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Mødet afholdes via videokonference og starter den 24. september 2020 kl. 08.30 

 

 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

Emilie Olsen 

Siverth K. Heilmann, via telefon 

Anna Karen Hoffmann 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen 

Erneeraq Poulsen 

Axel Lund Olsen 

 

Partii Naleraq 

Jens M. Lyberth 

 

Siumut 

Malik Berthelsen 

Gideon Lyberth 

Jakob Olsen 

Hans Frederik Olsen 

Erik Jensen, via telefon 

 

Fravær med afbud 

Evelyn Frederiksen 

Frederik Olsen 

 

Fravær uden afbud 

Ruth Heilmann 
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Punkt 01  Godkendelse af dagsorden 

 

Afgørelse 

 

Anna Karen Hoffmann har spørgsmål om hytter. 

Axel L. Olsen ønsker at vide hvad kommunalbestyrelsen forventer af Taseralik i 2021. 

 

Dagsorden godkendt. 
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Punkt 02 Etablering af nødovernatning i Qeqqata Kommunia 

Journalnr. 06.02.01 

Baggrund  

Emnet om hjemløse problematikken i Qeqqata Kommunia blev drøftet på Udvalg for Velfærds 

møde den 11.03.2020 og der blev der besluttet at åbne midlertidig herberg. I den forbindelse 

anmodede Udvalget Område for Velfærds om at arbejde videre på at finde løsninger i forhold til at 

etablere et permanent overnatningstilbud, men også på et midlertidig nødovernatningstilbud.  

 

Løsningen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30.04.2020.  

 

Regelgrundlag  

Kommunalfuldmagt. Midlertidig nødovernatning kan etableres med hjemmel i 

Kommunalfuldmagtsreglerne. Er der tale om et årligt tilbagevendende tilbud om overnatning eller 

som nødherberg, fx i vintermånederne, skal tilbuddet oprettes har vi i Grønland ikke lovhjemmel til 

at oprette permanent herberg. Kommunalfuldmagtsreglerne giver Qeqqata Kommunia mulighed for 

at etablere et tilbud til egne borgere, vil det være muligt at bede om cpr.nr. til dokumentation af 

tilhørsforhold. Der kan ikke med hjemmel i hverken lov eller kommunalfuldmagt opkræves 

brugerbetaling for tilbuddet. 

 

Faktiske forhold 

Område for Velfærd har i samarbejde med Teknik og Miljø og INI a/s undersøgt mulighederne for 

at etablere et midlertidigt Kommunalt drevet nødovernatningstilbud. Efter anmodning fra Udvalget, 

har Område for Velfærds arbejdet videre på at finde løsninger i forhold til at etablere et permanent 

overnatningstilbud, men også på et midlertidig nødovernatningstilbud. 

 

1. Målgruppe 

Målgruppen for den midlertidige nødovernatning er borgere, som er kendetegnet ved at have 

komplekse problemstillinger såsom misbrug, psykiatriske lidelser og usundt livsførelse.  

 

2. Placering 

Erfaringerne fra nødherberg i Nuuk er, at et nødovernatningstilbud placeret uden for Nuuks 

centrum er bedre for målgruppen. Der er 38 pladser i nødherberget i Nuuk, det konkrete 

behov for overnatningsmulighed kendes ikke med sikkerhed, men op til 10 pladser vurderes 

at være hensigtsmæssigt i forhold til vores kommunens størrelse. Skønnet er foretaget ud fra 

en vurdering af placeringen og nuværende muligheder fra INI a/s samt skøn fra de 

afdelinger i Område for velfærd der arbejder med de udsatte borgerne. Muligheder for 

etablering af midlertidig nødovernatning i 3 måneder, er der kommet 2 muligheder fra INI 

a/s, for at etablere et tilbud om midlertidig nødovernatning både i Maniitsoq og Sisimiut.   

Der vil i begge byer været plads til 10 overnatninger pr. nat. Der vil være mulighed for at 

kønsdele værelserne.  

 

Borgerne kan komme i tidsrummet 13.00 til 14.00 får at blive visiteret nødherberget i kommunens 

velfærdsområde. Borgeren kan komme til nødherberget til overnatning fra kl. 21.00 og de skal 

forlade nødherberget kl 08.00 næste morgen.  

