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Mødet startede kl. 8:30 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

Mette Sofie Lerch, Sisimiut 

Bitten Heilmann, Maniitsoq. Deltog pr. telefon. 

 

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 Økonomiudvalgets årsrapport 2013 

Journalnr. 06.00 

Faktiske forhold 

Forbruget/indtægterne skal ligge på 100,0 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året. 

 

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 7.372 28 7.400 7.176.007 224 97,0%

11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING 69.869 -960 68.909 66.304.372 2.605 96,2%

12 KANTINEDRIFT 491 458 949 989.270 -40 104,2%

13 IT 9.564 0 9.564 8.039.751 1.524 84,1%

18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 7.291 -731 6.560 5.993.373 567 91,4%

94.587 -1.205 93.382 88.502.773 4.879 94,8%

Administrationsområdet

Administrationsområdet i alt  
 

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 88,5 mio. kr. ud af en bevilling på 93,4 mio. kr. 

Det svarer til et forbrug på 94,8 %.  

 

Konto 10 

 
Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug

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

10-01 Kommunalbestyrelsen 5.033 0 5.033 5.098.834 -66 101,3%

10-02 Bygdebestyrelser 1.882 0 1.882 1.726.445 156 91,7%

10-03 Kommisioner, råd og nævn 0 0 0 0 0 0,0%

10-04 Ældreråd 0 28 28 0 28 0,0%

10-11 Valg 216 0 216 209.638 6 97,1%

10-16 Øvrige udgifter til folkevalgte 241 0 241 141.090 100 58,5%

7.372 28 7.400 7.176.007 224 97,0%

Udgifter til folkevalgte

Udgifter til folkevalgte i alt  
 

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 7,2 mio.kr. ud af en bevilling på 7,4 mio.kr. Det svarer til 

et forbrug på 97,0 %.  

Vederlag til kommunalbestyrelsen er reguleret i henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. nov. 2010 

pr. 1. april 2013. Bevilling til ældrerådet skyldes en budgetomplacering fra konto 47-15 

(omsorgsforanstaltninger) til dækning af ældrerådsmedlemmers rejse- og opholdsudgifter. 

Udgifterne til kommunevalget den 2. april 2013 blev afholdt inden for bevillingen. 

Konto 10-16 har et mindreforbrug der bl.a. skyldes, at der ikke har været afholdt udgifter i 

forbindelse med venskabsbyaktiviteter og gaver. 

 

Konto 11 

 
Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug

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

11-00 Den kommunale forvaltning 66.708 -397 66.311 63.387.974 2.923 95,6%

11-01 Administrationsbygninger 3.161 -563 2.598 2.916.398 -318 112,3%

69.869 -960 68.909 66.304.372 2.605 96,2%

Den kommunale forvaltning

Den kommunale forvaltning i alt  
 

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 66,3 mio.kr. ud af en bevilling på 68,9 mio. kr. Det 

svarer til et forbrug på 96,2 %.  
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Konto 11 var ultimo 2013 omfattet af en omplaceringsopgave, som samlet betød at der kunne flyttes 

ca. 1 mio.kr. til øvrige formål inden for konto 1. Trods disse omplaceringer afsluttes 2013 med et 

mindreforbrug på ca. 2,6 mio.kr. De store bidragsydere hertil er familieområderne i Maniitsoq og 

Sisimiut, bygdekontorerne og administrationen i Sisimiut. 

Merforbrug på konto 11-01 skyldes bl.a. udgifter til rapporter om den konstaterede skimmelsvamp i 

kantinelokaliteterne. 

 

Konto 12 

 
Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug

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

12-01 Kantinedrift 491 458 949 989.269 -40 104,2%

491 458 949 989.269 -40 104,2%

Kantinedrift

Kantinedrift i alt  
 

Kantinernes forbrug er på 989 tkr. ud af en bevilling på 949 tkr. Det svarer til et forbrug på 104,2 

%. Der er foretaget omplacering / tillæg som følge af, at det ikke er lykkedes at udlicitere kantinen i 

Maniitsoq.  

