
Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 20. maj 2021 

KB 03/2021 

 1 

 Oversigt – åbent møde: 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden  

Punkt 02 Forslag til ændring af vedtægt for styrelsen af kommunale anliggender i Qeqqata 

Kommunia – 2. behandling 

 

    03 Økonomisager 

Punkt 3.1  Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.03.2021 

Punkt 3.2  Implementering af IT Løsninger i Qeqqata Kommunia 2021 

 

Punkt 3.3 Nødvendig tiltag vedr. Overgang til ny affaldshåndtering frem til 2023 

Punkt 3.4  Dagsordensforslag vedr. ansættelse af en socialrådgiver i folkeskolen 

 

Punkt 3.5 Pilotprojekt, miljøoprydning og kommunal overtagelse af affaldshåndtering i 

Kangerlussuaq 

 

  04 Generelle sager 

Punkt 4.1 Nedrivning af gamle huse i Napasoq 

Punkt 8.1 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 20. maj 2021 

KB 03/2021 

 2 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

Afgørelse 

 

Borgmester oplyste at der vil være ekstraordinær KB møde i juni måned. 

 

Dagsorden godkendt 

 

 

 

  



Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 20. maj 2021 

KB 03/2021 

 3 

Punkt 02 Forslag til ændring af vedtægt for styrelsen af kommunale anliggender i Qeqqata 

Kommunia - 2. behandling 

 

Journalnr. 01.00.01 

Baggrund 

Den ny koalition af nyvalgt kommunalbestyrelse har indgået indbyrdes aftale om at ændre 

styrelsesvedtægt.  

 

I henhold til styrelseslovens §1, stk. 2 skal forslag til ny styrelsesvedtægt eller ændringen af denne 

undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 14 dages mellemrum. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse (styrelseslov) 

 

Faktiske forhold 

I henhold til styrelseslovens § 24 nedsætter kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget til at varetage 

den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. 

 

Derudover kan kommunalbestyrelsen nedsætte stående udvalg, hvis sammensætning og 

myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. 

 

Der nedsættes følgende stående udvalg: 

1. Udvalg for Velfærd, der har 5 medlemmer. 

2. Udvalg for Uddannelse, der har 5 medlemmer. 

3. Udvalg for Teknik, der har 5 medlemmer. 

4. Udvalg for Fiskeri, Fangst og bygdeforhold, der har 5 medlemmer. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ingen økonomiske og administrative konsekvenser i nedsættelse af ovennævnte stående 

udvalg. 

 

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen 

Kommunalbestyrelsen besluttede at Forebyggelse og Sundhed skal flyttes fra Udvalg for Velfærd til 

Udvalg for Uddannelse. 

 

Indstilling  

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at 2. behandle styrelsesvedtægt. 

 

Afgørelse  

Styrelsesvedtægt godkendt. 

 

Bilag 

1. Udkast til styrelsesvedtægt for Qeqqata Kommunia  
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Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.03.2021 

Journalnr. 06.00 

Faktiske forhold 

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.03.2021 den 

12.4.2021. 

Konteringskvaliteten på udgiftssiden er stadig ikke hvor den burde være, og der er rigtig mange 

fejlposteringer. Økonomis controllere og bogholderi, er sammen med afdelingerne, næsten færdige 

med at gennemgå regnskabet for 2020 og forbruget i 2021.  

I chefgruppen arbejder vi på at højne kvaliteten i konteringerne, og indfører inden sommer 

økonomisk ledelsestilsyn på alle afdelinger, ligesom vi forbedrer måden at godkende fakturaer på.  

Balancerapporten for de første 3 måneder af 2021 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, 

Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø. 

Alle budgetter er ikke indlæst endnu da flere tillægsbevillinger til budget 2021, idet disse formelt 

ikke blev godkendt af Kommunalbestyrelsen. 

De anførte tal er baseret på kommunens regnskabsbalance som er under afstemning ligesom der 

stadig er en del regninger for både 2020 og 2021 som ikke er betalt. For 2020 henlægger der den 

12.04.2021 124 regninger til et beløb af 1,9 mio. kr. og for 2021 1020 regninger for i alt 17,6 mio. 

kr. som ikke er konteret og godkendt til udbetaling. 

 

Driftsudgifterne er 1,7 procentpoint, eller 6,8% over det forholdsmæssige budget for 1. kvartal 

2021.  

På Økonomi Udvalget er overforbruget afledt af, at vi har betalt alle kommunens årlige forsikringer 

i første kvartal, korrigeres der herfor, er det samlede forbrug på Økonomi Udvalget lige under de 

25% som er normen for dette kvartal. 

På Teknik Udvalget er der lidt overforbrug på Brandvæsen og de to teknikafdelinger. Teknik 

afdelingen i Sisimiut har tilbageført en regning på knap 5 mio. kr. for arealtildeling fra 2020 til 

regnskabsåret 2021. Dette giver en betydelig afvigelse, men selvom der korrigeres herfor, er der et 

overforbrug på Teknikområdet. På anlægssiden er forbruget knap 10 procentpoint under budgettet 

hvilket er normalt på denne tid af året. 

Kvartals Balance for Qeqqata Kommunia
 Oprindeligt 

Budget 2021 

 Tillægs 

Bevillinger 
 Omplaceringer 

 Nyt Budget 

2021 

 Forbrug 

31.03.2021 
 Forbrugs % 

 Rest Budget 

2021 

 Relativt 

Forbrug 

Økonomi Udvalg

Administration 48,406,499       48,406,499              19,108,781 39.5% 29,297,718       157.9%

Administrations afdelinger 39,540,667       39,540,667              10,540,109 26.7% 29,000,558       106.6%

Borgerservice ØKO 3,446,612         3,446,612                      903,109 26.2% 2,543,503         104.8%

Folkevalgte 11,837,318       11,837,318                1,940,230 16.4% 9,897,088         65.6%

Stab 19,085,683       19,085,683                2,552,846 13.4% 16,532,837       53.5%

Tværgående projekter 4,744,176         4,744,176                      629,535 13.3% 4,114,641         53.1%

Teknik Udvalg

Brandvæsen 8,928,187         8,928,187                  2,592,827 29.0% 6,335,360         116.2%

Teknik Maniitsoq 16,233,921       16,233,921                5,728,157 35.3% 10,505,764       141.1%

Teknik Sisimiut 22,233,918       22,233,918              12,875,509 57.9% 9,358,409         231.6%

Uddannelses Udvalg

Uddannelse - Maniitsoq 97,151,867       97,151,867              26,439,688 27.2% 70,712,179       108.9%

Uddannelse - Sisimiut 178,280,056     178,280,056            47,159,784 26.5% 131,120,272     105.8%

Velfærdsudvalg

Borgerservice - VEL 12,518,388       12,518,388                5,084,987 40.6% 7,433,401         162.5%

Velfærd - Sisimiut 145,471,734     3,928,884         -                    149,400,618            37,224,728 24.9% 112,175,890     99.7%

Velfærd Maniitsoq 119,723,485     4,786,000         -                    124,509,485            23,869,585 19.2% 100,639,900     76.7%

Driftsudgifter I Alt 727,602,511     8,714,884         -                    736,317,395     196,649,874     26.7% 539,667,521     106.8%

Anlægsafdeling 92,802,000       5,390,000         -                    98,192,000              14,912,102 15.2% 83,279,898       60.7%

Drift- og Anlægsudgifter I Alt 820,404,511     14,104,884       -                    834,509,395     211,561,976     25.4% 622,947,419     101.4%

Indtægter 809,326,175-     809,326,175-     -    167,248,029 20.7% 642,078,146-     82.7%

Netto Resultat for 1. kvartal 2021 11,078,336       14,104,884       -                    25,183,220       44,313,946       19,130,726-       
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På Uddannelses Området er overforbruget på 5,8 mio. kr., eller 1,7 procentpoint (eller 6,8%). På løn 

alene er der i perioden et overforbrug på godt 5 mio. kr. 

På Velfærds Området er der et underforbrug på 5,4 mio. kr. svarende til 8%. 

Indtægterne er lidt under det budgetterede niveau som skyldes, at vi mangler enkelte indbetalinger 

fra Selvstyret. Perioden udviser et driftsunderskud på 44,3 mio. kr. 

 

Økonomiudvalget 

 

 

Økonomi Udvalget har på de fire betragtede områder realiseret et forbrug som er 3,1 procentpoint 

(eller 12,3%) over det budgetterede niveau. Korrigeres der for betaling af de årlige regninger for 

kommunens forsikringer er forbruget lige under budgettet.  

Udgifter til de Folkevalgte er realiseret på 65% af det forventede forbrug i 1. kvartal 2021. 

Administrationsudgifterne inklusive stabene har et overforbrug på 5,1procent point (eller 20,3%) og 

det er her forsikringerne er betalt. BorgerService overforbrug undersøges pt. og ser ud som om der 

er bogført for meget løn på denne afdeling. Dette vil blive rettet gennem gennemgangen og vil være 

korrekt anført i årsregnskab 2020. 

De tværgående projekter er realiseret med 53,1% af det forventede forbrug for 1. kvartal 2021. 

Dette er forventet da der generelt er begrænset afløb på disse projekter i første kvartal. 

På indtægtssiden mangler der en rate fra SKAT (indkomstskatterne) hvorfor kun 82,7% af de 

forventede indtægter er indgået. 

 

  

Økonomi Udvalget
 Oprindeligt 

Budget 2021 

 Tillægs 

Bevillinger 
 Omplaceringer 

 Nyt Budget 

2021 

 Forbrug 

31.03.2021 
 Forbrugs % 

 Rest Budget 

2021 

 Relativt 

Forbrug 

Økonomi Udvalg

Administration

521000000 - Direktør 20,074,637       20,074,637       4,269,529         21.3% 15,805,108       85.1%

523000000 - HR QEQ 4,059,744         4,059,744         705,012            17.4% 3,354,732         69.5%

527010000 - Planchef og Sekretariat 531,658            531,658            28,000              5.3% 503,658            21.1%

527020100 - Unesco 197,756            197,756-            

528000000 - IT QEQ 9,567,013         9,567,013         3,085,466         32.3% 6,481,547         129.0%

529030000 - Direktion ADM Fællesomkostninger 5,873,690         5,873,690         8,671,760         147.6% 2,798,070-         590.5%

531000000 - Økonomichef og Sekretariat 8,299,757         8,299,757         2,138,255         25.8% 6,161,502         103.1%

533010000 - SIS Bogholderi 103                   103-                   

534010000 - SIS Lønkontor 12,900              12,900-              

Administrations afdelinger

551010000 - SIS Familie Stab 11,403,911       11,403,911       3,207,341         28.1% 8,196,570         112.5%

552010000 - MAN Familie Stab 9,761,305         9,761,305         2,855,305         29.3% 6,906,000         117.0%

561010000 - SIS Teknik og Miljø Stab 6,929,974         6,929,974         1,567,323         22.6% 5,362,651         90.5%

563010000 - MAN Teknik og Miljø Stab 3,411,051         3,411,051         1,027,451         30.1% 2,383,600         120.5%

571010000 - SIS Uddannelse Stab 5,911,872         5,911,872         1,203,176         20.4% 4,708,696         81.4%

572010000 - Man Uddannelse Stab 2,122,554         2,122,554         679,514            32.0% 1,443,040         128.1%

Borgerservice ØKO 3,446,612         3,446,612         903,109            26.2% 2,543,503         104.8%

Folkevalgte 11,837,318       11,837,318       1,940,230         16.4% 9,897,088         65.6%

Stab

541000000 - Stabschef 9,455,758         9,455,758         474,246            5.0% 8,981,512         20.1%

543000000 - Direktionssekretariat 9,629,925         9,629,925         2,078,600         21.6% 7,551,325         86.3%

Tværgående projekter 4,744,176         4,744,176         629,535            13.3% 4,114,641         53.1%

Økonomi Udvalget - Udgifter I alt 127,060,955     127,060,955     35,674,610       28.1% 91,386,345       112.3%

Indtægter 809,326,175-     809,326,175-     167,248,029-     20.7% 642,078,146-     82.7%

Økonomi Udvalget Netto 682,265,220-     -                    -                    682,265,220-     131,573,419-     19.3% 550,691,801-     77.1%
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Velfærdsområdet: 

 

 

Velfærdsområdet har et underforbrug på 1,9 procentpoint, eller 7,5%. Der er stadig lidt udfordringer 

med formålskoderne, men området er næsten på plads. Dog mangler der en omplacering af budget 

til formål 05-04 Personlig og Digital borgerbetjening, hvor der er afholdt 6,1 mio. kr. i udgifter 

uden at have et reelt budget. 

Formål 05-01 Hjælp til borgere med særlige behov har et samlet forbrug på 56,2 mio. kr. som reelt 

er et overforbrug på 2,3 mio. kr. Formål 05-03 Alderdom har et samlet forbrug på 9,9 mio. kr. som 

er 7,8 mio. kr., under det budgetterede niveau. 

Budgettet for 2021 i forhold til det oprindelige budget for 2020 på 267 mio. kr. indeholder dog en 

generel stigning i budgettet for området på 19 mio. kr. årligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvartals Balance for Qeqqata Kommunia
 Oprindeligt 

Budget 2021 

 Tillægs 

Bevillinger 
 Omplaceringer 

 Nyt Budget 

2021 

 Forbrug 

31.03.2021 
 Forbrugs % 

 Rest Budget 

2021 

 Relativt 

Forbrug 

05 Sociale formål

01 Hjælp til borgere med særlige behov

01 Børn med særlige behov 57,449,526       4,786,000         62,235,526              14,448,790 23.22% 47,786,736       92.87%

02 Børn med handicap 6,001,005         6,001,005                  1,308,150 21.80% 4,692,855         87.20%

03 Voksne med særlige behov 3,466,000         3,466,000                  1,301,828 37.56% 2,164,172         150.24%

04 Voksne med handicap 86,251,427       -                    86,251,427              16,976,923 19.68% 69,274,504       78.73%

05 Misbrugsbehandling                73,150 73,150-              

06 Hjemmehjælp 10,162,601       10,162,601                2,637,058 25.95% 7,525,543         103.79%

02 Hjælp til borgere

01 Offentlig hjælp 47,270,636       47,270,636              19,489,056 41.23% 27,781,580       164.91%

03 Alderdom

01 Ældre

0000 Ældre -             74,414 74,414              

5200 Aldersdomspension 11,985,710       11,985,710                2,167,306 18.08% 9,818,404         72.33%

5300 Plejehjem 52,061,014       3,928,884         -                    55,989,898              13,616,307 24.32% 42,373,591       97.28%

5310 Plejehjem - Dagcenter                  1,150 1,150-                

5400 Omsorgsforanstaltninger 1,805,803         1,805,803                        97,175 5.38% 1,708,628         21.53%

5500 Plejeophold ved Sundhedsvæsenet 914,613            914,613                         146,400 16.01% 768,213            64.03%

5600 Ældre Personligt Tillæg                  2,700 2,700-                

5602 Handikap og helbredstillæg                19,650 19,650-              

5603 Økonomisk rådighedstillæg -                   430 430                   

04 Personlig og digital borgerbetjening -        6,106,663 6,106,663         

05 Arbejdsmarked 282,125            282,125                           34,016 12.06% 248,109            48.23%

11 Beredskab og kriminalforsorg 63,147              63,147                             41,148 65.16% 21,999              260.65%

Grand Total 277,713,607     8,714,884         0                        286,428,491            66,179,300 23.10% 220,249,191     92.42%
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Uddannelsesområdet: 

Uddannelsesområdet har et forbrug i perioden der er 1,7% over budgettet. Området som helhed har 

et overforbrug forholdsmæssigt på løn. 