 

Personalet til nødherberget møder kl. 20.00 til 09.30.  
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I forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø skal der være to på arbejde og de skal helst være socialfagligt 

uddannede, da det er en målgruppe med komplekse problemstillinger. 

 

Der skal være mulighed for vikardækningen ved sygdom. Personalet skal sikre, at borgerne har 

forladt nødherberg kl. 8.00. så klargørelse til næste nat igangsættes.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Medarbejderne i nødovernatningstilbuddet skal ansættes med kort varsel og i første omgang kort 

tidsbegrænset periode. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Udgifter i forbindelse med etablering af nødherbergs i Sisimiut & Maniitsoq 

1. Lønudgift til en medarbejder er for perioden på 3 måneder og der skal regnes med en udgift 

på 4,5 normering i alt. heraf 0,5 normering til vikardækning) 

2. Husleje til begge midlertidig nødherberg, pris fra INI a/s. Dertil skal man indregne vand, el 

omkostninger fra Nukissiorfiit.  

3. Indkøb af senge, soveposer mm. 

 

         Maniitsoq tabel 1 
 pr. måned engangsydelse Personale 

udgifter 

3.måneder 

Månedsløn  52  2 156 

Time 43  2 129 

Personaleomkostninger 2   6 

Sygedagpenge 1   3 

Kontorudgifter 1   3 

Varekøb 2 50  6 

El 2   6 

Øvrige driftsmidler ( Husleje, 

varme og vand) 

12 27  36 

Udgifter i alt  

 

115 77  345 

 

         Sisimiut tabel 1 
 pr. måned engangsydelse Personale 

udgifter 

3.måneder 

Månedsløn  52  2 156 

Time 43  2 129 

Personaleomkostninger 2   6 

Sygedagpenge 1   3 

Kontorudgifter 1   3 

Varekøb 2 50  6 

El 2   6 

Øvrige driftsmidler ( Husleje, 

varme og vand) 

10 til 20 21 til 40.500   30 til 60 

Udgifter i alt  

 

113 til 123 71 til 91.500  339 til 369 
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Administrationens vurdering 

Der er været udfordring med placering i Sisimiut, da INI a/s trak deres oprindelig tilbud tilbage. Der 

er dog fundet løsning på dette, så åbning kan ske 1. oktober 2020. 

 

Formålet med et nødherberg i Qeqqata Kommunes er, at tilbyde et tilbud til målgruppen bestående 

af hjemløse der ikke har haft overblik/mod/mulighed til at bosætte sig på et normal vis. Der skal i 

nødherberget tænkes ind, at omsorgen for den enkelte hjemløse gerne skal henvise til andre 

muligheder end det at være hjemløs. Nødherberget vil indgå i et samlet socialt og terapeutisk tilbud 

i Qeqqata Kommunia, hvor denne målgruppes mulighed for rehabilitering styrkes og hvor der via 

det øgede fokus, kan etableres netværk på tværs af forvaltninger og andre offentlige myndigheder. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles til Udvalget for velfærd at godkende at: 

1. At tillægsbevilling på 49.500kr godkendes 

2. At hvis tillægsbevilling godkendes sendes sagen videre til godkendelse i ØU og 

Kommunalbestyrelsen 

  

Udvalg for Velfærd behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 10. september 2020 godkendt indstillingen og sagen sendes videre 

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.  

 

Indstilling  

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

-at tillægsbevilling på 49.500 kr. godkendes 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 15. september 2020 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at tillægsbevilling på 49.500 kr. godkendes 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Tilbud fra INI a/s  
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Punkt 03 Tillægsbevilling - konto 85 – Rente af indestående i pengeinstitut 

Journalnr. 06.02.01  

 

Baggrund 

I forbindelse med budgetopfølgning er det konstateret, at renter vedr. kontant indestående i 

pengeinstitut ikke er budgetfastlagt.  

 

Regelgrundlag 

Tillægsbevillinger er Kommunalbestyrelsens ansvar.  

Økonomiudvalget er ansvarlig for afdeling 537000000.  