Kantinen i Sisimiut blev privatiseret pr. 1. dec. 2012. Siden primo december 2013 har kantinen 

været lukket som følge af konstateret skimmelsvamp.  

 

Konto 13 

 
Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug

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

13-01 Fælles IT-virksomhed 9.564 0 9.564 8.039.751 1.524 84,1%

9.564 0 9.564 8.039.751 1.524 84,1%

IT

IT  
 

IT-området har et samlet forbrug på 8,0 mio.kr. ud af en bevilling på 9,6 mio.kr., hvilket svarer til et 

forbrug på 84,1 %.  

Mindreforbruget skyldes bl.a. at IPads-projektet først endeligt er gennemført i 2014 – og ikke som 

planlagt i 2013. 

 

Konto 18 

 
Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug

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

18-02 Forsikring og vagtværn 3.325 -531 2.794 2.887.337 -93 103,3%

18-04 Byplan 480 0 480 214.234 266 44,6%

18-06 Kontingenter og tilskud mv. 1.962 0 1.962 1.771.442 191 90,3%

18-07 Overenskomstrelaterede afgifter 386 -200 186 393.254 -207 211,4%

18-08 Velkomstgave til nydfødte 24 0 24 0 24 0,0%

18-20 Dispositionsbeløb til bygderne 1.114 0 1.114 727.106 387 65,3%

7.291 -731 6.560 5.993.373 567 91,4%

Tværgående aktiviteter

Tværgående aktiviteter i alt  
 

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 6,0 mio.kr. ud af en bevilling på 6,6 mio. kr., hvilket svarer 

til forbrug på 91,4 %. 

Forsikring og vagtværn (konto 18-02) har et merforbrug som skyldes efterregulering af arbejds-

skadeforsikringspræmier ultimo, og dispositionsbeløb til bygderne (konto 18-20) har en uudnyttet 

bevilling på 387 tkr.  

Konto 18-07 fremstår med et merforbrug som primært skyldes, at der er gennemført omplacering af 

200 tkr. og ikke taget højde for at årets julegaver til medarbejderne bogføres på denne konto ultimo 

2013 og primo 2014. 
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Kommunale Erhvervsengagementer 

 

Konto 37 
Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug

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

37-01 Kommunale Erhvervsengagementer 3.961 1.630 5.591 5.954.062 -363 106,5%

3.961 1.630 5.591 5.954.062 -363 106,5%Total

Kommunale Erhvervsengagementer

 
 

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 6,0 mio.kr. ud af en bevilling på 5,6 mio. kr. 

hvilket svarer til et forbrug på 106,5 %. Merforbruget skyldes primært, at huslejebetaling for 

Nutaaliorfik ´s benyttelse af B-13 er forhøjet med 180 tkr. i forhold til 2012.  

 

Skatteafregninger og tilskud 

 

Konto 8 
Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug

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

80-01 Personlig indkomstskat -294.474 -7.800 -302.274 -302.080.722 -193 99,9%

81-01 Selskabsskat -4.000 0 -4.000 -10.136.668 6.137 253,4%

83-01 Generelle tilskud og udligning -298.958 -3.090 -302.048 -302.048.000 0 100,0%

-597.432 -10.890 -608.322 -614.265.390 5.943 101,0%Total

Indtægter og Renter

 
Qeqqata Kommunia har skatteindtægter, tilskud og udligning på 614,3 mio. kr. ud af en samlet 

bevilling på 608,3 mio. kr. Det svarer til indtægter på 101,0 %. Alle indkomstskatter er bogført for 

2013.  

Skattestyrelsen meddelte medio 2013, at de opdaterede forventningerne til årets indkomstskatte-

betalinger til Qeqqata Kommunia. I første omgang med 1,8 mio.kr. og i anden omgang med  

6 mio.kr., hvilket er baggrunden for den givne tillægsbevilling på 7,8 mio.kr. 

Selskabsskatterne har givet en merindtægt på ca. 6 mio.kr. i forhold til den oprindelige bevilling. 