 

Uddannelses Området har overordnet et overforbrug på 4,7 mio. kr. eller 1,7 procentpoint svarende 

til et overforbrug på 6,9%. Som tidligere anført skyldes dette overforbrug primært lønninger. 

Afvigelserne relaterer sig primært til formål 03-02 Skoletilbud hvor der er et overforbrug på 2,7 

mio. kr. svarende til 7,3%. 

På formål 05-05 Sociale formål/arbejdsmarkedet er der et overforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 

merforbrug på 22%. 

På formål 98-01 Fritidsaktiviteter er der et overforbrug i perioden på 590.000 kr. svarende til 14% 

merforbrug. 

 

 

  

Kvartals Balance for Qeqqata Kommunia
 Oprindeligt 

Budget 2021 

 Tillægs 

Bevillinger 
 Omplaceringer 

 Nyt Budget 

2021 

 Forbrug 

31.03.2021 
 Forbrugs % 

 Rest Budget 

2021 

 Relativt 

Forbrug 

03 Udvikling og uddannelse

01 Førskoleområdet

01 Dagpleje 13,385,023       13,385,023                1,744,988 13.04% 11,640,035       52.15%

02 Vuggestue 4,621,958         4,621,958                  1,351,684 29.24% 3,270,274         116.98%

03 Børnehave 3,771,511         3,771,511                      990,449 26.26% 2,781,062         105.05%

04 Integreret institution 47,570,339       47,570,339              13,237,757 27.83% 34,332,582       111.31%

02 Skoletilbud

01 Grundskole 131,137,024     131,137,024            34,260,041 26.13% 96,876,983       104.50%

02 Fritids- og aktivitetstilbud 9,828,173         9,828,173                  3,576,662 36.39% 6,251,511         145.57%

04 PPR 3,695,124         3,695,124                      765,622 20.72% 2,929,502         82.88%

08 Bomuligheder under uddannelse 2,858,931         2,858,931                      960,239 33.59% 1,898,692         134.35%

05 Sociale formål

05 Arbejdsmarked

01 Beskæftigelsesindsats 13,407,548       13,407,548                3,888,142 29.00% 9,519,406         116.00%

02 Majoriaq 9,434,373         9,434,373                  3,088,296 32.73% 6,346,077         130.94%

08 Fritid, kultur og religion

01 Fritidsaktiviteter

01 Fritidsundervisning 3,781,700         3,781,700                  1,841,195 48.69% 1,940,505         194.75%

02 Idræt 2,213,204         2,213,204                      643,446 29.07% 1,569,758         116.29%

03 Andre fritidsaktiviteter 10,182,980       10,182,980                2,149,326 21.11% 8,033,654         84.43%

02 Kulturelle tilbud

01 Biblioteksvæsen 2,492,281         2,492,281                      603,930 24.23% 1,888,351         96.93%

03 Museumsvirksomhed 3,090,143         3,090,143                      749,445 24.25% 2,340,698         97.01%

04 Andre kulturelle tiltag 13,618,375       13,618,375                3,311,613 24.32% 10,306,762       97.27%

09 Infrastruktur

03 Fællesarealer

01 Snerydning 343,236            343,236                           32,850 9.57% 310,386            38.28%

16 Administration              403,786 403,786-            

Grand Total 275,431,923     275,431,923            73,599,471 26.72% 201,832,452     106.89%
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Teknik og Miljø området: 

 

Teknik Området har jf. bogføringen et overforbrug på 19,2 procentpoint eller 79%. Korrigeres der 

for den bogførte kreditnota reduceres overforbruget til 9,7 procentpoint eller 38%. Efter korrektion 

kan overforbruget opgøres til 4,4 mio. kr. 

På formålskode 04 Erhvervsudvikling er der realiseret 4,1 mio. kr. forbrug hvilket 64,1% af 

budgettet på området. Er er der således forbrugt 2,3 mio. kr. mindre end forventet. 

På formålskode 07 Teknik, Miljø og Plan er der udstedt en kreditnota på 4,9 mio. kr. til en 

virksomhed som ikke har betalt en regning på en arealtildeling, hvorfor denne slettes og der 

udsendes en kreditnota til selskabet. 

På formålskode 09 Infrastruktur er der realiseret udgifter for 6,5 mio. kr. og forbruget ses at udgøre 

41,7% af budget, således at der totalt set er et overforbrug på 66,8%. Således kan overforbruget 

beregnes til 2,6 mio. kr. 

På formålskode 10 forsyning er realiseret et forbrug på 5,6 mio. kr. hvor forbrugsprocenten i 

forhold til budgettet for et kvartal er overskredet med 172%, eller 43 procent point. Således kan 

overforbruget beregnes til 3,6 mio. kr. 

 

 

 

Kvartals Balance for Qeqqata Kommunia
 Oprindeligt 

Budget 2021 

 Tillægs 

Bevillinger 
 Omplaceringer 

 Nyt Budget 

2021 

 Forbrug 

31.03.2021 
 Forbrugs % 

 Rest Budget 

2021 

 Relativt 

Forbrug 

04 Erhvervsudvikling

01 Erhverv

01 Fangst, fiskeri -        1,157,105 1,157,105         

05 Transport                     410 410-                   

02 Offentlig ejede selskaber

02 Kommuners

5001 Brandvæsen 8,928,187         8,928,187                  2,563,493 28.71% 6,364,694         114.85%

5002 Kommunale Entreprise Virksomheder 2,213,207         2,213,207                      336,130 15.19% 1,877,077         60.75%

5003 Busser 5,793,229         5,793,229                      745,337 12.87% 5,047,892         51.46%

5004 Rustvogn 26,481              26,481                             36,191 136.67% 9,710-                546.67%

5005 Snescooter & ATV                  3,833 3,833-                

5006 Formandslønninger 1,185,535         1,185,535                      291,299 24.57% 894,236            98.28%

5007 Asfaltanslæg 1,503,308         1,503,308                        43,291 2.88% 1,460,017         11.52%

5008 Skicentret 4,964,172         4,964,172                  1,126,608 22.69% 3,837,564         90.78%

5009 Sommerlejr 289,255            289,255                             1,350 0.47% 287,905            1.87%

5010 Fodboldbaner 494,992            494,992            494,992            0.00%

5011 Bygningsmyndighed 53,983              53,983              -                3,147 -5.83% 57,130              -23.31%

5020 Bybus                89,319 89,319-              

05 Sociale formål

05 Arbejdsmarked

02 Majoriaq                  5,000 5,000-                

07 Teknik, miljø og plan

01 Planlægning og Byudvikling

03 Byggemodning -           150,300 150,300            

03 Miljø

03 Hundehold og skadedyrsbekæmplse 414,533            414,533                           94,671 22.84% 319,862            91.35%

05 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan

01 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan          5,147,007 5,147,007-         

09 Infrastruktur

02 Transportinfrastruktur 4,967,233         4,967,233                      753,939 15.18% 4,213,294         60.71%

03 Fællesarealer

01 Snerydning 5,216,762         5,216,762                  4,135,479 79.27% 1,081,283         317.09%

02 Renholdelse 2,230,519         2,230,519                  1,330,301 59.64% 900,218            238.56%

03 Kloak 1,674,416         1,674,416                      206,472 12.33% 1,467,944         49.32%

04 Pladser, legepladser m.v. 1,275,165         1,275,165                             398 0.03% 1,274,768         0.12%

05 Kirkegårde 176,203            176,203                           54,548 30.96% 121,655            123.83%

10 Forsyning

01 Forsyning

01 Energiforsyning (el, vand og varme) 141,576            141,576                           20,651 14.59% 120,925            58.35%

02 Renovation 405,347-            405,347-                         122,111 -30.13% 527,458-            -120.50%

07 Servicehuse 4,568,009         4,568,009                  3,679,634 80.55% 888,375            322.21%

08 Skorstensfejning 71,295-              71,295-              -           380,479 533.67% 309,184            2134.67%

09 Forbrændingsanlæg 4,040,397         4,040,397                  2,170,422 53.72% 1,869,975         214.87%

11 Beredskab og kriminalforsorg                29,334 29,334-              

16 Administration 2,284,494-         2,284,494-         -             99,704 4.36% 2,184,790-         17.46%

Grand Total 47,396,026       47,396,026              21,196,492 44.72% 26,199,534       178.89%
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Anlægsprojekter 

 

 

Kommunen har en stor portefølje af anlægsprojektet. Ovennævnte fremstilling er de projekt som er 

bevilget i 2021. Disse projekter vil blive suppleret med en overførsel fra 2020 som er en 

tillægsbevilling der udgør omkring 240 mio. kr., hvorefter den samlede projekt portefølje vil udgøre 

knap 340 mio. kr. 

Forbrugsprocenten er lav som det er normalt i 1. kvartal, da der ikke er mange aktiviteter i gang. 

Således ses det, at forbruget er knap 10 procentpoint, eller knap 40% under det budgetterede niveau. 
  

Kvartals Balance for Qeqqata Kommunia
 Oprindeligt 

Budget 2021 

 Tillægs 

Bevillinger 
 Omplaceringer 

 Nyt Budget 

2021 

 Forbrug 

31.03.2021 
 Forbrugs % 

 Rest Budget 

2021 

 Relativt 

Forbrug 

: -                    -                                   18,951 18,951-              

1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering 8,400,000         8,400,000         8,400,000         0.00%

1-11-13: Ældre Boliger - Nybyggeri 16,495,000       -                    16,495,000                2,834,519 17.18% 13,660,481       68.74%

1-13-13: Boliger - Nybyggeri 3,700,000         3,700,000                  5,437,208 146.95% 1,737,208-         587.81%

1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr 2,000,000         2,000,000         2,000,000         0.00%

1-17-14: Byforskønnelse - Pulje 1,000,000         1,000,000                  1,650,919 165.09% 650,919-            660.37%

1-18-18: Byggemodning - Byggemodning 10,200,000       10,200,000                    155,600 1.53% 10,044,400       6.10%

1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri -                    -                                 763,336 763,336-            

1-20-15: Daginstitution - Renovering 900,000            900,000            900,000            0.00%

1-21-15: Familiecenter - Renovering 2,370,000         2,370,000         2,370,000         0.00%

1-22-13: Forbrændingsanlæg - Nybyggeri -                    -                    -                    

1-24-15: Fritidshjem - Renovering 400,000            400,000            400,000            0.00%

1-27-15: Handikap værksted - Renovering 200,000            200,000            200,000            0.00%

1-28-15: Havn - Renovering                  7,663 7,663-                

1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri 2,000,000         2,000,000                          8,500 0.43% 1,991,500         1.70%

1-31-13: Industri - Nybyggeri 3,800,000         3,800,000         3,800,000         0.00%

1-33-13: Kloakering - Nybyggeri 6,000,000         6,000,000                        66,742 1.11% 5,933,258         4.45%

1-33-15: Kloakering - Renovering 3,499,000         3,499,000         3,499,000         0.00%

1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering1,500,000         1,500,000                      811,248 54.08% 688,752            216.33%

1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri              977,402 977,402-            

1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje 1,000,000         1,000,000         1,000,000         0.00%

1-41-13: Multihaller - Nybyggeri                37,085 37,085-              

1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri 3,000,000         3,000,000         3,000,000         0.00%

1-46-15: Plejehjemmet - Renovering 1,000,000         1,000,000                      296,750 29.68% 703,250            118.70%

1-47-15: Skole - Renovering 15,338,000       15,338,000       15,338,000       0.00%

1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri                10,645 10,645-              

1-53-11: Veje og interne logistik - Anlæggelse af infrastruktur4,000,000         4,000,000                        95,000 2.38% 3,905,000         9.50%

1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri 2,000,000         -                    2,000,000                        51,564 2.58% 1,948,436         10.31%

1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering                51,776 51,776-              

1-55-00: Akutte anlægsopgaver 1,000,000         1,000,000                          2,300 0.23% 997,700            0.92%

1-56-15: Nødherberg – renovering/indretning af lokaler 1,000,000         1,000,000         1,000,000         0.00%

1-57-13: Hytte & Garage – Vinterjagt – Kangerlussuaq - nybyggeri2,000,000         2,000,000         2,000,000         0.00%

2-61-01: Bybusser i Sisimiut 5,390,000         5,390,000                  1,634,895 30.33% 3,755,105         121.33%

Grand Total 92,802,000       5,390,000         -                    98,192,000              14,912,102 15.19% 83,279,898       60.75%
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Indtægter: 

 

 

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

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

 

Kommunens tilgodehavender  

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.03.2021 på 89,6 mio. kr., 

heraf private udeståender 85,1 mio. kr.  Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 

66,8 mio. kr., svarende til ca. 79 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1108 borgere 

gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.690 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.292 private 

debitorer der tilsammen har 24.798 fordringer. 

 

Indstilling 

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at tage økonomirapporten til efterretning 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 16. marts 2021 taget sagen til efterretning. 