 

Faktiske forhold   

Som følge af den nuværende rentesituation bliver der ikke tilskrevet renteindtægter af det kontante 

indestående i pengeinstitut, men derimod renteudgifter.  

 

For 2019 er denne renteudgift bogført med i alt 1.196.234 kr. På KB-møde 04/2019 blev der givet 

tillægsbevilling for 2019 på 900 tkr. 

 

Da renteudgiften er ikke budgetlagt vil det være forsvarligt at budgettere denne udgift for 2020 + 

overslagsårene 2021 – 2023 med 1,5 mio.kr. for hvert af årene, jf. nedenstående skematisk oversigt. 

 

  Bevilling 2020 2021 2022 2023 

537000000  

1601020000 
          

134010100   010500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 

            

I alt    1.500 1.500 1.500 1.500 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Samlet vil det få de økonomiske konsekvenser for det kommunale budget som vist ovenfor  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at ovenstående tillægsbevilling er nødvendig for at få et 

retvisende budget. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse,  

 

-at der gives tillægsbevilling på i alt 1.500.000 kr. i budget 2020 + overslagsårene som vist i 

skematisk oversigt 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 17. marts 2020 godkendt indstillingen. 



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 05/2020, den 24. september 2020 

 

 

8 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at der gives tillægsbevilling på i alt 1.500.000 kr. i budget 2020 + overslagsårene som vist i 

skematisk oversigt 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 04 Undersøgelse af mulige besparelser ved samdrift af køkken og vaskeri i forbindelse 

med opførelse af Dementplejehjem 20 pladser, Sisimiut 

Journalnr. 44.19 

Byggeprogram 

Projekt nr 243 

AP 080.056 

 

Baggrund 

Økonomiudvalget har under sit møde den 19.05.2020 over for Kommunalbestyrelse indstillet at der 

skal undersøges om man kan brug det eksisterende ressourcer såsom køkken og vaskeri, så man 

sparer på drift i fremtiden, hvilket Kommunalbestyrelse under sit møde den 28.05.2020 godkendte. 

 

Øvrige indstillinger er godkendt vedrørende Byggeprogram og udpegning af placering.   

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunias budget i årene 2020 med overslagsår. 

 

Faktiske forhold 

Økonomiudvalg under sit møde den 19.05.2020 behandlet Udvalget for Velfærds indstillinger og 

indstiller over for Kommunalbestyrelse at der skal undersøges om man kan brug det eksisterende 

ressourcer såsom køkken og vaskeri, så man sparer på drift i fremtiden.  

 

Bygherreudvalget bestående af Qupanuks Leder Peter Mattaaq, Velfærdschefen Estella Buhrkall, 

Leder af anlægsafdelingen Niels Mønsted, byplanlægger Christina Natalie Kompf, og cand.ing. 

Agathe Olsen fra Teknik og Miljø holdt møde den 08.06.2020 og nåede frem til denne drøftelse og 

konklusion.  

 

Ud fra skønvurdering vil forøgelse af personale og udstyr være, hvis køkkenet og vaskriet overgås i 

Qupanuk;  
Medarbejder Antal  Udstyr  Kr.  

I køkkenet  2  600.000 

 1  Lukket madvogn 30.000 

Chauffør  1,5   400.000 

 1 Bil, pickup  350.000  

  Ekstra kogeplader 60.000 

I vaskeriet  2  500.000 

 1  Tørretumbler (Miele 20 kg) 110.000 

 1  Ekstra vaskemaskine 

(Miele 20 kg) 

210.000  

 1   Strygerulle (PM1217 

valselængde 166cm) 

90.000 

I alt    2.350.000 

Økonomisk konsekvenser kan ses på den vedlagte fil.  

