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Punkt 02a Redegørelse vedr. Huslejerestancer i Maniitsoq.  
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Punkt 21 Eventuelt. 
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Mødet startet kl. 08:30 
Mødet foregik som videokonference. 
 
Deltagere: 
 
Atassut 
Søren Alaufesen, Sisimiut 
 
Inuit Ataqatigiit 
Katrine Larsen Lennert, Sisimiut 
 
Siumut 
Hermann Berthelsen, Sisimiut 
Karl Lyberth, Maniitsoq 
 
Fraværende med afbud: 
Karl Davidsen (S), Maniitsoq 
 
Fraværende uden afbud: 
 
 
 
 
 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
Dagsordenen godkendt. 
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Punkt 02 Orientering om Familieudvalgets ansøgning om afholdelse af fysisk møde i 
Maniitsoq den 9. februar 2011 

Journalnr. 01.02.03 

Baggrund 
Familieudvalget ønsker at afholde to fysiske møder årlig, med henblik på at afholde temamøde samt 
besøge institutioner som hører under Familieudvalgets område. 
 
Regelgrundlag  
Qeqqata Kommunias Kasse- og Regnskabsregulativ. 
 
Faktiske forhold 
Familieudvalget ønsker at afholde det næste udvalgsmøde den 9. februar 2011 i Maniitsoq, med 
afrejse den 8. februar og hjemrejse den 10. februar. I den forbindelse skal der være institutionsbesøg 
og temadrøftelser for et samlet udvalg. 
I forbindelse med det planlagte Kommunalbestyrelses møde i Sisimiut i august måned 2011, 
forventes det at Familieudvalget kan afholde et lignende møde i Sisimiut. 
Det drejer sig om rejse- og opholdsudgifter for 3 Familieudvalgsmedlemmer og 3 administrative 
medarbejdere fra Sisimiut. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rejse- og opholdsudgifter for 3 Familieudvalgsmedlemmer kr. 22.800 afholdes over konto: 
10-01-00-05-01. 
Rejse- og opholdsudgifter for 3 embedsmænd kr. 22.800 afholdes over konto: 11-00-19-05-01 
 
Direktionens bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer at det er en god beslutning at besøge de institutioner som er under 
Familieudvalget. Baggrunden for efterfølgende at tage beslutninger for området vil være mere reel 
når udvalget har fået indblik og vist interesse, ved at have besøgt og talt med medarbejderne i 
institutionerne. Ligeledes er det i samme forbindelse et godt udgangspunkt til at afholde temamøder 
f.eks. på Handicapområdet, hvor muligheden for at besøge tilhørende institutioner er til stede. 
 
Administrationens indstilling 
Formanden for Familieudvalget indstiller til Borgmesteren:  
at der afholdes fysisk møde for Familieudvalget den 9. februar 2011 i Maniitsoq 
at udgifterne på i alt kr. 45.600 afholdes over konto 10-01-00-05-01 og konto 11-00-19-05-01 
 
Formanden for Familieudvalgets behandling af sagen 
Formanden for Familieudvalget har den 14. januar 2011 godkendt indstillingen. 
 
Borgmesterens behandling af sagen 
Indstillingen godkendt den 17. januar 2011, men rød billet bruges. 
  
Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 
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Indstilling 
Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 
 
Afgørelse  
Taget til orientering. 
 
Bilag 
Ingen 



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2011, den, 15. februar 2011 

                                                                                 Qeqqata Kommunia 
 

6 
 

Punkt 02a Redegørelse vedr. Huslejerestancer i Maniitsoq 

Journalnr. 32.01.09 

Baggrund 
På baggrund af den omtalte sag i pressen vedr. 50 familiers udsættelse af deres bolig i Maniitsoq på 
grund af manglende betaling af husleje, har Familieområdet udarbejdet en redegørelse til Økonomi-
udvalget. 
 
Regelgrundlag  
LTF. Nr. 15 af 20. november 2006 om Offentlig Hjælp Kapitel 6 Hjælp i særlige tilfælde § 20 stk.2. 
om enkleltudgifter. 
 
Faktiske forhold 
I Maniitsoq står 50 familier overfor at blive sat ud af deres bolig på grund af manglende betaling af 
deres husleje. Der er mange årsager til den manglende betaling, og for en stor dels vedkommende 
skyldes det manglende administration af de månedlige indtægter, som bliver brugt til andre ting end 
husleje. Her giver lovgivningen ikke mulighed for at yde økonomisk hjælp, men er forpligtet til at 
give råd og vejledning om administration af familiens økonomi hvis borgeren henvender sig for at få 
hjælp. 
Principielt kan der ikke bevilliges midler til betaling af huslejerestance som den enkelte borger selv 
skulle have betalt. De borgere der ikke selvforskyldt er kommet i denne vanskelige situation, har i 
sjældne tilfælde og ved henvendelse til Området for Familier mulighed for at få hjælp til betaling af 
restancer, efter en gennemgang af husstandens økonomiske forhold. 
Forholdene er kendt i Familieområdet i Maniitsoq, og der holdes øje med at der ikke sker fejl så 
f.eks. en handicappet skulle komme i huslejerestance.  
 
INI er forpligtiget til at tilbyde genhusning, og Familieområdet og Politiet har sammen med INI et 
godt samarbejde med møder en gang månedlig om de borgere der har fået den 3. rykkerskrivelse og 
står for en udsættelse efter en fogedforretning. Dette samarbejde sikrer at tilbud om genhusning 
bliver overholdt. Listen med borgere der står for udsættelse gennemgås nøje ved disse møder, og er 
der borgere som har søgt om betaling af huslejerestancer, orienteres INI om dette, så der ikke sker 
udsættelse før sagen er færdig behandlet. 
 
Det hører med til redegørelsen om Huslejerestancer, at det ikke kun er et enestående problem for 
Maniitsoq, men et problem også i Sisimiut og i hele Grønland. 
I Sisimiut var der ligeledes ved årets udgang 20 borgere med en samlet restance på kr. 675.000, hvis 
sager er blevet sendt til politiet for videre foranstaltning. 
 
Generelt er der et stort boligpolitisk problem i hele Grønland som har været kendt i lang tid. 
Der bygges mange boliger, som koncentreres mest i Hovedstaden, men alligevel er boligproblemet 
voksende, især i byer og bygder udenfor Nuuk. 
Mange af de nye boliger er så dyre, at borgere med små indtægter ikke har råd til at bo i dem, det 
gælder eksempelvis pensionister og arbejdsløse. En del får en god boligsikring, men får ikke betalt 
husleje. 
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Der er også andre årsager til manglende betaling af husleje, eksempelvis: 
- Brug af indtægten på alkohol og hash – forkert brug af pengene 
- Brug af indtægter på spil 
- Valgt at bruge penge til andre ting end husleje 
- Manglende betalingsservice i banken 
- Svært ved at administrere pengene selv 

 
Disse problemer kan være oparbejdet igennem mange år, og det er derfor vigtigt at påvirke holdnin-
gen til at styre sin økonomi og få betalt husleje til tiden. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ingen 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering at alle ansøgninger om betaling af Huslejerestancer bliver 
behandlet efter lovgivningen. Der er efterhånden et meget stabilt samarbejde mellem Området for 
Familier, Politiet og INI hvilket betyder at ingen borgere kommer til at så uden tag over hovedet, 
men tildeles en genhusningsbolig når der er en som bliver ledig. 
Grunden til at der lige nu er en stor ophobning af sager vedr. huslejerestance, skyldes at politiet har 
været dårlig bemandet i en lang periode. Disse forhold har bedret sig de sidste måneder, og derfor 
kommer der en stor del sager frem nu. 
Administrationen mener at det er vigtigt hele tiden at påvirke borgernes holdning til deres bolig, så 
alle forstår at det er deres eget ansvar at betale husleje. Det er ligeledes vigtigt med tilbud om 
rådgivning i forbindelse med ansøgning om boligsikring og styring af økonomi både fra Familieområ-
dets og bankens side. 
 
Indstilling 
At redegørelsen tages til efterretning  
 
Afgørelse 
Efter en grundig debat af redegørelsen skal Økonomiudvalget indstille til Kommunalbestyrelsen, at 
kommunen i tæt samarbejde med A/S INI udarbejder praksis gældende for hele kommunen om hvad 
der skal gøres, når orientering om udsættelser modtages. 
 
Bilag 
1. LTF nr. 15 af 20. november 2006 Kapitel 6 
2. Notat om Huslejerestancer 
3. Redegørelse fra INI 
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Punkt 03 Orientering om afholdelse af Skoleseminar 2011 
 
Journalnr. 51.00 

Baggrund 
Den 17. juni 2010 besluttede Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse at anmode Uddannelses-, 
Kultur- og Fritidsudvalget om at udarbejde et forslag til afholdelse af et seminar om folkeskolerne i 
Qeqqata Kommunia.  
 
Direktøren på området nedsatte en arbejdsgruppe bestående af direktøren for området, de to chefer 
for uddannelse og en projektmedarbejder, som skulle se på mulighederne for et seminar om 
folkeskolen.  
 
På Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. december 2010 blev det besluttet at 
seminaret blev gennemført og Økonomiudvalget ansøges om dækning af midler.  
 
Regelgrundlag: 
Kommunerne overtog folkeskoleområdet fra Hjemmestyret i 2002, siden da har kommunen stået for 
driften af folkeskoleområdet.  
 
Faktiske forhold 
Arbejdsgruppen samarbejder med Inerisaavik om den indholdsmæssige planlægning af Skoleseminar 
2011. Der forventes at ligge et detaljeret program snarest. Formen bliver oplæg, diskussion i 
grupper, og plenum. Der lægges vægt på, at grupperne sammensættes på tværs.  
 
Inerisaavik har under samarbejdet opfordret til et opfølgende heldagsmøde med skolelederne med 
fokus på udviklingen af konkrete handleplaner for folkeskolerne. 
 
Arbejdsgruppen og Inerisaavik ser gerne, at Skoleseminar 2011 danner grundlag for udarbejdelsen af 
en uddannelsespolitik og handlingsplan for skoleområdet.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Qeqqata Kommunia dækker rejse- og opholdsudgifter for Kommunalbestyrelsesmedlemmer, samt for 
ansatte i administrationen. 
 
Qeqqata Kommunia har fået skriftligt tilsagn fra Inerisaavik om dækning af rejse- og opholdsudgifter 
for resterende deltagere.  
 
Et skøn over udgifterne ligger på nu på 75.000, se bilag. Således spares 95.000 i forhold til det 
oprindelige budget.  
 
Folkeskoleområdet står, ligesom resten af kommunen, i det kommende år overfor et besparelseskrav 
på 5 % i det almindelige budget.  
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Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at Inerisaaviks tilsagn om at dække rejse- og ophold for skolefolkene 
imødeses, samt at et opfølgende skoleledermøde er et godt tiltag som anbefales for at sikre 
implementeringen af de resultater, som opnås på Skoleseminar 2011. Ligeledes anbefaler 
arbejdsgruppen at Skoleseminar 2011 benyttes som afsæt til at Qeqqata Kommunia udarbejder 
tidssvarende politik og vision for folkeskolerne og uddannelsesområdet. 
 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 17. januar 2011 
administrationens indstilling. 
 
Udvalgsformandens behandling af sagen 
Udvalgsformanden godkendte den 26. januar 2011 fordeling af udgifterne således afholdt: 
kr. 57.044 over konto 5101120504 og 5101130504 skolernes kursuskonto, samt rejse- og 
opholdsudgifter for KB medlemmer på kr. 14.560 over konto 10-01-00-05-01 Tjenesterejser. 
 
Borgmesterens behandling af sagen 
Borgmesteren besluttede den 27. januar 2011 på vegne af økonomiudvalget og 
kommunalbestyrelsen,  
 
at midler til afholdelse af seminar på kr. 57.044 afholdes over konto 5101120504 og  
konto 5101130504, samt  
 
at midler til rejse- og opholdsudgifter på kr. 14.560 afholdes over konto 10-01-00-05-01. 
 
at forslag til invitation godkendes.  
 
Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 
 
Afgørelse  
Taget til orientering 
 
Bilag 
1. Skriftligt tilsagn fra Inerisaavik om dækning af udgifter 
2. Budget 
3. Forslag til invitation 
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Punkt 04 Økonomiudvalgets økonomirapport for ultimo 2010 

Journalnr. 06.00 

Faktiske forhold 
Forbruget/indtægterne skal ligge på 100,0 %, idet der er tale om ultimoposteringer 2010. 
 
