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Oversigt – åbent møde: 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

 

Økonomisager 

Punkt 02 Ansøgning om Tillægsbevillinger på familieområdet for Sisimiut 

Punkt 03 Ansøgning om tillægsbevilling, konto 45 offentlig hjælp, Maniitsoq.  

Punkt 04 Ansøgning om tillægsbevilling, konto 47 ældreforsorg, Maniitsoq.  

 

Punkt 05 Eventuelt. 
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Mødet vil foregå som videokonference og starter kl. 10:40 
 
Deltagere: 
 
Atassut 
Mette Sofie Lerch, Sisimiut – i steder for Siverth K. Heilmann 
Bitten Heilmann, Maniitsoq 
 
Siumut 
Hermann Berthelsen, Sisimiut 
Gedion Lyberth, Maniitsoq – deltog pr. telefon fra Ilulissat. 
Marius Olsen, Sisimiut 
 
Fraværende med afbud: 
 
Fraværende uden afbud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
 
Dagsordenen godkendt. 
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Punkt 02 Ansøgning om Tillægsbevillinger på familieområdet for Sisimiut 

Journalnr.06.02.01  

Baggrund 
Familieudvalget besluttede på sit møde den 18. november 2013 at administrationen skulle 
gennemgå området forbrug med henblik på at finde yderligere besparelser inden ansøgning om 
tillægsbevillinger behandles. 
 
På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder, og ud fra forbruget samt 
familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til 
tillægsbevilling indenfor familie området i Sisimiut.  
 
Regelgrundlag  
I afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår der i punkt 2.3, at 
kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. 
 
Faktiske forhold 
Forvaltningen har sammen med afdelingerne gennemgået konto områderne, og der kan konstateres, 
at der forventes et merforbrug på flere kontoområder som overordnet fordeler sig således: 
 

Familieområdet  Sisimiut Budget 
Forventet 
Forbrug tillægsbevilling 

                
Konto Kontonavn     (1000 kr)   (1000 kr) 

     
40 Fripladser på daginstitutioner 160 141 -19 
41 Hjælpeforanstaltninger for børn    11.852 12.907 1.055 
43 Social førtidspension 5.507 8.811 3.304 
44 Underholdsbidrag   192 192 0 
45 Offentlig hjælp 6.040 11.556 5.516 
46 Andre sociale ydelser 412 669 257 
47 Ældreforsorg 25.984 31.186 5.202 
48 Handicapområdet Sisimiut 37.884 34.200 -3.684 
49 Andre sociale udgifter 160 160 0 
      
Familieområdet Sisimiut i alt 88.191 99.822 11.631 
 
Tillægsbevillingerne fordeler sig som nedenfor på detailkonto hvortil følgende kommentarer skal 
tilknyttes. 
 
Konto 41 hjælpeforanstaltninger for børn 
Der ses et stigende behov for anbringelser af børn i både døgninstitutioner og plejefamilier. 
Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at sikre børns tarv og vilkår og stigningen i behov for hjælp 
skyldes bl.a. at flere familier kommer i sociale problemer. 
 
Konto 43 førtidspension 
Antallet af førtidspensionister med 90 % finansiering af landskassen er faldet med 16 pensionister 
svarende et fald på 16,3 mens antal førtidspensionister med 50 % finansiering af landskassen er 
steget med 40 førtidspensionister svarende til 45,5 % i perioden 2010-2013 
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Førtidspension udgør op til 
1) 100.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist, 
2) 100.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager 
nogen former for offentlig pension, 
3) 150.000 kroner årligt for par, når begge er berettiget til førtidspension. 
4) For par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden alderspension, udgør det samlede 
pensionsbeløb op til 152.600 kroner årligt 
 
Ældreområdet i Familieområdet har gennemgået konto områderne, og der kan konstateres, at der 
forventes et merforbrug på konto 43 
 
Konto 45 offentlig hjælp 
Merforbruget i Sisimiut kan primært henføres til den høje ledighed, der i år medfører flere trangs-
situationer hos flere familier.  
Endvidere ses en stor stigning i udgifter til olie og husleje.   
 
Konto 47 ældreforsorg 
Konto 4701 - alderspension. 
Konto 4701103001 - grundbeløb, forventes overskride med 5.076.000 kr., udover forventes konto 
til lommepenge 4701103002 også overskride med 230.000 kr. samt konto 4701103102 personligt 
tillæg overskride med 579.000 kr. 
 