  

Det skønnes med 20 værelser, at der vil være ca. 12 mio kr/år i driftudgifter som skal indplaceres 

fra efterår 2023   
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”For begge driftsområder køkken og vaskeri vil samdrift mellem 2 institutioner med godt 2km 

afstand medføre et øget behov for kørsel mellem de 2 institutioner. Derved skal evt. besparelse på 

personale i køkken, holdes op mod ekstra udgifter til chauffør og bil. Der skal være kørsel alle 

ugens dage med madvarer og til faste spisetider, så chauffør og køretøj kan ikke benyttes til andre 

arbejder i de perioder. Da Qupanuk p.t. kun har 1 pedelbil der også benyttes til kørsel af urene varer 

(bl.a. affald), vil det kræve anskaffelse af et nyt køretøj for transport af fødevarer. Handicapbus er 

helt disponeret til andre kørsler og ikke ledig til madtransport. 

 

Ved kun at have 1 køkken hhv. 1 vaskeri der skal betjene 2 institutioner, bliver driften mere sårbar 

over for nedbrud. Ved et svigt i det fælles vaskeri eller fælles køkken vil begge institutioner blive 

ramt, og ved et svigt i køretøj eller vejrlig grundet kraftigt snefald, vil demensafdeling uden eget 

vaskeri/køkken blive ramt. 

 

Ved udbrud af smitsom sygdom vil der ved fælles funktioner og derved hyppig kørsel mellem 

institutionerne, nemmere ske smittespredning mellem institutionerne. Institutioner med egne 

vaskeri- og køkkenfunktioner er lettere at holde isolerede for smitte udefra. 

 

For vaskeriet i Qupanuk er der ikke ledig kapacitet inden for normal arbejdstid, idet der vaskes 

mandag-fredag samt enkelte gange i weekender. Skal en demensafdeling på Akia også betjenes, vil 

det kræve ansættelse af vaskeripersonale til at vaske om eftermiddag / aften og dermed til højere 

løn. 

 

Der vil ikke være arealmæssige besparelser i den nye demensafdeling ved at vaske stort linned 

andet sted, idet den plads industrivaskemaskinerne optager, i stedet vil skulle bruges til opsamling 

af linned til- og fra vask. Det er i forvejen rengøringspersonalet der står for vask af stort linned, og 

de vil i stedet skulle bruge tiden på at sortere i tøjkurve til og fra det eksterne vaskeri. Vaskeriet har 

tidligere været privatiseret med dårlige resultater, bl.a. fordi der skulle bruges uforholdsmæssigt 

meget tid med at sortere linned efter vask til de rette ejere. 

 

Det er billigst at indrette el-vand og afløbs-installationer for industrivaskemaskiner fra starten under 

byggeriet, frem for at skulle gøre det efter fliser er monteret, hvis man senere fortryder det fælles 

vaskeri.  

 

For køkken vil udkørsel af mad fra Qupanuk samt kørsel retur med beskidte madbeholdere og fade 

til opvask, give mange daglige kørsler også i weekender, hvor det skal ske på præcise tidspunkter, 

så levering til spisetider kan overholdes. Det giver udfordringer på dage med dårlige trafikforhold 

og kræver både pålidelig chauffører og funktionsdygtigt og rent køretøj. Et nedbrud i madudkørslen 

vil betyde at både personale og ansatte må udsætte spisetid til alternativ kørsel (f.eks. taxa) er 

fundet. 

 

Tidsforbrug ved kørsel vil gøre det vanskeligere at holde varme retter varme, og hvis de skal 

genopvarmes bliver kvaliteten ringere. Tilsvarende vil isdesserter om sommeren kunne risikere at tø 

op inden servering. 

 

Køkkenet i Qupanuk har kapacitet til ca. 100 personer, så det vil kunne forsyne ca. 30 personer på 

demensafdeling, men køkkenpersonalet holder fri fra kl 15, så der skal ansættes ekstra personale til 

at udlevere aftensmaden til demensafdelingen og tage imod madrester og brugt service derfra til 

vask. (dette udføres af plejepersonalet for Qupanuks beboere). 
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Et eksternt køkken vil have vanskeligt ved hurtige ændringer og tilberedninger for beboere der ved 

sygdom får behov for diæt og særforplejning. 

 

Madrester vil vanskeligere kunne udnyttes grundet den længere transporttid før de kan komme på 

køl og derved reducerede holdbarhed, hvilket vil føre til øget madspild.  

 

Ved madlevering udefra vil noget areal kunne spares i ny demensafdeling, men som ved vaskeri vil 

det blive meget dyrere senere at indrette køkken end hvis det er med fra byggeriets opførsel.  