Denne merindtægt stammer fortrinsvis fra ét selskab som har flyttet hjemsted til Qeqqata 

Kommunia med virkning for 2013. Skatteindtægten fra dette selskab er alene på 4,6 mio.kr. 

 

Øvrige indtægter og afskrivninger 
Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug

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

85-01 Renteindtægter -1.791 1.779 -12 -95.124 83 792,7%

85-02 Renteudgifter 0 0 0 0 0 0,0%

85-03 Kursreguleringer og andre indtægter 0 0 0 0 0 0,0%

85-04 Kapitalafkast på udlejningsboliger -11.185 0 -11.185 -11.231.905 47 100,4%

86-01 Andre indtægter -4.000 4.000 0 -28.918 29 #DIV/0!

86-02 Salg af fast ejendom -1.520 0 -1.520 -435.100 -1.085 28,6%

86-03 Byggemodningsafgift / tilslutning kloak -3.080 0 -3.080 -1.325.804 -1.754 43,0%

88-00 Afskrivninger 1.100 0 1.100 783.483 317 71,2%

-20.476 5.779 -14.697 -12.333.368 -2.364 83,9%Total

Indtægter og Renter

 

Qeqqata Kommunia har øvrige indtægter på 12,3 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio.kr.  

hvilket svarer til et forbrug på 83,9 %.  

Salg af fast ejendom (konto 86-02) omfatter 6 bygdehuse samt salg af bowlingcenter 

Kangerlussuaq. Der er ikke solgt byhuse i 2013, hvilket kan forklare det manglende forbrug i 

forhold til bevilling. 

Byggemodningsafgift / tilslutning kloak (konto 86-03) udgør en væsentlig mindreindtægt i forhold 

til bevilling, hvilket bl.a. skyldes udsættelse af byggemodning Akia A22/23, som har afventet 

dispensation fra Trafikstyrelsen og byggemodning til nyt kollegieområde, hvor kun udsprængning 

for kloak er gennemført.  
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Ultimo beholdning 

 
Bevilget Faktisk Forskel

Likvid beholdning primo 2013 26.734.000 26.734.000 0

Driftsresultat for 2013 6.237.000 10.390.001 4.153.001

Boliglån -17.458.000 -9.284.370 8.173.630

Andre statusforskydninger 0 -14.899.115 -14.899.115

Likvid beholdning ultimo 2013 15.513.000 12.940.516 -2.572.484  
 

Ifølge bevilling ville de likvide aktiver falde fra 26,7 mio. kr. til 15,5 mio.kr. Dette resultat byggede 

på størrelsen af den likvide beholdning primo 2013, driftsresultat med et overskud på 6,2  mio. kr. i 

2013, samt boligudlån på 17,4 mio. kr. og ingen andre statusforskydninger forventedes i 2013. 

 

Den faktiske likvide beholdning ultimo 2013 sluttede på 12,9 mio.kr. Dette resultat bygger på 

størrelsen af den likvide beholdning primo 2013, driftsresultat med et overskud på 10,4 mio. kr. i 

2013, udbetalte boliglån samt øvrige statusforskydninger. 

 

Forskellen i driftsresultat, som slutter med et overskud i forhold til budgettet, skyldes tillægsbe-

villinger til driften, mindreforbrug på anlægsområdet samt merindtægter vedr. personlig skat og 

selskabsskat. 

Forskellen i et mindreforbrug vedr. boliglån skyldes igangværende byggeri, som af forskellige 

årsager ikke blev afsluttet inden for den angivne byggeperiode. 

Andre statusforskydninger omfatter ændringer i andre tilgodehavender og kortfristet gæld. 

  

Restancer 

De samlede restancetilgodehavender udgjorde 65,4 mio. kr. pr. 2.1.2014, hvilket er en stigning på 

ca. 4,9 mio.kr. i forhold til restancen pr. 2.1.2013. Stigningen skyldes primært A-bidrag ydet som 

forskud vedr. Sisimiut og et tilgodehavende hos Kommune Kujalleq på ca. 3,3 mio.kr. med direkte 

relation til handicapområdet.  