Tabellen nedenfor viser at antal alderspensionister er steget med 21, svarende til 5,5 % i perioden 
2010 til 2013 og i samme periode er grundbeløbet hævet 
 
Tekst 2010  2011  2012 2013 
 
Antal 378  379  383 399 
 
Takster: 
Enlig 9.992  10.291  10.291 10.817 
Par 13.625  14.034  14.034 14.750 
 
Tallene er udtryk for et demografisk betinget udgiftspres i kombination med et lovgivningsbestemt 
højere ydelsesniveau til grundbeløbet hvilket indebærer, at alderspensionskontiene, burde justeres 
permanent med 5,1 mio. kr.  (Kommunens andel er 500.000 kr., svarende til 10 % af grundbeløbet. 
Selvstyret refunderer 90 %). 
 
Udgifter til personligt tillæg er steget voldsomt på de seneste år, hvor hovedparten af udgifterne  
skyldes dels stigende plejebehov som dels er opstået pga. blodprop, mange års alkoholmisbrug, 
demens og andre sygdomme som eksempel sukkersyge. Flere og flere pensionister, som ikke har 
plads på plejehjemmet, eller ikke har netværk i hjemmet, bliver oftere og oftere hjulpet med en eller 
to støttepersoner pga. stor plejebehov. 
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Konto 470910 - plejehjemmet 
Lønbudgettet på plejehjemmet forventes at overskride med ca. 2.2 mill. kr. i årets udgang, baseret 
efter de faktiske lønudgifter pr. 30. september 2013. Sammenlignet med tidligere års lønudgifter, er 
lønudgifterne i 2013 større med ca. 2 mill. kr. Derfor blev der foretaget undersøgelse af, hvorfor 
overskridelsen er høj.  Undersøgelsen af personalenormeringen viser, at fra 1. april 2013, er der 
ansat 2 ekstra timelønnede til akut aflastningsstuen som er oprettet midlertidigt. Akut aflastnings-
stuen blev oprettet for at afhjælpe det stigende plejebehov for at kunne etablere 2 ekstra pladser i 
det gamle bibliotek. Pga. overbelægningen ansatte plejehjemmet også ekstra personale til aften- og 
nattevagt. 
 
Disse ansættelser var nødvendige da pasningen af de ældre der er på akut aflastning, ikke kan pas-
ses under andre vilkår, f.eks. i eget hjem, eller som plejepatienter på sygehuset.  
 
Derudover viser undersøgelsen, at der i dag er ansat 32 månedslønnet personale på plejehjemmet, 
som er forholdsvis flere end tidligere år. Det skyldes at stabile medarbejdere på timeløn tilbydes 
månedsløn efter to års ansættelse i overensstemmelse med intentionen i overenskomsten mellem 
SIK og Selvstyret for faglærte og ufaglærte på månedsløn § 1 stk. 5.   
 
Det skal endvidere tilføjes at en opsagt månedslønnet medarbejder har fået løn i 5 måneder i 2013, 
udover, at flere månedslønnede har været sygemeldt pga. barselsorlov og andet sygdom, hvorfor 
plejehjemmet måtte have ansat vikarer i længere tid ad gangen.  
Desuden er lønningerne både til timeløn og månedsløn steget med gennemsnit på 400,00 kr. pr. 
måned, og det medfører merforbrug på lønbudgettet på ca. 400.000 kr.    
 
På de øvrige driftskonti, heraf vaskeriet Katak Aps, er der i 2013 ikke afsat midler som ellers anslås 
til at udgør ca. 710.000 kr. Forvaltningen forelægger særskilt sag om dette emne. Dette skulle ellers 
opvejes af sparede medarbejder der før arbejdede i vaskeriet. 
 
El, vand og varme forbrug i år forventes at udgør mindre.  
 
Der bør justeres på de øvrige driftskonti hvor der er bevillingsbehov. 
 
Hvad angår refusionskonto med Selvstyret, har plejehjemmet ikke haft en handicappet beboer med 
takstbetaling fra Selvstyret i år. Derfor er der i år ikke indkommet indtægter.   
 