Administrationsområdet 
 

Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

10 UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE 7.999 -210 7.789 6.666.234 1.123 85,6%
11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING 74.895 190 75.085 74.867.092 218 99,7%
12 KANTINEDRIFT 912 535 1.447 1.347.229 100 93,1%
18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 7.821 -633 7.188 7.602.962 -415 105,8%

91.627 -118 91.509 90.483.517 1.025 98,9%

Administrationsområdet

Total  
 
Administrationsområdet har et samlet forbrug på 90,4 mio. kr. ud af en bevilling på 91,6 mio. kr. Det 
svarer til et forbrug på 98,9 %. Forbruget for de folkevalgte ligger ca. 15 % under bevillingen, dvs. 
et forbrug på 6,6 mio.kr. ud af en bevilling på 7,7 mio.kr. Det skyldes primært et mindre forbrug 
vedr. kommunalbestyrelsen, men også at der mindreforbrug på bygdebestyrelserne og vedr. valg. 
Kantinens forbrugsprocent er påvirket af, at der mangler at blive bogført indtægter fra INI A/S som 
andel af udgifterne i Sisimiut. Denne indtægt forventes bogført ultimo februar 2011.  
Ved budgetomplaceringer ultimo 2010 er der sket fejl i omplaceringer vedr. konto 12 og 18, som 
efterlader konto 12 med et mindreforbrug og konto 18 med et merforbrug..  
 
Kommunale erhvervsengagementer 
 

Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

37 KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER 4.131 -90 4.041 3.373.669 667 83,5%

4.131 -90 4.041 3.373.669 667 83,5%Total

Kommunale Erhvervsengagementer

 
 
Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 3,3 mio.kr. ud af en bevilling på 4,0 mio. kr. 
Det svarer til et forbrug på 83,5 % 
     
Indtægter 
 
Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

80 PERSONLIG INDKOMSTSKAT -278.000 0 -278.000 -280.606.107 2.606 100,9%
81 SELSKABSSKAT -4.000 0 -4.000 -6.627.695 2.628 165,7%
83 GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING -239.285 10.102 -229.180 -229.051.846 -128 99,9%
85 RENTER,KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB-OG GEVINST -12.976 0 -12.976 -12.150.509 -825 93,6%
86 ANDRE INDTÆGTER -4.600 -800 -5.400 -8.527.706 3.128 157,9%
88 AFSKRIVNINGER 1.100 0 1.100 52.870 1.047 4,8%

-537.761 9.302 -528.456 -536.910.993 8.455 101,6%Total
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Qeqqata Kommunia har indtægter på 536,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 528,4 mio. kr. Det 
svarer til indtægter på 101,6 % af bevillingen. Der er merindtægter vedr. personlig indkomstskat på 
2,6 mio.kr., heraf udgør udbytteskat for 2009 i alt 1,7 mio.kr. Selskabsskatterne har ligeledes givet 
en merindtægt på 2,6 mio.kr. i forhold til bevillingen. Konto for andre indtægter har en merindtægt 
på 3,1 mio.kr., som primært stammer fra byggemodningsafgifter på Akia. Der er på nuværende 
tidspunkt uafregnede fakturaer på ca. 3,2 mio.kr. vedr. byggemodningsafgifter. Endvidere har 
privatiseringen af busdriften i Sisimiut påvirket denne konto.  
Konto for afskrivninger her et mindreforbrug på ca. 1 mio.kr. 
 
Budgetteret ultimo beholdning 
 
Likvid beholdning primo 2010 77.201.967
Driftsresultat iht. budget 2010 -15.743.000
Statusforskydninger -4.788.000
Tillægsbevillinger -38.716.000
Samlet kasseforskydning -59.247.000

Likvid beholdning ultimo 2010 17.954.967
 

De likvide aktiver forventes at falde fra 77,2 mio. kr. til 17,9 mio. kr. ved årets slutning.  
Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2010, det forventede 
driftsresultat fra budget 2010, de forventede statusforskydninger (40-60 boliglån), samt de 
tillægsbevillinger der indtil videre er givet.  
Ændring i statusforskydning i forhold til økonomirapporten for november 2010 skyldes, at KB på 
møde 06/2010 besluttede, at bevillingen på kommunale boligudlån nedsættes med 10 mio.kr. fra 14,8 
mio.kr. til 4,8 mio.kr. 
 
Den faktiske likvide beholdning ultimo 2010 vil ud fra den seneste balanceopgørelse slutte på 
omkring 84 mio.kr. Det skyldes primært at anlægsbudget har et mindreforbrug på 53,5 mio.kr., at de 
kommunale indtægter har en merindtægt på 8,5 mio.kr. og at driftsområdet har et mindreforbrug på  
ca. 5,1 mio.kr. 
Likviditeten ifølge balancen udgør 176.797.689 kr. 
 
Restancer 
De samlede restancetilgodehavender udgjorde 56,0 mio. kr. pr. 3.2.2011, hvilket er et mindre fald på 
ca. 350 tkr. i forhold til restancen pr. 1.12.2010.  
 
Indstilling  
Det indstilles til økonomiudvalget,  
 
at tage økonomirapporten til efterretning. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau. 
2. Hele balancen for Qeqqata Kommunia (specf. 7) 
3. Restanceliste 
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Punkt 05 5% besparelse på driftsområdet 

Journalnr. 06.01.01 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsen anmodede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 fagudvalgene om 
senest med udgangen af 2010 at fremkomme med forslag til besparelser indenfor hvert område på 
5% 
 
Regelgrundlag  
I henhold til styrelseslovens § 43 stk. 2 er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen, men 
forinden skal økonomiudvalgets erklæring indhentes, ifølge styrelseslovens § 25 stk. 1 afsnit 1.  
 
Faktiske forhold 
Fagudvalgene har fortrinsvist i december 2010 fundet de 5% besparelser på deres område. Der har 
dog været enkelte afvigelser til dette. 
 
Økonomiudvalget har prioriteret besparelser på folkevalgte, normeringer i administrationen via 
naturlig afgang, boliger for fremtidige områdechefer, udlicitering af kantinedrift, IT drift, de 
sammenlagte bygdebestyrelsers dispositionsbeløb og EU-konsulentaftale. 
 
Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret besparelser på fangsthytter, vejdrift i Kangerlussuaq, ophør 
af grøn uge og optimering og en række generelle nedskæringer. 
Teknik- og Miljøudvalget har først 1. februar 2011 endeligt besluttet 5% besparelsen, da udvalget i 
første omgang ikke var enig med administrationens oplæg om besparelser på asfaltering i Sisimiut. 
 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har prioriteret besparelser på kommunale 
beskæftigelsesprojekter og på driften af Piareersarfik.  
 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har i Maniitsoq regionen prioriteret besparelser på 
normeringer indenfor folkeskolen og daginstitutionerne, bl.a. som følge af udlicitering af madlavning 
i daginstitutionerne.  
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har i Sisimiut regionen prioriteret besparelser via generelle 
beskæringer på alle områder. Uden at have prioriteret enkelte områder og normeringer er det især 
gået udover indkøb af materialer og udstyr samt bygningsvedligeholdelse. 
 
Familieudvalget har lige som Teknik- og Miljøudvalget været igennem to beslutningsrunder, men 
desværre uden at finde de fornødne 5% besparelser. Familieudvalget har kun fundet besparelser på 
lidt over 2%, eksklusivt handicapområdet. Familieudvalget har således afvist administrationens 
indstilling i to omgange uden at pege på andre besparelser.  
Familieudvalget har ikke ønsket at indarbejde administrationens forslag til besparelser på 
alderdomshjemmene i Maniitsoq og Kangaamiut, men har indarbejdet besparelser på plejehjemmet i 
Sisimiut samt offentlig hjælp og førtidspension i Sisimiut.  
 
Bygdebestyrelserne er blevet hørt om deres forslag til besparelser. Da fagudvalgene har det 
overordnede ansvar, så vil nogle af disse forslag allerede være indarbejdet eller være i konflikt med 
fagudvalgenes prioritering. Bygdebestyrelserne er imidlertid ikke blevet hørt om fagudvalgenes 
forslag til besparelser indenfor deres område.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
De økonomiske og administrative konsekvenser af de foreslåede besparelser er markante. 
Normeringsbesparelserne gennemføres ved naturlig afgang, men ved udlicitering kan det ikke 
garanteres.  
 
Besparelserne vedrørende normeringer på administrationen og kantinedrift samt eventuelt 
alderdomshjemmene kan ikke gennemføres fuldt ud i 2011 og er først indarbejdet i budgetterne for 
2012.   
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at de foreslåede besparelser overordnet er hensigtsmæssige, når 
den vanskelige opgave med 5% besparelse skal gennemføres. Dog vil der i løbet af udarbejdningen af 
budget 2012 være behov for en eventuelt revurdering af nogle besparelserne, så de i højere grad 
harmoniserer serviceniveauet imellem de geografiske enheder.   
 
Da familieudvalget ikke har ønsket at indarbejde administrationens forslag om besparelser på 
alderdomshjemmene i Maniitsoq og Kangaamiut, bør administrationens forslag fremlægges direkte til 
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det bør senest ske til økonomiudvalgets møde i april 
2011, hvor budgetrammerne for 2012 også fastlægges.  
 
I den sammenhæng er det værd at notere sig, at alle familieudvalgets foreslåede besparelser på 2,4 
mio. kr. vedrører Sisimiut området bortset fra 260.000 kr. vedr. familiecentret i Maniitsoq. 
Økonomiske analyser fremlagt for kommunalbestyrelsen viser imidlertid, at kommunen bruger mere 
end dobbelt så meget på ældreforsorg pr indbygger i Maniitsoq området som i Sisimiut området. Det 
er derfor uheldigt, at familieudvalgets forslag ikke omfatter ældreområdet i Maniitsoq og næsten 
udelukkende vedrører Sisimiut området. 
 
Indstilling  
Det indstilles til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse,  
 
at fagudvalgenes forslag til besparelser på 19.588.000 kr. indarbejdes i budget 2011 og på 
21.986.000 kr. i budget 2012 og overslagsårene (bilag 1) 
 
at administrationen senest til økonomiudvalgsmødet i april fremkommer med konkrete forslag til 
besparelser på alderdomshjemmene i Maniitsoq og Kangaamiut 
 
at udvalgene anmodes om at prioritere serviceharmonisering ved udarbejdelsen af budget 2012 og 
overslagsårene. 
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Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Søren Alaufesen ønsker tilført protokollen, at han ikke har været enig med Erhvervs- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om besparelser på beskæftigelsesområdet i bygderne. 
  
Bilag 
1. Samlet oversigt over besparelserne 
2. Økonomiudvalgets 5% besparelse 
3. Teknik- og Miljøudvalgets 5% besparelse for Maniitsoq 
4. Teknik- og Miljøudvalgets 5% besparelse for Sisimiut 
5. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets 5% besparelse 
6. Familieudvalgets besparelse 
7. Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets 5% besparelse for Maniitsoq 
8. Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets 5% besparelse for Sisimiut, Kangerlussuaq, Itilleq og 

Sarfannguit 
 
 



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2011, den, 15. februar 2011 

                                                                                 Qeqqata Kommunia 
 

15 
 

Punkt 06 Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2012 

Journalnr. 06.01.03 

Baggrund 
Grønlands Selvstyre har i brev af 10. januar 2011 efterspurgt Qeqqata Kommunias ønsker til 
Finanslov 2012. Qeqqata Kommunia skal senest den 1. marts 2011 fremsende en samlet prioriteret 
liste med anlægsønsker for Qeqqata Kommunia til Selvstyret. 
 
Regelgrundlag 
Finansloven er et rent Selvstyreanliggende, men kommunerne har mulighed for at tilkendegive deres 
prioriterede anlægsønsker hertil.. 
 
Faktiske forhold 
Selvstyret gør igen i år opmærksom på, ”at Landstinget ved vedtagelsen af Finansloven for 2011 har 
fortsat den linje, der blev lagt ved udarbejdelsen af Finanslov 2004, og som betyder, at de højt 
prioriterede områder fortsat er skolebyggeri, boligbyggeri samt forsyningssikkerhed. Dette bevirker, 
at der er meget begrænsede midler til rådighed til de øvrige ønsker” 
 
På baggrund af det vedtagne budget, de politiske udmeldinger og sidste års prioriterede anlægslister 
for Qeqqata Kommunia har chefgruppen udarbejdet nedenstående forslag til prioriterede liste for 
anlægsønsker i Qeqqata Kommunia for budget 2012 og overslagsårene. 
 

Tus. 
Kr. 

