Referat af Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde EX01/2018 den 18. juni 2018
Mødet afholdes via videokonference og starter kl. 08.30

Deltagere:
Atassut
Siverth K. Heilmann
Anna Karen Hoffmann
Emilie Olsen
Inuit Ataqatigiit
Juliane Enoksen,
Erneeraq Poulsen
Partii Naleraq
Malene Ingemann
Siumut
Malik Berthelsen
Evelyn Frederiksen
Ruth Heilmann
Gideon Lyberth
Karl Lyberth, gik efter pkt. 05
Alfred Olsen, suppleant for Frederik Olsen
Hans Frederik Olsen
Efraim Olsen, suppleant for Jakob Olsen
Fravær med afbud
Jakob Olsen
Frederik Olsen
Sofie Dorthe Olsen

1

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

Telefon 70 21 00
Telefax 70 21 77
qeqqata@qeqqata.gl

Referat af Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde EX01/2018 den 18. juni 2018
Oversigt – åbent møde:
Punkt 01

Godkendelse af dagsorden

Punkt 02

Økonomisager
Skolerenoveringer Atuarfik Kilaaseeraq samt Kangaamiuni Atuarfik og
dagplejecenteret Naja

Punkt 03

C-overslag, kunstgræsbane i Maniitsoq

Punkt 04

Bloktilskud for 2018

Punkt 05

Eventuelt

2

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

Telefon 70 21 00
Telefax 70 21 77
qeqqata@qeqqata.gl

Referat af Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde EX01/2018 den 18. juni 2018
Punkt 01

Godkendelse af dagsorden

Afgørelse
Dagsorden godkendt.
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Punkt 02

Skolerenoveringer Atuarfik Kilaaseeraq samt Kangaamiuni Atuarfik og
dagplejecenteret Naja