Konto 4715 - omsorgsforanstaltninger. 
Efter plejehjemmets handicapbus blev ødelagt i forrige år, har der ikke været nye midler til erstat-
ning for plejehjemmets kørselsordning. Derfor måtte ældreområdet bruge omsorgskontoen for 
transport af alle pensionister med gangbesvær i privat handicaptaxa, som er dyrt men er billigere 
end den tidligere ordning. Til kørsel af pensionister med gangbesvær, bruger ældreområdet ca. 
330.000 kr. pr. år., udelukkende for kørsel fra hjemmet til dagcenter og tilbage.  
 
Omsorgskontoen bruges også til udgifter som eksempel leje af forsamlingshuset, da andre pensioni-
ster som ikke kommer til dagcenteret, kan være et sted til sociale samvær og andet arrangement.  
 
Omsorgskontoen dækker også udgifter til andre arrangementer, som eksempel julearrangement. I år 
kan julearrangementet ikke holdes, da der ingen er penge på kontoen. Der skal ellers bruges ca. 
50.000 kr. til julearrangementet, medmindre der gives tillægsbevilling.  
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Konto til buskort er blevet overskredet. Det skyldes primært at der i 2013 er givet buskort til flere 
førtidspensionister og alderspensionister end der er gjort tidligere.  
 
Konto 4720 - plejepatienter i Grønland 
Pt. er der 4 plejepatienter på sygehuset med døgntakst på 4.095,00 kr. pr. plejepatient.    
I 2013 er der afsat 100.000 kr. men der er brug for 4 mill. kr. for at betale alle de regninger og 
kommende regninger fra sundhedsvæsenet. De nuværende plejepatienter kan ikke passes under an-
dre vilkår end sygehuset. Desuden er der flere ubetalte regninger fra tidligere år, som ikke kan be-
tales da der ingen var givet bevilling til regningerne. Disse regninger er på ca. 1 mill. kr.  
 
I øjeblikket er der 13 - 14 på akut venteliste incl. de 4 plejepatienter samt 2 der i forvejen er på af-
lastningsstuen på plejehjemmet. (Den ene af de 2 der er nu permanent flyttet til plejehjemmet). 
Det aktuelle og fremtidige behov for plejehjemspladser er vist nedenfor, hvilket forklarer forbruget 
på konto 4720   
 
Antal  Type  
32  Normerede pladser på plejehjemmet 
  2 Akut aflastningspladser på plejehjem-

met 
  4 Plejepatienter på sygehuset i Sisimiut 
  9 Akut ventelisten til plejehjemmet  
47 Pladser  
 
Andelen af de 65+ med behov for en plejehjemsplads i 2013 er 47/410 svarende til 11,5 %. Det må 
antages at andelen af ældrebefolkningen med pladsbehov er konstant i de kommende 25 år og der-
for vil pladsbehovet udvikle sig således 
 
Alder/ år 2013 2020 2024 
65+ 410 503 580 
Pladsbehov 47 58 67 
Tilvækstbehov 17 26 35 
 
Konto 48 handicap 
Der forventes et mindreforbrug på handicapområdet. Dette skyldes ikke at servicen til de 
handicappede er blevet mindre men derimod at antallet af handicappede i løbet af 2013 er faldet 
grundet dødsfald samt betalingsforpligtelsen er overgået til anden kommune. 
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Kontonr. Kontonavn 
Bevilling Tillæg Ny 

bevilling 
(1.000kr.) (1.000kr.) (1.000kr.) 

40-01-10 Fripladser på dagsinstitutioner 160 -19 141 
41-01-10 Støttepersontimer/Sisimiut 597 -22 575 
41-02-10 Alminendelig familiepleje/Sisimiut 2.608 398 3006 
41-03-10 Akut familiepleje/Sisimiut 120 -10 110 
41-05-10 Selvstyrets døgninstitutioner Sisimiut 2.634 -450 2184 
41-07-10 Private døgninstitutioner Sisimiut 2.806 1.400 4206 
41-08-15 Nanu børn 0 86 86 
41-09-10 Familiecenter Sisimiut 3.087 -347 2740 
43-01-10 Førtidspension før 1/1-02 Sisimiut 1.454 366 1820 
43-02-10 Førtidspension efter 1/1-02 Sisimiut 4.053 2.938 6991 
45-01-10 Offentlig hjælp 6.040 5.516 11556 
46-01-10 Dagpenge ved barsel mv. Sisimiut 412 257 669 
47-01-10 Alderspension Sisimiut 4.742 1.750 6492 
47-02-10 Hjemmehjælp 3.381 105 3486 
47-09-10 Alderdomshjemmet Sisimiut 16.495 3.169 19664 
47-15-10 Omsorgsforanstaltninger for ældre Sisimiut 1.266 157 1423 
47-20-10 Plejeophold ved Sundhedsvæsen Sisimiut 100 21 121 
48-00-10 Støttepersonskoordinator Sisimiut 0 -1.648 -1648 
48-01-10 Hjemmeboende handicappede børn Sisimiut 2.135 415 2550 