 

Der er tale om 3 konkrete sager, hvor Kommune Kujalleq har gjort indsigelse mod det juridiske 

indhold i de fremsatte krav. Departementet for Familie og Justitsvæsen har truffet afgørelse i 

sagerne ultimo 2013, hvorefter Qeqqata Kommunia i 2 af sagerne er hjemkommune på 

tidspunkterne for de gennemførte anbringelser. Der er nu tilbageført ca. 2.4 mio.kr. med relation til 

disse sager.  

 

Indstilling  

Det indstilles til økonomiudvalget,  

 

at årsrapporten godkendes. 

 

Afgørelse  

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau (specf. 4) 

2. Restanceliste pr. 2.1.2014 
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Punkt 03 Fordeling af bæredygtighedspulje  

Journalnr.  

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af budget 2014 og overslagsårene, at afsætte 2,5 mio. 

kr. til pulje til bæredygtighedsprojektet.  

 

Regelgrundlag  

Midlerne er afsat på konto 37-01-01 og dermed økonomiudvalgets ansvarsområde.   

 

Faktiske forhold 

Som en del af bæredygtighedsprojektet har der været nedsat 32 projektgrupper, der har arbejdet 

med bæredygtig udvikling indenfor 3 hovedområder: uddannelse, social og miljø, samt 2 

tværgående projekter. Nogle af disse projekter er under gennemførelse: 

 fx er iPads-projektet med midler fra Villumfonden under gennemførelse som et fællesprojekt for 

IT i daginstitutionerne, IT i folkeskolen og fjernundervisning (projekt 3, 5 og 6 i bilaget) 

 fx har kommunalbestyrelsen afsat midler til ansættelse af skolekonsulenter i folkeskolen til at 

håndtere restgruppe og forældreansvar (projekt 9) 

 fx har seniorsurf med midler fra Velux fonden opstartet pilotprojekt for ældre i Maniitsoq  

 fx har kommunalbestyrelsen afsat midler til olieforbrænder og skrothåndtering ifm. 

affaldshåndteringen (projekt 21) 

 fx har økonomiudvalget prioriteret nogle af turismegruppens bæredygtighedsprojekter tidligere 

på året (projekt 31) 

 

På andre områder er der ikke afsat midler til fortsættelse. Projektlederne har foreslået opstart af en 

lang række delprojekter. Derudover er der behov for at afsætte midler til en fortsættelse af 

borgerpuljen, hvor borgerne har mulighed for at igangsætte bæredygtige tiltag.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Prioritering af de 2½ mio. kr. skulle gerne opstarte flere af de undersøgte delprojekter. Det skal 

gerne medføre en mere bæredygtig udvikling. De store og økonomisk tunge projekter vil ikke 

kunne prioriteres indenfor disse midler og skal fortsat afsættes særskilt.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

At ændre Qeqqata Kommunia i en bæredygtig retning og blive et mønstersamfund i 2020 vil have 

store økonomiske og administrative konsekvenser. Væsentligst skal vi alle ændre tankegang med 

fokus på bæredygtighed. 

 

Nogle tiltag vil være udgiftskrævende, mens andre forhåbentlig vil medføre store besparelser på 

både kort og lang sigt. Det er således i høj grad et spørgsmål om at ændre fokus end et spørgsmål 

om at tilføre kommunen flere udgifter og store administrative byrder.   

 

Økonomisk vil der dog utvivlsomt være store udgifter forbundet med at gå foran med hidtidige 

uprøvede bæredygtige løsninger på især det tekniske og miljømæssige område. Ikke alle vil fungere 

fra første dag af, men forhåbentlig vil det i det lange løb betale sig. Nye bæredygtige tiltag vil 

forhåbentlig have omverdenens interesse, både hvad angår finansieringskilder men også for at 

sprede viden til andre dele af Grønland og Arktis.   
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Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at som følge af kommunalbestyrelsens prioritering af 

uddannelses- og miljøprojekter bør de sociale projekter have et relativt højt fokus i uddelingen. 