Boligudbygningsplan 2011  
subtotal 

2012 2013 2014 2015 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 6 + 12 ældrevenlige boliger i Sisimi-
ut 

  8.186 4.292 8.186 4.292 8.186 4.292 8.186 4.292 

2 16 handicap venlige boliger i både 
Sisimiut og Maniitsoq 

  10.000 9.000 10.000 9.000     

3 2 familiehuse i henholdsvis 
Kangaamiut og Kangerlussuaq 

  1.200 1.000 2.575 2.075     

4 Sanering og erstatningsboliger i 
Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut 

   30.000  30.000  30.000  30.000 

5 Almennyttige boliger i Sisimiut   xx xx xx xx xx xx xx xx 
6 20-20-60 og andelsboliger   15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
7 2 kommunale byggesæt til 

Kangaamiut og Atammik 
  1.000 500 1.000 500     

 
Tus. 
Kr. 

Teknik- og miljø 
udbygningsplan 

2011  
subtotal 

2012 2013 2014 2015 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Havneudvidelse i Sisimiut   30.000 30.000       
2 Vej mellem Sisimiut og 

Kangerlussuaq 
  30.000  20.000 30.000 20.000 30.000 20.000 30.000 

3 Tunnel til ny bydel i Maniitsoq    40.000  40.000     
4 Fjernvarmeledning som 

netforbindelse i Sisimiut 
  2.500 2.500 3.000 3.000     

5 Forbrændingsanlæg 
Kangerlussuaq, normalisering 

     25.000     

6 Forbrændingsanlæg Sisimiut 
Kapacitetsudvidelse 

      10.000 10.000 25.000 25.000 

7 Renovering af kajfaciliteter i 
Maniitsoq 

   ??  ??     
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Tus. 
Kr. 

Familieudbygningsplan 2011  
subtotal 

2012 2013 2014 2015 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Nyt bofællesskab for handicappede i 
Sisimiut 

  5.000 5.000 5.000 5.000     

2 Døgninstitution for yngre 
handicappede, Maniitsoq 

  1.500 1.500 3.000 3.000     

3 Udvidelse alderdomshjem med 
demensafsnit i Sisimiut 

  1.000 1.000 4.000 4.000 3.000 3.000   

4 Heldagsskoler for handicappede i 
Maniitsoq og Sisimiut 

   ??  ??  ??  ?? 

5 Daginstitution Sisimiut   3.750 3.750 3.750 3.750     
6 Daginstitution Maniitsoq   3.750 3.750 3.750 3.750     

 
Tus. 
Kr. 

Uddannelses-, kultur- og 
fritidsudbygningsplan 

2011  
subtotal 

2012 2013 2014 2015 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Skolerenoveringer i Maniitsoq og 
bygder 

   ??  ??  ??  ?? 

2 Oprettelse af 8.-10. klasses 
efterskole i Kangerlussuaq 

   ??       

3 Multihaller i bygder   3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
4 Ungdomscenter i Maniitsoq   3.400 3.400       
5 Nyt bibliotek i Sisimiut   3.400 3.400       

 
Tus. 
Kr. 

Byggemodningsplan El, 
Vand, Fjernvarme 

2011  
subtotal 

2012 2013 2014 2015 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 900mVejlys  genetab. Mayers Ave. 
Anstalt +40 boliger ,Kangerlussuaq 

   600  600     

2 Elforsyning til byggemodning i 
erhvervsområde B8 i Sisimiut 

   1.600  2.200     

3 200m vandledning A17 for 24 boliger 
i Maniitsoq 

   1.000       

4 Overordnet byggemodning Akia III      400  1.500  2.600 
5 210m vandledning E1 for boligformål 

i Maniitsoq 
       1.100   

 
I forhold til boliger er ældre- og handicapvenlige boliger prioriteret frem for almennyttige boliger. 
For almennyttige boliger er sanering og Selvstyrets erstatningsboliger prioriteret frem for boliger 
med kommunal tilskud. 
 
I forhold til teknik- og miljø er fjernvarmeledning mellem Sisimiuts to største fjernvarmenet 
indarbejdet i forhold til sidste år. Vej til ny bydel i Maniitsoq er nedprioriteret i forhold til tidligere år, 
da Selvstyret klart har afvist investering i ny bydel før der foreligger en beslutning vedr. 
aluminiumssmelteværket.  
 
I forhold til familieudbygningsplan er ældre- og handicapområdet prioriteret frem for 
daginstitutioner, så det harmonerer med Selvstyrets egen prioritering. 
 
I forhold til uddannelses-, kultur- og fritid er uddannelse fortsat prioriteret frem for kultur og fritid, 
så det harmonerer med Selvstyrets egen prioritering. 
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I forhold til byggemodning er bygdebestyrelsens ønske i Kangerlussuaq prioriteret, og derefter er der 
taget højde for, at byernes fordeling passer til Nukissiorfiits tildelte 2,6 mio. kr. til Qeqqata 
Kommunia om året.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
De økonomiske og administrative konsekvenser afgøres af hvilke anlægsopgaver, som Selvstyret 
ønsker at medfinansiere.  
 
Administrationens vurdering 
Da det har store økonomiske konsekvenser, hvilke anlægsprojekter Selvstyret planlægger at 
finansiere selv eller vil være medfinansierende til, er det administrationens vurdering, at den priori-
terede liste bør fokuseres således, at udvalgte projekter er grundigt belyst og beskrevet.  
 
Desuden bør der så vidt mulig tages højde for Selvstyrets prioriteringer i kommunens prioriteringer 
til Selvstyret.  
 
Indstilling 
Chefgruppen indstiller, at økonomiudvalget indstiller de prioriterede anlægsønsker til 
kommunalbestyrelsens godkendelse 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt med foretagne rettelser. 
 
Bilag 
1. Grønlands Hjemmestyres brev af 10. januar 2011 
2. Qeqqata Kommunia anlægsønsker forslag til Finanslov 2011 
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Punkt 07 Ansøgning om oprettelse af konti samt omplacering af bevilling vedr. budget 2011 
for Piareersarfik Maniitsoq 

Journalnr. 06.02.04 

Baggrund 
M.h.p. bedre planlægning af forbrug og bogføring inden for revalidering, kurser m.m. samt bedre 
muligheder for kontrol og for bedre at kunne sidestille med de allerede oprettede konti (konto 35) i 
Sisimiut er det nødvendigt med oprettelse af konti inden for revalidering i Piareersarfik i Maniitsoq 
samt omplacering af midler til disse. 
 
Regelgrundlag  
Afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Sisimiut Kommune (som er gældende, indtil nyt kasse- 
og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia bliver udarbejdet). 
 
Faktiske forhold 
I dag er der på Arbejdsmarkedsområdet i Piareersarfik i Maniitsoq oprettet konti inden for 
virksomhedsrevalidering. 
 
Kurser m.m. bliver således bogført under konto 34, aktivering, selv om kurserne m.m. vedrører 
revalidering. 
 
M.h.p. bedre planlægning af forbrug og bogføring inden for revalidering, kurser m.m. samt bedre 
muligheder for kontrol og for bedre at kunne sidestille med de allerede oprettede konti (konto 35) i 
Sisimiut er det nødvendigt med oprettelse af følgende konti inden for revalidering udover de allerede 
eksisterende i Piareersarfik i Maniitsoq: 
 
35 REVALIDERING     
35-01 ARBEJDSPRØVNING     
35-01-20 MANIITSOQ     
35-01-20-01-11 Timeløn 
35-01-20-05-06 Sygedagpenge SIK 
35-01-20-05-08 Beklædning, arbejdstøj 
35-01-20-82-01 
  

Refusion, indeværende år 

        
35-03 VIRKSOMHEDSREVALIDERING      
35-03-20 MANIITSOQ     
35-03-20-01-11 Timeløn 
   
        
35-04 UDDANNELSER     
35-04-20 EFTERUDDANNELSER MANIITSOQ     
35-04-20-12-99 Diverse tjenesteydelser 
35-04-20-35-01 Handel, kontor, social 
35-04-20-35-02 Bygge- og anlægssektoren 
35-04-20-35-03 Jern- og metalskolen 
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35-04-20-35-04 Fiskeri- og industrisektoren 
35-04-20-35-05 Levnedsmiddelsektoren 
35-04-20-35-06 Samfundsorienterede kurser 
   
        
        
35-04-21 BYGGE- OG ANLÆGSSKOLEN     
35-04-21-01-11 Timeløn 
35-04-21-82-01 Refusion, indeværende år 
   
        
        
35-04-22 INUILI     
35-04-22-01-11 Timeløn 
35-04-22-82-01 Refusion, indeværende år 
   
        
        
35-04-23 HANDELSSKOLEN     
35-04-23-01-11 Timeløn 
35-04-23-82-01 Refusion, indeværende år 
   
        
        
35-04-24 JERN- OG METALSKOLEN     
35-04-24-01-11 Timeløn 
35-04-24-82-01 Refusion, indeværende år 
   
        
        
35-04-25 SØFARTSSKOLEN     
35-04-25-01-11 Timeløn 
35-04-25-82-01 Refusion, indeværende år 
   
        
        
35-04-26 AMU-CENTER     
35-04-26-01-11 Timeløn 
35-04-26-82-01 Refusion, indeværende år 
   
        
        
35-04-27 SPROGCENTERET     
35-04-27-01-11 Timeløn 
35-04-27-82-01 Refusion, indeværende år 
   
        
        
35-05 FLEXJOB     
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35-05-20 MANIITSOQ     
35-05-20-01-11 Timeløn 
35-05-20-35-00 Løntilskud 
35-05-20-82-01 Refusion, indeværende år 
 
Midler til ovenstående konti samt flere midler til allerede eksisterende bliver finansieret fra 
aktiveringskontoen for Maniitsoq (konto 34-40-20) for at dække behovet for tilførsel af flere midler 
fra konti inden for rammen. 
 
Behov kan ses på følgende skema: 

Konto  
der skal 
tilføres midler Tekst 

Budget 
for 2011 

2011 
Yderliger
e behov 

Bevilling for 
2011 efter 
omplacerin
g 

35-01-20-01-11 Timeløn 0 0 0 
35-01-20-05-06 Sygedagpenge SIK 0 0 0 
35-01-20-05-08 Beklædning, arbejdstøj 0 0 0 
35-01-20-82-01 Refusion, indeværende år 0 0 0 
              
35-03-20-01-11 Timeløn       
35-03-20-31-41 Virksomhedsrevalideringsydelser 78 222 300 
35-0-03-82-01  Refusion, indeværende år -39 -111 -150 
35-03-20 Maniitsoq     39 111 150 
              
35-04 UDDANNELSER           
35-04-20 EFTERUDDANNELSER MANIITSOQ           
35-04-20-12-99 Diverse tjenesteydelser 0 0 0 
35-04-20-35-01 Handel, kontor, social 0 16 16 
35-04-20-35-02 Bygge- og anlægssektoren 0 10 10 
35-04-20-35-03 Jern- og metalsektoren 0 10 10 
35-04-20-35-04 Fiskeri- og industrisektoren 0 20 20 
35-04-20-35-06 Samfundsorienterede kurser 0 0 0 
35-04 Efteruddannelser Maniitsoq 0 56 56 
              
              
35-04-21 BYGGE- OG ANLÆGSSKOLEN           
35-04-21-01-11 Timeløn 0 300 300 
35-04-21-82-01 Refusion, indeværende år 0 -300 -300 
        0 50 50 
              
              
35-04-22 INUILI (kursusgodtgørelse)       
35-04-22-01-11 Timeløn 0 30 30 
35-04-22-82-01 Refusion, indeværende år 0 -30 -30 
        0 15 15 
              
              
35-04-23 HANDELSSKOLEN           
35-04-23-01-11 Timeløn 0 50 50 
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35-04-23-82-01 Refusion, indeværende år 0 -50 -50 
        0 25 25 
              
              
35-04-24 JERN- OG METALSKOLEN           
35-04-24-01-11 Timeløn 0 20 20 
35-04-24-82-01 Refusion, indeværende år 0 -20 -20 
        0 10 10 
              
              
35-04-25 SØFARTSSKOLEN           
35-04-25-01-11 Timeløn 0 0 0 
35-04-25-82-01 Refusion, indeværende år 0 0 0 
        0     
              
              
35-04-26 AMU-CENTER           
35-04-26-01-11 Timeløn 0 0 0 
35-04-26-82-01 Refusion, indeværende år 0 0 0 
        0     
              
              
35-04-27 SPROGCENTER           
35-04-27-01-11 Timeløn 0 30 30 
35-04-27-82-01 Refusion, indeværende år 0 -30 -30 
        0 15 15 
              
              
35-05 FLEXJOB           
35-05-20 MANIITSOQ           
35-05-20-01-11 Timeløn 0 0 0 
35-05-20-35-00 Løntilskud 0 80 80 
35-05-20-82-01 Refusion, indeværende år 0 -40 -40 
        0 40 40 
 
Konto 35, revalidering, for allerede eksisterende og de ønskede konti har for 2011 bevilling på kr. 
39.000. Konto 34, aktivering, har en bevilling på kr. 724.000. D.v.s. at konto 35 og 34 har en 
bevilling tilsammen på kr. 763.000. 
 