 

Der vil kunne spares køkkenpersonale i ny demensafdeling ved madleverance udefra, men det vil 

modsvares af øget behov for chauffører, personale til læsning/tømning af transportbil og ekstra 

køkkenpersonale til at servicere madleverancerne efter køkkenpersonalet har fri kl 15. 

 

Endeligt vil det ikke være bæredygtigt med et øget brændstofforbrug og køretøjsforbrug til transport 

af maden senere hente service og madrester retur samt det større madspild grundet transporten”. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ingen bemærkning  

 

Administrationens vurdering 

Konkluderende vurderes der ikke at blive nogen økonomisk besparelse ved at benytte fælles vaskeri 

og køkken grundet de større udgifter til chauffører, køretøj og personale til af- og pålæsning. 

Samtidig bliver institutionerne mere sårbare for smittespredning og nedbrud i transportkæden.  

 

Maden bliver af ringere kvalitet grundet transporttiden og madspildet større. Endelig har vaskeriet i 

Qupanuk ikke ledig kapacitet uden 2-holdsskift, ligesom det vil være nødvendigt med eftermiddags- 

og aftenansatte i køkkenet, hvis der skal leveres aftensmad til ny demensafdeling og modtages brugt 

service derfra til vask.  

 

I byggeprogram for ny demensafdeling til 20 beboere på Akia bevares behovet for med eget vaskeri 

og køkken derfor. Om det senere efter ibrugtagning vil være hensigtsmæssigt at flytte dele af 

madtilberedningen fra storkøkken og til de enkelte boenheder, vil til den tid kunne undersøges i 

samarbejde med medarbejdergrupperne. Vurdering er at der er ingen besparelser ved sammenføring 

af vaskeri eller køkken.  

 

Administrationens indstilling  

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd, 

 

-at tage konklusionen til efterretning og indstille anlægs-og driftsbudgettet til godkendelse over for 

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen  

 

Udvalg for Velfærd behandling af sagen  

Udvalget har under sit møde den 11. august 2020 godkendt sagen sendes til godkende i 

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  
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Indstilling 

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget, 

 

-at tage konklusionen til efterretning og indstille anlægs-og driftsbudgettet til godkendelse over for 

kommunalbestyrelsen  

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 15. september 2020 godkendt, at anlægsplanen skal fortsætte, dog 

kræver Udvalget stadig, at man skal benytte køkkenfaciliteterne og vaskerifaciliteterne i 

Plejehjemmet. Men for at være forberedt, at der kan være behov for vaskerifaciliteter og 

køkkenfaciliteter i fremtiden, skal man under projektering af demensafdelingen medtage lokaler til 

disse.  

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at anlægsplanen skal fortsætte 

 

-at man skal benytte køkkenfaciliteterne og vaskerifaciliteterne i Plejehjemmet 

 

-at der kan være behov for vaskerifaciliteter og køkkenfaciliteter i fremtiden, skal man under 

projektering af demensafdelingen medtage lokaler til disse 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag   

1. Budget udgifter ifm servicering af nyt demensplejehjem bem.nm 
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Punkt 05 Revisionsberetning nr. 33 vedr. løbende revision pr. 31.12.2019 - delberetning for          

regnskabsåret 2019 for Qeqqata Kommunia 

Journalnr. 06.04.01 

Baggrund 

BDO har udfærdiget Revisionsberetning (delberetning år 2019) nr. 33 af den 31.1.2020. 

 

Regelgrundlag  

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, 

regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen  

 

I henhold til bekendtgørelsen påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens 

bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Naalakkersuisut senest 14 dage efter 

behandlingen. 

 

Faktiske forhold 

Revisionen har i ovennævnte revisionsberetning givet følgende bemærkninger:  

2.2.1  Områder med refusion fra Selvstyret  

Interne kontroller  

Kommunen har besluttet at anvende BDO Kvalitetskontrolsystem på arbejdsmarkedsområdet og det 

sociale område fra 1. januar 2019. 