 

Indstilling  

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at tage økonomirapporten til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

  

Bilag 

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.03.21 

2. Restancelisten pr. 31.03.21 

 

 

  

Kvartals Balance for Qeqqata Kommunia
 Oprindeligt 

Budget 2021 

 Tillægs 

Bevillinger 
 Omplaceringer 

 Nyt Budget 

2021 

 Forbrug 

31.03.2021 
 Forbrugs % 

 Rest Budget 

2021 

 Relativt 

Forbrug 

Økonomi Udvalg

01 01 Skatter, afgifter og overførsler

111010100: Indkomstskat personer 388,239,175-     388,239,175-     -      64,706,530 16.67% 323,532,645-     66.67%

111010200: Indkomstskat selskaber 4,000,000-         4,000,000-         4,000,000-         0.00%

111010300: Udbytteskatter 1,000,000-         1,000,000-         1,000,000-         0.00%

112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre 290,000,000-     290,000,000-     -      72,311,247 24.93% 217,688,753-     99.74%

112030300: Udligningsordning 112,905,000-     112,905,000-     -      28,126,752 24.91% 84,778,248-       99.65%

16 16 Administration

111010300: Udbytteskatter -             35,000 35,000              

121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.                        -   -                    

121030200: Andre gebyrer 3,080,000-         3,080,000-         -                7,538 0.24% 3,072,462-         0.98%

131010100: Salg af rullende materiel -                5,000 5,000                

131010300: Salg af maskiner, apparatur                        -   -                    

131010400: Salg af bygninger 1,520,000-         1,520,000-         1,520,000-         0.00%

133010100: Renteindtægter 12,000-              12,000-              12,000-              0.00%

133010200: Kapitalafkast 11,185,000-       11,185,000-       -        2,159,827 19.31% 9,025,173-         77.24%

134010100: Renteudgifter 1,500,000         1,500,000         1,500,000         0.00%

135010100: Afskrivning af tilgodehavender 1,115,000         1,115,000         1,115,000         0.00%

17 17 Finansielle poster

134010200: Kurstab                90,220 90,220-              

135010100: Afskrivning af tilgodehavender                13,644 13,644-              

Grand Total 809,326,175-     809,326,175-     -    167,248,029 20.67% 642,078,146-     82.66%
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Punkt 3.2  Implementering af IT Løsninger i Qeqqata Kommunia 2021 

  Tidsregistrering, vagtplan, rapportering og ESDH løsninger 

Journal nr.: 06.02.01 

 

Baggrund 

Kommunerne og Selvstyret er i en rivende udvikling inden for IT området og der pågår mange 

aktiviteter som drives fra ”Fællesoffentligt IT” der er det etablerede driftsselskab for 

”forretningsorienteret” udvikling af Kommunerne og Selvstyret. 

 

Projekter i gang og undervejs omfatter følgende hovedelementer: 

 Tidsregistrering og Vagtplan løsninger 

 Lønsystem for Kommuner og Selvstyret 

 Videre udvikling af kommunens rapporteringsløsning – Power BI 

 ESDH – Social Styrelsen 

 

Projekter, hvor beslutningen om implementering er undervejs, men pt. ikke vedtaget: 

 Administration system til forbedring af Ledelsestilsyn og arkivering således at det offentlige 

Grønland fremover er compliant til reglerne under Ledelsestilsyn og 

Persondataforordningen, 

 Transformation af Winformatik forretningssystemer til ny platform hvor Administrations 

system, e-mails, og forretningselementer smelter sammen til en brugerflade, til lettelse for 

kommunernes og selvstyrets administrative processer. 

 

Flytningen af det offentlige Grønlands administration, økonomi og forretningssystemer forventes at 

strække sig over en periode på ca. 5 år og dermed afsluttet omkring 2024/25. 

 

Regelgrundlag  

Baseret på § 46 a har Naalakkersuisut bemyndiget til at udstede en bekendtgørelse om etablering, 

ledelse m.v. af en offentlig IT organisation. Samtidig, er der sket en lempelse af 

regnskabslovgivningen da §§ 2-5 i Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres 

budgetter og regnskaber ikke skal være i kraft i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021. 

 

Begge løsninger er under Fælles Offentligt IT, hvorfor udgifterne til disse to løsninger fra 2022 vil 

blive finansieret via reduktion i bloktilskuddet til kommunerne, vis-à-vis modellen anvendt ved 

implementeringen af ERP og HR løsning, og som fremadrettet anvendes til alle fælles IT løsninger 

som anvendes af kommuner og selvstyret. 

 

Faktiske forhold 

Kommunen er færdig med implementeringen af det nye ERP løsning og det nye HR system. Begge 

systemer er fortsat udsat for opdateringer og tilretninger, hvorfor det forventes at der vil skulle 

investeres yderligere i disse løsninger. Største parten af udgifterne hertil betales via bloktilskuddet. 

 

Nærværende indstilling indeholder ansøgning om 3 forskellige projekter:  

 

Tidsregistrering og Vagtplan løsning 

Tidsregistrering i Qeqqata Kommunia, andre kommuner og Selvstyret er stadig baseret på en 

papirløsninger eller gamle tidsregistreringssystemer hvorfor kommunerne og selvstyret tidligere har 

besluttet i fællesskab at indkøbe fælles løsninger inden for tidsregistrering og vagtplanløsninger.   

 

Derfor udbød FællesOffentligt IT for 6 måneder siden en kontrakt til implementering af disse 

løsninger. Blandt de indkomne tilbud er der udvalgt to løsninger som der skal arbejdes videre med. I 
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denne forbindelse er det nødvendigt at ansøge om midler for 2021. Omkostningerne de følgende år 

finansieres direkte på finansloven gennem en reduktion af bloktilskuddet til kommunerne. 

 

Kommunen har ikke godkendt indkøbet af tids- og vagtplansløsningen førend midlerne til indkøbet 

er bevilget. 

 
Kontonummer Bevilling

2021 
531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206-

001 

Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata 

fælles/IT projekter/anskaffelse tidsregistrering og vagtplan 

 

Vagtplan løsning 

Implementering 

Drift 

 

81.000 

35.000 

Tidsregistrering 

Implementering 

Drift 

 

 

781.000 

110.000 

Omkostning i alt 1.007.000 

 

ESDH - Sundhedsstyrelsen 

I forbindelse med implementering af GetOrganised til brug sammen med det nye løsning på 

sundhedsområdet er der behov for ansættelse af yderligere personale i Fællesoffentligt IT. Budgettet 

herfor er per fulde år kr. 2.047.000, hvoraf Qeqqata Kommunia andel udgør kr. 200.000. 

 

Personalet i Fællesoffentlig IT skal koordinere implementering af GetOrganised på tværs af 

kommunerne og selvstyret og på sigt også udgøre en enhed, der i fællesskab med kommunerne, 

initierer ændringer baseret på lovgivning eller ønsker fra kommunerne omkring sagsbehandlings 

flow inden for de fremtidige fagsystemer på borgerservice og velfærdsområderne.  

 
Kontonummer Bevilling

2021 

Overslag 

2022 

Overslag 

2023 

Overslag 

2024 
531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206-

002 

Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata 

fælles/IT projekter/ESDH og Sundhedsløsning 

100.000 200.000 200.000 200.000 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ingen direkte bæredygtige konsekvenser – men mulighed for i fremtiden at have en effektiviseret 

administration, og bedre økonomisk beslutningsgrundlag.  

 

Videre udvikling af kommunens rapporteringsløsning – herunder oversættelse en Grønlandsk model 

Qeqqata Kommunia rapporteringsløsning er i fuld drift og vi arbejder pt. på følgende elementer: 

 Oversættelse af rapporteringsløsningen til Grønlandsk 

 Udvikling i brugen af løsningen, herunder udvikling af flere rapporter som en del af et 

fremtidigt design for rapportering til Kommunale Udvalg og kommunalbestyrelsen 

 Analysere mulighederne for at kombinere ikke finansielle data fra Velfærds og 

Uddannelsesområdet for at kunne analysere udbyttet af vores investeringer i disse områder 
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Samtidig samarbejdet vi med Fællesoffentligt IT hvor bl.a. Selvstyret og andre kommuner har 

udtrykt ønske om at kunne overgå på den PowerBi løsning som vores kommune har udviklet og 

implementeret. Såfremt dette skulle blive gennemført vil driftsomkostningerne på 

rapporteringsløsningen falde. 

 
Kontonummer Bevilling

2021 

Overslag 

2022 

Overslag 

2023 

Overslag 

2024 
531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206-

003 

Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata 

fælles/IT projekter/videreudvikling af rapporteringsløsning 

200.000 200.000 200.000 200.000 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Efter gennemførsel af ERP, HR, tidsregistrering/vagplanløsningen og senere løn løsningen vil det 

fællesoffentlige Grønland have en moderne administrativ løsning der i det daglige vil flytte 

indsatsen væk fra administrative arbejder til bedre at kunne understøtte kommunen i sin fremtidige 

udvikling, og dermed fremme bedre service til borgeren. Implementeringen af løsningerne er en 

investering i fremtiden ligesom løsningerne efter fuld implementering, vil frigive ressourcer til 

andre formål, da der i direkte administration vil være behov for færre ressourcer i fremtiden. 

 
Kontonummer Bevilling

2021 

Overslag 

2022 

Overslag 

2023 

Overslag 

2024 
531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206-

001 

Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata 

fælles/IT projekter/anskaffelse tidsregistrering og vagtplan 

1.007.000    

531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206-

003 

Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata 

fælles/IT projekter/videreudvikling af rapporteringsløsning 

200.000 200.000 200.000 200.000 

531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206-

002 

Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata 

fælles/IT projekter/ESDH og Sundhedsløsning 

 

100.000 

 

200.000 

 

200.000 

 

200.000 

 

I alt 1.307.000 400.000 400.000 400.000 

 

 

Administrationens vurdering 

Investeringen i nye IT løsninger er nødvendig da løsningerne der i dag er i brug i Grønland er 

teknisk forældede og derfor dårligt kan tilfredsstille de krav som et moderne samfund har til 

levering af økonomiske rapporter og data til evaluering af projekter og andre nye tiltag. Samtidig 

fastholdes det, at alle skal anvende samme løsning, hvorfor rokeringer af personale mellem 

enhederne er lettere.  

 

Administrationen indstiller derfor sagen til Økonomiudvalgets godkendelse og anbefaler at sagen 

sendes til endelig bevilling i Kommunalbestyrelsen. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens godkendelse følgende 

ansøgninger, 

1. 2021 Tillægsbevilling på kr. 1.007.000 til implementering og drift i 2021 af tidsregistrering 

og vagtplanløsning 
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2. Tillægsbevilling på kr. 200.000 til videreudvikling af kommunens rapporteringsløsning i 

budgetåret 2021 og overslagsårene 2022-2024 

3. 2021 Tillægsbevilling til kr. 100.000 opstart af fællesoffentligt ESDH system 

4. 2022-2024 tillægsbevilling i overslagsår på kr. 200.000 per år til drift af Fællesoffentlig 

ESDH system  

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 16. marts 2021 godkendt indstillingen til viderebehandling i 

kommunalbestyrelsen. 

 

Indstilling  

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

1. 2021 Tillægsbevilling på kr. 1.007.000 til implementering og drift i 2021 af tidsregistrering 

og vagtplanløsning 

2. Tillægsbevilling på kr. 200.000 til videreudvikling af kommunens rapporteringsløsning i 

budgetåret 2021 og overslagsårene 2022-2024 

3. 2021 Tillægsbevilling til kr. 100.000 opstart af fællesoffentligt ESDH system 

4. 2022-2024 tillægsbevilling i overslagsår på kr. 200.000 per år til drift af Fællesoffentlig 

ESDH system  

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Ingen  
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Punkt 3.3 Nødvendige tiltag vedr. overgang til ny affaldshåndtering frem til 2023 

Journalnr. 06.02.01 

 

Baggrund 

Det fælleskommunale affaldsselskab Esani A/S og ejer kommunerne Qeqqata Kommunia, 

Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq og Kommune Qeqertalik har ultimo februar 2021 

underskrevet en driftsaftale mellem parterne jf. bilag 2. Driftsaftalen er den sidste nødvendige 

forudsætning for selskabets driftsøkonomiske forhold over for dokumentationskravene til 

finansieringsinstitutterne, der forventes at tilbyde byggekredit og langsigtet finansiering af de 

kommende forbrændingsanlæg i første kvartal 2021. 

 

Driftsaftalen mellem parterne vedrører kommunens aktiviteter, der skal ske forud for ibrugtagning 

af Esani’s fremtidige anlæg, og som behandles i denne sagsfremstilling. 

 

Denne sagsfremstilling fokuserer på forholdet mellem Esani og Qeqqata Kommunia, herunder 

kommunens 2 byer og bygder ekskl. intern affaldshåndtering i Kangerlussuaq, som varetages af 

Selvstyret/Mittarfeqarfiit. Fremtidige planer for Kangerlussuaq behandles under en anden 

sagsfremstilling. 

 

Driftsaftalen pålægger Qeqqata Kommunia en samlet årlig bruger- og lighedsafgift på 4,9 mio. kr. i 

2022 priser for Esani’s ydelser, der omfatter følgende: 

- ESANI afhenter brandbart affald i ejer kommunernes byer og bygder. 

- Afhentningen sker ved kajkant i by eller bygd. 

- Der afhentes kun affald som er anmeldt og pakket i henhold til de forskrevne 

pakkeanvisninger.  

- Erhvervsaffald afhentes kun fra byer, medmindre anden aftale foreligger.   

- Affald fra Sisimiut og Nuuk skal leveres direkte til anlæg jf. forskrevne 

leveringsanvisninger. 

- Bortskaffelse af affaldet sker ved afbrænding på miljøgodkendte forbrændingsanlæg. 

- ESANI kan modtage affald fra tredje part på forretningsmæssige vilkår, dog skal affald fra 

ejer kommunerne have første prioritet.  

 

Afhentning af affald til Kangerlussuaq er inkluderet ved evt. kommunal overtagelse af 

affaldshåndteringen i Kangerlussuaq. 

 

Derudover skal de enkelte kommuner selv varetage og finansiere driftsomkostningerne til den del af 

affaldshåndteringen, der starter fra indsamling fra husholdninger og erhverv, modtagelse af affald i 

stedlige lossepladser, samt intern transport ned til kajkant. Helt konkret skal de enkelte kommuners 

ydelser omfatte: 

- Kommunerne skal sikre at affaldet pakkes jf. de forskrevne pakkeanvisninger. 

- Kommunerne skal levere det pakkede affald lang kajkant når ESANI transportskib anløber 

byen/bygden for affaldsafhentning. 

- For Sisimiut og Nuuk skal Kommunerne sikre at byens 

affaldsproducenterne/affaldstransportører afleverer affaldet på ESANI’s anlæg jf. de 

gældende leveringsbetingelser. 