For allerede eksisterende konti under konto 35 og de ønskede konti er der for 2011 yderligere behov 
på kr. 322.000. Disse dækkes ved omplacering af midler på kr. 322.000 fra konto 34-40-20. 
 
Således bliver bevillingen for 2011 for konto 35 på kr. 361.000 og for konto 34-40-20 på kr. 
402.000. 
 
Bevillingen for både konto 35 og 34-40-20 vil for 2011 være uændret på kr. 763.000 efter 
omplaceringen. 
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Forklaringen foroven kan også ses i skemaet her forneden: 
 

Konto Tekst 
Budget 

for 2011 

2011 
yderliger
e behov 

2011 
efter 

ompla-
cering 

35 I alt 39 322 361 
34-40-20 Aktivering 724 -322 402 
  I alt 763 0 763 
 
Direktionens bemærkninger 
Direktionen har ingen bemærkning. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget vil være udgiftsneutralt for kommunen idet det kun drejer sig om overflytning af midler. 
 
Der søges om oprettelse af konti og overflytning af midler bliver indarbejdet i budgetterne for 
overslagsårene 2012-2013. 
 
Administrationens vurdering 
 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 19. januar 2011.  
 
Indstilling  
Det indstilles at Økonomiudvalget godkender,  
 
• de foreslåede konti, som ønskes oprettet i Piareersarfik Maniitsoq inden for konto 35  
• samt at omplacering af midler fra konto 34 til konto 35 tiltræder i 2011. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
Ingen 
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Punkt 08 Anlægsregnskab for nyt alderdomshjem, Maniitsoq 

Journalnr. 06.03.03 

Baggrund 
Der er udarbejdet anlægsregnskab over opførelsen af det nye alderdomshjem i Maniitsoq. 
 
Regelgrundlag  
For anlægsopgaver, som strækker sig over mere end et budgetår, skal der udfærdiges 
anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i Udvalget for Teknik & Miljø, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Faktiske forhold 
Projektering af alderdomshjemmet skete i 2003 - 04. Opførelsen påbegyndtes i 2005, og i august 
2008 blev alderdomshjemmet taget i brug. De afsluttende udvendige arbejder er udført i 2009 og 
2010. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der var i Maniitsoq Kommunes budget afsat i alt kr. 55.285.000,- til opførelse af alderdoms-
hjemmet. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på kr. 55.314.300,51. Et merforbrug på kr. 
29.300,51. På finansloven var afsat kr. 26.820.000 i tilskud til opførelsen. Det fulde tilskudsbeløb er 
hjemtaget. 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Det vurderes, at anlægsregnskabet er retvisende. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på sit møde den 1. februar 2011.  
 
Indstilling  
Det indstilles til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen  
 
at godkende anlægsregnskabet for det nye alderdomshjem. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Anlægsregnskab 
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Punkt 09 Ansøgning om køb af Pilersuisoq´s gamle bygninger i Kangaamiut til oprettelse af 
museum samt ansøgning om driftsbevilling for 2011 og overslagsårene 2012-14 

Journalnr. 58.01 

Baggrund 
Pilersuisoq har udbudt gamle kolonibygninger, B-87 og B-88 med tilhørende varmecentral i 
Kangaamiut til salg. Allerede i slutningen af 1996 havde bygdebestyrelsen i Kangaamiut haft en 
interesse i den gamle kolonibestyrerbolig som bevaringsværdig bygning, da den er den ældste 
bygning i Kangaamiut. Bygdebestyrelsen havde i den sammenhæng drøftet at bygningen kan bruges 
som museum i bygden. 
 
Regelgrundlag  
Landstingsforordning nr. 6 af 30. oktober 1998 om museumsvæsen. 
 
Faktiske forhold 
Økonomiudvalget har af mødet den 10. marts 2009 besluttet at der rettes henvendelse til Pilersuisoq, 
om hvorvidt B-87 og B-88 i Kangaamiut kan overdrages vederlagsfrit for benyttelse af bygningerne 
som museumsøjemål. 
 
KNI Pilersuisoq A/S har i perioden 2009-2010 meddelt, at B-87 og B-88 samlet kan købes for i alt 
75.000 kr.  
 
Bygdebestyrelsen i Kangaamiut har ved ekstraordinært møde 5.1.2011 godkendt at B-87 og B-88 
købes for 75.000 kr. og ud fra OTM i Maniitsoq tekniskvurdering også godkendt op til 100.000 kr. 
til istandsættelse af bygningerne. Udgifterne til købet og istandsættelserne dækkes af konto oprettet 
af daværende Maniitsoq Kommunalbestyrelse i 1997, hvor der i dag på konto 90-02-20-90-04 
Kommende museum i Kangaamiut henstår 194.006,71 kr. 
 
For driften af kommende museum i Kangaamiut har Museumslederen i Maniitsoq Tea D. Christensen 
lavet udkast til driftsbudget for 2011 og for overslagsårene 2012-2014. For driften i 2011 er der 
budgetteret med samlede driftsudgifter på 74.000 kr. hvor der er indregnet løn for en 
deltidsmedarbejder på 5 timer ugentligt. For overslagsårene er budgetteret samlede driftsudgifter på 
110.000 kr. hvor der er indregnet løn for en deltidsmedarbejder på 10 timer ugentligt. 
 
Bygdebestyrelsen i Kangaamiut besluttede ved samme møde 5.1.2011 at der skal søges bevillinger til 
driften af kommende museum til Kommunalbestyrelsen, hvor man ønsker hjælp fra Museumslederen i 
Maniitsoq til ansøgningerne. 
 
Ved oprettelse af nyt museum i Kangaamiut vil der oprettes deltidsarbejde hhv. 5 timer ugentligt for 
2011 og 10 timer ugentligt for 2012-14. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget til driftsbudgettet for vil koste kommunen 74.000 kr. for 2011 og 110.000 kr. pr.år. for  
hhv. 2012-14. 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger. 
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Administrationens vurdering 
Bygdebestyrelsen i Kangaamiut siden 1997 ihærdigt, arbejdet på at få oprettet en museum for ikke 
kun bygdens befolkning, men også for folk der kommer udefra kan opleve bygdens kultur på et 
museum. 
 
Bygdebestyrelsens behandling af sagen  
Bygdebestyrelsen i Kangaamiut har behandlet sagen på sit møde den 8. februar 2011. 
 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgsformandens behandling af sagen 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgsformandens har behandlet sagen den 9. februar 2011.  
 
Indstilling 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets formand indstiller at økonomiudvalget godkender 
 
For køb og istandsættelse: 

• B-87 og B-88 købes samlet for 75.000 kr. og op mod 100.000 kr. bruges til istandsættelse af 
bygningerne. 

• Købet finansieres af konto 90-02-20-90-04 Kommende museum i Kangaamiut hvor der 
henstår 194.006,71 kr. 

 
For driften 2011: 

• Driften af Kommende Kangaamiut Museum for 2011 dækkes af bygdebestyrelsens 
dispositionsbeløb på 60.000 kr. i 2011. Restbeløbet fra konto 90-02-20-90-04 Kommende 
museum i Kangaamiut efter køb af og dækning for istandsættelse bruges til driften resten af 
2011. 

 
For overslagsårene 2012-14: 

• Driftsbudget med 10 ugentlige timer til lønninger for 2012-14, nedsættes 5 timer hvor man 
der ved kan spare 24.000 kr. i driftsbudgettet. Det betyder, at driftsbudgettet bliver på 
84.000 kr. pr. år. 

• Driftsbudgettet på 84.000 kr. for 2012-14 dækkes af bygdebestyrelsens dispositionsbeløb. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Køb og istandsættelse af B-87-88 
2. Drift, museum 2011 
3. Overslagsårene 2012-2014 
4. Bygdebestyrelsen for Kangaamiut møde den 8. februar.  
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Punkt 10 Tilskud til Arctic Circle Race 2011 

Journalnr. 73.15 
 
Baggrund 
Arctic Circle Race (ACR) anmoder om udbetaling af midler for 2011 i henhold til budget for 2011. 
 
I år afholdes den 15. ACR. Siden start har daværende Sisimiut Kommunia bevilget 500.000 kr. hvert 
år til ACR og midlerne godkendes ved vedtagelse af næste års budget af kommunalbestyrelsen, 
hvilket også var tilfælde for budget for 2011. Ved tidligere bevillinger var midlerne tiltænkt 
tungtransport men det 2 seneste år er midlerne ikke øremærkede til bestemte dele af gennemførelse 
af ACR. Sekretariatsfunktion for ACR varetages i dag af Erhvervsrådets sekretariat 
 
Regelgrundlag  
Kommunalfuldmagt (De ulovbestemte grundsætninger, der regulerer kommunernes mulighed for 
(uden lovhjemmel) at påtage sig opgaver betegnes som kommunalfuldmagten). Da Arctic Circle 
Race er en forening hvor aktiviteten pågår én gang om året bruges kommunalfuldmagten. 
 
Faktiske forhold 
Kommunalbestyrelsen har ved vedtagelse af budget for 2011 besluttet at alle fagområder skal finde 
besparelse på 5 %. For ACR betyder det en besparelse på 25.000,00 kr. Derfor ligges sagen op til 
økonomiudvalget at godkende, at de afsatte midler til ACR i budget for 2011 nedskæres med 5 %. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
For kommunen som sådan vil det ikke have direkte konsekvenser at midlerne nedskæres, men der 
kan frygtes at dette vil have en større konsekvenser for ACR, da alt tilskud er kærkommen i henhold 
til deres regnskab. 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer at tilskud til ACR i lighed med alle dele af den kommunale forvaltning, 
også skal nedskæres med 5 %. 
 
Indstilling  
Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse at der ydes tilskud til Arctic Circle 
Race på kr. 475.000,00 for 2011.  
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Regnskab 2010 for Arctic Circle Race. 
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Punkt 11 Servicekontrakt med Qeqqata Erhvervsråd - 2011 

Journalnr. 66.15 

Baggrund 
Qeqqani Inuutissarsiornermut Siunnersuisoqatigiit/Qeqqata Erhvervsråd (QIS) modtager tilskud i 
henhold til eksisterende servicekontrakt med kommunen der fornyes hvert år i januar kvartal.  
 
Regelgrundlag  
Tilskuddet følger Landstingslov nr. 23 af 2003 om kommunernes mulighed for erhvervsfremme. 
 
Der udarbejdes årligt en kontrakt mellem kommunen og erhvervsrådet om hvad tilskuddet skal 
anvendes til, og hvilke forpligtelser begge parter har. Erhvervsrådet rapporterer til 
kommunalbestyrelsen for deres virksomhed hvert kvartal. 
 
Faktiske forhold 
I servicekontrakten er der 2 ændringer i forhold til servicekontakten for 2010. 
 

1. Det første ændring er ændring af formulering ”januar kvartal” som ændres til første kvartal, 
med begrundelse i, at der først i februar måned er møde i økonomiudvalget og at admini-
strationen finder det er vigtigt, at de er økonomiudvalget der godkender servicekontrakten 
på vegne af kommunalbestyrelsen. 

 
2. Ændring nr. 2 er formulering af afsnittet under kontraktværdi og betaling: ”Qeqqata 

Kommunia stiller kontorlokaler til rådigheder for selskabet sammen med almindeligt forbrug 
af el, varme, renovation og rengøring.” Til sætningen tilføjes ”når QIS befinder sig i 
kommunens lokaler”.  

 
Til ændringen ligges til grund at der i de tidligere separate Erhvervsråd, havde Maniitsoq 
Erhvervsråd til huse i private lokaler som de gennem servicekontrakten betalte husleje til, 
mens Sisimiut Erhvervsråd havde til huse i kommunens lokaler hvor kommunen afholder 
husleje. Ved Erhvervsrådenes sammenlægning havde kommunen tilbudt Erhvervsrådet i 
Maniitsoq lokaler i kommunekontoret, hvor både erhvervschefen og kommunens fiskeri- og 
fangstkonsulenten kunne flytte, da der i forvejen sad aluminiumskoordinator, således at der 
kan være synergieffekt og koordinere de forskellige erhvervstiltag samt have hinanden som 
sparringspartner. 
Erhvervsrådet tog ikke imod kommunen tilbud med bl.a. den begrundelse at kommunekon-
toret havde åbningstider der ikke harmonerer med deres arbejde. Da kommunen afholdt ad-
ministrationsudgifter for fiskeri- og fangstkonsulenten, besluttede direktionen at flytte kon-
sulenten i kommunekontoret.  
 