I henhold til kommunens retningslinjer skal der udvælges 3 sager pr. område pr. kvartal. Endvidere 

skal der udarbejdes kvartalsvis rapportering. 

Det er konstateret, at disse retningslinjer ikke følges på alle områder. På nogle områder er 

anvendelsen af BDO Kvalitetskontrolsystem ikke iværksat. På andre områder er kontrollen iværksat 

men lever ikke op til kravet om antal sager, eller der er ikke udarbejdet kvartalsvis rapportering. 

 

Førtidspension 

Gennemgangen af et antal sager viser, at der forekommer fejl og mangler i over halvdelen af de 

gennemgåede sager. Årsagen til disse fejl skyldes primært følgende forhold: 

 

 Bi-indkomst er ikke korrekt indregnet i beregningen af førtidspension. 

 Ressourceprofil er ikke udarbejdet. 

Efter vores vurdering viser fejlniveauet, at der er behov for etablering af et formaliseret 

ledelsestilsyn. 

 

Administrationens vurdering 

Udvalg for Uddannelse (tidligere Uddannelsesudvalget og Udvalg for Erhvervs og Turisme) har på 

sit møde den 04.03.2020 godkendt administrationens forslag til besvarelse af notat 30, som bl.a. 

indeholder følgende: 

 

”Ledelserne i Majoriaq har, som det er fremlagt i Uddannelsesudvalgets ordinære møde 09/2019, 

den 04.11. 2019, begyndt at anvende det erhververede kvalitetskontrolsystem. Ved de gennemførte 
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ledelses-tilsyn i løbet af juni, juli september 2019 og i 4. kvartals kontrol, viser, at 

arbejdsmarkedskontorerne i begge Majoriaq-centre nu anvender kvalitetskontrolsystemet samt 

anvender tjekskemaerne i den daglige sagsbehandling.  

 

Tilfældigt udvalgte sager vedr. arbejdsmarkedsydelser i 2. og 3. kontrol fandt man 1 sag med fejl.  

 

I 4. kvartals kontrol i Majoriaq Sisimiut af sager om revalideringer foretaget kontrol af 5 tilfældige 

sager, og ved kontrol finder man ingen fejl i sagerne.  

 

Majoriaq Maniitsoq har udført 4. kvartals kontrol i januar af 8 sager, hvoraf 2 af dem var om 

revalidering. 

Der var ingen fejl i sagerne, men fremover skal begge Majoriaq-centre udvælge mindst 3 sager pr. 

område pr. kvartal.” 

 

Udvalg For Velfærd (tidligere Familieudvalg) har på deres møde den 11.03.2020 godkendt 

administrations forslag til besvarelse til Revisionen, som bl.a. indeholder følgende: 

 

”Det erhververede kvalitetskontrolsystem er implementeret af ledelsen i Området for Velfærd.  

 

Der forventes gennemført ledelsestilsyn i Området for Velfærd hvert kvartal af alle administrative 

afdelingsledere, som følges op af endnu en kontrol af familiecheferne.” 

 

Administrationens indstilling  

Det foreslås at Økonomiudvalget godkender fagudvalgenes forslag til besvarelse af 

revisionsberetning nr. 33,  

 

Det indstilles, at Økonomiudvalget sender fagudvalgenes og administrationens besvarelse af 

revisionsberetning 33 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.  

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen  

Udvalget har under sit møde den 21. april 2020 godkendt indstillingen, Økonomiudvalget kræver 

bedre intern kontrol. 

 

Indstilling  

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at fagudvalgenes forslag til besvarelse af revisionsberetning nr. 33 godkendes 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Revisionsberetning nr. 33 af den 30-01-2020 

2. Sagsfremstilling, journal nr. 06.04.01 af 4.11.2019 angående Uddannelsesudvalgets godkendelse 

af forslag til besvarelse af Revisionsberetning nr. 33  

3. Sagsfremstilling og afgørelse af Velfærdsudvalgets møde den 11.03.2020 vedr. godkendelse af 

Revisions-beretning nr. 33.  
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Punkt 06 Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg – Siumut 

 

Journalnr. 01.01.03 

 

Baggrund 

Da Jakob Olsen har meddelt sin udtræden af Udvalg for Teknik den 30. september 2020, da han 

ansættes som Formand i kommunens Entreprenørplads under område for Teknik. 