48-02-10 
Hjemmeboende handicappede voksne 
Sisimiut 

3.391 -881 2510 

48-03-12 Bofællesskabet Pisoq Sisimiut 11.801 1.022 12823 
48-04-11 Handicapværkstedet Ivik Sisimiut 359 -213 146 
48-05-10 Det beskyttede værksted Sisimiut 2.940 109 3049 
48-14-10 Terapeuter Sisimiut 0 391 391 
48-15-10 Hjælpemidler-hjemmeboende Sisimiut 504 592 1096 

48-16-10 
Handicapinstitutioner i Grønland-Børn 
Sisimiut 

1.671 -1410 261 

48-17-10 
Handicapinstitutioner i Grønland-voskne 
Sisimiut 

2.314 -2066 248 

48-20-10 
Handicapinstitutioner i Danmark-Børn 
Sisimiut 

0 5 5 

 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ved gennemgang af alle afdelingernes og institutionernes samlede budget 2013 indenfor 
familieområdet, findes det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der 
er bevillingsbehov. 
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Direktionens bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Administrationens forslag til tillægsbevillinger, er resultatet af de forventninger som institutionerne 
og afdelingerne i samarbejde opnåede under gennemgang af forbruget.  
 
Administrationens indstilling 
Område for familie anbefaler familieudvalget at godkende de foreslåede tillægsbevillinger på i alt 
kr. 11.631.000,00 
 
Familieudvalgets behandling af sagen 
Sagen behandles på Familieudvalgets møde den 3. december 2013. 
 
Indstilling 
Det indstilles til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse 
 
at der gives tillægsbevilling på kr. 11.631.000,00 i henhold til ovenstående bevillingstabel. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
Ingen 
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Punkt 03 Ansøgning om tillægsbevilling, konto 45 offentlig hjælp, Maniitsoq 

Journalnr. 06.02.01 

Baggrund 
På baggrund af vurderinger i månedsrapport pr. 31. august, søges tillægsbevilling til konto 45 med 
0,85 mio..  
I både 2011 og i 2012 blev der givet tillægsbevillinger indenfor konto 4, Maniitsoq, som alligevel 
ved årets slutning viste sig unødvendige i den samlede ramme. Men i 2013 er vurderingen nu, at 
den samlede ramme er under større pres, hvorfor det skønnes mest korrekt at søge tillægsbevillinger 
på områder, hvor der er et konstateret behov. 
 
Regelgrundlag  
Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 
Sektorlovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare forvaltning 
 
Faktiske forhold 
I både 2011 og 2012 sluttede regnskabet under budgettet.  
I 2013 vil der blive et vist merforbrug. Det kan naturligvis ikke beregnes konkret, men resten af året 
udgøres af efterårs- og vintermåneder, hvor behovet for hjælp erfaringsmæssigt er større end i 
sommerperioden.  
 
Årsagen til de stigende udgifter er naturligvis den meget, meget høje ledighed og manglen på etab-
lering af nye arbejdspladser. Der er ganske vist ikke en eentydig sammenhæng mellem omfanget af 
ledighed og udgiftsbehovet til offentlig hjælp. Men der er naturligvis en vis sammenhæng. Jf. ledig-
hedstabellen nedenunder. 
 
2011 

 
2012 
Maniitsoq 187 215 224 213 164 152 154 170 167 179 203 217 
Kangaamiut 14 16 20 22 19 18 15 18 20 23 18 13 
Napasoq 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
Atammik 29 31 35 33 10 12 13 17 19 22 26 24 
 
2013 
Maniitsoq 230 235 253 241 221 140 127 122 94 121 0 0 
Kangaamiut 24 20 18 19 23 13 14 13 12 16 0 0 
Napasoq 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Atammik 26 21 22 12 7 6 21 11 13 7 0 0 
 
Aktuelt skønnes behovet for tillægsbevilling at udgøre ca. kr. 850.000 
 
 
  