Servicekontrakten ligger op til at såfremt Erhvervsråd i Maniitsoq har lokaler uden for 
kommunens lokaler, betales driftsudgifter af tilskuddet. 
 

Servicekontrakten med QIS kan opsiges med 12 måneders varsel. I kontrakten fremgår kommunens 
og erhvervsrådets gensidige forpligtelser. 
Endvidere er der i udkastet af servicekontrakten taget udgangspunkt i erhvervsplan 2011 som QIS 
også har til opgave at forny hvert år i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.  
Af servicekontrakten fremgår følgende som indsatsområder: 
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Generel erhvervsudvikling 
- Gennem egne aktiviteter styrke lokal erhvervsudvikling i Qeqqata Kommunias 2 byer og 6 

bygder med udgangspunkt i lokale erhvervsvilkår. 
- Kortlægge behovet for erhvervsudvikling og -muligheder i regionen. 
- Samarbejde med kommunens arbejdsmarkedskontorer om etablering af arbejdstilbud til 

jobsøgende og folk under uddannelse. 
- Medvirke til koordinerende samarbejder mellem den offentlige og private sektor i relevante 

udvalg og mødefora. 
- Skabe sammenhæng i regions erhvervsliv gennem koordination af erhvervsforeningernes lo-

kale aktiviteter, samt løbende afholder fælles arrangementer, kurser, seminarer og opfølgende 
møder. 

- Samarbejde med GTE om nationale indsatser, der har betydning for regionens erhvervsudvik-
ling. 

 
Rådgivning 

- Med udgangspunkt i viden om lokale, regionale, nationale og internationale 
udviklingstendenser at rådgive virksomheder og iværksættere om nye muligheder og marke-
der. 

- Rådgive iværksættere og sikre disses adgang til viden om støttemuligheder og 
samarbejdspartnere. 

- Bistå regionens iværksættere i udviklingen af tiltag, der bidrager med nye produkter både 
nationalt og til eksportmarkedet. 

- Opretholde gode samarbejdsrelationer med GTE samt Greenland Venture. 
 
Indsatsområder indenfor turisme 
Markedsføring 

- Samarbejde med GTE, Greenland Venture og andre relevante partnere om markedsføring af 
regionen både nationalt og internationalt. 

- Gennem egne aktiviteter styrke omverdenens opfattelse af Destination Arctic Circle Region 
som et attraktivt rejsemål. 

- Bistå regionale turistaktørers markedsføringsaktiviteter med viden, koordination med natio-
nale og internationale indsatser samt aktivt samarbejde omkring fælles markedsføringsakti-
viteter for regionen. 

- Sikre at der findes relevant fysisk materiale tilgængeligt for regionens aktører til brug ved 
markedsføring, formidling og repræsentation. 

 
Infrastruktur 

- Etablere og opretholde en markedsrelevant turismehjemmeside for hele Destination Arctic 
Circle Region. 

- Løbende være i dialog med både turismeaktører og virksomheder lokalt, regionalt, nationalt 
og internationalt om behovene for fysisk infrastruktur, der kan fremme turismeudviklingen. 

- Samarbejde med offentlige myndigheder omkring behovene for infrastrukturelle udviklinger 
både i regionen og på landsplan. 

- I samarbejde med GTE og regionens aktører tage initiativer til udvikling af nye tiltag og pro-
dukter med væsentlige turistmæssige potentialer. 

 
Rådgivning, information og uddannelse 

- Sikre gode samarbejdsrelationer til GTE og andre relevante samarbejdspartnere 
- Rådgive turisme-iværksættere i hele regionen 
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- Kommunikere viden om turisme og turismeudvikling til befolkning, erhvervsliv og kommune.  
- Tilvejebringe information om uddannelsesmuligheder for aktører indenfor turismen. 
- Repræsentere den samlede region på relevante messer og netværksmøder 

 
Udover at kommunen har servicekontrakt med QIS har Selvstyret ligeledes indgået servicekontrakt 
direkte med QIS, men hvor Selvstyret tager hensyn til Regional Udviklings Strategi (RUS), hvor 
kommunens spydspidsprojekter indarbejdes i aftalen.  
 
Formålet med QIS servicekontrakt med Selvstyret er at styrke den nationale erhvervsfremmeindsats 
gennem forbedret koordinering mellem den regionale turisme- og erhvervsrådgivningsindsats og de 
nationale enheder som er Grønlands Turisme- og Erhvervsråd (GTE) og ISN, som afstemmes med 
Naalakkersuisut ny erhvervs- og udvikling under mottoet: ”Din Region – dit valg” – gennem Regi-
onaludviklingsstrategi. Servicekontrakten for 2010 var på kr. 468.750 for et år. Kontrakten skal 
fornyes i år. 
  
Økonomiske og administrative konsekvenser 
For budget 2010 var der afsat kr. 1.425.000 til QIS, hvor der dog i henhold til servicekontrakten 
udbetales kr. 1.489.000. over konto 37-01-10-35-01. Beløbet udbetales i halvårlige rater. 
 
Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelse for 2011 besluttet, at fagudvalgene senest med 
udgangen af 2010 anmodes om at fremkomme med forslag til besparelser indenfor hvert område på 
5 %. Derfor er størrelsen af tilskuddet udarbejdet i henhold til besparelseskravet i samarbejde med 
QIS. Det samlede tilskud for 2011 er således fastsat til kr. 1.414.550,- fordelt på en rate i første 
halve år og en rate på sidste halve år.  
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer at det opdaterede servicekontrakt fortsætter allerede igangsatte tiltag og 
liver op til intentionerne i erhvervsplanen.  
 
Indstilling  
Det indstilles til økonomiudvalget at godkende: 
 

• Udkast til Servicekontrakt mellem Qeqqata Kommunia og  
• At der ydes tilskud til Qeqqata Erhvervsråd, QIS i henhold til servicekontrakten på i alt kr. 

1.414.550,- der udbetales i to rater, første rate udbetales ved Økonomiudvalgets godkendelse 
af servicekontrakten på 707.275 kroner og resten pr. 1.- juli 2011. 

 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Udkast til servicekontrakten for 2011.  
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Punkt 12 Indkøbspolitik 

Journalnr. 10.00 

Baggrund 
Økonomiområdet har udarbejdet forslag til indkøbspolitik. Desuden er arbejdet med oprettelse af 
indkøbsgrupper, udarbejdelse af indkøbsvejledning og indgåelse af indkøbsaftaler undervejs.  
 
Regelgrundlag  
I kommunens kasse- og regnskabsregulativ fremgår det af afsnit 9.4 om indkøb, at økonomiudvalget 
har ansvaret for kommunens indkøbspolitik. 
 
Faktiske forhold 
Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for at få forbedret kommunens indkøb.  
Nærværende indkøbspolitik lægger op til en række målsætninger, herunder fokus på økonomi, 
grønlandske produkter, lokale indkøb, miljøet, fællesindkøb m.m. 
 
Organisatorisk er oprettelsen af en decideret indkøbschef blevet vurderet, men pga. den decentrale 
organisationsstruktur og den geografiske spredning er denne løsning fundet uhensigtsmæssigt på kort 
sigt. I stedet for to sideordnede indkøbsgrupper i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq, der får til 
opgave at koordinere og forbedre kommunens indkøb.  
 
Endvidere er en indkøbsvejledning under udarbejdelse ligesom kurser er under overvejelse, så alle 
kommunens indkøbere får bedre værktøjer og viden til at forbedre deres indkøb i overensstemmelse 
med indkøbspolitikkens målsætninger.   
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Indkøbspolitikken i sig selv giver ikke større økonomiske og administrative konsekvenser, men det er 
forventningen, at indgåelse af indkøbsaftaler og forbedring af indkøbene i kommunens institutioner 
kan forbedre såvel økonomien som kvaliteten af det indkøbte. 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at indkøbspolitikken vil være et godt udgangspunkt for en 
forbedring af kommunens indkøb. En indkøbspolitik skaber overblik for kommunens decentrale 
indkøbere om kommunens målsætninger på området.  
 
Indstilling  
Det indstilles til økonomiudvalget at godkende indkøbspolitikken 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Udkast til indkøbspolitik 
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Punkt 13 Høring om kommunernes erfaring med geografisk repræsentant-ordningen 

Journalnr. 11.00 

Baggrund 
Indenrigskontoret har ved brev af 21. januar 2011 anmodet kommunerne om en redegørelse med 
kommunernes erfaringer med geografisk repræsentant-ordningen.  
 
I forbindelse med evt. revision af valglovene udbedes kommunerne derfor om deres erfaringer med 
geografisk repræsentant-ordningen. 
 
I redegørelsen bedes bl.a. følgende emner inddraget: 
 

• Generelle erfaringer med geografisk repræsentant-ordningen 
• Fordele og ulemper med geografisk repræsentant-ordningen 
• Erfaringer i forbindelse med indkaldelse af den geografiske repræsentant og/eller suppleant til 

denne 
 
Først var høringsfristen fastsat til den 11. februar 2011 med siden ved brev udsat til den 23. februar 
2011.  
 
Regelgrundlag  
Den geografiske repræsentant er valgt i henhold til § 4, stk. 2 i ”særloven” om strukturreformen 
(Landstinglov nr. 14. af 19. november 2007 om strukturreform af den offentlige sektor) og er ikke 
omfattet af den ”almindelige” lov om valg til kommunalbestyrelser, Landtinglov nr. 10 af 31. oktober 
1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer. 
 
§ 6, stk. 2: ”1. januar 2009 tiltræder overgangsudvalget, som kommunalbestyrelse i den nye 
kommune og fungerer frem til kommunalbestyrelsesvalg i 2013”.  
 
Faktiske forhold 
Udefra demokratisk synsvinkel kan det generel udtales om geografisk repræsentant, at der i 
forbindelse med sammenlægning var et godt tiltag at alle tidligere kommuner blev sikret repræsentant 
i den nye storkommune for derigennem blev nærdemokratiet håndhævet, selvom dette direkte ikke 
havde indflydelse for Qeqqata Kommunia i og med at de kun var 2 kommuner der blev slået sammen.  
 
Fordele: 
For Qeqqata Kommunias vedkommende var det meget praktisk at begge geografiske repræsentanter 
hhv borgmester og viceborgmester kom fra hver sin by. Derfor havde borgerne mulighed for at gå 
hen og tale med deres folkevalgte og dermed blev nærdemokratiet bevaret. Dette giver et tryghed 
hos borgeren i og med at de altid har mulighed for fysisk at komme i kontakt med den geografiske 
repræsentant.  
 
Ved at have en geografisk repræsentant kan også have den fordel at der hvor borgmesteren ikke har 
bopæl kan den geografiske repræsentant varetage officielle opgaver, såsom officielle taler ved 
højtiderne, repræsenterer kommunen ved forskellige officielle åbninger af forskellige arter, holde 
møder med foreninger, selskaber eller andre interessenter samt have bestemte dage hvor borgere kan 
henvende sig.   
Ulemper: 
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Efter valg til Overgangsudvalget/kommunalbestyrelsen i 2008 var der ikke klar melding fra 
daværende Hjemmestyre hvorvidt der eksisterer stedfortræderliste for de geografiske repræsentanter. 
Først ved brev af 29. oktober 2008 meddelte sekretariatet for Valgnævnet, at der eksisterer en anden 
stedfortræderliste for geografiske repræsentanter udover den ordinære stedfortræderliste.  
 
Til Overgangsudvalgets den 12. juni 2008 blev der derfor indkaldt suppleant til den geografiske 
repræsentant fra Maniitsoq, fra den ordinære stedfortræderliste og ikke fra stedfortræderliste for 
geografisk repræsentanten, da man var uvidende om at der findes en anden stedfortræderliste. Derfor 
mener findes det upraktisk med 2 stedfortræderlister til samme kommunalbestyrelse.  
 
I øvrigt er der ingen problemer i forbindelse med indkaldelse af stedfortræderen til de geografiske 
repræsentanter hvis mødet holdes over videokonference/telefon, men kan give stedfortræderen 
problemer med hensyn til transportmuligheder ved fysiske møder, på baggrund af at 
rejsemulighederne ikke er optimale for bygderne.  
 