Koalitionen, Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq, anmodes om at indstille medlem og 

stedfortræder til Udvalg for Teknik til kommunalbestyrelsens godkendelse.  

 

Regelgrundlag  

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

38.  Udtræder et medlem i løbet af valgperioden af et udvalg med videre, hvori medlemmet er 

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

samme gruppe.” 

 

§ 40. Et udvalgsmedlem må ikke mod betaling yde nogen præstation til den gren af kommunens 

forvaltning, der forestås af vedkommende udvalg, uden efter forudgående offentlig udbud eller, 

hvor forholdene særligt taler herfor, i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagelse. 

Stk. 2. Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for:  

1) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, der henhører 

under det stående udvalg 

3) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktion inden for et forvaltningsområde, der     

henhører under det stående udvalg. 

 

Faktiske forhold 

Der skal udpeges et nyt medlem i: 

Udvalg for Teknik  

 

Der skal udpeges en ny stedfortræder i: 

- Udvalg for Teknik  

 

Indstilling 

Koalitionen Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq anmodes om at komme med indstilling til 

kommunalbestyrelsen om godkendelse om udpegning af:  

Nyt medlem i: 

- Udvalg for Teknik  

 

Ny stedfortræder i: 

- Udvalg for Teknik  

  

Afgørelse 

Gideon Lyberth blev valgt som medlem. 

Erik Jensen blev valgt som suppleant. 

 

Bilag 

1. Email fra Jakob Olsen den 17. september 2020 

2. Udvalgsfortegnelse 
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Punkt 07 Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia, Randers Kommune, Københavns 

Kommune og Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet 

 

Journalnr  02.01 

 

Baggrund 

Naalakkersuisut har de seneste år intensiveret indsatsene der har til formål at forbedre forholdene 

for børn og unge i landet, blandt andet i samarbejde med de danske myndigheder. 

 

På baggrund af intensivering af indsatserne har Qeqqata Kommunia i samarbejde med Selvstyret 

indgået samarbejdsaftaler der angår social-og børneområdet med hhv. Randers Kommune og 

Københavns Kommune. Samarbejdsaftalen med Randers Kommune er gældende i perioden fra 1. 

september – medio december 2020 og samarbejdsaftalen med Københavns Kommune er gældende i 

perioden fra 1. september 2020 – 1. september 2021. Samarbejdsaftalernes formål er til dels at 

styrke Qeqqata Kommunias ressourcer ved udsendelse af medarbejdere fra Randers Kommune & 

Københavns Kommune til Qeqqata Kommunia i tidsbegrænsede perioder og til dels at styrke 

Qeqqata Kommunias kvalificering af egne medarbejders faglighed gennem erfaringsudveksling og 

sidemandsoplæring. 

 

Medarbejdere fra Randers Kommune & Københavns Kommune, der vil bestå af hhv. 

socialrådgivere og familiebehandlere, skal inden afrejse til Grønland gennemgå opstartsmøder. 

Opstartsmøderne skal bl.a. klæde vedkommende på til mødet med grønlandsk kultur, lovgivning og 

kommunens opgaver.  

 

Socialrådgiverne skal hjælpe med udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser, handleplaner samt 

sidemandsoplæring. Familiebehandlere skal hjælpe med at gennemføre samtaler og behandling 

af/med børn og familier, udover at bistå med sidemandsoplæring i Qeqqata Kommunia. 

 

Qeqqata Kommunia skal i denne sammenhæng være forberedt på at modtage medarbejdere ved at 

lave opgørelse over antallet af ubehandlede sager, underretninger der ikke er reageret på, antallet af 

sager som mangler socialfaglige undersøgelser samt handleplaner og sager der skal håndteres. 

 

Qeqqata Kommunia skal ligeledes afrapportere til Departementet om udviklingen i antallet af sager, 

kvartalsvist, i et år efter socialrådgivernes afrejse. Efter afrapportering i et år følger en kvartalsvis 

afrapportering i to år. 

  

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.  
 