Desuden vil det være ønskeligt at prioritere projekter, som berører mange dele af samfundet og/eller 

kommunen, så der bliver flere synlige effekter af bæredygtighedsprojektet. 

 

Det er derfor administrationens vurdering, at der bør prioriteres midler til især følgende dele: 

- heldagsskole med forsøg i lektiecafé, sprogcafé og undervisningsassistenter 

- efteruddannelse i kommunen med midler til fælleskurser for områderne udenfor 

administrationen 

- rummeligt arbejdsmarked med ansættelse af flere revalidender og praktikanter i kommunalt 

regi, så kommunen går forrest  

- bedre familieliv med indsats for familieplejere og oplysningskampagner vedr. seksuelle 

krænkelser, misbrug og selvmord 

- opsætning af solcelleanlæg på Kilaaseeqqap Atuarfia 

 

Indstilling  

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse 

 

at de 2½ mio. kr. fordeles i henhold til bilaget 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Oversigt over status, tiltag og midler til delprojekterne i bæredygtighedsprojektet   
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Punkt 04 Ansøgning om omplacering for fritidshjemmet Naasoq - Sisimiut 

Journalnr. 44.03/Naasoq 

 

Baggrund 

Fritidshjemmet har ikke længere kontrakt med rengøringsfirma ”Iluaallaq”, siden 2011. Efter 

opsigelse af kontrakt har man ikke søgt om omplacering tilbage til timeløn. 

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunia kasse og regnskabsregulativ 

 

Faktiske forhold 

Der ansøges om omplacering for overslagsårende 2014-2015-2016-2017 og fremover. 

 

Tabel 1 

Rengøringsselskab/dag Reno - Kr. 90.000 

Timeløn       +    Kr. 90.000 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Personalet har valgt at opsige kontrakten og i stedet ansat en 20 timers medhjælp, som så arbejder 

de resterende 20 timer med børnene. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ingen økonomiske og administrative konsekvenser. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger  

 

Administrationens vurdering 

At midlerne omplaceres så hurtigt som muligt. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles, at Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender omplacering iht tabel 1 

Punktet videresendes til økonomiudvalget. 

 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 17. februar 2014 godkendt 

administrationens indstilling. 

 

Indstilling 

Det indstilles at økonomiudvalget godkender ansøgningen om budgetomplacering, jfr. ovenstående 

skema. 

 

Afgørelse  

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Fritidshjemmet Naasoq ansøgning. 
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Punkt 05 Ansøgning om omplacering af økonomisk midler til ny ventilations aggregat i den 

Integrerede Daginstitution Ungaannguaq - Sisimiut 

Journalnr. 44.03/Ungaannguaq 

 

Baggrund 

Arbejdstilsynet har fremsendt et påbud og en afgørelse ved besøg i Ungaannguaq den 15.november 

2013. 

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunia kasse og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Arbejdstilsynet vurdere ved målinger, at indeklimaet i afdelingerne i institutionen ikke er 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. 

Arbejdstilsynets vurdering, at en del af forklaringen ligger i at rummene anvendes til mange 

personer og at det passive luftskifte ikke er tilstrækkeligt. Den mekaniske ventilation, der kan sikre 

et passende luftskifte i rummende fungerer ikke på besøgstidspunktet, og har ikke fungeret i lang 

tid. Utilstrækkeligt luftskifte kan føre til indeklima gener for de ansatte i form af træthed, hyppige 

hovedpine og dårlig koncentration. 

Arbejdstilsynet har afgjort at Ungaannguaq har pligt til at opfylde påbuddet senest 15.maj 2014. Da 

skal indeklimaet i Ungaannguaq være løst. 

Teknik og Miljø har indhentet tilbud fra to firmaer som ventilationsanlæg som lyder på 
Brøndum          147.114,- 

VVS Service     152.140,- 

Priser er sammenlignelige, og Brøndum er dermed billigst. Begge har AP95 forbehold. 