Journal nr. 23.02.06
Baggrund
Selvstyret har haft ansvaret for anlæggelse af nye og renovering af eksisterende kommunale skoler
og daginstitutioner. Fra og med 1. januar 2018 har Selvstyret overdraget området til kommunerne
og fordelt 90 mio. kr. til kommunerne. Fordelingsnøglen tog udgangspunkt i antal skolebørn og
børnehavebørn i kommunen samt antal bosteder i kommunen. Qeqqata Kommunia fik fordelt
13,738 mio. kr. årligt til skoler og daginstitutioner.
Qeqqata kommunalbestyrelse afsatte i budget 2018 og overslagsårene følgende midler til
renovering af skolen i Kangaamiut: I 2018 2 mio.kr. til projektering og i 2019 10,362 mio.kr. til
selve renoveringen.
Qeqqata kommunalbestyrelse afsatte tilsvarende i budget 2018 og overslagsårene følgende midler
til renovering af Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq: I 2018 0,5 mio. kr. til opstart af planlægning, i
2019 2 mio. kr. til projektering og herefter i overslagsårene 13,7 mio. kr. årligt.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen
Faktiske forhold
Inden kommunesammenlægningen blev følgende skoler i Qeqqata Kommunia renoveret med
Hjemmestyret som bygherre: Kangerlussuaq, Atammik og Itilleq. Efter
kommunesammenlægningen har Qeqqata Kommunia overtaget de afsatte midler på Finansloven og
dermed bygherreopgaven i forbindelse med først renovering af de to byskoler i Sisimiut og
sidenhen skolen i Sarfannguit.
I forbindelse med renoveringen af byskolerne i Sisimiut besluttede kommunalbestyrelsen at
normere en midlertidig stilling som bygherrerådgiver. Samtidigt blev der oprettet et særligt
skolebyggeudvalg med repræsentanter fra politikere og skolerne samt med en repræsentant fra
uddannelses- og teknik- og miljøområdet. Nedsættelse af skolebyggeudvalget skal ses i lyset af den
meget store opgave både ift. byggeriets størrelse men også betydelige udfordringer med at få skolen
til at fungere i dagligdagen, når skolen er under renovering.
I Kangaamiut er opgaven ligesom i Sarfannguit af en mere normal økonomisk størrelsesorden. Et
faldende befolkningstal i Kangaamiut har betydet, at skolen har langt færre elever end tidligere.
Samtidig er skolen indrettet i flere etager og i flere dele, så renovering kan forholdsvis nemt
gennemføres i etaper.
Efter det faldende elevtal i Kangaamiut har en tom klasseværelse været anvendt som stue til
forskolebørn på skolen. Dette tiltag har ført til så gode resultater med bedre overgang af
førskolebørn til skolen, at Kangaamiuni Atuarfik og dagplejecenteret Naja i Kangaamiut selv har
ønsket at flytte sammen ved en renovering. Den nyere fløj af skolen ønskes afsat til
dagplejecenteret, hvor bygningen hvor det nuværende dagplejecenter nu er ønskes overtaget af
skolen til kontorfaciliteter samt som undervisningslokaler i lokale valg som sløjd og musik, hvor
støj ønskes fjernet fra undervisningen i de mere boglige fag. En mulighed er i så fald også at
anvende den eksisterende daginstitution som skolepasning/fritidsordning.
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Bygdebestyrelsen har senest taget emnet op under kommunalbestyrelsens besøg i Kangaamiut d. 24.
maj 2018.
Vedr. renovering af Kangaamiuni Atuarfik og dagplejecenteret Naja er en projektgruppe bestående
af medlemmer af Område for Teknik, Område for Uddannelse, staben i Maniitsoq, Kangaamiuni
Atuarfik samt dagplejecenteret Naja. Område for Uddannelse er koordinator og referent for
projektgruppen igangsat. Et bygherreoplæg forventes forelagt bygdebestyrelse og udvalget for
Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid i august/september.
I Maniitsoq er opgaven betydelig større og endnu mere kompliceret i renoveringsfasen end i
Sisimiut. Det skyldes dels manglende plads omkring skolen, dels manglende mulighed for at flytte
elever over på en anden folkeskolen i byen. Det vil derfor være oplagt at lære af erfaringerne fra
Sisimiut samt være endnu mere opmærksom på udfordringerne.
En projektgruppe er igangsat vedr. renovering af Atuarfik Kilaaseeraq bestående af medlemmer fra
Område for Teknik, Område for Uddannelse, staben i Maniitsoq samt Atuarfik Kilaaseeraq.
Arbejdet er i gangsat. Område for Uddannelse er koordinator og referent for projektgruppen. Der
arbejdes med en projektplan indeholdende et skolebyggeudvalg med henblik på forelæggelse for
Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid i august. Der er dog behov for ansættelse af en
bygherrerådgiver snarest, jævnfør erfaringerne fra Sisimiut.
Bæredygtige konsekvenser
De eksisterende skoler giver ikke mulighed for optimal læring, hvorfor renovering er afgørende.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er forskel på renovering og reparation og vedligehold.
Ved mistanke om skimmelsvampe og behov for reparation og vedligehold skal der straks rettes
henvendelse til Område for Teknik. Der er afsat midler til Kilaaseeraq til reparation og vedligehold
ud over de omtalte midler nævnt i baggrund. Ved mistanke igangsætter Område for Teknik fx
undersøgelser for skimmelsvamp, og iværksætter reparationer.
Ventilationsanlægget i Kilaaseeraq blev udskiftet i 2017 fra bygningsrenoveringskontoen. Derfra er
brugt kr. 421.020,00 til Kilaaseeraq i 2017. Der var i alt kr. 3.000.000,- i 2017 i den konto.
Kangaamiut minihal renoveres efter branden hovedsageligt fra forsikringen.
I 2018 er afsat dobbelt så meget til bygningsrenoveringer med en bevilling på kr. 6 mio. for 2018.
Atuarfik Kilaaseeraq har kr. 550.000,00 tilbage endnu til Reparation og vedligeholdelses tilsammen
med minikollegiet.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at det er afgørende, at der ansættes en bygherrerådgiver med
placering på kommunekontoret i Maniitsoq til at håndtere skolerenoveringerne. Teknik- og
Miljøområdet har med afsættelse af puljen til renovering fra budget 2017, stigende anlægsbudgetter
generelt og nu overtagelse af skolerenoveringsopgaven fra selvstyret vanskeligt ved at varetage alle
opgaverne.
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Indstilling
Administrationen indstiller til Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur og Udvalget for
Teknik, Råstoffer og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at der inden for de afsatte midler til skolerenovering ansættes en bygherrerådgiver til at håndtere
skolerenoveringerne i Kangaamiut og Maniitsoq
-at der arbejdes videre med henblik på fremlæggelse af projektplan for Kilaaseeraq i august og
bygherreoplæg for skolen i Kangaamiut i august/september
Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 28. maj 2018 godkendt indstillingen.
Indstilling
Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,
-at der inden for de afsatte midler til skolerenovering ansættes en bygherrerådgiver til at håndtere
skolerenoveringerne i Kangaamiut og Maniitsoq
-at der arbejdes videre med henblik på fremlæggelse af projektplan for Kilaaseeraq i august og
bygherreoplæg for skolen i Kangaamiut i august/september
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 11. juni 2018 godkend indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at der inden for de afsatte midler til skolerenovering ansættes en bygherrerådgiver til at håndtere
skolerenoveringerne i Kangaamiut og Maniitsoq
-at der arbejdes videre med henblik på fremlæggelse af projektplan for Kilaaseeraq i august og
bygherreoplæg for skolen i Kangaamiut i august/september
Afgørelse
Indstilling godkendt.
Bilag
1. Skolerenovering i Sisimiut: Udkast til projektplan, januar 2010
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Punkt 03

