligbyggeri og handicapcentre 

udskydes til endelig afklaring af Selvstyrets medfinansiering, jf. tabel 4’s første 2 linjer 

 

3. at de i budget 2018 indarbejdede anlægsprojekter på daginstitutionsområdet forsøges 

afklaret inden 2. behandling af budgettet, jf. tabel 4’s sidste 3 linjer 

 

4. at nye budget ønsker godkendes og indarbejdes i budget 2018 og overslagsårene 2019-2021, 

jf. tabel 5  

 

5. at skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26 i 2018 

 

Afgørelse 

Udtalelse 1 til pkt. 4, fra Malene Ingemann 

For at tænke fremadrettet og sikre at vi som Kommune kan træde til hurtigt med økonomi, samt 

snarest muligt får anlagt vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, finder jeg det nødvendigt at vi 

afsætter 1 skatteprocent til anlæggelsen af vejen mellem Kangerlussuaq - Sisimiut, både i forhold til 

signalværdi, men også så udviklingen i turismen kan opstarte i hele Q.K. og så vi sikre økonomien 

og udviklingen i Kommunen på den lange bane. Vi kan ikke vente længere, når det er så vigtigt for 

Kangerlussuaq's fremtid som destination.  

 

Udtalelse 2 til pkt. 4, fra Malene Ingemann  

Budgetønsket 'psykoterapeuter ind i folkeskolen'; det var en del af de godkendte budget ønsker for 

udvalg for Udd., sundhed, fritid og kultur. Det bør medtages, da det er udgiftneutralt og derfor går 

ind under besparelser, og vil være en stor hjælp for hele socialområdet, samt have en forebyggende 

effekt. Og bespare kommunen for mange udgifter på socialområdet langsigtet.  

 

Bemærkning fra Hans Frederik Olsen: 

I skema 5 i pkt. 4 under det åbne møde skal vedvarende anlæg af boliger og ældreboliger 

indarbejdes inkl. i overslagsårene.  

 

Bemærkning Frederik Olsen: 

Qeqqata Kommunia må sikre, at der mindst skal være en kassebeholdning på 5 procent af 

omsætningen. 

 

Bemærkning fra Karl Lyberth:  

Han ønsker at der i referatet noteres hans holdning om, at Sisimiut er blevet prioriteret for meget i 

budgetønskerne ift. Maniitsoq.   Dette kan han ikke acceptere, og kræver, at kunstgræsbanen i 

Maniitsoq skal anlægges svarende til FIFA`s krav om størrelse. I den forbindelse ønsker han, at 

sprængsten fra anlæggelsen af kunstgræsbanen skal udnyttes til udfyldning af en jolleoplagsplads 

syd for Akunnequtit. 
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Bemærkning fra Ruth Heilmann 

At punktet skal sendes retur til økonomiudvalget på baggrund af drøftelsen, og behandles inden 2. 

behandlingen. Følgende skal medtages: at Atuarfik Kilaaseeraq og skolen i Kangaamiut skal 

renoveres mærkbart. At der bygges boliger i Maniitsoq, til de 8 lærere, der mangles. Udfyldning til 

havnen. Samt at der 100 procent afsattes midler til udsprængning til kunstgræsbane. Hvis jeg skal 

godkende punktet som den foreligger, vil jeg fremkomme med mindretalsudtalelse. 

 

Erneeraq Poulsen: 

Det ønkes, at de afsatte midler til forbedring af vejene i Atammik fastholdes, da det har været et 

ønske fra Atammik i mange år. 

 

Anna Karen Hoffmann: 

Vi støtter fuldt ud forslaget om, at stillingen som forebyggelsesmedarbejder i Atammik omdannes 

til en fuldtidsstilling, og Atassut ønsker, at der i referatet skal noteres, at Atassut ønsker, at der skal 

foretages en behovsanalyse i samtlige bygder, og gør noget, såfremt behovet er til stede. 