Maniitsoq 174 135 128 113 81 74 81 79 174 199 204 233 
Kangaamiut 23 14 14 8 11 9 9 10 19 22 17 21 
Napasoq 6 2 0 0 1 3 1 3 2 0 0 0 
Atammik 25 22 22 11 4 10 15 17 31 24 18 24 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der søges om tillægsbevilling med i alt 0,85 mio fordelt således: 
 
Konto Tekst Bevilling Forventet 

forbrug 
Bevillings-
behov 

4501203036 Trangsvurderet hjælp, husleje 1.854 2.054 200 
4501203037 Trangsvurderet hjælp 2.752 3.402 650 
     
 I alt bevillingsbehov 4.606 5.456 850 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger  
 
Administrationens vurdering 
Ingen yderligere bemærkninger men henviser til det faktiske forhold 
 
Administrationens indstilling 
Det indstilles, at der på konto 45 gives tillægsbevilling med i alt 0,85 mio.. 
 
Familieudvalgets behandling af sagen 
Sagen behandles på Familieudvalgets møde den 3. december 2013. 
 
Indstilling 
Det indstilles til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse 
 
at der på konto 45 gives tillægsbevilling med i alt 0,85 mio i henhold til ovenstående 
bevillingstabel. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag  
Ingen  
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Punkt 04 Ansøgning om tillægsbevilling, konto 47 ældreforsorg, Maniitsoq 

Journalnr. 06.02.01 

Baggrund 
På baggrund af vurderinger i månedsrapport pr. 31. august, søges tillægsbevilling til konto 47 med i 
alt 0,950 mio. kr. 
I både 2011 og i 2012 blev der givet tillægsbevillinger, som alligevel ved årets slutning viste sig 
unødvendige i den samlede ramme i OMF, Maniitsoq. Men i 2013 er vurderingen nu, at den sam-
lede ramme er under større pres, hvorfor det skønnes mest korrekt at søge tillægsbevillinger på om-
råder, hvor der er et konstateret behov. 
 
Regelgrundlag  
Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 
Sektorlovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare forvaltning 
 
Faktiske forhold 
Indenfor konto 47 er vurderingen af behov for tillægsbevilling begrænset til at omfatte plejehjem-
met i Maniitsoq. 
 
I 2008 besluttede Overgangsudvalget, at der skulle udarbejdes en ressourcetildelingsmodel for al-
derdoms- og plejehjemsområdet til brug for budgetlægningen for 2010. Ressourcemodellen skulle 
sikre en ensartet fordeling af ressourcerne og dermed lige muligheder for at levere det af kommu-
nalbestyrelsen fastsatte serviceniveau. Der blev dog ikke udarbejdet forslag til en sådan model. 
 
I de seneste år er der ind-visiteret flere beboere under handicapforordning, hvor plejehjemstilbuddet 
har været vurderet som det bedste i hvert enkelt tilfælde. Dette har også betydet en økonomisk for-
del for driften af det samlede plejehjem.  
 
Der er fortsat ingen udgifter til plejeophold ved sundhedsvæsnet. 
  
El, vand og varme: 
I 2012 blev givet tillægsbevilling til el p.gr.af de stigende elpriser. Det samlede korrigerede budget 
til el, vand og varme udgjorde 1,154 mio. Det samlede regnskab viste 1,383 mio.  
I 2013 udgør det samlede budget 1,078 mio. Da forbrugspriserne fortsat er meget høje, skønnes det 
samlede regnskab i 2013 at ende på samme niveau. Dvs. med et merbehov på ca. 0,3 mio. F.eks. er 
elprisen 3,24 kr. pr kwh, hvilket et ca. det dobbelte af prisen i Sisimiut. 
 