C-overslag, kunstgræsbane i Maniitsoq

Journalnr. 06.02.01
Baggrund
Der er udarbejdet C-overslag for 3 forskellige placeringer af kunstgræsbanen i Maniitsoq.
Regelgrundlag
GBU turneringsreglement.
Ingen kommunale regler for størrelse af fodboldbaner.
Faktiske forhold
På kommunalbestyrelsesmødet d. 23. november 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal
anlægges en kunstgræsbane i fuld FIFA-størrelse i Maniitsoq. Kommunalbestyrelsen ønskede en
undersøgelse af, hvor det vil være bedst at udføre de nødvendige sprængninger af fjeld.
Masanti har på grundlag af masseberegninger konkluderet, at den mindste sprængningsmængde, og
dermed den billigste bane, opnås ved at sprænge både på den nordlige og den sydlige side af banen
(option 5 i notat fra Masanti). Dette har også den fordel, at det giver de laveste afsprængte
klippevægge.
Der er også beregnet overslag på 2 forskellige placeringer af sprængsten fra fodboldbanen. Den ene
mulighed er at anvende sprængstenene til opfyld i det kommende erhvervsområde bag lufthavnen.
Den anden mulighed er at anvende sprængstenene til en dæmning til øen Akunnequt med formål at
få et lukket bassin, hvor der kan udlægges nye pontonbroer.
For hver placering af sprængstenene er lavet to overslag, dels på en simpel aflæsning af stenene,
dels på en kontrolleret indbygning med komprimering. Hvis sprængstenene skal anvendes til
dæmning til Akunnequt, er det nødvendigt med en kontrolleret indbygning for at få en stabil
dæmning.
Masanti har opmålt havbunden (bilag 4) og beregnet, at der sandsynligvis vil være tilstrækkeligt
med sprængsten fra fodboldbanen til at føre en dæmning helt over til Akunnequt. Dæmningen
opbygges som vist på bilag 5 med anlæg 1:1 (45 % hældning), en kerne af blandede sprængsten og
et dæklag af store sprængsten til at stabilisere dæmningen mod bølgeslag. En sådan dæmning kan
ikke opnås ved en simpel aflæsning, men vil kræve en kontrolleret indbygning af sprængstenene.
Med en simpel aflæsning vil stenene nemt skride ud til siderne, så anlægget bliver fladere end 1:1,
og mængden af sten vil ikke række så langt. Dæmningen bliver heller ikke stabil uden dæklaget af
store sten. Bølgepåvirkningerne kan være voldsomme ved sydlig vind, så uden en stabil opbygning
med et forsvarligt dæklag må det forventes, at dæmningen efterhånden vil blive slået i stykker og
skride ind i det inddæmmede bassin. Hvis dette sker, vil det blive både vanskeligt og dyrt at
reparere dæmningen, da det vil kræve en flåde med en stor gravemaskine for at fiske stenene op
igen. Det er derfor vigtigt, at dæmningen bliver lavet ordentligt fra starten.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
C-overslag inkl. projektering for de forskellige løsninger ser således ud:
Kunstgræsbane Maniitsoq, C-overslag