Indstilling 1: For 14 SKH, AKH, EO, JE, EP, MI, MO, KTG, RH, EO, KL, FO, HFO, JO 

Indstilling 2: For 14 SKH, AKH, EO, JE, EP, MI, MO, KTG, RH, EO, KL, FO, HFO, JO 

Indstilling 3: For 14 SKH, AKH, EO, JE, EP, MI, MO, KTG, RH, EO, KL, FO, HFO, JO 

Indstilling 4: Det blev besluttet at den sendes retur til Økonomiudvalget, og medlemmerne fremsender 

ny ønskeliste. 

Indstilling 5: For 11 SKH, AKH, JE, EP, MO, KTG, RH, EO, FO, HFO, JO 

Blanke stemmer 3 EO, MI, KL     Imod 0 

 

 

Bilag 

1. Foreliggende budgetforslag for 2018 af 14. september 2017, 

2. Skattestyrelsens skrivelse af 15. august 2017 vedrørende vurdering af personskatter for 2016 

3. Landsstyrets finanslovforslag 2018, budgetbidrag 20.05.20 ”Bloktilskud til kommunerne” 

4. Selvstyrets mail om udligningsordning for 2018  

5. Anlægsoversigt og budgetter ved budgetseminar   

6. Oversigt over udvalgenes prioriterede budgetønsker efter budgetseminar til budget 2018 og 

overslagsårene 2019-2020 
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Punkt 05 Forslag om ændring af deltidsstilling til fuldtidsstilling som 

forebyggelseskonsulent 

 

Journalnr. 48.02.20 

 

Kommunalbestyrelsesmedlem Sofie Dorthe Olsen har pr. email den 30. august 2017 sendt forslag 

til ændring af forebyggelseskonsulent stillingen til fuldtidsstilling i Atammik. 

 

I Atammik er stillingen som forebyggelseskonsulent kun halvdagsstilling på 4 timer pr. dag, som 

også er tilfældet i andre bygder i Qeqqata Kommunia. 

Jeg vil her gøre opmærksom på, at Atammik bør anses som særskilt, som bekendt har man igen 

startet initiativer vedrørende seksuelle overgreb, der er foregået, hvor tiltaget forlydende bliver godt 

modtaget af borgerne. De fleste af klienter er voksne, og som sagsbehandler er jeg bekendt med, at 

der er igangværende sager vedrørende mistanke om seksuelle overgreb mod børn. Desværre er der 

kun én sagsbehandler i Atammik, som primært servicerer de voksne. Forebyggelseskonsulenten har 

ellers flere opgaver at tage hånd om, såsom: Det som borgerne snakker om, at der i Atammik er 

mange forældre og unge, som er brugere af euforiserende stoffer, der er mange børn, som forbliver i 

bygden i ferien, der er for få aktivitetstilbud til de unge. Desuden er der også mange børn og familie 

i Napasoq med evt. ind for behovsmæssigt oplysning. Såfremt forebyggelseskonsulent stillingen 

kunne omdannes til fuldtidsstilling, vil den megen omskiftning af sagsbehandlere i Atammik 

reduceres, da forebyggelseskonsulentens opgaver vil øges, når man i samarbejde med forældre, kan 

arbejde omkring mistanke om seksuelle overgreb mod børn og forebyggelse. 

 

I dag er forebyggelseskonsulent stillingen kun halvdags (4 timer pr. dag) som vedkommende ikke 

længere kan leve med p.t, og er dermed også er begyndt at overveje nye muligheder. Vi har 

kendskab til problemet med ansættelse af forebyggelseskonsulent i bygder, da deltidsarbejdet ikke 

eftertragtes. I tilfælde af, at nuværende forebyggelseskonsulent stopper sin stilling, kan man derfor 

forvente langvarigt venten med ny ansættelse i stillingen. Derfor mener jeg, at det er støtteværdigt, 

at forebyggelseskonsulent stillingen omdannes til fuldtid (8 timer pr. dag), da der er god grundlag 

herfor. 