 

I praksis betyder ovenstående aftaleindgåelse, at tiltaget er udgiftsneutralt for bygdernes 

vedkommende, da tiltaget ikke ændrer på medarbejder forholdene. I forhold til byerne vil 

udliciterede affaldsindsamling via entreprenører være minimalt påvirket, hvorimod 
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driftsomkostningerne til forbrændingsanlægget i Sisimiut vil forsvinde, mens samme omkostninger 

til Maniitsoq forventes at blive minimeret. 

 

Alle kommunerne skal nu komme med nye affaldsregulativer, som må tilpasses i forhold til Esani’s 

krav om modtagelse, og som i sidste ende vil give nye forudsætninger til kommunalt driftsbudget 

for ny affaldshåndtering. Siden Esanis første forbrændingsanlæg vil komme i drift primo 2023, må 

den kommunale driftsbudget tilpasses senest ved behandlingen af budget for 2023 i løbet af 2022. 

 

Nu er der dog lagt op til, at Esani A/S allerede overtager kommunens forbrændingsanlæg fra 1. 

januar 2022, således overgangen fra nuværende og fremtidig drift kan gennemgå en nødvendig 

overgangsperiode med driftstilpasninger. 

 

Samtidig lægges der allerede på nuværende tidspunkt til tillægsbevilling i årene 2021-2024, således 

kommunale forpligtigelser kan planlægges og gennemføres i takt med overgangen fra nuværende 

drift og fremtidige forhold. Nødvendige investeringer i årene 2021-2024 omfatter følgende: 

1. Indkøb af affaldscontainere til brug ved land- og søtransport i og fra Maniitsoq. 

2. Ombygning af forbrændingsanlægget til modtagelses center i Maniitsoq, samt nedtagning 

eller ombygning til anden brug af eksisterende forbrændingsanlæg i Sisimiut. 

3. Oprydning på eksisterende lossepladser. 

4. Sikring af løbende affaldstransport fra bygderne under overgangsperioden. 

 

Regelgrundlag  

Nukissiorfiit har ansvar for drift og vedligeholdelse af fjernvarmenettet – samt forsyningen af 

fjernvarme. 

- Kommunerne skal selv vedligeholde deres aktiver. 

- Nukissiorfiits leveringsbetingelser om fjernvarme og elvarme. 

- Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. 

-   Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. 

-   Vedtægter, ESANI A/S. 

-   Driftsaftale mellem kommunerne og Esani A/S. 

 

Faktiske forhold 

Forarbejdet med det fælleskommunale forbrændingsanlæg og selskabsdannelse af Esani A/S har 

været præget af, at samtlige kommuner den dag i dag har ret store forbrug på affaldshåndtering, 

uden at affaldet behandles både sundheds- og miljørigtigt, og renoveringsbehovene til stort set alle 

forbrændingsanlæg har eksploderet henover tiden. Der måtte handles på en anden måde end 

forholdene var, og stadig er i dag. 

 

OTM fik udarbejdet tilstandsundersøgelser for eksisterende forbrændingsanlæg i Sisimiut og 

Maniitsoq efterår 2015 fra Babcock & Wilcox Vølund. Konklusionen vedr. Sisimiut anlægget fra 

1998 var en klokkeklar anbefaling om at opføre et nyt anlæg, da eksisterende anlæg trods sin 

rimelige teoretiske kapacitet til hele kommunens affaldsmængder ikke har været varetaget 

forsvarligt igennem hele dens driftsperiode, og mistet en stor del af den praktiske kapacitet. 

Konklusionen for det nyere anlæg i Maniitsoq var, at den ikke var så medtaget som anlægget i 

Sisimiut, men havde behov for en betydelig reinvestering på 74 mio. kr. for at kunne blive 

opgraderet til nutidens standard. Selvom anlæggene er i drift, er deres praktiske kapacitet blevet 

mere og mere udfordret pga. manglende vedligehold, mens deponering af miljø og sundhedsfarlig 

affald, der ikke kunne nå at blive brændt og er til stor gene til omkringliggende natur og 

folkesundheden, er vokset år for år. Nypriser til begge anlæg i samme kapacitet er ca. 130 mio. kr. 

hver, hvilket ikke er særlig mindre end de større anlæg der er planlagt i dag. Man kan heller længere 
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lave så små forbrændingsanlæg, som lever op til nuværende miljøkrav, og derfor ikke ville blive 

miljøgodkendt af Grønlands Selvstyre. 

 

Samme historie om manglende fokus på nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsaktiviteter var 

også gældende for kommunale administrations-, institutions- og erhvervsbygninger frem til 

26.05.2016, hvor Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse godkendte indstilling på en årlig 

renoveringspulje på samlet 13,5 mio. kr. under administration af OTM, som stadig er aktuel.  

Kommunalbestyrelsens beslutning om renoveringspuljen er nok en af de mest økonomisk 

ansvarlige beslutninger igennem tiderne, da bygningerne udgør summen af kommunale 

anlægsinvesteringer fra mange årtier i økonomisk værdi, og denne værdi falder i takt med 

manglende vedligehold, indtil man i værste tilfælde bliver nødt til at nedrive og komme med meget 

dyre erstatningsbygninger. Til sammenligning er værdien af årlige kommunale anlægsmidler 

ganske lille i forhold til eksisterende bygningsmasses økonomiske værdi. Heldigvis har kommunale 

boliger været administreret og gjort af INI A/S, og er blevet varetaget væsentligt bedre en for øvrige 

kommunale bygninger igennem årene.  

 

I forhold til forbrændingsanlægget i Sisimiut har OTM efterfølgende iværksat et samarbejde med 

Nukissiorfiit og underskrevet en samarbejdsaftale om udvidelse af fjernvarmenettet, hvortil salg af 

fjernvarme fra eksisterende forbrændingsanlæg foregik. Samtidig underskrev parterne en salgsaftale 

ud fra oliefortrængningsprisen, så fjernvarmesalget, der ellers har været praktiseret i længere tid, nu 

foregik på baggrund af en skriftlig aftale, og nu med en væsentlig større mulighed for salg. At det 

kunne lade sig gøre at indgå en salgsaftale, der også bliver praktiseret kunne lade sig gøre pga. 

vandkraftværkets kapacitet ikke er nok til at dække det samlede varme- og energibehov i Sisimiut, 

og vandkraftværket ikke har udvidelsesmuligheder. Tidligere handling med disse tiltag kunne have 

betydet opretholdelse af oprindelig tilstand af de meget dyre forbrændingsanlæg med forøgede 

fjernvarmeindtægter mens den praktiske kapacitet af forbrændingsanlægget var høj, men det var for 

sent pga. skratende tilstand af forbrændingsanlægget og betydelig nedsat evne til at producere 

varme end før.  

 

Qeqqata Kommunias gældende affaldsplan blev udarbejdet på baggrund af de indgåede salgs- og 

samarbejdsaftaler med Nukissiofiit, og indeholdt derfor en business case i forhold tilblivelse af 

målsætningerne, hvor man også lagde større vægt på økonomiske incitamenter ud over de 

sundheds- og miljøfaglige målsætninger. 

 

I forhold til fuld udnyttelse af salgsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit, som med 

nuværende forbrug på byens fjernvarmenet svarer til årlig salg til ca. 20 mio. kr. var der behov for 

væsentlig større kapacitet og væsentlig flere affaldsmængder end hvad kommunen selv kan 

producere. Som midlertidig løsning på leveranceproblemerne til Nukissiorfiits fjernvarmenet blev 

der ansøgt om budget og købt et spildolieanlæg, samt aftalt fordelagtig modtagelsesordning af 

spildolie fra Kommuneqarfik Sermersooq. Tiltaget opretholdt fjernvarmesalget med årlige indtægter 

på ca. 2-4 mio. kr. årligt trods massive problemer med forbrændingsanlægget, og som er med til at 

reducere forbruget på driftskontoen. Dog vokser ubehandlet affald stadigvæk. 

 

Fælles tiltag på fælleskommunale forbrændingsløsning blev født under kommunernes og Selvstyrets 

miljødage i Nuuk forår 2018, hvor Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq især havde 

oplæg om behovet for et landsdækkende løsning. Daværende oplæg fra Qeqqata Kommunia ses på 

bilag 1, som argumenterede for et landsdækkende anlæg i Sisimiut og opretholdelse af anlægget i 

Nuuk ud fra landsdækkende drifts- og energiforsyningsbetragtninger og forskellige 

ejerskabsmodeller. De enkelte kommuner aftalte at mødes igen få måneder efter og arbejde videre 

med de ideer, som Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq kom med til miljødagene, 

og lavede et fælles notat. I forbindelse med anbefalinger fra en fælleskommunal arbejdsgruppe 
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nedsat i foråret 2018, blev det på Politisk koordinationsgruppe møde (PKG) d. 25. september 2018 

vedtaget, at gå videre med processen vedrørende etablering af en fælleskommunal affaldsløsning 

for hele Grønland.  

 

Qeqqata Kommunia og øvrige ejer kommuner af Esani A/S behandlede herefter politiske 

indstillingspunkter til samtlige kommuner om selskabsdannelse for fælleskommunal affaldsløsning, 

som blev godkendt. Efterfølgende har Avannaata Kommunia trukket sig, men har stadigvæk 

mulighed for at vende tilbage. 

 

Efter Selskabsdannelse primo 2019 har Esani efterfølgende fundet frem til et investeringsbehov på 

sammenlagt 453 mio. kr. ud fra nuværende overslag baseret på licitationer til maskindele og 

projektmateriale for bygningerne, og arbejdet videre med at sikre finansiering fra følgende 

indtægtskilder: 

1. Der er sikret lån og tilskud fra ejer kommunerne på sammenlagt 41,6 mio. kr. 

2. Der er sikret drifts- og anlægstilskud på sammenlagt 56,0 mio. kr. fra Grønlands Selvstyre 

3. Der er sikret tilskud fra Nukissiorfiit på 2,5 mio. kr. 

4. Esani A/S arbejder pt. på at hente resterende finansieringsbehov igennem finansierings 

aftaler med 3 banker i form af midlertidig byggekredit og efterfølgende konvertering til 

langsigtede lån. 

 

I forhold til fremtidige driftsindtægter, hvor ydelserne til bankerne og omkostninger til 

selskabsdriften skal betales fra har Esani A/S underskrevet salgsaftaler med Nukissiorfiit svarende 

til oliefortrængningsprisen (svarende til ca. 20 mio. kr. i dag, og afhængigt primært af forbrug 

oliepris) i Sisimiut og et årligt fast beløb på 2,5 mio. kr. i Nuuk. Modsat eksisterende aftale mellem 

Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit med kort opsigelsesperiode fra Nukissiorfiits side er disse 

aftaler gældende for en 30 årig periode, og sikrer dermed indtægtsgrundlagene i hele 30 års løbetid.  

 

Nu er der indgået en underskrevet driftsaftale mellem Esani A/S og hvert ejer kommune vedr. 

selskabets og de enkelte kommuners fordeling af ydelser på det samlede affaldshåndtering, samt 

årlige bruger- og lighedsafgifter på sammenlagt 21,4 mio. kr. årligt, som skal tilgå Esani A/S. 

Selskabet vil også arbejde på at indgå særskilte driftsaftaler med interesserede kommuner vedr. 

forsendelse og viderebehandling af genanvendeligt affald, ligesom øvrige udviklingsprojekter 

såsom retursystemer på dagligvarer også indgår i fremtidige indtægts muligheder for selskabet. 

Disse vil komme selskabet og ejer kommunerne til gode, men er ikke indregnet i 

finansieringsanalysen. 

 

Med disse aftaler er der lagt op til først og fremmest finansiering af anlægsomkostningerne til 2 

store forbrændingsanlæg og en række spildolieanlæg til øvrige større byer i landet, og dernæst 

nødvendige omkostninger til årlige driftsomkostninger, og ikke mindst løbende vedligeholdelses- 

og fremtidige reinvesteringer på en 30 årig periode fra det tidspunkt, hvor anlæggene bliver 

ibrugtaget. Selvom det siger sig selv at der er nødvendigt med bæredygtig drift og økonomi, er det 

også et krav fra finansieringsinstitutterne, at anlæggene er i forsvarlig drift de næste 30 år. Med 

ovenstående økonomiske forhold er der dermed lagt op til opfyldelse af kravene. 

 

Det forventes af de sidste finansierings aftaler mellem Esani og bankerne er på plads i første kvartal 

af 2021, hvorefter anlæggelse kan starte. Klargøring af byggepladsen har allerede været udført, 

ligesom dele af licitationerne allerede har været gennemført, og projekteringerne er ved at blive 

fuldt gennemført til licitationsformål i foråret, når finansieringerne er på plads. 

 

I forhold til overgang fra nuværende affaldshåndtering til fremtidige forhold har Esani og de enkelte 

kommuner udført større antal succesfulde pilotprojekter i forhold til affaldstransport, hvor 
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afhentning af ind lejet affaldsskib til byer og bygder har været gennemført de seneste år, og 

forskellige byer og bygder har gennemført forskellige måder at pakke affald på.  

 

I forhold til Qeqqata Kommunia vil stedlig affaldshåndtering i Sisimiut naturligvis blive minimalt 

når de nye forbrændingsanlæg er i drift, og anløbsintervallet af Maniitsoq med affaldsskibet vil 

være høj modsat andre steder på kysten, da byen ligger tæt på Sisimiut. Dette forhold betyder, at der 

stort set ikke vil være nævneværdige affaldsmængder på midlertidig deponi, men affaldet kan losses 

direkte på specielle containere egnet til lastbiler med hurtige containerløfteenheder og affaldsskibets 

løftekapacitet. Det betyder, at de fremtidige kommunale affaldshåndtering i både Sisimiut og 

Maniitsoq bliver reducerede pga. følgende forhold: 

1. Placering af forbrændingsanlæg i Sisimiut, dog modvirket med Esani’s lighedsafgift i 

forhold til ejer kommunerne. 

2.  Containerbaseret høj besejlingsinterval af Maniitsoq med affaldsskibet, der reducerer 

behovet for manuel affaldsindpakning med forholdsvis dyre driftsomkostninger og 

begrænsede ombygningsbehov for forbrændingsanlægget i forhold til øvrige 

forbrændingsanlæg i kysten, der skal ombygges til pakkecentre. Eksisterende losseplads skal 

dog gennemgå en mindre ombygning sammen med tilpasning af udendørs faciliteter. 