Faktiske forhold 

Den seneste undersøgelse af antallet af sager pr. sagsbehandlere i Sisimiut og Maniitsoq, foretaget i 

2. kvartal af 2019, viser at der var et alarmerende højt behov for flere sagsbehandlere på børne- og 

ungeområdet i Sisimiut.  

 

Sagstallet var 98,7 per sagsbehandler, mens det for Maniitsoqs vedkommende var 28,2 per 

sagsbehandler. Dette indikerer, at der var behov for dobbelt så mange sagsbehandlere, hvis man 

skal følge de vejledende sagstal på 25-35 sager per sagsbehandler.  
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Sags presset var bl.a. årsag til et lavt niveau af effektivitet og faldende kvalitet i sagsbehandlingen. 

Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af undersøgelsen at normeringen af sagsbehandlere 

fastsættes i forhold til indbyggertallet i byerne. Antal socialrådgivere og familiebehandlere i børne- 

ungeområdet i hhv. Sisimiut og Maniitsoq på nuværende tidspunkt, kan ses i nedestående tabel: 
 

 Sisimiut Maniitsoq 

Socialrådgivere/sagsbehandler 9 8 

Familiebehandlere 2 (Vakant pt.) 1 (Vakant pt.)  
 

Bæredygtige konsekvenser  

Indsatserne for børn og unge i Qeqqata Kommunia vil blive styrket som følge af løft i niveauet af 

effektivitet og kvalitet.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Qeqqata Kommunia skal stille personaleboliger til rådighed for medarbejdere fra hhv. Randers 

Kommune & Københavns Kommune og afholde udgifter forbundet hermed. 

 

Qeqqata Kommunia skal ligeledes tegne forsikring for medarbejderne fra Randers Kommune & 

Københavns Kommune under deres ophold i Grønland, i forbindelse med udførelsen af opgaverne 

beskrevet i samarbejdsaftalen. 

 

Qeqqata Kommunia skal endvidere betale for returbillet til Danmark ved akut opstået sygdom/død 

hos medarbejdere fra Randers Kommune & Københavns Kommune eller medarbejdernes nærmeste 

familie. 

 

Administrations vurdering 

Flere sagsbehandlere er ensbetydende med hurtigere sagsbehandlingstid og mindre sags pres for 

lokale medarbejdere, hvilke vil gavne medarbejderne samt børn og unge som sagerne omhandler. 

Sidemandsoplæringen og erfaringsudvekslingen vil desuden gavne kvaliteten af sagsbehandlingen 

og give de lokale medarbejdere flere redskaber til at løfte deres opgaver.   

 

Administrationens indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd 

- at tager orientering om samarbejdsaftalen til efterretning  

- at sagen sendes til økonomi udvalget og kommunalbestyrelsen til orientering 

 

Udvalg for Velfærd behandling af sagen 

Udvalget har under deres møde den 10. september 2020 taget sagen til efterretning og sagen 

videresendes som orienteringspunkt hos Kommunalbestyrelsen.  

 

Indstilling  

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 
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Bilag 
1. Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia, Randers Kommune og Departementet for Sociale 

Anliggender, Familie og Justitsområdet 

2. Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia, Københavns Kommune og Departementet for 

Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet 
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Punkt 08 Formandsberetninger 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 
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Punkt 09 Eventuelt 

 

På Anna Karen Hoffmann´s spørgsmål om bebyggelse af hytter på fredede områder blev besvaret af 

teknisk chef. 

 

Axel L. Olsen spurgte hvad kommunalbestyrelsens forventninger er til Taseralik. Borgmesteren vil 

have sagen drøfte på senere tidspunkt med Taseralik´s bestyrelse. 

 

Siverth K. Heilmann oplyste om sit tur med Naalakkersuisut i bygderne. 

 

Borgmesteren fik mandat til borgmesterbeslutning vedrørende tillægsbevilling vedrørende 

etablering af nye personaleboliger i Maniitsoq. 

  

Borgmester fik mandat til borgmesterbeslutning vedrørende tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til 

UNESCO projektet. 

 

Til mødet i november vil der være orientering om vejen til Kangerlussuaq. 

 

 

Mødet sluttede kl. 09.32 

 

 

 

 

 

 