 

Faktiske forhold  

Forebyggelseskonsulenten i Atammik er deltidsansat på 4 timer om dagen, men har månedsløn på 

halvdelen af fuldtidsstillingen. 

 

Administrations vurdering 

Ved ændring af forebyggelseskonsulent stillingen til fuldtid, vil det koste 25.008 kr. om måneden i 

første trin som er grundlønnen med rådighedstillæg, der p.t. ikke er budgetteret og ved ændring fra 

deltid til fuldtid vil også have normeringsmæssigt ændring man skal forholde sig til.  

 

Indstilling 

Det indstilles at sagen drøftes i kommunalbestyrelsen og efterfølgende sendes i udvalg for familie 

og sociale forhold. 
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Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Sofie Dorthe Olsen´s email den 30. august 2017 vedrørende ændring af 

forebyggelseskonsulent stillingen til fuldtidsstilling 
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Punkt 06 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 51 for et område til nye kollegier 

ved Sisimiut 

Journalnr. 16.03.01.01 

 

Baggrund 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 51 er udarbejdet for at muliggøre Selvstyrets planer om at 

opføre nye kollegier i Sisimiut. Opførelsen af de nye kollegieboliger ved fodboldbanen i delområde 

800-A14 er en del af en samlet indsats, hvor der forventes etableret i alt 204 kollegiepladser. De 

resterende kollegie boliger forventes opført i det nye kollegieområde syd for Umiivitsiaq 

bebyggelsen. 

  

Regelgrundlag  

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om 

planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven. 

 

Faktiske forhold 

Kommuneplantillægget giver mulighed for en nedrivning af eksisterende 6 kollegie bygninger og 

der opføres 3 nye bygninger med i alt 72 sengepladser i dobbeltrum- og 3 lærerboliger. Med planen 

gives der mulighed for at gennemføre en længe ønsket udskiftning af de gamle udtjente GTO-

indkvarterings bygninger med moderne kollegier. 

 

Byggeriet er udformet efter et fleksibelt standard koncept som normalt opføres i 3 etager. I dette 

tilfælde etableres bygningerne i 2 etager og lavt i terrænet for at minimere påvirkningerne af 

udsigten for de boliger der ligger vest for kollegiebebyggelsen. I kommuneplantillæggets bilag 3, er 

der redegjort for hvordan udsigten påvirker for de enkelte udsatte boliger. 

 

Den eksisterende vejadgang fra Eqqaavimmut Aqq. fastholdes og udbygges ligesom parkeringen 

udbygges og der etableres en handicapvenlig stiadgang og opholdsarealer etableres.   

 

Med fjernelsen af de eksisterende bygninger sker der også en påvirkning af vand- og 

kloakforsyningen til nogle af boligerne vest for den nye bebyggelse. Det kan vise sig at der vil være 

behov for at forny disse forsyningsledninger, hvorfor der er sikret en principiel ledningstracé 

gennem den nye bebyggelse. 

 

Det er forventningen at byggeriet af de nye kollegier gennemføres i løbet af 2018. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Den nye bebyggelse vil være væsentligt mere energiøkonomisk i forhold til de tidligere GTO 

indkvarteringsbygninger som oprindeligt er opført i 60’erne. En omlægning af 

forsyningsledningerne kan medføre at der sikres tilslutningsmulighed til kloakken for flere 

bygninger i de tilstødende kvarterer. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er i forbindelse med kommuneplantillægget ingen direkte økonomiske konsekvenser for 

Qeqqata Kommunia. Dog vil der med en udvidelse af kloakledningsnette kunne opstå behov for at 

Qeqqata Kommunia i et begrænset omfang kommer til at stå i forskud med udgifter til 

ledningsanlæg udenfor delområdet. 
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Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at kommuneplantillægget danner en acceptabel ramme for 

udbygning af kollegie området 

 