 

Eksisterende seneste tiltag i Qeqqata Kommunias bygder vil kunne blive videreført, men med 

Esanis finansiering af affaldstransporterne, hvorfor der også er behov for genfinansiering til at 

videreføre foreløbige affaldstransport fra bygderne frem til 2023, hvor Esani begynder at stå for 

transporten. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Der har allerede været beskrevet både sundheds- og miljømæssige perspektiver for projektet i 

løbende sagsfremstillinger, og nedenstående handler mere om prioriteringer af kommunale og 

landsdækkende projekter i forhold til økonomiske forhold. 

 

Modsat private selskaber er det ikke et krav for kommunerne at angive værdierne af aktiverne, 

herunder eksisterende bygningers værdi, i årsregnskaberne. Private selskaber skal netop bl.a. angive 

værdierne af deres aktiver, og reduktioner af disse værdier bl.a. i form af manglende vedligehold. 

Disse opgøres fra år for år, så man på denne måde har indbygget et regnskabsmæssigt værktøj i 

forhold til at passe på de investerede værdier. Når kommunerne ikke har været påpasselige med 

øvrige værktøj til at holde deres tidligere investeringer ved lige, så taberne man store værdier 

henover tiden i form af renoveringsefterslæb. Det er evident, at kommunerne i Grønland ikke har 

været særlig gode til at passe på deres eksisterende forbrændingsanlæg, og med Esani’s 

selskabskonstruktion vil man bl.a. gøre op med disse negative forhold, hvor samfundet tilsammen 

har mistet store værdier henover årene. Disse forhold har også gjort sig gældende for Qeqqata 

Kommunias administrations-, institutions- og erhvervsbygninger frem til dannelsen af 

renoveringspuljen i 2016.  

 

For en kommune med begrænsede økonomiske midler er det afgørende, at gældende kommunale 

opgaver løbende udføres til forventningerne, udvikles og fremtidssikres. I modsat fald vil de 

komme til last i forhold til nye kommunale investeringer, der i dag hverken drives eller findes.  

 

At investere til nye kommunale opgaver eller projekter, uden at varetage udvikling og 

fremtidssikring af eksisterende forpligtigelser vil på sigt blot gøre problemerne større, medmindre 

nye investeringer indeholder besparelser eller har høj sandsynlighed for at medvirke til forøgede 

indtægter. 
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Denne projekt mellem Esani og ejer kommunerne er en udvikling af igangværende kommunale 

forpligtigelser, hvor der er lagt op til modernisering af nuværende forhold for alle deltagende 

kommuner, fremtidssikring, miljø- og sundhedsmæssige, samt økonomiske gevinster for alle 

involverede. 

 

I forhold til national økonomi medfører projektet blandt andet reducering af forbruget for fossile 

brændstoffer op til ca. 40 mio. kr. om året baseret på nuværende oliefortrængningspris, såfremt 

begge anlæg leverer varme til eksisterende fjernvarmenet til maksimal kapacitet – såfremt 

vandkraftværket i Nuuk får behov for ekstra tilført energi fra forbrændingsanlægget. Samtidig 

bliver der skabt mere aktivitet i erhvervslivet i forhold affaldets vej fra husholdninger fra byer og 

bygder frem til afbrænding. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Som det fremgår af baggrunden for denne sagsfremstilling vil tiltaget udelukkende medføre 

ændringer til driftsbudgettet for eksisterende forbrændingsanlæg i Maniitsoq og Sisimiut efter 

overgang til nye forhold, hvor driftsomkostninger til affaldshåndtering og entreprenørudgifterne til 

dagrenovation i byerne skønnes at være udgiftsneutrale. 

 

Dog vil fremtidige driftsudgifter blive tilpasset efter kravene for indlevering af affald til Esani fra 

kommunernes side, og vil blive gjort via nye affaldsregulativer og affaldstakster til forbrugerne. 

Disse tiltag iværksættes snarest, og vil blive gjort senest i forbindelse med budgetbehandling for 

2023. Dog skønnes det, at man ikke kommer til overskride nuværende forbrug på 

forbrændingsanlæggene, der fluktuerer fra år til år pga. forskellige salgsmængder til 

fjernvarmenettet, og i 2020 var på 4,3 mio. kr. i Sisimiut (562040300) og 2,0 mio. kr. i Maniitsoq 

(563030300) inklusive indtægter i begge steder. Byrdefordelingen af affaldshåndteringen mellem 

forbrugerne (primært erhverv) og kommunen fordeles af de kommende affaldsregulativer, ligesom 

der er mulighed for at tilpasse forventede indtægter via taksterne. Ved indførelse af vægtning af 

affaldsmængderne i Sisimiut og Maniitsoq skønnes der allerede på nuværende tidspunkt mere 

effektiv indkrævning med samme takster efter erfaringerne fra Nuuk affaldscenter, der foretager 

vægtning. 

 

Såfremt overtagelse af driften af lossepladsen i Sisimiut overtages af Esani fra 1. januar 2022 og 

frem til ibrugtagning af den nye forbrændingsanlæg engang i 2023 er der udsigt til besparelse på 

den årlige driftsudgift for kommunen, der som nævnt ovenfor er forskellig fra år til år, og var på 4,3 

mio. kr. i 2020 under 562040300. Samtidig kan Esani A/S overtage drift af jerndumpen i samme 

periode, hvor kontrakten med nuværende entreprenør med årssum på 350.000 kr. udløber 1. august 

2021, medmindre der forinden er indgået en aftale ift. gældende kontrakt på bilag 4. Kontrakten 

med samme entreprenør må derfor forlænges frem til 31. december 2021 for at få en glidende 

overgang mellem eksisterende entreprenør og Esani A/S.  

 

Qeqqata Kommunia og Esani A/S må arbejde på at sikre formelle tillægsaftaler til driftsaftalen ift. 

samtlige genanvendelig affald fra og med formel overgang til fremtidig affaldshåndtering, såfremt 

disse er til nytte til begge parter, som sker fra ibrugtagningstidspunktet af den nye 

forbrændingsanlæg i Sisimiut engang i 2023. 

 

For at få en gnidningsfri overgang mellem nuværende og fremtidig affaldsbehandling i kommunen 

er der behov for følgende tillægsbevillinger i anlægsbudgettet fordelt på årene 2021-2024: 
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Såfremt der kommer tillægsbevilling til ovenstående formål, vil administrationen oprette et enkelt 

anlægskonto med projektnavnet ”Overgang til ny affaldshåndtering” med samlet bevilling på 8,2 

mio. kr. Beløbet fordeles mellem årene 2021-2024 i henhold til ovenstående skemas summerings 

tal. 

 

Alternativt må der bevilges 2 mio. kr. i 2021, og resterende midler må teknisk udvalg ansøge i 

forbindelse med budgetbehandling for 2022. Dog er denne løsning den ulempe, at man ikke længere 

ville kunne planlægge alle aktiviteter i god tid pga. usikkerheder om finansiering. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at nødvendige tillægsbevilling i form af anlægskonto på 8,2 

mio. kr. fordelt mellem 2021-2024 er en nødvendighed for gennemførelse af aktiviteterne nævnt 

under ”økonomiske og administrative konsekvenser” i forhold til et så gnidningsfrit som muligt 

overgang mellem nuværende og fremtidig affaldsbehandling, således disse nødvendige aktiviteterne 

kan planlægges i god til som muligt mellem Qeqqata Kommunia og Esani A/S. 

 

Det er også administrationens vurdering, at overlevering af det daglige drift af eksisterende 

forbrændingsanlægget i Sisimiut inklusive modtagefacilitet af jern- og genanvendeligt affald i 

Sisimiut fra og med 1. januar 2022 tilsvarende er en nødvendighed for både Esani A/S og Qeqqata 

Kommunia. I forhold til Esani vil selskabet sikre en praktisk overgangsperiode, og for Kommunens 

vedkommende spare kommunen for en varierende årlig forbrug for forbrændingsanlægget, der i 

2020 var på 4,3 mio. kr. efter indtægter jf. ”økonomiske og administrative konsekvenser”. Med 

andre ord er der udsigt til, at tillægsbevillings størrelse på 8,2 mio. kr. indhentes efter et par års 

drift. 

Sted Omkostninger Budget 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Budget 

2024

Kommentar

Sisimiut Ombygning af 

forbrændings 

anlægget

-           -           2.000.000 Der forhandles med Esani om overtagelse 

af fra og med 1. januar 2022. Når 

anlægget ikke længere er i drift kan den 

enten nedrives eller tilpasses til anden 

fremtidig brug. Indtil videre er der regnet 

med nedrivning.

Sisimiut Afdækning af 

eksisterende dump

500.000    Hele pladsen omdannes til containerplads 

- fri for affald.

Maniitsoq Dumpoprydning inkl. 

tømning med 

affaldsskib

1.500.000 -           Oprydning kan allerede ske snarest, så 

man overgår til normal drift snarest.

Maniitsoq Ombygning af 

forbrændingsanlæg

-           1.000.000 Sætte ovnen ud af drift og fjerne 

skorstenen samt tilpasning af bygningen

Maniitsoq Vægt 350.000    Indkøb inkl. fragt og installation, 

scanvægt komodo til ca. 200.000 kr. i 

anskaffelse.

Maniitsoq Containere (ikke 20 

fods)

1.520.000 38 små containere til forsendelse af 

affald. Udgiften reduceres ved genbrug af 

evt. restcontainere fra pilotprojektet i 

Kangerlussuaq.

Maniitsoq Indretning af 

containerplads med 

rampe

200.000    Affaldsbiler skal tømmer direkte til 

containerne.

Øvrige bygder Containere til 

genbrugsaffald

120.000    2x10 fods containere til hvert bygd til 

genbrugsanvendeligt affald.

Øvrige bygder Affaldstransport indtil 

Esani kommer i drift

500.000    500.000    Bliver en del af kommunens brugerafgift, 

når nye forbrændingsanlæg er i drift.

I alt Investeringsbehov 

til eksisterende 

anlæg

2.000.000 2.340.000 350.000    3.500.000 Ved investeringer alene til 

eksisterende kommunale 

affaldscentre.
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Dog lægges der ikke op til finansiering af ovenstående behov for tillægsbevillinger fra 

driftskontoen, da nuværende budgetfordelingen inden for det samlede teknik- og forsyningsområde 

(gamle konto 2 og 6) er mere eller mindre vilkårlig i det nye regnskabssystem, bortset fra det 

samlede overordnede bevilling. Der er også pt. større usikkerhed mellem faktisk lønforbrug og hvad 

det nye økonomisystem angiver for hele teknik- og forsyningsområdet. Disse dagligdags relaterede 

økonomiske forhold behandles for sig, og vil komme i form af måneds-, kvartals- og årsrapporter til 

relevante politiske udvalg. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller over for teknisk udvalg, udvalget for Økonomi og 

Kommunalbestyrelsen: 

 

-at administrationen får bemyndigelse til at overføre driften af forbrændingsanlægget inkl. drift af 

jerndumpen i Sisimiut inkl. personale og faciliteter til Esani A/S fra og med 1. januar 2022, og lade 

Esani A/S stå for driftsomkostningerne. Faciliteter og materiel returneres til Qeqqata Kommunia 

ved overgang til Esani’s nye forbrændingsanlæg. 

 

-at administrationen bemyndiges til at indgå forhandling og kontraktforlængelse med nuværende 

entreprenør på jerndumpen om forlængelse af eksisterende kontrakt frem til 31. december 2021, og 

evt. behov for mindre tillægsbevilling (årskontrakten udgør fastbetaling på 350.000 kr. og 

mængdeafregning af afleverede fraktioner) behandles senere. 

 

-at der gives tillægsbevilling på sammenlagt 8,19 mio. kr. fordelt på budgetårene 2021-2024 i 

henhold til skema under ”administrative og økonomiske konsekvenser” til en ny konto ”Overgang 

til ny affaldshåndtering”, som administrationen efterfølgende opretter. 

 

-at administrationens orientering om Esani A/S’s og Qeqqata Kommunias driftsaftale tages til 

efterretning. 

 

-at administrationens orientering om behov for udarbejdelse af nye affaldsregulativer og 

affaldstakster, og deraf nødvendige tilpasninger af driftsbudgettet gennemføres senest i forbindelse 

med budgetbehandlingen for 2023 tages til efterretning. 

 

Udvalg for Teknik behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 4. marts 2021 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling  

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at administrationen får bemyndigelse til at overføre driften af forbrændingsanlægget inkl. drift af 

jerndumpen i Sisimiut inkl. personale og faciliteter til Esani A/S fra og med 1. januar 2022, og lade 

Esani A/S stå for driftsomkostningerne. Faciliteter og materiel returneres til Qeqqata Kommunia 

ved overgang til Esani’s nye forbrændingsanlæg 

 

-at administrationen bemyndiges til at indgå forhandling og kontraktforlængelse med nuværende 

entreprenør på jerndumpen om forlængelse af eksisterende kontrakt frem til 31. december 2021, og 

evt. behov for mindre tillægsbevilling (årskontrakten udgør fastbetaling på 350.000 kr. og 

mængdeafregning af afleverede fraktioner) behandles senere 
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-at der gives tillægsbevilling på sammenlagt 8,19 mio. kr. fordelt på budgetårene 2021-2024 i 

henhold til skema under ”administrative og økonomiske konsekvenser” til en ny konto ”Overgang 

til ny affaldshåndtering”, som administrationen efterfølgende opretter 

 

-at administrationens orientering om Esani A/S’s og Qeqqata Kommunias driftsaftale tages til 

efterretning 

 

-at administrationens orientering om behov for udarbejdelse af nye affaldsregulativer og 

affaldstakster, og deraf nødvendige tilpasninger af driftsbudgettet gennemføres senest i forbindelse 

med budgetbehandlingen for 2023 tages til efterretning 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 16. marts 2021 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling  

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at administrationen får bemyndigelse til at overføre driften af forbrændingsanlægget inkl. drift af 

jerndumpen i Sisimiut inkl. personale og faciliteter til Esani A/S fra og med 1. januar 2022, og lade 

Esani A/S stå for driftsomkostningerne. Faciliteter og materiel returneres til Qeqqata Kommunia 

ved overgang til Esani’s nye forbrændingsanlæg 

 

-at administrationen bemyndiges til at indgå forhandling og kontraktforlængelse med nuværende 

entreprenør på jerndumpen om forlængelse af eksisterende kontrakt frem til 31. december 2021, og 

evt. behov for mindre tillægsbevilling (årskontrakten udgør fastbetaling på 350.000 kr. og 

mængdeafregning af afleverede fraktioner) behandles senere 

 

-at der gives tillægsbevilling på sammenlagt 8,19 mio. kr. fordelt på budgetårene 2021-2024 i 

henhold til skema under ”administrative og økonomiske konsekvenser” til en ny konto ”Overgang 

til ny affaldshåndtering”, som administrationen efterfølgende opretter 

 

-at administrationens orientering om Esani A/S’s og Qeqqata Kommunias driftsaftale tages til 

efterretning 

 

-at administrationens orientering om behov for udarbejdelse af nye affaldsregulativer og 

affaldstakster, og deraf nødvendige tilpasninger af driftsbudgettet gennemføres senest i forbindelse 

med budgetbehandlingen for 2023 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

Bilag 

1. QK’s oprindelige oplæg op til fælleskommunalt affaldsløsning før selskabsdannelse. 

2. Driftsaftale mellem kommunerne og Esani A/S. 

3. Fælleskommunalt notat. 

4. Gældende jernskrotkontrakt i Sisimiut 
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Punkt 3.4  Dagsordensforslag vedr. ansættelse af en socialrådgiver i folkeskolen 

Journal nr. 06.02.01 

 

Baggrund 

Formand for Udvalg for Uddannelse Evelyn M. Frederiksen, har d. 19. oktober fremsendt et punkt 

til dagsorden:  

”Som bekendt er Qeqqata Kommunia i gang med flere indsatser vedr. folkeskole og i samarbejde 

med UNICEF om oprettelse af Rettighedsskoler i Sisimiuts folkeskoler, er det fortsat stort behov 

for at realisere udvalgets ønske om at ansætte en socialrådgiver i folkeskolen. Som bekendt har vi 

oprettet stillinger for at styrke MISI, men hvis vi skal foretage noget konkret, er det nødvendigt at 

ansætte en med forbindelse til skolen, da disse også er efterspurgte under mødet med 

skolebestyrelserne. 