Én af ulemperne er også, at det ikke fremgår nogen steder hvilke funktioner og kompetencer 
geografiske repræsentanter skal have og hvad formålet er med ordningen. Hvis der var klare 
formålsbeskrivelse samt hvilke funktioner og kompetencer de geografiske repræsentanter skal have, 
vil ordningen muligvis være optimal for alle parter. F.eks. hvis der både er en borgmester og en 
geografisk repræsentant i samme by, bør der så være en geografisk repræsentant hvis ordningen 
fortsætter?  
 
Administrationens vurdering 
Ved kommunaldirektørmødet den 3. februar 2011 blev der enighed om at der bør rettes henvendelse 
til Indenrigsdepartementet om at da ændringen er vidtgående, bør det forud før ændringsforslaget 
fremligges til Inatsisartut, afholdes debatmøder mellem Naalakkersuisoq og kommunalbestyrelserne 
og ikke som nu sende en høring som kommunalbestyrelserne ikke har mulighed for at kunne 
diskutere internt forud for høringsfristen og da der først er valg om 2 år.  
 
Indstilling  
Administrationen indstiller til økonomiudvalget at: 

• drøfte høringen samt  
• meddele i høringssvaret, at der forud før ændringsforslaget til valgloven skal afholdes 

debatter mellem alle implicerede parter for ikke at haste et ændringsforslag igennem. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Høringen fra Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø af 21. januar 2011. 
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Punkt 14 Høring vedr. forslag til ændring af sagsbehandlingsloven 

Journalnr. 00.03.01 

Baggrund 
Ved mail af 11. januar 2011 har Formandens Departement sendt høringsforslag til ændring af 
sagsbehandlingsloven. Høringsfristen er 31. januar 2011. Administrationen er blevet meddelt, at der 
kan sendes høringssvar den 15. februar 2011.  
 
Efter indførelsen af en ny kriminallov for Grønland den 1. januar 2010 er det nødvendigt at foretage 
visse konsekvensrettelser i sagsbehandlingslovens bestemmelse om tavshedspligt. Lovens henvisning 
til kriminalloven bringes hermed i overensstemmelse med den nu gældende kriminallov. Der er med 
forslaget ikke tiltænkt en ændring i den gældende retstilstand.  
Samtidig bringes sagsbehandlingslovens terminologi i overensstemmelse med benævnelserne for 
Naalakkersuisut og Grønlands Selvstyre efter indførelsen af selvstyreloven. 
 
Administrationens vurdering 
Da der er tale om primært sproglige konsekvensrettelser har administrationen ingen kommentar til 
høringsforslaget.  
 
Indstilling  
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at det meddeles Formandens Departement at 
Qeqqata Kommunia har taget høringsforslaget til efterretning.   
 
Afgørelse  
Taget til orientering. 
 
Bilag 
1. Lovforslaget om ændring om sagsbehandling i den offentlige forvaltning 
2. Almindelige bemærkninger til lovforslaget. 
3. Høringsbrev af 11. januar 2011. 
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Punkt 15 Anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med aluminiumsprojektet  

Journalnr. 74.00.13 

Baggrund 
Undersøgelsen af aluminiumsprojektet synes ikke at have den forventede fremdrift. Siden primo 2010 
er der ikke fremkommet afgørende nyt baggrundsmateriale, og nye tekniske undersøgelser synes 
udskudt på ubestemt tid.    
 
Senest er aluminiumsprojektet blevet omdrejningspunktet for en politisk debat om anvendelsen af 
udenlandsk arbejdskraft og i givet fald til hvilket lønningsniveau. I den forbindelse er det vigtigt, at 
kommunen får gjort sin holdning klar. 
 
Regelgrundlag  
Aluminiumsprojektet er modsat råstofområdet ikke omfattet af særskilt lovgivning. 
Aluminiumsprojektet skal således henholde sig til lovgivningen generelt. 
Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Grønlands Selvstyre og Alcoa, som kommunen fortsat 
ikke er blevet en del af.  
 
Faktiske forhold 
Da Grønland har en forholdsvis lille befolkning i et geografisk stort land med en række naturgivne 
ressourcer, vil anvendelse af udenlandsk arbejdskraft være en nødvendig i en lang række 
sammenhænge for at komme i gang med at udnytte disse ressourcer. I den forbindelse vil det i nogen 
tilfælde være nødvendigt at anvende udenlandske eksperter, der har et højt lønningsniveau 
internationalt set, fordi vi ikke selv har kompetencerne. I andre tilfælde vil det være nødvendigt at 
anvende udenlandsk arbejdskraft, der internationalt har et lavt lønningsniveau, fordi vi ikke selv har 
nok arbejdskraft.  
 
Greenland Development udgav i januar 2010 den af NIRAS Greenland udarbejdede rapport om 
”Aluminiumsprojektets økonomiske betydning”. I rapporten estimeres det, at der i anlægsperioden 
skal anvendes op mod 2.600 personer i camps ved vandkraftværkerne og smelteværket, mens der i 
den efterfølgende driftsperiode 1.100-1.200 personer årligt i Maniitsoq by. Det vil således være 
umuligt at finde dette antal grønlandske medarbejdere i anlægsfasen, og en stor udfordring at finde 
det i driftsfasen. 
 
I anlægsperioden forventes ca. 250 personer i år 1, ca. 550 personer i år 2, ca. 2.000 personer i år 3, 
ca. 2.600 personer i år 4, ca. 1.800 i år 5 og ca. 300 i år 6. Samlet giver det omkring 7.500 mandeår i 
anlægsperioden. Med en antaget arbejdsuge på 60 timer 45 uger om året giver det i alt 20.250.000 
arbejdstimer. Ved en timeløn på 100 kr. giver det projektet en lønudgift i anlægsperioden på ca. 2 
mia. kr. Ved en timeløn på 25 kr. giver det projektet en lønudgift i anlægsperioden på ca. ½ mia. kr. 
Der er således ca. 1,5 mia. kr. at spare for projektet, hvis timelønnen ikke er 100 kr. men 25 kr. i 
anlægsfasen.  
 
Der er således store summer på spil om den nødvendige udenlandske arbejdskraft i anlægsfasen skal 
aflønnes med en grønlandsk minimumsløn eller kan aflønnes med det internationale lønningsniveau. 
En forskel på op mod 1,5 mia. kr. kan være afgørende for om projektet er rentabelt og derfor 
realiseres.  
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Til sammenligning er det værd at notere, at der blev anvendt kinesisk arbejdskraft til opførelsen af 
vandkraftværkerne ved Alcoas aluminiumsprojekt i Østisland. Ligeledes er det almindeligt med 
kinesisk arbejdskraft ved konkurrerende aluminiumsprojekter, der i den seneste tid er opført og 
forventes opført andre steder i verden, hovedsageligt i Mellemøsten. 
 
Ifølge oplysninger fra Østisland har det der været meget vanskeligt at få de forventede 
skatteindtægter i anlægsfasen, mens det er gået mere planmæssigt i driftsfasen. Det hænger 
utvivlsomt sammen med anvendelse af kinesisk arbejdskraft i anlægsfasen og anvendelse af islandsk 
arbejdskraft i driftsfasen. Anvendelsen af kinesiske underleverandører til opførelsen af 
vandkraftværkerne har naturligvis ikke givet de forventede høje skatteindtægter, som man havde 
forventet på baggrund af antagelser om islandsk lønningsniveau.  
 
I grønlandsk sammenhæng har anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft på fx indhandlingsskibe, 
krydstogtskibe og ved opførelsen af bynære vandkraftværker formentlig også sket på et internationalt 
lønningsniveau. Det har utvivlsomt ført til anvendelsen af lavere lønninger end tilsvarende 
grønlandske lønninger i byerne. Anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft til internationale 
konkurrencemæssige lønninger foregår således allerede på en række områder i Grønland. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Da kommunen ikke får skatteindtægter fra udenlandsk arbejdskraft i anlægsfasen af 
aluminiumsprojektet som følge af den nye skattelovgivning, har aflønningen til den udenlandske 
arbejdskraft ikke direkte økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia.  
 
Men indirekte kan anvendelsen af et internationalt konkurrencedygtigt lønningsniveau være 
afgørende for projektets gennemførelse og dermed efterfølgende skatteintægter og driftsudgifter.  
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at aluminiumsprojektet adskiller sig fra mineindustrien ved at 
give varige helårsarbejdspladser placeret ved en eksisterende by. Modsat skaber mineindustrien oftest 
arbejdspladser af kortere varighed placeret væk fra de beboede steder.  
 
Aluminiumsprojektet udnytter modsat mineindustrien sig af en vedvarende ressource, der bliver med 
at flyde fra Indlandsisen ud i havet. Der flyder således konstant uudnyttede ressourcer ud af 
Grønland ved de store vandkraftpotentialer. Mineraler kan modsat kun udnyttes en gang, og i den 
forbindelse bør Grønland fastholde et højt lønningsniveau i såvel anlægs- som driftsfase. Alternativt 
tømmes landets ressourcer uden at det hverken giver permanente arbejdspladser eller de forventede 
skatteindtægter.  
 
Det er ligeledes administrationens vurdering, at der i anlægsfasen i aluminiumsprojektet vil være 
tilstrækkeligt med jobs til grønlandsk arbejdskraft i forbindelse med opførelse af ny bydel. I den 
efterfølgende driftsfase bør det også sikres, at grønlandsk arbejdskraft til grønlandske lønninger 
prioriteres.  
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I aluminiumsprojektet kan der således med fordel skelnes mellem anlægsfasens opførelse af 
vandkraftværker og smelteværk kontra anlægsfasens opførelse af ny bydel og driftsfase. Tilsvarende 
skarpe opdeling er vanskeligt i forbindelse med mineraludvinding, hvor anlæggelse af miner ikke 
medfører opførelse af en ny bydel i en by men i stedet opførelse af en barakby. Der vil således ikke 
være beskæftigelse til grønlandsk arbejdskraft i anlægsfasen, hvis der må anvendes internationalt 
konkurrencemæssige lønninger i anlægsfasen. Ligeledes er det oftest vanskeligt at adskille anlægsfase 
og driftsfase ved udvinding af mineraler.  
 
Det er administrationens vurdering, at der på den baggrund bør skabes et nationalt kompromis 
omkring anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft til aluminiumsprojektet til internationale 
konkurrencemæssige lønninger.  
 
Naalakkersuisut og Inatsisartut bør hurtigt sætte sig sammen og finde en frugtbar løsning, gerne i 
samarbejde med Qeqqata Kommunia og Alcoa. Fortsætter den nuværende situation, hvor ingen tager 
ansvar og diverse internationale paragrafer fortolkes individuelt, fortsætter aluminiumsprojektets 
stilstand blot.  
 
Det er imidlertid også administrationens vurdering, at Naalakkersuisut og Inatsisartut snarest bør ses 
på en samlet løsning for betingelserne for aluminiumsprojektet. Så længe principperne ikke 
fastsættes, vil der være en række forhold, der vanskeliggør fremdrift i aluminiumsprojektet og ikke 
mindst en hensigtsmæssig planlægning. Her adskiller aluminiumsprojektet sig negativt i forhold til 
råstofområdet, hvor der er særskilt lovgivning og klare koncessionsregler samt krav om 
samarbejdsaftaler med kommunerne. 
 