Administrationens indstilling  

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 51 godkendes af økonomiudvalg og kommunalbestyrelse og 

udsendes i offentlig høring i 8 uger 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 19. september 2017 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 51 godkendes af økonomiudvalg og kommunalbestyrelse og 

udsendes i offentlig høring i 8 uger 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 for et område til kollegier ved fodboldbanen. 
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Punkt 07  Orientering om KANUKOKA’s temamøde i Qaqortoq 8. – 9. september 2017 

Journal nr. 00.06.01 

 

Baggrund 

KANUKOKA’s planlagte delegerede møde blev ændret til temamøde i Qaqortoq i dagene 8. – 9. 

september 2017. Ændringen af delegeret møde til temaseminar vedr. kommunernes og 

KANUKOKA’s fremtid. 

 

Ændring var på baggrund af at Qaasuitsup Kommunia skulle opdeles i 2 kommuner efter årsskifte, 

og de to kommende kommuner hhv. Kommune Qeqqartalik og Avannaata Kommunia havde ikke 

stemmeret i henhold til KANUKOKA’s vedtægter. 

 

I henhold til KANUKOKA’s vedtægter er KANUKOKA’s højeste myndighed, 

medlemskommunernes økonomiudvalg. Økonomiudvalgsmedlemmer samt kommunaldirektøren 

deltog i temaseminaret. 

 

Regelgrundlag  

KANUKOKA’s vedtægter. 

 

Faktiske forhold 

KANUKOKA består indtil årets udgang af 3 medlemskommuner, Kommune Kujalleq, Qeqqata 

Kommunia og Qaasuitsup Kommunia.  

 

Bestyrelsen: 

Simon Simonsen, Siumut - Kommune Kujalleq (formand) 

Kîsta P. Isaksen, Siumut - Kommune Kujalleq 

Malik Berthelsen, Siumut - Qeqqata Komunia 

Kristian Broberg, Siumut - Qaasuitsup Kommunia 

Ole Dorph, Siumut - Qaasuitsup Kommunia 

Stine Egede, Inuit Ataqatigiit - Kommune Kujalleq 

Siverth K. Heilmann, Atassut - Qeqqata Kommunia 

 

I henhold til dagsorden, jf. bilag 2, var de to dage opdelt med flere oplægsholdere den 8. september 

og med gruppearbejde den 9. september. Udefra oplægsholdernes fremlæggelse blev der debatteret i 

grupper hvordan fremtiden skulle være for KANUKOKA.   

 

Udefra gruppearbejde samt drøftelserne blev konklusionerne samlet i formandens pressemeddelelse 

med følgende indhold: 

 

Der skal arbejdes for at landes kommuner igen bliver medlem af KANUKOKA: 

- Forud for KANUKOKAs generalforsamling (primo 2018) skal landets borgmestre og 

formænd for overgangsudvalgene mødes for at drøfte samlingspunkter. (Borgmesteren i 

Kommune Kujalleq og Borgmesteren i Qeqqata Kommunia inviterer til mødet)  

 

Forslag der skal tages op ved generalforsamlingen: 

- Kommunerne skal fremover skiftevis have formandsposten. 

- KANUKOKAs sekretariat skal forblive i Maniitsoq. 
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- Formanden og rådgiver skal bo og arbejde i Nuuk (bemærk at det først bliver aktuelt når 

mindst 4 af landets kommuner er medlemmer). 

- Under generalforsamlingen skal der tages beslutning om hvilke rådgivere der skal arbejde 

for alle kommunerne under KANUKOKA (eks. vedr. skoler, 

sociale anliggender, økonomiske og juridiske forhold). 

Opgaver om forhold der vedrører samarbejdet mellem KANUKOKA og Naalakkersuisut: 

- Formanden for KANUKOKA skal overfor Naalakkersuisut og Inatsisartut indstille til at 

forslaget til ændring af styrelsesloven bliver taget ud af Inatsisartuts dagsordenen til 

efterårssamlingen 2017, idet man ønsker at punktet ikke bliver taget op forud for 

generalforsamlingen. 