Option 1

Option 3

Option 5

Udv. nord, vest

Udv. syd, øst

Udv. nord, syd, øst

Simpel aflæsning, erhvervsområde

13.260.000

15.450.000

13.060.000

Kontrolleret indbygning, erhvervsområde

14.960.000

17.650.000

14.660.000

Simpel aflæsning, havneområde

15.160.000

18.250.000

14.760.000

Kontrolleret indbygning, havneområde

19.560.000

23.650.000

19.060.000

I anlægsbudgettet er afsat 13,1 mio. kr. til kunstgræsbanen i Maniitsoq. En bane med placering
option 5 (sprængning både mod nord og syd) og med simpel aflæsning af sprængsten i
erhvervsområdet vil således kunne afholdes inden for budgettet, hvis C-overslaget holder efter
licitation.
Hvis man ønsker sprængstenene benyttet til dæmning ved Akunnequt, vil der være behov for en
tillægsbevilling på 6 mio. kr.
Administrationens vurdering
Option 5 med afsprængning både på nordlig og sydlig side af banen vurderes som den bedste. Det
er den billigste placering, den giver de laveste afsprængte klippesider, og den giver det bedste
kompromis mellem plads til legepladsen i den ene ende af banen og parkeringspladser i den anden
ende.
Administrationens indstilling
Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø at vælge enten
1. Sprængstenene anvendes som opfyld i erhvervsbyggemodning ved simpel aflæsning. Ingen
tillægsbevilling.
eller
2. Sprængstenene anvendes til anlæggelse af dæmning til Akunnequt ved kontrolleret
indbygning. Tillægsbevilling 6 mio. kr.
Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 5. juni 2018 besluttet at indstilling 2 vælges, der skal søges om
tillægsbevilling.
Man skal også undersøge besparelser fra i år.
Indstilling
Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,
-at sprængstenene anvendes til anlæggelse af dæmning til Akunnequt ved kontrolleret indbygning.
Tillægsbevilling 6 mio. kr.
-at man skal også undersøge besparelser fra i år
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Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 11. juni 2018 godkend indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at sprængstenene anvendes til anlæggelse af dæmning til Akunnequt ved kontrolleret indbygning.
Tillægsbevilling 6 mio. kr.
-at man skal også undersøge besparelser fra i år

Afgørelse
Indstilling godkendt.
Bilag
1.
2.
3.
4.
5.

Masanti – Notat om placering af kunstgræsbane
Kort, Akunnequt
Mail fra Masanti
K01.01 – Opmåling
K01.02 – Ny havnemole
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Punkt 04

Bloktilskud for 2018

Journalnr. 06.01.01
Baggrund
Inatsisartut har godkendt Finansloven for 2018 indeholdende bloktilskud til kommunerne.
Finansdepartementet har udsendt oversigt, hvad Qeqqata Kommunia vil få i bloktilskud i 2018.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet,
regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunia kasse- og
regnskabsregulativ.
Faktiske forhold
Inatsisartut har på Efterårssamlingen 2017 vedtaget ændringsforslag der er en forøgelse af
kommunernes bloktilskudsbevillinger i forhold til tidligere udmeldinger. Det vedrører primært
midler til privat boligbyggeri og til familiecentrene samt konsekvenserne af ensprisreformen.
Bæredygtige konsekvenser.
Det er positivt, at kommunen overtager ansvaret for bevillinger fra Selvstyret. Nærhedsprincippet er
vigtigt for at opnå en bæredygtig udvikling.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Finansloven indebærer et samlet bloktilskud på 283.399 000 kr. i 2018 til Qeqqata Kommunia, men
der er kun indarbejdet indtægter i bloktilskud på 272.927.000 kr. i 2018 i kommunens budget. Det
medfører, at der vil være yderligere indtægter på 10.472.000 kr. i 2018 og lidt mere i
overslagsårene.
Konto

Kontonavn

Finanslov 2018 Bloktilskud
83-01-00-82-01 Budget
83-01-00-82-01 Budgetkorrektioner

Budget Overslag Overslag Overslag
2018
2019
2020
2021
-283.399 -283.399 -283.399 -283.399
-272.927 -272.657 -272.657 -272.657
-10.472 -10.742 -10.742 -10.742