Således er det stadig uklart, om Selvstyret prioriterer: 
- vandkraftel til Maniitsoq by,  
- færdiggørelsen af en ny bydel med tilstrækkeligt antal boliger til at driftsfasens medarbejdere 

ikke skal bo i en camp, 
- udnyttelse af spildvarme fra smelteværket 
- en betydelig medejerskabsandel i det samlede projekt 
- muligheden for synergieffekter omkring en aluminiumssmeltehavn 
- koncessionsbetingelser for vandkraftdelen 

Jo før Selvstyret får taget beslutninger på disse spørgsmål og formentlig en række andre, jo før kan 
en lokal og national planlægning bedre gennemføres. Formentlig kan det også medføre fremdrift for 
de tekniske undersøgelser, når betingelserne er til stede 
 
Administrationens indstilling 
Det indstilles til Råstof- og Infrastrukturudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 
godkendelse,  
 
at Qeqqata Kommunia anbefaler Naalakkersuisut og Inatsisartut, at der skabes et nationalt 
kompromis om anvendelse af udenlandsk arbejdskraft til internationale konkurrencemæssige 
lønninger ved opførelsen af aluminiumsprojektets vandkraftværker og smelteværk  
  
at Qeqqata Kommunia opfordrer Grønlands Selvstyre til at opstille de samlede betingelser og krav 
for aluminiumsprojektet  
 
at Qeqqata Kommunia igen opfordrer Grønlands Selvstyre og Alcoa til at inkludere Qeqqata 
Kommunia i en fælles samarbejdsaftale 
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Råstof- og Infrastrukturudvalgets behandling af sagen 
Råstof- og Infrastrukturudvalget har på sit møde den 1. februar 2011 godkendt administrationens 
indstilling, men Råstof- og Infrastrukturudvalget ønsker præciseret,  
 
at udenlandsk arbejdskraft ikke skal anvendes til andre opgaver end anlæggelse af vandkraftværker 
og smelteværk uanset om det er opførelse af ny bydel eller andre opgaver i og omkring Maniitsoq by 
 
at hjemmehørende arbejdskraft ikke må udelukkes ved anlæggelse af vandkraftværker og smelteværk 
 
Indstilling 
Det indstilles til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,  
 
at Qeqqata Kommunia anbefaler Naalakkersuisut og Inatsisartut, at der skabes et nationalt 
kompromis om anvendelse af udenlandsk arbejdskraft til internationale konkurrencemæssige 
lønninger ved opførelsen af aluminiumsprojektets vandkraftværker og smelteværk  
 
at udenlandsk arbejdskraft ikke skal anvendes til andre opgaver end anlæggelse af vandkraftværker 
og smelteværk uanset om det er opførelse af ny bydel eller andre opgaver i og omkring Maniitsoq by 
 
at hjemmehørende arbejdskraft ikke må udelukkes ved anlæggelse af vandkraftværker og smelteværk 
  
at Qeqqata Kommunia opfordrer Grønlands Selvstyre til at opstille de samlede betingelser og krav 
for aluminiumsprojektet  
 
at Qeqqata Kommunia igen opfordrer Grønlands Selvstyre og Alcoa til at inkludere Qeqqata 
Kommunia i en fælles samarbejdsaftale 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Rapport om ”Aluminiumsprojektets økonomiske betydning” januar 2010. 
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Punkt 16 Regional Udviklings Strategi. (RUS) Qeqqata Kommunia’s bidrag 

Journalnr. 16.01 

Baggrund 
I 2010 vedtog Naalakkersuisut en vision for den regionale udviklingsstrategi, som er inspireret af den 
grønlandske selvstyrekommissions betænkning, for at have en overordnet ledetråd for arbejdet, der 
er i tråd med et bredt politisk funderet mål for samfundets udvikling. 
 
Vision for den regionale udviklingsstrategi – det strategiske mål 
”Regionaludviklingsstrategien skal give gode rammer for udvikling af et selvbærende samfund, 
hvor alle har mulighed for at udvikle sig og opretholde livet ved aktiv selvforsørgelse.” 
 
Regelgrundlag  
RUS er et Naalakkersuisut initiativ der i processen vil komme til at berøre og formentlig også bane 
vejen for ændringer i lovgrundlaget så der skabes et bedre fundament for at Grønland kan blive sikres 
en bæredygtig fremtid. 
 
Faktiske forhold 
Qeqqata Kommunia’s oplæg som er bilagt denne sag, tager overordnet udgangspunkt i en forbedring 
af rammebetingelserne for at drive et konkurrencedygtigt erhverv i Grønland. 
 
Der fokuseres på: 

• Det åbne land 
• Teknologi og innovation 
• Trafikinfrastruktur. 

 
Oplægget tager i høj grad udgangspunkt i ideer og projektet der tidligere har været diskuteret i 
kommunen og der vil i den efterfølgende proces i dialog med Selvstyret blive mulighed for at 
videreudvikle udvalgte projekter så der skabes klarhed over barrierer og udfordringer. Nogle af 
projekterne vil formentlig kræve at der udarbejdes lovændringer eller ændringer i gældende regelsæt. 
 
Oplægget er fremsendt, da det ikke på grund af tidsfristerne har været muligt at sikre en politisk 
godkendelse inden. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der vil ikke umiddelbart være økonomiske og administrative konsekvenser forbundet med denne sag, 
men i det videre forløb må det forventes at der skal benyttes en del administrative ressourcer på at 
udvikle og igangsætte projekter, hvad enten disse skal gennemføres i kommunalt, Selvstyre eller 
privat regi. 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Administrationens vurdering 
RUS – projektet er lokaliseret i formandens departement og har stor bevågenhed i Naalakkersuisut, 
og der er lagt op til et arbejde der skal munde ud i en afhjælpning af nogle af de strukturelle 
udfordringer/problemer som Grønland kæmper med. 
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Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at spå om resultaterne af RUS, men det er vigtigt at 
kommunen arbejder med på projekterne for at udnytte de muligheder der ligger heri, muligheder der 
ligger i direkte forlængelse af kommunens Planstrategi. 
 
Indstilling  
At økonomiudvalget godkender det fremsendte oplæg til kommunale spydspidsprojekter. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Qeqqata Kommunia’s oplæg til RUS – spydspidsprojekter. 



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2011, den, 15. februar 2011 

                                                                                 Qeqqata Kommunia 
 

40 
 

Punkt 17 Overtagelse af ansvaret for plan- og arealplanlægningen for det åbne land 

Journalnr 16.08.00 

Baggrund 
Inatsisartut har på efterårssamlingen godkendt ny Inatsisartutslov nr. 17 af 17. november 2010 om 
planlægning og arealanvendelse. I loven fremgår det, at ansvaret for plan- og arealanvendelse i det 
åbne land overgår til kommunerne. 
 
I efteråret var i den forbindelse et nyt landsplandirektiv i høring, herunder i teknik- og miljøudvalget 
og økonomiudvalget i Qeqqata Kommunia i november 2010. Endnu er dette plandirektiv ikke 
godkendt. 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutslov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse 
 
Faktiske forhold 
Kommunens administration må ikke være i modstrid med Landsplandirektivet, men de tidligere 
godkendte frilandsplaner er stadig gældende 
 
For området omkring Maniitsoq foreligger to godkendte frilandsplaner fra henholdsvis 1992 og 
2005, som kommunen har administreret efter.  
 
For området omkring Sisimiut foreligger udkast til frilandsplan fra 2005, som kommunen ellers 
sendte i høring, men aldrig fik godkendt. Administration har efterfølgende indstillet til 
Hjemmestyret/Selvstyrets efterfølgende afgørelse på baggrund af dette udkast. Med de følgende 
nævnte justeringer er planens områder indarbejdet i Landsplandirektivet. 
 
For området omkring Kangerlussuaq forelægger et forældet forslag til frilandsplan fra 2007 med 
fokus på Israndsøen ved køresporet til Indlandsisen. Det var udarbejdet af Grønlands Hjemmestyre i 
forbindelse med normalisering af Kangerlussuaq. Det er ikke anvendt til at administrere efter. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
En uddelegering af ansvaret for arealanvendelse til administrationen vil forenkle og mindske de 
nuværende økonomiske og administrative omkostninger, som kommunen har pådraget sig ved at 
overtage ansvaret for plan- og arealplanlægningen for det åbne land. 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at der fortsat kan administreres efter frilandsplanerne ved 
Maniitsoq og i hovedtrækkene efter udkastet til frilandsplan ved Sisimiut.  
Frilandsplanerne for Maniitsoq kan med fordel udvides arealmæssigt og frilandsplanen ved Sisimiut 
kan indarbejdes endeligt i forbindelse med revisionen af kommuneplanen. 
 
I forhold til udkastet til frilandsplan ved Sisimiut er område D.9.1 udtaget i Landsplandirektivet og 
områderne D.9.11 og D.9 17. er i Landsplandirektivet reduceret.  
Samtidig arbejdes der med at der i områderne D.9.2 og D.9. 18 – 20 indarbejdes en afstand mellem 
hytter i områderne på 60 m. i modsætning til frilandsplanens afstandsbestemmelse på 500 m. 
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Modsat er det administrationens vurdering, at der ikke bør administreres efter det forældede udkast 
til frilandsplan i Kangerlussuaq. Pga. de mange forskellige interessenter i Kangerlussuaq, herunder 
erhvervs- og fritidsjægere, trofæjagtsoperatører, turismeoperatører og rekreative borgerinteresser 
bør der snarest udarbejdes en plan- og arealanvendelse for det åbne land omkring Kangerlussuaq. 
Denne plan skal være i overensstemmelse med forvaltningsplanen for 2010 og bør så vidt mulig 
prioriteres pga. de mange økonomiske muligheder i Kangerlussuaq. 
 
Der arbejdes på at skabe grundlag for udarbejdelse af en frilandsplan (kommuneplantillæg) for 
områderne omkring Kangerlussuaq, der kan præcisere en hensigtsmæssig arealanvendelse i 
forlængelse af den udarbejdede forvaltningsplan. 
 
Administrationens indstilling 
Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalgets godkendelse,  

• At der fortsat administreres efter frilandsplanerne i Maniitsoq området 
• At der fortsat administreres efter udkastet til frilandsplan for Sisimiut området, dog undtaget 

D.9.1 og reducerede områder D.9.11 og D.9.17 i henhold til plandirektivforslaget 
• At der ikke administreres efter det forældede udkast til frilandsplan for Kangerlussuaq  
• At området for teknik- og miljø bemyndiges til at administrere indenfor disse retningslinier 
• At området for teknik- og miljø administrativt giver afslag til arealansøgninger i det åbne 

land, der ikke opfylder ovenstående retningslinier 
• At teknik- og miljøudvalget forelægges arealansøgninger i det åbne land, der ikke opfylder 

ovenstående retningslinier, men som administrationen i helt særlige tilfælde vil indstille til 
godkendelse 

• At korrektioner til frilandsplanen for Maniitsoq og udkastet til frilandsplan for Sisimiut samt 
en ny frilandsplan for Kangerlussuaq så vidt muligt indarbejdes i forbindelse med 
kommuneplanen 

 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 1. februar 2011 godkendt administrationens indstilling 
med tilføjelse, at muligheden for kommunal overtagelse af koncessioner undersøges. 
 
Indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,  

• At der fortsat administreres efter frilandsplanerne i Maniitsoq området 
• At der fortsat administreres efter udkastet til frilandsplan for Sisimiut området, dog undtaget 

D.9.1 og reducerede områder D.9.11 og D.9.17 i henhold til plandirektivforslaget 
• At der ikke administreres efter det forældede udkast til frilandsplan for Kangerlussuaq  
• At området for teknik- og miljø bemyndiges til at administrere indenfor disse retningslinier 
• At området for teknik- og miljø administrativt giver afslag til arealansøgninger i det åbne 

land, der ikke opfylder ovenstående retningslinier 
• At teknik- og miljøudvalget forelægges arealansøgninger i det åbne land, der ikke opfylder 

ovenstående retningslinier, men som administrationen i helt særlige tilfælde vil indstille til 
godkendelse 

• At korrektioner til frilandsplanen for Maniitsoq og udkastet til frilandsplan for Sisimiut samt 
en ny frilandsplan for Kangerlussuaq så vidt muligt indarbejdes i forbindelse med 
kommuneplanen 

• at muligheden for kommunal overtagelse af koncessioner undersøges 
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Afgørelse 
Indstillingen godkendt med følgende tilføjelse 
 
At en del af område K 4 for Sisimiut udtages som hytteområde, og i stedet i den kommende 
kommuneplan indarbejdes som et område til havneanlæg. 
 
Bilag 
1. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse 
2. Områdeplan N1 for Apussuit for Maniitsoq 
3. Frilandsplan nr. 2 for Maniitsoq 
4. Forslag til frilandsplan nr. 1 ved Sisimiut 
5. Udkast til frilandsplan for Kangerlussuaq af version 3 (kun dansk)  
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Punkt 18 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 

Journalnr. 16.03 

Baggrund 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 er udarbejdet for at imødekomme en øget efterspørgsel på 
boliger, særligt enfamilieshuse, i Kangerlussuaq. 
 
Kommuneplantillægget omlægger den sydvestlige del af erhvervsområdet B4 til boligområde A7. 
Området ligger i naturlig forlængelse af et eksisterende boligområde med enfamiliehuse samt 
eksisterende centerområde. 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, se bilag 2 
 
Faktiske forhold 
Delområdet anvendes i dag som erhvervsområde, med museumsbygningen B-1714, personalebolig 
B-1715, lagerhal B-1718 og telekrydsfelt B-1719 samt to uudnyttet bygninger B-1716 og B-1717 
syd for det tidligere US-base elværk. 
 