- Der skal arbejdes for at opnå en grundaftale om hvilke opgaver der er til forhandling mellem 

KANUKOKA og Naalakkersuisut og hvilke opgaver der ikke er til forhandling. 

 

Næste tiltag bliver således, at borgmestrene i Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia skal 

indkalde borgmestre og formænd for overgangsudvalgene mødes for at drøfte samlingspunkter 

inden årets udgang. 

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Konsekvenser er endnu ukendte da dette kommer an på om KANUKOKA’s fremtid.  

 

Administrationens vurdering 

For at KANUKOKA kan fungere og fortsætte som forening for kommunerne er det en forudsætning 

at der mindst er 3 medlemskommuner.  

 

Indstilling 

Sagen forelægges til kommunalbestyrelsen orientering. 

 

Afgørelse 

Bemærkning fra Ruth Heilmann: 

Gør opmærksom på, at man skal huske, at KANUKOKA har administrationskontor i Maniitsoq og 

håber derfor, at de følgende møder afholdes i Manitisoq. Det er underligt, at det anbefales, at 

formanden og konsulenten skal bo i Nuuk. Da formålet er, at formandsposten skal besættes på skift. 

Skal de så skiftevis bo i Nuuk. 

Såfremt KANUKOKA skal fortsætte er det ønskeligt, at alle kommuner skal være medlemmer. Nu 

kan alle kommuner hver især stå for forhandlinger, hvorfor naalakkersuisut må ændre lovgivningen, 

så KANUKOKA på vegne af alle kommuner kan stå for forhandlinger, da KANUKOKA ikke har 

noget fremtid, hvis vi ikke gøre det. 

Orientering taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Invitation til møde september 2017 

2. Program for Temaseminar Qaqortoq 2017 i dagene 8.og 9.september 2017 

3. Deltagerliste 

4. Formandens pressemeddelelse af 11.09.2017 

5. Oplæg fra flere oplægsholdere 

6. VEDTÆGTER godkendt 19-02-2016 

7. Seminar om kommunerne samt KANUKOKA´s fremtid 8-9 sept 2017 
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Punkt 08 Ansøgning om orlov fra Kommunalbestyrelsen – Gideon Lyberth Eftersendt 

 

Journalnr. 01.01.05 
 

Baggrund 

1. viceborgmester Gideon Lyberth fungerer som borgmester fra den 20. september 2017 - til 5. oktober 2017 

under borgmester Malik Berthelsens ferie. 

 

Den 26. september 2017 sendte Gideon Lyberth følgende mail til kommunaldirektøren: 

“Jeg søger om orlov fra kommunalbestyrelsen frem til den 25. oktober, hvor jeg skal indkaldes til 

undersøgelse i Sana, da mit helbred varierer fra dag til dag. Jeg håber, at min ansøgning vil blive modtaget 

positivt. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18 november 2010 om den kommunale styrelse (styrelsesloven) 

§ 22. Viceborgmesteren overtager de opgaver, der er pålagt borgmesteren ved denne lov og kommunens 

styrelsesvedtægt, når borgmesteren er forhindret i at varetage disse opgaver. 

 

Det samme gælder for 2. viceborgmesteren, der skal overtage de opgaver, der er pålagt 1. viceborgmesteren, 

når 1. viceborgmester er forhindret i at varetage disse opgaver. 

 

Inatsisartutlov nr. 6 af 29. november 2013 om ændring af Inatsisartutlov om den kommunale styrelse 

(Begæringer om udtræden af kommunalbestyrelsen. Lokaludvalg og særlige udvalg samt vederlag til 

udvalgenes medlemmer. Pensionsordninger for borgmestre.) 