 

Der ansøges om omplacering inde for konto 50: 

 

Tabel 1 

Nuunu Dagplejecenter 50-06-50-01-10 - Kr. 150.000 

Ungaannguaq Bygning 50-05-13-22-01       +    Kr. 150.000 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Bæredygtige konsekvenser må være at, for ikke at få skimmelsvamp i huset på grund af for dårlig 

indeklima, er det en nødvendighed at ventilationsanlægget fungere. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ingen økonomiske og administrative konsekvenser. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger  

 

Administrationens vurdering 

At midlerne omplaceres så hurtigt som muligt. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles, at Uddannelses-, Kultur- og fritidsudvalget godkender ansøgningen om omplacering 

iht tabel 1 

Punktet videresendes til økonomiudvalget. 
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Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 17. februar 2014 godkendt 

administrationens indstilling. 

 

Indstilling 

Det indstilles at økonomiudvalget godkender ansøgningen om budgetomplacering, jfr. ovenstående 

skema. 

 

Afgørelse  

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Arbejdstilsynet påbud af 15.november 2013 
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Punkt 06 Ansøgning om omplacering af økonomisk midler til ny ventilations aggregat i den 

Integrerede Daginstitution Naalu - Sisimiut 

Journalnr. 44.03/Naalu 

 

Baggrund 

Arbejdstilsynet har fremsendt et påbud og en afgørelse ved besøg i Naalu den 15.november 2013. 

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunia kasse og regnskabsregulativ 

 

Faktiske forhold 

Arbejdstilsynet vurdere ved målinger, at indeklimaet i afdelingerne i institutionen ikke er 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. 

Arbejdstilsynets vurdering, at en del af forklaringen ligger i at rummene anvendes til mange 

personer og at det passive luftskifte ikke er tilstrækkeligt. Den mekaniske ventilation, der kan sikre 

et passende luftskifte i rummende fungerer ikke på besøgstidspunktet, og har ikke fungeret siden 

2010. Utilstrækkeligt luftskifte kan føre til indeklima gener for de ansatte i form af træthed, hyppige 

hovedpine og dårlig koncentration. 

Arbejdstilsynet har afgjort at Naalu har pligt til at opfylde påbuddet senest 15.maj 2014. Da skal 

indeklimaet i Naalu være løst. 

Teknik og Miljø har indhentet tilbud fra to firmaer som ventilationsanlæg som lyder på  

Brøndum          152.828,- 

VVS Service     152.140,- 

Priser er sammenlignelige, og VVS Service er dermed billigst. Begge har AP95 forbehold. 

 

Der ansøges om omplacering inde for konto 50: 

Tabel 1 

Dagplejen  Månedsløn 50-06-10-01-10 - Kr. 150.000 

Naalu  Bygning 50-05-11-22-03       +    Kr. 150.000 

 

 
Bæredygtige konsekvenser 

Bæredygtige konsekvenser må være at, for ikke at få skimmelsvamp i huset på grund af for dårlig 

indeklima, er det en nødvendighed at ventilationsanlægget fungere. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Da Stillingen som dagplejer ikke er besat for tiden, og der er ingen planer for at ansætte en 

dagplejer i indeværende år, er der derfor kr. 250.000,00 til rådighed i kontor 50-06-10-01-10. 

Der er derfor ingen økonomiske og administrative konsekvenser. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger 

 

Administrationens vurdering 

At midlerne omplaceres så hurtigt som muligt. 
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Administrationens indstilling 

Det indstilles, at Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgningen om omplacering 

iht tabel 1 

Punktet videresendes til økonomiudvalget. 

 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 17. februar 2014 godkendt 

administrationens indstilling. 

 

Indstilling 

Det indstilles at økonomiudvalget godkender ansøgningen om budgetomplacering, jfr. ovenstående 

skema. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag  

1. Arbejdstilsynets påbud af 15.november 2013 
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Punkt 07 Ansøgning om budgetomplacering af uforbrugte midler til installering af ABA-

anlæg ved Aqqusinersuaq B-17, Sisimiut 

Journalnr. 06.02.04 

 

Baggrund 

Den gamle sygehus B-17, beliggende i Aqqusinersuaq (gamle bydel) er fra 1. maj 2013 ikke 

længere i brug som daginstitution og står derefter tomt og ubrugt.  