Byggemodningsmaterialerne skal bestilles og transporteres med båd. Det er derfor vigtigt at forslaget 
kommer i høring hurtigst muligt, så vedtagelsen kan ske inden årets sidste båd til Kangerlussuaq. Det 
har afgørende betydning for om byggemodningen kan komme i gang i år. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslag til tillæg 40 skal sendes i høring i 8 uger, hvorefter hørings svarene skal behandles og der 
skal ske en efterfølgende indstilling til endelig vedtagelse. 
 
Et overslag på den totale byggemodning er 5.974.900 kr. Byggemodningen fordeles pr m2. 
Rummeligheden indenfor følgende underområder er: 
 
A7.1: 1440m2 
A7.2: 1080m2 
A7.3: 2000m2 
A7.4: er fuldt udbygget 
A7.5: 2100m2 
 
Samlet giver det 6620 m2 og dermed en pris på 902,55 kr. pr m2.  
Enfamiliehuse på 150m2 i grundareal koster eksempelvis 135.383 kr.  
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Planforslaget løser boligbehovet i Kangerlussuaq og byder på en varieret bebyggelse, der tilpasser sig 
stedet og landskabet. Administrationen indstiller at forslag til tillæg 40 sendes i høring. 
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Indstilling  
Administrationen indstiller at forslag til tillæg 40 sendes i høring i 8 uger 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40, boligområde syd for landingsbanen, Kangerlussuaq 
2. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. 
3. Overslag på byggemodning 
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Punkt 19 Principdrøftelse om etableringen af nye boligområder på Akia og i Maniitsoq 

Journalnr. 18.01.02 

Baggrund. 
Med henblik på opfølgning på planstrategiens visioner og målsætninger og med henblik på at udvikle 
den måde Qeqqata gennemfører byggemodninger på fremlægges en række elementer til 
principdrøftelse. 
 
I planstrategien om ”boliger, byggeri og boligbyggeri,” fremgår bl.a. følgende visioner og mål som er 
relateret til principdebatten: 
  

• Vi vil sikre byggemodnede områder til boligbyggeri. 
• Vi vil skabe en større privat andel af boliger gennem støtte til privat boligbyggeri 
• Vi vil sikre en velfungerende almen boligsektor med blandt andet ældre-, handicapvenlige og 

studieboliger. 
• Vi vil gøre boligområderne og byrum attraktive med grønne områder, gangstier, legepladser 

og torve. 
• Vi vil prioritere gode adgangsforhold og tilgængelighed for ældre, gangbesværede og 

småbørnsfamilier. 
 
Overordnet de enkelte drøftelser vil være et fokus på hvordan vi i det hele taget sikrer at nye 
boligområder bliver attraktive. Også I Grønland er det drømmen om det fritliggende parcelhus der er 
fremtrædende når borgerne spørges til deres boligdrømme, men der er også en gruppe der ønsker at 
bo i byggeri hvor hele driften er organiseret i et fællesskab, alment boligbyggeri, andelsboliger 
ejerboliger. 
 
Ønskeboligen er karakteriseret ved: 

• Enfamiliehus eller bolig i etagebolig. 
• God udsigt. 
• Terrasse – udhus – garage og flagstang 
• Plads til bilen, båden og snescooteren tæt på boligen evt. i garage/udhus. 
• Let adgang til rekreative faciliteter – naturen m.v., 
• Gode trafiksikre veje – sti forbindelser – skiløjper, samt slæde og snescooterspor. 
• Let adgang til offentlig service – skole – vuggestue – børnehave. 
• Let adgang til butikker og de daglige indkøb. 
• Let adgang til båden i den nærtliggende lystbådehavn. 
• Let adgang til arbejdspladsen. 

 
Det er sjældent muligt at opfylde alle ønsker af den ene eller den anden grund – ofte af den simple 
grund at de færreste har mulighed for at betale hvad det koster. Grundlæggende er 
parcelhusbebyggelser også den dyreste bebyggelsesform at byggemodne p.g.a. lav 
bebyggelsestæthed. 
 
Principdrøftelserne tager udgangspunkt i de kommende boligbebyggelser på Akia i Sisimiut (Bilag 1) 
og oplægget fra 70 N for udbygning og fortætning af Maniitsoq: 
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1. Adgangsforhold og friarealer. 

I de fleste bebyggelser vi kender fra Maniitsoq og Sisimiut er der ikke lagt vægt på 
indretningen af opholdsarealer tæt på boligerne, ud over terrasser o.lign. Spørgsmålet er om 
det er et hensyn vi i højere grad skal tilstræbe at indarbejde, hvor der er mulighed for det. 
(Principbilag 2 og 3).  
Der kan også være tale om at øge boligkvaliteten ved at der skabes afskærmede terrasser som 
foreslået af 70 N. (Bilag 4). 

 
2. Adgangsforhold for handicappede.  

At skabe gode adgangsforhold for handicappede vi altid være en kæmpe udfordring i et 
områder der er så kuperet som Grønland. Bygningsreglementets krav er adgang til stueetagen 
i byggerier med optil 3 boligetager først når du etablerer den 4 etage er der krav om elevator.  
Det vil almindeligvis betyde at vi får skabt bedre adgangsforhold for handicappede hvis vi 
bygger i 4 etager end i 2 og 3 etager. (Bilag 5) 
 

3. Bygningshøjder. 
Hvilke bygningshøjder skal vi arbejde med og hvor. I udgangspunktet hænger denne 
diskussion tæt sammen med den foregående, men bør også afhænge meget af stedet. På bilag 
6 er forsøgt illustreret et princip, hvor vi bygge højest ind mod fjeldet og nedtrapper 
bebyggelsen mod udsigten, så vi yderst har enfamiliehuse i 1 etage.  
En konklusion kunne være at vi primært bygge højere og tættere i bycentrene f.eks. 5 – 7 
etager, samtidig med at vi i stærkt begrænset omfang i forbindelse med nye boligområder 
hvor vi har et højere fjeld som baggrund kan opføre nogle få højhuse. F.eks. Akia og den nye 
bydel i Maniitsoq 

 
4. Større frihed for bygherre. 

Større frihed for bygherre i forbindelse med tilrettelæggelse af den præcise bebyggelse 
indenfor afgrænsede områder.  
Vore entreprenører og bygherre efterspørger friere rammer for tilrettelæggelse af den enkelte 
bebyggelse. Derfor prøver vi på Akia at indarbejde et princip hvor der skabes lidt videre 
rammer, med udlæg af områder, hvor indenfor de selv kan tilpasse en bebyggelse efter de 
hensyn de synes er vigtigst. I kommuneplantillægget fastlægges stadig bebyggelseshøjder, 
bebyggelsestæthed, vejadgang og lignende(Bilag 7). 

 
5. At bygge med fjeldet og ikke imod fjeldet.  

70 N, foreslår i forbindelse med rapporten for udbygning af Maniitsoq at vi højere grad 
bygger terrassehuse, som kan tilpasses fjeldet, smyge sig op ad fjeldet, frem for at vi bygger 
med de kolossale fundamenter. Dette princip satses der på bliver afprøvet i forbindelse med 
en ny bebyggelse ved den gamle heliport i Maniitsoq.(Bilag 8 og 9) Måske kan princippet 
også med fordel anvendes i forbindelse med boligbyggerier i Sisimiut bymidte og evt. på 
Akia. 

 
6. Attraktive boliger og fortætning. 

Dette princip drejer sig om hvordan vi sikrer attraktive boliger til alle hvor diskussionen i det 
hele taget kommer til at dreje sig om hvordan vi i bycentrene i Sisimiut og Maniitsoq 
planlægger for en større fortætning, med en kombination af boliger – kontorer og butikker, 
med henblik på at understøtte et egentligt byliv. Bilag 10. 
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Udgangspunktet er at vi gennem et varieret boligudbud, bedst undgår ghetto lignende 
byggerier, så nye højhuse til afløsning af de gamle boligblokke må ikke blive til slum eller blot 
andenrangsboliger. 
 
Med andre ord hvordan skaber vi et boligtilbud der er tilstrækkeligt varieret så der er noget 
der tiltaler alle. 

 
Faktiske forhold. 
I forbindelse med udarbejdelse af principskitserne er der taget udgangspunkt i område 22 og 23 på 
Akia og der er indarbejdet eksempler fra Maniitsoq. 
 
Regelgrundlag 
Inatsisartutslov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.   
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Der er ingen umiddelbar påvirkning af den kommunale økonomi eller administrative konsekvenser 
forbundet på principdrøftelsen.  
 
Direktionens bemærkninger. 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Administrationens vurdering. 
Det er vigtigt, at der forud for den kommende kommuneplanlægning og i det hele taget forud for 
udarbejdelsen af nye kommuneplantillæg for nye boligområder politisk tilkendegives hvordan der 
ønskes prioriteret. I bilagene er der i skitseform forsøgt opstillet forskellige principper med henblik 
på at skabe grundlag for en debat, så vi i administrationen kan skabe os et billede af de politiske 
holdninger, ligesom man politisk får en større indsigt i problemstillingerne. 
 
Det skal understreges at virkeligheden sjældent er så enkel som det er opstillet og der vil ofte være 
lokale forhold der af økonomiske eller andre årsager kan skabe et behov for at prioritere anderledes, 
eller finde mellemløsninger. 
 
Administrationens indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget tilkendegiver holdninger til de rejste problemstillinger. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning på sit møde den 1. februar 2011.  
 
Indstilling 
Økonomiudvalget tilkendegiver holdninger til de rejste problemstillinger. 
 
Afgørelse 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Principskitser. 
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Punkt 20 Orientering om aktuelle personalesager pr. 1. februar 2011 

Journalnr. 03.00 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale 
 
Maniitsoq: 
 
1. Ansættelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 
Området for Uddannelse Lønne Levisen Lærer 1.december 2010 
Stabsfunktionen Peter Søren Olsen aluminiumskoordinator 1.januar 2011 
Området for Teknik og miljø  Søren Egede Vejformand, Kangaamiut 1.februar 2011 
Området for Uddannelse Pernille Kristensen Lærer 1.januar 2011 
Området for Familie Jonna Efraimsen afdelingsleder 15/1 - 15/6 2011 
Stabsfunktionen Tønnes K Berthelsen Projektkonsulent 1/1-31/3-2011 
 
2. Fratrædelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 
Området for Familie Karl Kristian 

Kristoffersen 
fuldmægtig 28.februar 2011 

Området for Familie Hansigne Heilmann Sundhedsassistent, 
alderdomshjemmet 

28.februar 2011 

 
Sisimiut:  
 
1. Ansættelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 
Området for Familie Patricia Hansen Miljøarbejder,Fam.center 1.februar 2011 
Området for Teknik og miljø  Laasi Kristiansen Arealsagsbehandler 15.februar 2011 
Direktion, bygdekontoret i 
Sarfannguit 

Johanne Nathansen Medhjælper, Sarfannguit 1.februar 2011 

Området for Uddannelse Aaju Johansigne 
Petersen 

Medhjælper  b-have”Âjo” 1.januar 2011 

 
2. Fratrædelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 
Området for uddannelse Beate Platou Lærer, Kangerlussuaq 31.januar 2011 
Området for uddannelse Katrine Berthelsen Køkkenleder, Naalu 31.januar 2011 
Direktion, bygdekontoret i Itilleq Karl Jakob Kleist overassistent 4.januar 2011 
Området for Teknik og miljø  Rasmus Enoksen Holt Sagsbehandler 31.januar 2011 
Området for Økonomi Hans Henrik Hansen Controller i økonomistaben 31.juli 2011 
Området for Familie Anja Petersen Handicapsagsbehandler 28.februar 2011 
Området for Uddannelse Frederikke Filemonsen lærer 31.marts 2011 
Området for Familie Jørgen Poulsen Overassistent amk 28.februar 2011 
Området  for Uddannelse Karl Thue Nathanielsen lærer 30.april 2011 
 



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2011, den, 15. februar 2011 

                                                                                 Qeqqata Kommunia 
 

49 
 

3. Venteliste personaleboliger i Sisimiut 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansættelses-

dato 
Antal 
rum 

Området for Uddannelse Ane Sofie Petersen Pædagog Nuka 1.januar 2011 4-rums 
Området for Familie Christian P Broberg Miljøarbejder 1.december 2011 4-rums 
Området for Familie Patricia Hansen Miljøarbejder 1.februar 2011 3-rums 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til orientering. 
 
Bilag 
Ingen 
 

 

 

 

 

 

Punkt 21 Eventuelt 

Karl Lyberths forespørgsel om afsatte midler til Ændrecentret Kristinamut, og de ældres mulighed 
for salg af grønlandsk mad, besvares skriftligt. 
 