I forhold til ensprisreformen betyder lavere takster fra Nukissiorfiit lavere forsyningsudgifter for
kommunen i Maniitsoq og bygder, om end det er uklart, hvorfor taksterne i Kangerlussuaq ikke er
nedsat endnu. Denne besparelse for kommunerne er afleveret til Selvstyret i bloktilskud. Det
foreslås, at kommunens institutioners budget ikke nedsættes som følge heraf.
I forhold til familiecentrene har kommunerne tidligere skullet ansøge om tilskud fra Selvstyret hertil
og modtaget denne støtte som refusion. Med bloktilskudsaftale får kommunerne et fast beløb, så der
ikke fremover skal bruges ressourcer på at ansøge og efterfølgende udstede fakturaer herfor.
Qeqqata Kommunia kompenseres med 1.973.000 kr., hvoraf de 1.240.000 kr. dækker indarbejdet
tilskud i budget 2018 og overslagsårene, mens de resterende 733.000 kr. foreslås tildelt de to
familiecentre til projekter, som de tidligere har søgt Selvstyret om tilskud til.
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Den væsentligste årsag til de stigende indtægter skyldes det forhold, at kommunerne overtager det
fulde ansvar for at yde offentlige lån til privat boligbyggeri og renovering. Da der samtidigt er
indført nye satser og nye lånemuligheder for borgerne er det meget vanskeligt at forudse, hvilke
omfang borgerne vil søge disse muligheder.
Hidtil har Qeqqata Kommunia imødekommet alle 20-20-60 og andelsboligansøgninger, hvor
borgerne har skullet søge halvdelen af det offentlige lån hos kommunen. Selvstyret har hidtil været
ene om at kunne støtte renovering af eksisterende boliger, og her udvides den eksisterende
mulighed for lån på 40% til at gælde 100% for pensionister af renoveringsudgifterne.
Qeqqata Kommunia kompenseres med 5,8 mio.kr. på boligområdet, men administrationen forventer
ansøgninger på langt over dette beløb. Således er der i Qeqqata Kommunias budget afsat 10 mio. kr.
til kommunens halvdel til 20-20-60 og andelsboliger. Der burde således afsættes yderligere 10 mio.
kr. til den del. Dertil kommer boligrenovering til både alle borgere og den nye særlige
pensionistboligrenoveringsmulighed.
Administrationen foreslår, at de resterende ekstra bloktilskudsmidler – altså minus de tildelte til
familiecentrene – budgetteres til boligområdet. Det svarer til 8.499.000 kr. (10.472.000 kr. minus
1.973.000 kr.) i 2018. De foreslås afsat med 2 mio. kr. til pensionistlån, 2 mio. kr. til
renoveringstilskud og de resterende 4,499 mio. kr. tildeles puljen til 20/20/60 boliger og
andelsboliger.
Samlet foreslås det, at det øget bloktilskud fordeles på følgende måde:
Konto

Kontonavn

83-01-00-82-01
41-09-10-12-10
41-09-10-82-01
41-09-20-12-10
41-09-20-82-01
93-02-00-90-20
93-02-00-90-21
93-02-00-90-30

Bloktilskud
Familieprojekter, Sisimiut
Tilskud fra Selvstyret, Sis
Familieprojekter, Maniitsoq
Tilskud fra Selvstyret, Man
Pensionistboliglån
Renoveringslån
Boliglånspulje
I alt

Budget
2018
-10.472
+400
+700
+333
+540
+2.000
+2.000
+4.499
0

Overslag
2019
-10.742
+400
+700
+333
+540
+2.000
+2.000
+4.769
0

Overslag
2020
-10.742
+400
+700
+333
+540
+2.000
+2.000
+4.769
0

Overslag
2021
-10.742
+400
+700
+333
+540
+2.000
+2.000
+4.769
0

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at det er positivt, at Inatsisartut har vedtaget at overføre flere
ansvarsområderne til kommunerne, idet det medfører en mere effektiv offentlig sektor.
Kommunerne er tættere på borgerne, hvilket medfører enklere, billigere og mere effektiv
sagsbehandling i kommunerne end i Selvstyret. Det er dog uheldigt, at overdragelsen af lån til
privat boligbyggeri og –renovering overføres samtidig med, at satserne ændres og nye muligheder
indføres. Det medfører en vanskelig styringsproces i kommunerne.
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Indstilling
Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag, at
økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at bevillingsændringerne i ovenstående tabel godkendes og indarbejdes i budget 2018 og
overslagsårene 2019-2021
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 11. juni 2018 godkend indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at bevillingsændringerne i ovenstående tabel godkendes og indarbejdes i budget 2018 og
overslagsårene 2019-2021

Afgørelse
Indstilling godkendt.
Bilag
1. http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Bloktilskudsaftaler/
Med%20kommunerne/Bloktilskudsaftale%202018%20-%20DK.pdf

2. Bloktilskud 2018 - excelark
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Punkt 05

Eventuelt

Borgmester orienterede om besøg af sangkor fra Færøerne.
Alfred Olsen spørgsmål om ny svømmehal blev besvaret af borgmester.
Malene Ingemann´s spørgsmål om planlagt møde med Simon Simonsen blev besvaret af
borgmester.
Emilie Olsen´s udtalelse om udpegning af medlemmer i Tilsynsrådet blev besvaret af borgmester.
Malene Ingemann´s opfordring vedrørende KNAPK´s forhandling om indhandlingspriser af fisk
blev besvaret af borgmester. Juliane Enoksen opfordrer Udvalg for Fiskeri og Fangs om at reagere.
Alfred Olsen´s spørgsmål vedrørende 2 sunkne kuttere på havnen blev besvaret af borgmester.
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