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunia´s kasse- og regnskabsregulativ 

 

Faktiske forhold 

Det gamle sygehus B-17 som er beliggende i Aqqusinersuaq (gamle bydel), som i de sidste flere år 

er brugt som daginstitution, står p.t. tomt og ubrugt, da den nye daginstitution Uiaq er kommet i 

brug. Huset B-17 er kategoriseret som fredet, og iflg. fredningsbestemmelserne samt ibrugtagnings-

kravene, skal huset være sikret, således at i tilfælde af brand skal redningsåbninger være på 50 cm 

bredde. Men da disse redningsåbninger kun har fribredde på 46,5 cm, har man fra Departementet 

for Boliger Afdelingen for Teknik og Landsplanlægning foreslået, at man kan kompensere 

redningsåbning med et ”teknisk bytte” med en ABA anlæg (Automatisk Brand Alarm anlæg). Der 

er derfor indhentet tilbud fra el-firmaer, som har tilbudt kr. 93.875,00 på installation af ABA-anlæg. 

Men da man ikke har en specifik konto til B-17 skal midlerne findes. 

 

Der ansøges om omplacering inden for konto 50: 

Tabel 1 

Dagplejen Månedsløn 50-06-10-01-10 - Kr. 100.000 

Napparsimavitoqaq B-17 (Andre huse) 53-06-

18-22-01 

      +    Kr. 100.000 

 
Bæredygtige konsekvenser 

Bæredygtige konsekvens er at den gamle sygehus og senest brugt som daginstitution, bliver sat i 

brug, således ældreforeningen Utoqqaat Nipaat kan bruge bygningen som værested for medlemmer 

og ældre i byen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Da Stillingen som dagplejer ikke er besat for tiden, og der er ingen planer for at ansætte en 

dagplejer i indeværende år, er der derfor kr. 250.000,00 til rådighed i konto 50-06-10-01-10. 

Der er derfor ingen økonomiske og administrative konsekvenser. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at det er hensigtsmæssigt at omplacere midlerne 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles at Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgningen om 

budgetomplacering i henhold til tabel 1. 
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Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 17. februar 2014 godkendt 

administrationens indstilling. 

 

Indstilling 

Det indstilles at økonomiudvalget godkender ansøgningen om budgetomplacering, jfr. ovenstående 

skema. 

 

Afgørelse  

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Tilbud fra Arssarnerit på ABA anlæg 
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Punkt 08  Ansøgning om omplacering indenfor budget 2014 og overslagsårene til finansiering 

af istandsættelse af gamle bygninger, Maniitsoq 

Journalnr. 58.01.50 

 

Baggrund 

Formål med ansøgningen er, at der gives bestemte bevillinger til vedligeholdelse af 

bevaringsværdige og fredede bygninger i Maniitsoq og bygder, for at bygningerne skal kunne 

istandsættes og vedligeholdes løbende. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning. 

 

Faktiske forhold 

I henhold til lovgivningen er ejeren af en fredet bygning forpligtiget til at afholde vedligeholdelse 

og istandsættelse og det uden at udseende ændres. 

 

Følgende fredede bygninger, der har behov for istandsættelse er: 

Maniitsoq: Fire bygninger under museet B16, B25, B28, B56, Gammel kirke B104. 

Kangaamiut: To bygninger under museet B 87, B88. 

Atammik: Gammel skole. 

Napasoq: Gammel kirke. 

 

En del af de gamle bygninger har ikke været istandsat i mange år og hvis varmeforbruget skal 

reduceres, er der behov for vedligeholdelse og istandsættelse. 

 

Istandsættelse af gamle bygninger udføres i tæt samarbejde med Grønlands Nationalmuseum og 

Arkiv. Der er også mulighed for at ansøge om tilskud til istandsættelse af gamle fredede bygninger. 