1. § 15, stk. 2, affattes således: 

Stk. 2.  "Såfremt et kommunalbestyrelsesmedlem af de i Stk. 1 nævnte grunde er hindret i at 

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

vederlag. Begæringen sendes til borgmesteren, og skal indeholde oplysning om baggrunden for 

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

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

anmodning herom fra borgmesteren. Borgmesteren indkalder herefter stedfortræderen til 

førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.” 

2. § 15, stk. 3, affattes således: 

"Stk 3.  Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for medlemmets 

begæring om orlov og stedfortræderens indtræden er til stede." 

 

Faktiske forhold 

Gideon Lyberth har iht. § 15 stk. 2 mulighed for at holde orlov fra kommunalbestyrelsen, ligesom der iht. 

Styrelseslovens § 22 stk. 1 ikke er noget til hinder for, at denne overdrager sit borgmesterhverv til 2. 

viceborgmester. 

 

Juliane Enoksen skal fungere som borgmester frem til den 5. oktober, da borgmester Malik Berthelsen holder 

ferie, og idet 1. viceborgmester Gideon Lyberth søger om orlov. 
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I henhold til Siumuts suppleantliste, skal Efraim Olsen indtræde i kommunalbestyrelsen under Gideon 

Lyberths orlov. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
2. viceborgmester oppebærer borgmestervederlag, mens denne fungerer som borgmester. 

 

Administrationens indstilling 

På vegne af kommunalbestyrelsen beslutter 2. viceborgmesteren: 

1) at Gideon Lyberth holder orlov fra Kommunalbestyrelsen fra den 27. september 2017, og indtræder 

igen efter sin undersøgelse. 

2) at Efraim Olsen indtræder i kommunalbestyrelsen under Gideon Lyberths orlov 

 

Borgmesterbeslutning 

På vegne af kommunalbestyrelsen beslutter 2. viceborgmester, 

 

-at godkende indstillingerne. 

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende beslutningen ved dets næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 

1) at Gideon Lyberth holder orlov fra Kommunalbestyrelsen fra den 27. september 2017, og indtræder 

igen efter sin undersøgelse. 

2) at Efraim Olsen indtræder i kommunalbestyrelsen under Gideon Lyberths orlov 

 

Afgørelse 

Karl Lyberth deltog ikke under punktet på grund af indhabilitet. 

 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Mail fra Gideon Lyberth af 26. september 2017 

2. Siumuts supleantliste. 
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Ruth Heilmanns spørgsmål om skolehjemmet blev besvaret af Malene Ingemann. Spørgsmål 

vedrørende De Ældres Dag på søndag blev besvaret af fg. Borgmester. 

 

Karl Lyberths spørgsmål om anlæggelse af legepladser i Maniitsoq blev besvaret af 

vicekommunaldirektør. 

Fungerende borgmester svarede på, hvor udgangspunktet om at afskaffe underholdsbidraget, der 

blev sendt gennem medierne, kom fra. Det ønskes, at det samlede kommunalbestyrelsens holdning 

er den, der skal offentliggøres. 

 

Marius Olsens spørgsmål om bygning af multihal/minihal i Sarfannguit blev besvaret af 

vicekommunaldirektør. 

Spørgsmål om nyt bræt blev besvaret af vicekommunaldirektør. Og spørgsmål om afgivelse af 

hundeplads til erhvervsformål blev besvaret af fg. Borgmester. 

 

Frederik Olsens ønsker at der til næste møde redegøres for situationen på energiområdet i Sisimiut. 

Han spørgsmål hvilke sprog der er gældende for breve m.m. skrevet på dansk og 

grønlandsk, blev besvaret af kommunaldirektøren. 

 

Anna Karen Hoffmanns spørgsmål om hvordan kommunalbestyrelsesmedlemer skal forholde sig 

ved sygdom blev besvaret af kommunaldirektøren. 

 

Malene Ingemann spørgsmål om det sunkne skib på havnen i Sisimiut blev besvaret af 

vicekommunaldirektøren. 

 