Forplejning: 
I 2011/2012 blev der indhentet oplysninger fra flere plejehjem også i andre kommuner om udgif-
terne til forplejning. Det viste sig, at den årlige udgift i 2011 var ensartet og udgjorde mellem 
31.000,- og 32.000,- pr. beboer på et plejehjem.. I 2012 lå regnskabet i såvel Sisimiut som i Maniit-
soq igen på dette niveau. 
Da tillægsbevillingen til forplejning i 2012 ikke er givet med flerårs-virkning, så udgør budgettet i 
2013 ca. 22.000,- kr. pr. beboer, dvs. mindst 10.000,- mindre end det faktiske behov. Der søges 
derfor om tillægsbevilling med 450.000,- kr.  
Det skal bemærkes, at såfremt der i fremtiden ønskes en større andel af grønlandske produkter, vil 
udgifterne stige. 
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Bygningsvedligehold: 
Der er fortsat både byggetekniske problemer samt manglende færdiggørelser fra byggeriet. Bud-
gettet til bygningsvedligehold m.v. udgør 209 tus. Området for Teknik og Miljø har for nylig lavet 
en vurdering for en række kommunale bygninger af budgetbehovet ved normal vedligeholdelse 
sammenholdt med budgetterne. Her vurderes det, at budgettet til normal vedligehold på Neriusaaq 
burde udgøre ca. 600 tus. årligt ud fra en standard-tildelingsmodel med 200,- kr. pr. m2 om året. 
Der er hen ad vejen foretaget enkelte færdiggørelser, bl.a. opsætning af rækværk m.v. ved terrasser. 
Dette skal færdiggøres af sikkerhedsmæssige grunde. Endvidere skal færdiggøres pålægning af ele-
fantriste ved afløbskanaler langs bygningen. Ligeledes en nødvendighed af sikkerhedsmæssige 
grunde.  
De bygningsmæssige omkostninger ved forøgelsen af antallet af demenspladser samt etableringen 
af et egentligt bo-afsnit til handicappede blev i den politiske sag oplyst til 100 tus. Og det blev vur-
deret, at denne lille omkostning burde kunne rummes indenfor den samlede budgetramme i OMF, 
Maniitsoq. Men som beskrevet er den samlede ramme i 2013 under større pres. Samlet søges derfor 
tillægsbevilling med 0,25 mio. 
 
Alderdomshjemmet i Kangaamiut 
I sommer blev alderdomshjemmet besigtiget i samarbejde med Området for Teknik og Miljø. Det 
blev her vurderet, at udvendig maling er nødvendig for at forhindre nedbrydning af bygningens 
klimaskærm, der består af malet træværk. Der blev indhentet et tilbud, som Området for Teknik og 
Miljø vurderede var rimeligt. Tilbuddet lød på ca. 260 tus.  
Af hensyn til vejrlig skulle arbejdet udføres, inden der var mulighed for at ansøge om en tillægsbe-
villing i en politisk sag. Og der kunne ikke opnås forhåndstilsagn om at arbejdet kunne igangsættes.  
Det er derfor helt nødvendigt, at der i 2014 foretages det nødvendige malerarbejde. 
Medarbejderne har selv udført indvendigt malerarbejde.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der søges om tillægsbevilling med i alt 0, 95 mio fordelt således: 
 
Bevillingstabel 
Konto Tekst Bevilling Forventet 

forbrug 
Bevillings-
behov 

4709202110 Vand 75 125 50 
4709202120 El 441 516 75 
4709202130 Varme 562 737 175 
4709201600 Forplejning 925 1.375 450 
4709202200 Bygnings vedligeholdelse 209 409 200 
 I alt bevillingsbehov 2.212 3.162 950 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger  
 
Administrationens vurdering 
Ingen yderligere bemærkninger. 
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Administrationens indstilling 
Det indstilles, at der på konto 47 gives tillægsbevilling med i alt. 0,95 mio.kr. i henhold til ovenstå-
ende bevillingstabel. 
 
Familieudvalgets behandling af sagen 
Sagen behandles på Familieudvalgets møde den 3. december 2013. 
 
Indstilling 
Det indstilles til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse 
 
at der på konto 47 gives tillægsbevilling med i alt. 0,95 mio.kr. i henhold til ovenstående 
bevillingstabel. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
  



Referat af økonomiudvalgets ekstraordinære møde 01/2013, den 3. december 2013 

                                                                               Qeqqata Kommunia 14 
 

Punkt 05 Eventuelt 

Kommunaldirektøren gav redegørelse for status for personaleforhold i Området for Familie i 
Sisimiut. 
 
Kommunaldirektøren orienterede om midlertidig lukning af kommunekontorets kantine i Sisimiut. 
 
Kommunaldirektøren orienterede om at Utoqqat angerlarsimaffiat i Maniitsoq er blevet kåret som 
årets arbejdsplads. 
 
Borgmesteren retter henvendelse om udledning fra Nilliasup tasia til Nalunnguarfik. 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet slut kl. 11:00 
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