Nuværende har politiet udtalt i deres rapportering, at det er højst nødvendigt med en konkret tiltag 

at får oprettet en sådan stilling, da det har betydning for den særlige handleplan, samt børnene under 

deres udtalelse har anbefalet at får en socialrådgiver ansat i skolerne, og dette er vores pligt at 

opfylde som den mindste, hvis vores børn skal have den bedste service.”  

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen 

Inatsisartut lov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn. 

 

Faktiske forhold 

Nuværende ordning med socialrådgivere, som arbejder med elever i folkeskolen er ansat i Området 

for Velfærd. Der er 1 socialrådgiver til hver by, Sisimiut og Maniitsoq, som har tilknytning til 

folkeskolerne. Kommunalbestyrelsen bevilgede fra budgetåret 2018 midler til ansættelse af flere 

socialrådgivere i Området for Familie (nu Område for Velfærd) i både Sisimiut og Maniitsoq. På 

denne baggrund blev det besluttet at de 2 af stillingerne bør være tilknyttet folkeskoler i hhv. 

Sisimiut og Maniitsoq.  På Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritids ordinære møde 

03/2019 d. 4. marts 2019 drøftede udvalget evaluering af socialrådgiverordningen. Til mødet blev 

drøftet behov for opnormering af socialrådgivere i Sisimiut. Evalueringen peger ligeledes på at der 

er behov for en række forbedringer på området, således at forbedringer kan bidrage til at styrke den 

forebyggende indsats. Da blev det også konstateret at Område for Velfærd i Sisimiut har i en 

periode været nødsaget til midlertidigt at flytte socialrådgiveren fra skolerne til børne- og 

ungesagsbehandling, da Området for Velfærd akut mangler medarbejdere.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt at funktionen som socialrådgiver i folkeskolerne får systematik og rutiner i 

forhold til funktionens opgaver og rolle på skolerne, så ordningen er tydelig for alle parter. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Hvis socialrådgiverstillingsnormeringerne i Området for Velfærd ikke flyttes til folkeskolernes 

normering i Maniitsoq og i Sisimiut, kræver det tillægsbevilling til hver byskole. En udgift på 

socialrådgiverfunktionen på første trin er på ca. 30.500 kr. inkl. Arbejdsgiverudgifter. Ved 

opnormering af ansatte i folkeskolen vil det derfor være nødvendigt med tillægsbevilling på 

366.000 kr. pr. år.  
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Administrationens vurdering 

Socialrådgiver i folkeskolen bør ske i tæt samarbejde i mellem Området for Velfærd og Området for 

Uddannelse og bør ses som et led i styrkelsen af den tidlige og forebyggende indsats rettet mod 

udsatte børn og unge. Fordelen ved at socialrådgiverne er ansat i Området for Velfærd er, at 

socialrådgiverne kan tage elevsagerne og foretage myndighedssagsbehandling i Område for 

Velfærds regi. Ulempen ved at socialrådgiverne ansættes i folkeskolerne vil være, at de ikke vil 

kunne myndighedssagsbehandle elevsagerne, da denne opgave er knyttet til Område for Velfærd.  

 

Skolesocialrådgiverfunktionen vil være udelukkende forebyggende. Der skal derfor fortsat arbejdes 

med at formulere, hvorledes man gør for optimal brug af socialrådgiverens faglighed og viden i 

forhold til at forbedre den generelle viden om og samarbejdet med skolerne i hele 

børnefamilieenheden. 

 

Formålet med skolesocialrådgivernes indsats på skolen kan være:  

• At forebygge at børnenes vanskeligheder udvikler sig  

• At fremme kommunikationen mellem familierne og det sociale system  

• At fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familierne og skolen  

• At sikre dialogen mellem socialcenter og skole, når der foretages underretninger og 

skoleudtalelser i forhold til skolens børn  

• At understøtte skolen i, at Området for velfærd modtager kvalificerede underretninger om børn 

med behov for særlig støtte, når barnets problemer ikke kan afhjælpes gennem de støttefunktioner 

skolen normalt trækker på 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Udvalget for Uddannelse om hvorvidt  

- socialrådgiverne ansættes i Atuarfik Kilaaseeraq, Minngortuunnguup Atuarfia og 

Nalunnguarfiup Atuarfia 

- normeringer bevilget i budgetåret 2018 flyttes fra Området for Velfærd til by skolerne 

- sagen sendes videre til Udvalget for Velfærd og til Økonomiudvalget til endelig 

godkendelse 

 

Udvalg for Velfærds behandling af sagen 

Udvalget for velfærd har under sit møde d. 8. december 2020 behandlet sagen, hvor udvalget afviser 

flytning af normeringer, men indstiller til udvalget for uddannelse, at der etableres nyoprettelse af 

pædagoger /terapeutstillinger til begge skoler af Område for Uddannelse. 

 

Indstilling  

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd at 

1) Socialrådgivernormeringen forbliver på Området for Velfærd 

2) der etableres nyoprettelse af pædagoger/terapeutstillinger til begge skoler af Område for 

Uddannelse 

3) Udvalget for Velfærd godkender indstillingen og sende sagen tilbage til Udvalg for 

Uddannelse som efter behandling sender sagen til Økonomiudvalget til endelig afgørelse.    

 

Administrationens vurdering 

I mellemtiden har Qeqqata Kommunia modtaget høringsmateriale vedr. ændring af Inatsisartutlov 

om folkeskolen d. 14. december 2020 fra Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.  

 

Lovforslaget vil efter vedtagelsen muliggøre at der ansættes en socialfaglig ansat til at varetage 

socialfaglige opgaver i folkeskolen. I høringssvaret bakker Qeqqata Kommunia op om at ansættelse 

af socialfaglig kontakt ansat i folkeskolerne, men har ligeledes i sit svar udtrykt at det vil være en 
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stor økonomisk belastning, hvis skolerne selv skal finansiere den sociale kontaktordning. Såfremt 

der skal etableres en social kontaktordning på skoler i form af en ansættelse af en socialrådgiver, vil 

det betyde at hver skole vil have merudgift på ca. 400.000 kr. til lønudgifter per socialrådgiver. Det 

kræver en tillægsbevilling på i alt 1,2 t. pr. år til 3 byskoler. 

 

Tillægsbevilling foreslås placeret i flg. konti : 
  2021 I overslagsårene 

Månedsløn 

Atuarfik Kilaaseeraq 

572030301-0302015106-122010102-

010570 

167 t. 400 t. 

Månedsløn 

Minngortuunnguup 

Atuarfia 

571030301-0302015101-122010102-

010580 

167 t. 400 t. 

Månedsløn 

Nalunnguarfiup 

Atuarfia 

571030302-0302015102-122010102-

010580 

167 t. 400 t. 

 

Indstilling 

Område for uddannelse indstiller udvalget for Uddannelse til at godkende 

- At der ansættes 3 socialrådgivere som fordeles i hhv. til Atuarfik Kilaaseeraq, 

Minngortuunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia gældende fra 1. august 2021 

- At der søges om tillægsbevilling på kr. 501.000 i 2021 i alt og kr. 1,2 mio. i overslagsårene  

- Sagen sendes videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse 

 

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 8. marts 2021 godkendt indstilling. 

 

Indstilling  

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

-at der ansættes 3 socialrådgivere som fordeles i hhv. til Atuarfik Kilaaseeraq, Minngortuunnguup 

Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia gældende fra 1. august 2021 

-at der søges om tillægsbevilling på kr. 501.000 i 2021 i alt og kr. 1,2 mio. i overslagsårene  

-at sagen sendes videre til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 16. marts 2021 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling  

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

-at der ansættes 3 socialrådgivere som fordeles i hhv. til Atuarfik Kilaaseeraq, Minngortuunnguup 

Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia gældende fra 1. august 2021 

-at der søges om tillægsbevilling på kr. 501.000 i 2021 i alt og kr. 1,2 mio. i overslagsårene  

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

Udtalelse fra Anna Karen Hoffmann: Med hensyn til ansættelse af socialrådgiver/padægog i vores 

kommune, skal de ansatte være bevågen om også at besøge skolerne i bygderne. Med udgangss 

punkt i at behovet i bygderne også er det samme som i byerne. 

 

Bilag 

1. Udvalg for Velfærds behandling af sagen d. 8. december 2020 

2. Evaluering af socialrådgiver og sagsbehandler i skolerne 
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Punkt 3.5 Pilotprojekt, miljøoprydning og kommunal overtagelse af affaldshåndtering i 

Kangerlussuaq 

Journal nr. 06.02.01 

 

Baggrund 

I denne sagsfremstilling lægges der op til først og fremmest stop for åben afbrænding af affald i 

Kangerlussuaq fra sommeren 2021 som følge af en overgangsløsning mellem Qeqqata Kommunia 

og Grønlands Selvstyre op til overgangen til Esani A/S’s affaldsforsendelsessystem fra 2023.  

 

Det går ud på at iværksætte et fællesoffentligt pilotprojekt mellem Qeqqata Kommunia og 

Grønlands Selvstyre, der skal opsamle nye mængder brændbart og genanvendeligt affald fra 

sommer 2021 frem til 2023, så parterne og Esani A/S i denne periode løbende får 

erfaringsopsamling til at kunne planlægge fremtidig affaldshåndtering i Kangerlussuaq, og Qeqqata 

Kommunia og Grønlands Selvstyre kan fortsætte forhandlingerne om mulig kommunal overtagelse 

af affaldshåndteringen når Esani’s nye forbrændingsanlæg er i drift, og forsendelse af affald til den 

tid kan finansieres af Esani. Samtidig med pilotprojektet lægges der også op til en praktisk 

incitament til at oprydde eksisterende lossepladser i Kangerlussuaq, der fortsat må være Selvstyrets 

ansvar i forhold til miljøoprydning. 

 

I forbindelse med Kangerlussuaqs overførsel til Sisimiut Kommune pr. 1. januar 2002 blev de fleste 

normale kommunale ansvarsområder overført fra Mittarfeqarfiit/Hjemmestyret til kommunen. 

Efterfølgende er de resterende normale kommunale ansvarsområder overført til Sisimiut 

Kommune/Qeqqata Kommunia, men der mangler dog stadig et område, nemlig miljøområdet.  

 

Qeqqata Kommunias affaldsplan 2017-2020 med en perspektiveringsperiode frem til 2028 er 

gældende i dag. Jf. affaldsplanens punkt 10.1.10 er der en politisk godkendt målsætning om at 

overtage affaldshåndteringen i Kangerlussuaq efter forhandling med Grønlands Selvstyre, ligesom 

der er beslutning om midlertidig affaldsforsendelse til Maniitsoq eller andre forbrændingsanlæg 

indtil 100 procent transportløsning til et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut opnås.  

 

Qeqqata Kommunia har i 2020 genoptaget forhandlinger med Selvstyret om at få normaliseret 

miljøområdet og særligt affaldshåndteringen, hvor der fortsat sker åben afbrænding. Borgmesteren 

holdt i juni 2020 møde med Naalakkersuisoq for Miljø, hvorefter der blev afholdt møde på 

administrativt niveau i december 2020.  

 

På mødet i december blev det aftalt, at Departementet for Boliger og Infrastruktur skulle komme 

med et oplæg om oprydning på den nuværende dump, mens Qeqqata Kommunia skulle komme med 

et oplæg om den fremtidige affaldshåndtering. Samtidig blev Qeqqata Kommunia anbefalet at søge 

Miljøfonden, der har frist 1. februar 2021.  

 

Uafhængigt af al historikken om bygden og et særskilt Kangerlussuaq-arbejdsgruppe mellem 

Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre har Qeqqata Kommunia sideløbende arbejdet på 

planerne med det samlede affaldshåndtering i hele kommunen, og har også efter politisk 

godkendelse af gældende affaldsplan bl.a. været med til at stifte det fælleskommunale 

forbrændingsanlæg Esani A/S, der ud over at miljøbehandle brændbart affald skal stå for 

affaldstransporten. Dette arbejde sikrer netop, at kommunerne fremover kan nøjes med at indsamle 

affald og stille disse på kajkanten til videre transport, med mulighed for at inkludere øvrige 

affaldsfraktioner efter nærmere aftale med Esani. Af den grund er der lagt op til langt mere 

overskuelig overtagelse af affaldshåndteringen i bygden end før. Det gør sig også til at være 

tilfældet for miljøoprydning for eksisterende lossepladser til Kangerlussuaq, hvor Selvstyret kan 
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begynde at anvende en ny affalds infrastruktur med landtransport med containere og søtransport 

med affaldsskibet.  

 

I vedhæftede reviderede ansøgning til miljøfonden har administrationen i samarbejde med Esani 

A/S og Affaldscentret i Nuuk ansøgt om økonomiske midler til et pilotprojekt til Kangerlussuaq, 

der skal afprøve en helt ny affaldsordning for bygden, og land- og søtransport til viderebehandling i 

fremtidige forbrændingsanlæg. Samtidig med pilotprojektet er der også lagt op til et samarbejde 

med Selvstyret om miljøoprydning af Selvstyrets eksisterende losseplads. 

 

Det er forudsætningen, at evt. kommunal overtagelse af affaldshåndtering i Kangerlussuaq sker med 

nye udstyr og losseplads, der dermed må projekteres snarest med henblik på 

myndighedsgodkendelse. Det er også forudsætningen, at Qeqqata Kommunia ikke viderefører 

eksisterende losseplads, der må miljøopryddes af Selvstyret. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. 

Inatsisartutlov nr. 9 af 27. november 2018 om Miljøfonden. 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald. 

 

Faktiske forhold 

Det overordnede plan for hele kommunen jf. gældende affaldsplan og efterfølgende etablering af et 

fælleskommunalt affaldsselskab Esani A/S er at opføre nationale forbrændingsanlæg, transportere 

affaldet fra øvrige byer og bygder til de nationale forbrændingsanlæg til sundheds- og miljøkorrekt 

håndtering, og tage eksisterende udaterede anlæg ud af brug, og tilpasse øvrige lokal 

affaldshåndtering om til den nationale løsning. Selvom Kangerlussuaq i dag er uden for kommunal 

regi vedr. affaldshåndtering, vil den være omfattet af den nationale affaldshåndtering ved 

kommunal overtagelse.  

 

Uanset bosted vil fremtidig lokal affaldshåndtering dermed blive begrænset til affaldsopsamling fra 

husholdninger og erhverv efter en ny affaldsregulativ, som skal vedtages før overgang til Esani 

ordningen, aflevering på kajkant til affaldsforsendelse af brændbart og genbrugsanvendeligt affald, 

samt deponering af deponiaffald på en losseplads. Efter forventningen kommer den første nationale 

forbrændingsanlæg i Sisimiut i drift primo-medio 2023, hvorefter den nationale affaldsselskab 

Esani vil stå for affaldstransporten fra alle byer og bygder. Dette gælder også for Kangerlussuaq, 

såfremt kommunen overtager lokal affaldsbehandling.  

 

Mere specifikke beskrivelser om tiltagene fra gældende affaldsplan og Esani A/S beskrives på 

anden sagsfremstilling vedr. investeringsbehov på sammenlagt 8,2 mio. kr. til eksisterende 

affaldshåndteringsanlæg i Qeqqata Kommunia, som er nødvendige at realisere i perioden 2021-

2024 i forbindelse med overgang til kommunens driftsaftale med Esani A/S. Med andre ord må 

nødvendige investeringer til pilotprojektet og evt. kommunal affaldshåndtering i Kangerlussuaq 

lægges oven på de nødvendige budgetter på de 8,2 mio. kr., som relaterer sig til kommunens 

nuværende ansvarsområder. 

 

Der lægges jf. vedhæftede ansøgning til Grønlands Selvstyres miljøpulje op til et samarbejde 

mellem Grønlands Selvstyre og Qeqqata Kommunia vedr. et pilotprojekt på en ny måde at håndtere 

affald på i Kangerlussuaq, med midlertidig forsendelsesordning til eksisterede forbrændingsanlæg i 

Maniitsoq og Nuuk, indtil Esani’s kommende forbrændingsanlæg er i drift.   

 

Administrative og politiske tiltag igennem tiderne i forhold affaldshåndteringen i Kangerlussuaq 

spænder vidt, og i nedenstående fortælles der om de væsentligste forhold.  
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De nyste tiltag med Qeqqata Kommunias affaldsplan 2017-2020 og mulighederne for at løse al 

affaldshåndtering i Grønland sammen med Esani A/S har meget lidt med nedenfor opstillede 

historik specifikt vedr. Kangerlussuaq at gøre, da stedet blot er et af de ca. 70 beboede steder. De 

seneste tiltag muliggør netop realiserbarheden af miljørigtig affaldshåndtering fra 

husholdningskilderne frem til bortskaffelse af affaldet, uanset fra hvilken by eller bygd affaldet 

hentes fra. Dog har historikken været en vigtig forudsætning for gældende affaldsplans formål for 

Kangerlussuaq, og er stadig en faktor at forholde sig til så længe kommunen ikke har overtaget 

affaldshåndteringen. 

 

Esani A/S har sammen med enkelte kommuner afprøvet forskellige pakkemetoder og 

forsendelsesmetoder af affald fra byer og bygder. Parterne er enige om, at der er behov for endnu et 

pilotprojekt specifikt relateret til Kangerlussuaq, da stedet befolkningsmæssigt hører til de største 

bygder, og i dag er hovedporten til Grønland for internationale flyvninger og har turismerelaterede 

aktiviteter. I forhold til øvrige bygder med ensartede befolknings- og erhvervsforhold skiller bygden 

sig ud, som også i høj grad forventes af have større betydning for affaldsproduktionen. Derudover 

gør beliggenheden, at Kangerlussuaq hører til de mest isolerede steder i Grønland i forhold til 

skibstrafik pga. vinter fjordisen. Det er dog ikke noget, der vurderes til at udfordre den fremtidige 

affaldshåndtering på stedet, hvor man derimod har behov for at kende mere specifikke 

affaldsmængder i forskellige fraktioner, for at kunne tilpasse den fremtidige affalds infrastruktur til 

stedets karakteristika. 

 

Som bekendt er Kangerlussuaq en tidligere amerikansk base frem til 1992, hvorefter stedet overgik 

til Grønlands Hjemmestyre, som stadigvæk spiller en større rolle på stedet efter kommunal 

overtagelse af bygden. I forbindelse med Kangerlussuaqs overførsel til Sisimiut Kommune pr. 1. 

januar 2002 fandt den fælles arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Hjemmestyret, Sisimiut 

kommune, KANUKOKA, Borgerrådet, Mittarfeqarfiit og Maniitsoq kommune vedr. miljøforhold,  

 ”Der har ikke været foretaget nogen større miljømæssig indsats i Kangerlussuaq siden 

amerikanerne rømmede basen i 1992. Der er derfor behov for at få klarlagt, hvordan status er på 

området i dag, således at Sisimiut kommune ikke drages til ansvar for den forurening, der er 

sket i tiden før den 1. januar 2002. 

 ”Den hidtidige affaldshåndtering er foregået ved, at det indsamlede affald er brændt på dumpen. 

Denne løsning er ikke acceptabel i fremtiden, hvorfor der i henhold til Grønlands 

affaldshåndteringsplan fra 1996 bør sikres anlægsmidler til et forbrændingsanlæg i 

Kangerlussuaq” 

 ”Området overdrages til kommunen den 1. januar 2002 under forudsætning af direktoratets 

tilsynsopgave er afsluttet, at der indgået aftale mellem direktoratet og Sisimiut kommune 

omkring ovenstående 

 

Der har igennem tiderne ikke været afsat et anlægsbudget til et forbrændingsanlæg i Kangerlussuaq 

i Finansloven, hvorfor der ikke blev indgået en aftale om overdragelse af området til kommunen. 

Samlet har det betydet, at Mittarfeqarfiit fortsat varetager affaldshåndteringen og gennemfører åben 

afbrænding. Der findes heller ikke mikro forbrændingsanlæg, der er i stand til at forbrænde affaldet 

efter datidens og nutidens miljøkrav. 

 

Selvstyrets anlægssektorplan for affaldsområdet omtalte i 2014/15 det åbne afbrænding og specifikt 

nævnte Kangerlussuaq sammen med Qaqortoq, Ilulissat, Kulusuk, Tasiilaq, Narsaq og Sisimiut som 

lokaliteter, hvor en oprydning og forbedring af affaldshåndtering ikke kun ville komme 

befolkningen til gavn og turismen.  
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Selvstyret afsatte derfor i 2014 2 mio.kr. til undersøgelse og forbedring af affaldshåndteringen i 

Kangerlussuaq. Midler blev delvist brugt på udarbejdelse af 2 konsulentrapporter fra Rådgiver. Del 

1 om oprydning på den eksisterende dump og del 2 om fremtidig affaldshåndtering i 

Kangerlussuaq. Del 1 blev vurderet til at beløbe sig til 3,5 mio.kr. og del 2 til 18-35 mio.kr. i 

anlægsudgifter afhængig af om der valgtes opførelse af forbrændingsanlæg eller en transportløsning 

samt om det skulle kombineres med et komposteringsanlæg. Efterfølgende viste en licitation, at det 

ikke kun kostede 3,5 mio.kr. at gennemføre del 1 og rydde op på dumpen men knap 12 mio.kr. 

Licitationen blev aflyst, og det lykkedes ikke denne gang at finde en løsning. 

 

På et parallelt arbejde iværksat fra Kangerlussuaq-arbejdsgruppen Selvstyret og Qeqqata 

Kommunia på mødet i december 2020 blev det besluttet:  

1. Qeqqata Kommunia opdaterer Rådgivers udkast til rapport om skitse for fremtidig 

affaldshåndtering (del 2) fra december 2014. 

2. Departementet for Boliger og Infrastruktur arbejder videre med Rådgivers udkast til rapport om 

oprydning (del 1) fra november 2014. samt kvalificerer med opdaterede overslag. Planmæssigt 

er fristen sat til, mandag d. 15/03/2021. 

3. Departementet for Boliger og Infrastruktur udarbejder oplæg til Naalakkersuisut. Departementet 

for Forskning og Miljø indarbejder bidrag i oplægget og er eventuelt medunderskriver af 

oplægget.  Planmæssigt er fristen sat til, mandag d. 15/03/2021. 

 

Ligeledes fremgår det af referatet, at Departementet for Forskning og Miljø oplyser, ”at man kan 

ansøge om tilskud via Miljøfonden, frem til den første februar 2021. I ansøgningen, kan nødvendigt 

udstyr indgå via deres behovsbeskrivelse, som så senere kan blive indstillet til politisk behandling 

og godkendelse”. 

Uanset er ovenstående forudsætninger udaterede i forhold til den hurtige udvikling på planerne for 

den landsdækkende affaldshåndtering, der kom i forbindelse med fælleskommunalt samarbejde. 

Gamle kommunale forudsætninger og konsulentrapporter er ikke længere egnede til efterfølgende 

planer. I forbindelse med rettelse til ansøgningen til Selvstyrets miljøpulje er der blevet gjort 

opmærksom på seneste planer mellem Qeqqata Kommunia og Esani, hvor nødvendig koordinering 

ift. pilotprojektet er gennemført. 

 

Sideløbende har administrationen, øvrige kommuner og Esani afprøvet transportsystemet med en 

række vellykkede pilotprojekter med transport af affald fra bygder og byer, hvor også forskellige 

måder at transportere affald på blev afprøvet. Esani og Qeqqata Kommunia peger nu på, at der 

satses på et pilotprojekt til at afprøve og tilpasse affaldsforsendelsessystemet i forhold til 

Kangerlussuaq allerede fra sommer 2021 via vedhæftede pilotprojekt på bilag 1, og samtidigbane 

vejen for Selvstyrets miljøoprydningsprojekt for eksisterende losseplads i Kangerlussuaq drevet af 

Selvstyret/Mittarfeqarfiit. Dette tiltag kræver dog bevilling fra både miljøfonden på 75 procent, 

samt dækning på sidste 25 % fra Qeqqata Kommunia som tillægsbevilling. 

Bæredygtige konsekvenser 

Qeqqata Kommunias affaldsplan opererer med følgende gennemgående principper: 

1. Folkesundheden. 

2. Beskyttelse af miljøet. 

3. Ansvarlighed og økonomisk rentabilitet. 

4. Affaldets vej fra husholdningerne til sundheds- og miljøvenlig forbrændingsanlæg. 
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Der er i det landsdækkende samarbejde om fremtidige forbrændingsanlæg også fokus på samme 

principper, ligesom den ansøgte pilotprojekt med ønsket medfinansiering fra Selvstyrets miljøpulje 

taget højde for disse principper. 

 

Den sidste princip er indbygget i hensynet til de 3 første principper, og er en strategi, der allerede er 

i gang med at blive en realitet i forhold til fælleskommunalt samarbejde med nye 

forbrændingsanlæg og forsendelse af affald fra kysten til nye anlæg. 

 

Affaldshåndtering i Kangerlussuaq, som i dag ikke drives af kommunen, kan gå over til samme 

fremtidige kommunale ordning uden de helt store ressourcer. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Miljøfonden støtter op til 75% af kommunale tiltag, hvilket giver egenbetaling på 25% til 

kommunerne. Der er ikke afsat midler hertil i det kommunale budget, så det fordrer en 

tillægsbevilling. 

 

Budgettet til pilotprojektet ses på nedenstående skema med beskrivelser for hver enkelt udgiftspost, 

og med fordeling på år 2021 og 2022: 

 
Sted Omkostninger Budget 

2021 

Budget 

2022 

Kommentar 

Kangerlussuaq Projektering af ny 

losseplads og 

affaldshåndtering 

    

300.000  

    

Kangerlussuaq Etablering af 

losseplads,affalds 

lager inkl. 

indhegning 

   

1.000.000  

Inkl. rampe til tømning fra affaldsbil til 

containere. 

Kangerlussuaq Diverse 

affaldssorterings 

investeringer til 

ubrændbart affald 

      

250.000  

Bobler til flasker, dåser, organisk 

affald m.m. i byen. 

Kangerlussuaq Containere til 

opbevaring og 

forsendelse af 

brændbart affald 

 

3.200.000  

  I alt 80 containere. Det er usikkert hvor 

mange containere (dog maks. 80 

containere hvis det regnes som for 

byer) der vil være nødvendige i 

Kangerlussuaq pga. stedets specielle 

forhold og status. Evt. resterende 

containere bruges i første omgang til at 

sende gammel affald fra eksisterende 

dump i første omgang, og sendes 

derefter til Maniitsoq - som har behov 

for 38 containere. 

Kangerlussuaq Etablering af grav 

med læsserampe 

til organisk affald 

fra spisesteder 

      

200.000  

Skal ligge i sikker afstand fra byen - 

f.eks. i umiddelbar nærhed af 

eksisterende dump. Er uafhængig af 

placeringen til en ny kommunal 

losseplads. 
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Kangerlussuaq Søtransport og 

genafhentning i 

pilotprojekt året. 

    

100.000  

    

100.000  

Indkøbte containere og pakningsudstyr 

fra Sisimiut kan komme til bygden, når 

isen forsvinder. Den henter igen før 

isen dannes igen om efteråret, og 

henter fyldte containere, og bringer 

erstatningscontainere. Når de nye 

forbrændingsanlæg er i drift vil 

afhentning ikke koste noget. 

Kangerlussuaq Landtransport og 

genafhentning i 

pilotprojekt året, i 

både 

Kangerlussuaq og 

aftagelses stedet. 

      

80.000  

    

160.000  

Ved overgang til evt. kommunal 

overtagelse vil udgifterne være en del 

af aftalen mellem kommunen og den 

virksomhed, der vil stå for affaldet, og 

forventes at falde. 

Kangerlussuaq Komprimatorbil 

eller simpel 

affaldsbil uden 

komprimator 

   

1.500.000  

Der udføres vægt test i Nuuk 

affaldscenter ved fyldning af samme 

type container med komprimatorbil, så 

vægtgrænse på maks. 7 ton ikke bliver 

overskredet. Indkøbet af lastbilen 

gælder kun hvis Qeqqata skal købe 

køretøjet. Alternativt må udførende 

part investere i denne mod højere 

driftsomkostninger for kommunen. 

Indkøb af alm. lastbil prioriteres for 

simplere tipning af affaldet fra lasten 

ned til containerne, og billigere indkøb 

og driftsomkostninger. 

I alt Kangerlussuaq  

3.680.000  

 

3.210.000  

Samlede omkostninger for 

Kangerlussuaq til pilotprojektet. 

I alt Tilskud 

fra 

Miljøfonden 

Kangerlussuaq  

2.760.000  

 

2.407.500  

Ved 75 prc. finansiering via 

Selvstyrets miljøpulje. 

I alt 

kommunal 

andel 

Kangerlussuaq     

920.000  

    

802.500  

Søges som tillægsbevilling. 

Jf. ovenstående budgetskema for pilotprojektet er den kommunale andel 920.000 kr. i 2021, og 

803.000 kr. i 2022, som hermed søges som tillægsbevilling til en konto ”Pilotprojekt 

Kangerlussuaq”, som administrationen må oprette ved politisk bevilling, og hvor ovennævnte 75 

prc. tilskud på sammenlagt 5,17 mio. kr. fra Grønlands Selvstyre må placeres på. 

 

Det er en forudsætning for pilotprojektet, at nuværende ansvarlige for affaldshåndteringen i 

Kangerlussuaq, Selvstyret og Mittarfeqarfiit, fortsat står for driften inden evt. kommunal 

overtagelse. Pilotprojektet forventes ikke at medføre mere arbejde for driften, da det alene vil være 

tale om at ændre nuværende arbejdsopgaver med samme ressourcer. 

 

Fremtidig kommunal affaldshåndtering vil ske efter en ny affaldsregulativ for kommunen, der skal 

tilpasses til Esani A/S’s krav for modtagelse af affald. Samtidig har kommunen selv mulighed for at 

fordele arbejdsbyrden mellem affaldsproducent, herunder virksomheder, og kommunen selv. Uanset 

byrdefordelingen mellem erhverv og kommunal affaldshåndtering bliver det kommunens opgave at 

sikre, at aflevering af affaldet til Esani bliver efter Esani’s kommende krav for modtagelse. 

 

Af ovenstående grunde vil det først blive muligt at komme med budgetter til drift ved kommunal 

overtagelse af affaldshåndteringen, når data fra pilotprojektet og affaldsregulativet foreligger. På 

nuværende tidspunkt er det dog vurderingen, at Mittarfeqarfiit og Qeqqata Kommunia må lave en 
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aftale, da arbejdsmængden vurderes til at være relativ lille for kommunen. Det bliver nemmere for 

parterne at komme videre, når pilotprojektet er overstået. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at der er afgørende, at den åbne forbrænding i Kangerlussuaq 

udfases hurtigst muligt, så borgernes sundhed og turismeudviklingen kan få gode forhold. Dette kan 

sikres allerede fra sommer 2021 ved finansiering til pilotprojektet fra Grønlands Selvstyre og 

Qeqqata Kommunia. 

 

Det er administrationens vurdering, at en samlet aftale mellem Selvstyret og Kommunen om 

normalisering af miljøområdet og affaldshåndteringen i Kangerlussuaq bør indgås under 

overgangsperioden til landsdækkende affaldshåndtering med Esani A/S og indebære, at den 

eksisterende dump opryddes og udfases som affaldshåndteringsområde af Grønlands Selvstyre som 

følge af mulighederne, der skabes af pilotprojektet og fremtidige affalds infrastruktur.  

 

Ved evt. kommunal affaldshåndtering i Kangerlussuaq er der behov for udarbejdelse af 

myndighedsprojekt til en ny affaldsmodtageplads, som logistikmæssigt hænger sammen med 

planerne for udskibning af affaldet fra havnen. For yderligere læsning henvises der til ansøgning om 

pilotprojeket jf. bilag 1, som bl.a. beskriver planerne for containerbaseret, effektiv og stedfleksibel 

affaldshåndtering i Kangerlussuaq, før forsendelse til videre håndtering i eksisterende og nye 

forbrændingsanlæg. 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

at administrationen på vegne af kommunalbestyrelsen retter henvendelse til både Grønlands 

Selvstyre og Mittarfeqarfiit om at stoppe åben afbrænding snarest, og i stedet henvise til 

kommunens håndsrækning om samarbejde i form at et pilotprojekt, således affaldsopsamling med 

henblik på affaldsforsendelse fra Kangerlussuaq allerede kan iværksættes sommer 2021 fra 

Grønlands Selvstyre og Mittarfeqarfiit. 

 

at der gives tillægsbevilling på 0,92 mio.kr. i 2021 og 0,81 mio. kr. i 2022 til kommunens 

investeringer i pilotprojekt vedr. affaldshåndtering i Kangerlussuaq under forudsætning af, at 

Miljøfonden under Selvstyret giver tilsagn på 2,8 mio.kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i 2022. 

Administrationen opretter en ny anlægskonto med navnet ”Pilotprojekt affaldshåndtering 

Kangerlussuaq”. 

 

at Qeqqata Kommunia stiller en eksisterende pakkemaskine fra Sisimiut til disposition til både 

pilotprojektet og Selvstyrets egen miljøoprydning i Kangerlussuaq, under forudsætning af, at 

Miljøfonden giver bevilling til pilotprojektet. 

 

at Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre genoptager forhandlingerne om kommunal 

overtagelse af affaldshåndteringen sammen med fælles opfølgning af pilotprojektet, og senest 

sommer 2022. Således der kan ske en glidende overgang fra pilotprojektet og en fremtidig 

kommunal affaldshåndtering. 

 

at administrationen fortsat arbejder på overslag på driftsbudgettet ved kommunal overtagelse, der 

vil hænge sammen resultater fra pilotprojektet, fremtidig affaldsregulativ for hele kommunen, samt 

operative forhold i Kangerlussuaq. 
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Udvalg for Teknik behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 4. marts 2021 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at administrationen på vegne af kommunalbestyrelsen retter henvendelse til både Grønlands 

Selvstyre og Mittarfeqarfiit om at stoppe åben afbrænding snarest, og i stedet henvise til 

kommunens håndsrækning om samarbejde i form at et pilotprojekt, således affaldsopsamling med 

henblik på affaldsforsendelse fra Kangerlussuaq allerede kan iværksættes sommer 2021 fra 

Grønlands Selvstyre og Mittarfeqarfiit. 

 

-at der gives tillægsbevilling på 0,92 mio.kr. i 2021 og 0,81 mio. kr. i 2022 til kommunens 

investeringer i pilotprojekt vedr. affaldshåndtering i Kangerlussuaq under forudsætning af, at 

Miljøfonden under Selvstyret giver tilsagn på 2,8 mio.kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i 2022. 

Administrationen opretter en ny anlægskonto med navnet ”Pilotprojekt affaldshåndtering 

Kangerlussuaq”. 

 

-at Qeqqata Kommunia stiller en eksisterende pakkemaskine fra Sisimiut til disposition til både 

pilotprojektet og Selvstyrets egen miljøoprydning i Kangerlussuaq, under forudsætning af, at 

Miljøfonden giver bevilling til pilotprojektet. 

 

-at Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre genoptager forhandlingerne om kommunal 

overtagelse af affaldshåndteringen sammen med fælles opfølgning af pilotprojektet, og senest 

sommer 2022. Således der kan ske en glidende overgang fra pilotprojektet og en fremtidig 

kommunal affaldshåndtering. 

 

-at administrationen fortsat arbejder på overslag på driftsbudgettet ved kommunal overtagelse, der 

vil hænge sammen resultater fra pilotprojektet, fremtidig affaldsregulativ for hele kommunen, samt 

operative forhold i Kangerlussuaq. 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 16. marts 2021 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling  

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at administrationen på vegne af kommunalbestyrelsen retter henvendelse til både Grønlands 

Selvstyre og Mittarfeqarfiit om at stoppe åben afbrænding snarest, og i stedet henvise til 

kommunens håndsrækning om samarbejde i form at et pilotprojekt, således affaldsopsamling med 

henblik på affaldsforsendelse fra Kangerlussuaq allerede kan iværksættes sommer 2021 fra 

Grønlands Selvstyre og Mittarfeqarfiit. 

 

-at der gives tillægsbevilling på 0,92 mio.kr. i 2021 og 0,81 mio. kr. i 2022 til kommunens 

investeringer i pilotprojekt vedr. affaldshåndtering i Kangerlussuaq under forudsætning af, at 

Miljøfonden under Selvstyret giver tilsagn på 2,8 mio.kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i 2022. 

Administrationen opretter en ny anlægskonto med navnet ”Pilotprojekt affaldshåndtering 

Kangerlussuaq”. 
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-at Qeqqata Kommunia stiller en eksisterende pakkemaskine fra Sisimiut til disposition til både 

pilotprojektet og Selvstyrets egen miljøoprydning i Kangerlussuaq, under forudsætning af, at 

Miljøfonden giver bevilling til pilotprojektet. 

 

-at Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre genoptager forhandlingerne om kommunal 

overtagelse af affaldshåndteringen sammen med fælles opfølgning af pilotprojektet, og senest 

sommer 2022. Således der kan ske en glidende overgang fra pilotprojektet og en fremtidig 

kommunal affaldshåndtering. 

 

-at administrationen fortsat arbejder på overslag på driftsbudgettet ved kommunal overtagelse, der 

vil hænge sammen resultater fra pilotprojektet, fremtidig affaldsregulativ for hele kommunen, samt 

operative forhold i Kangerlussuaq. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Revideret pilotprojekt ansøgning til Selvstyrets Miljøpulje 2021 

2. Qeqqata Kommunias affaldsplan 2017-2020 
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Punkt 4.1 Nedrivning af gamle huse i Napasoq 
 

Journal nr. 16.09.00 

 

Baggrund  

Teknisk udvalgsmedlem Gideon Lyberth har den 26. januar 2021 fremkommet med forespørgsel 

angående nedrivning af gamle huse i Napasoq. Han spurgte til om Kommunen har modtaget 

saneringsegnede huse i Napasoq, og hvis, hvorfor der ikke er pågået sanering. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri. 

Inatsisartutlov nr. 17, af 17 november 2010 om planlægning og arealanvendelse, 

 

Faktiske forhold 

Der er i Napasoq og Maniitsoq gamle og forfaldet huse der er uegnede til beboelse, der til deles har 

beliggende i eftertragtede arealer.  Der er på nuværende ikke tal på antallet af disse huse. 

 

Administrationen har ikke kunne finde oversigt over, om kommunen har modtaget 

nedrivningsanmodninger fra Napasoq. 

 

Der er ikke afsat midler til sanering/nedrivning af gamle huse, hvorfor det ikke er muligt at nedrive 

huse p.t. 

 

Administrationen arbejder med at fjerne ting i områder uden arealtildeling med det formål at 

byforskønnelse og ryddeligere byer, især ved kaje/havne. Tilføjes mulighed for nedrivning af gamle 

huse, vil dette støtte/hjælpe meget på forskønnelsen og renholdelse i byer. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Nedrivning af gamle huse kommer til at være fordele i områder både i byer og bygder ved dets 

udseende og give plads til nybyggeri. 

 

Husejerne har iht. lov fulde ansvar, ligesådan med nedrivning, hvor det er bæredygtigt med denne 

bevaring. 

 

I tilfælde af kommunen overtager ansvaret/indkøber af nedrivningsegnede huse, vil det være 

beslaglægning af husejernes ansvar, således kommer ejerne til nedrivningsmulige huse sikkert til at 

vente på at kommunen sørger for nedrivningen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Indkøbes nedrivningsmulige huse, vurderes at beløbet af indkøbet kan løbe op til kr. 30-50.000,-. 

Dette vil, som er skrevet i konsekvenser resultere i længere ventetid.  

 

Nedrivning af et hus i byen vurderes til at kunne koste op til kr. 40-50.000,-, hvor det vil være 

dyrere i bygder, da der tilgår udgifter til ophold, rejser, og da der ligeledes er udgifter til transport af 

nedrivningsaffald til byen, hvorfor nedrivning af et enkelt hus vurderes til at koste ca. kr. 100.000,-  

 

Administrationens vurdering 

Bevilges der midler til nedrivninger, vil dette hjælpe på byforskønnelsen, og give mulighed for 

byggemodning i byen. 

Eftersom ansvaret ligger hos husejerne, er det meget begrænset med af gøre noget ved nedrivning af 

gamle ubeboede huse. 
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Administrationen kan her ikke gøre noget, før kommunen bevilger midler. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Udvalg for Teknik behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 4. marts 2021 taget indstilling til efterretning, metoden skal 

undersøges samt skal indstilling videresendes til Kommunalbestyrelsen for endelig afgørelse. 

 

Indstilling  

Udvalg for Teknik indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at tage sagen til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Gideon Lyberth´s forespørgsel 
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Punkt 8.1 Eventuelt 

Borgmester orienterede om, at han havde holdt møde med Air Greenland i Nuuk. 

 

Borgmester orienterede om, at han havde holdt møde med Naalakkersuisoq Pele Broberg. 

 

Borgmester orienterede om, at han havde holdt møde med Naalakkersuisoq Peter Olsen. 

 

Borgmester orienterede om, at den nye direktør i Visit Greenland havde været på besøg. 

Paneeraq Olsen orienterede om, at Inatsisartuts økonomi og skatteudvalg vil holde seminar i 

Sisimiut til sommer. 

Borgmester informerede om, at der vil være besøg af Naalakkersuisut medlemmer. 

 