 

Midlerne (93.000,-) til istandsættelse af Gamle kirke i Maniitsoq blev bevilliget, men istandsættelse 

kunne desværre ikke udføres, da det var sent på året, hvorved midlerne ikke brugt til formålet. På 

denne baggrund ansøges der om, at midlerne (93.000,-) bevilliges løbende fra 2014 og i fremtiden. 

 
Bæredygtige konsekvenser 

Samfundet bibeholder bæredygtig kultur, som er fredede bygninger, et bæredygtigsamfundet skal 

have et sted, som de samles om og er fælles om, og hvortil bygningerne bruges. Det er et godt 

forbillede, hvis man vil det bæredygtige. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Før kommunesammenlægningen blev der bevilliget midler til forskellige kulturelle og oplysninger 

formål, men efter kommunesammenlægningen og harmonisering bevilliges midler til forskellige 

kulturelle formål fra konto 18.  

Bevilligede midler under konto 59 bruges ikke mere, så ved omplacering af midlerne til anden 

konto, vil bygderne have mulighed for istandsættelse og vedligeholdelse af gamle bygninger. 

 

Bygdebestyrelsesformænd er blevet oplyst om, at kontiene ikke bruges længere efter 

kommunesammenlægning, det er alle indforstået med. 
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Konto 

  

Kontonavn 

  

Nuværende  

bevilling 

Om- 

placering 

Fremtidig  

bevilling 

5901603500 Tilskud til kulturelle formål Kangaamiut 50 -50 0 

5901703500 Tilskud til kulturelle formål Napasoq 13 -13 0 

5901803500 Tilskud til kulturelle formål Atammik 30 -30 0 

5901203522 

Vedligeholdelse og istandsættelse af gamle 

bygninger 0 93 93 

  

93 0 93 

 

Administrationens vurdering 

Borgerne bemærker, at gamle bygninger forfalder, det er ønskeligt, at gamle fredede bygninger, der 

tilhører vores historie ikke forfalder og forsvinder.  

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller til udvalgets godkendelse: 

 At der ansøges omplaceret for budget 2014 og overslagsårene i henhold til tabel 1 til videre 

sendelse i Økonomiudvalget 

 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 17. februar 2014 godkendt 

administrationens indstilling. 

 

Indstilling 

Det indstilles at økonomiudvalget godkender ansøgningen om budgetomplacering, jfr. ovenstående 

skema. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Lovgivningen. 
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Punkt 09 Ansøgning om leje af kontorlokaler i Sisimiut 

Journalnr.  

Baggrund 

I 2013 henvendte INI A/S sig til Qeqqata Kommunia angående lokaler som er tilovers efter 

omorganisering og tilbyder Qeqqata Kommunia at leje lokalerne evt. med kontrakt på 5 år af 

gangen, hvis Qeqqata Kommunia har behov for lokalerne.  

 

Regelgrundlag 

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet, hører sagen under økonomiudvalget og ved ændring af 

i budgettet videresendes sagen til Kommunalbestyrelsen.  

 

Faktiske forhold 

Administrationen i Sisimiut Qeqqata Kommunia mangler lokaler. Der er opstået mulighed for at 

leje lokalerne som ligger i umiddelbart forlængelse af HR-afdelingen og Området for Uddannelse. 

Lokalerne er på 97 m2.  

 

Det forventes at 7 medarbejdere og 1 praktikant henholdsvis fra HR og tolkefunktionen flyttes ved 

leje af kontorlokalerne  

  

Boligselskabet har fremlagt udkast til huslejens størrelse. INI har beregnet den årlige husleje til 

42.105 kr. det svarer til 434 kr./m2. 

 

Beregnede forventede udgifter kan hentes indenfor budgetrammen og forbruget for el og varme kan 

reguleres via forbrugsopgørelse med INI A/S.  

 

Budget for 2014 og overslagsårene2015-2017 

Konto Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 

11-00-00-79-01 Bopælsattest indtægter 0 -43 -43 

11-01-10-25-01 Betaling af leje 0 43 43 

I alt  0 0 0 

 

Bæredygtigheds konsekvenser 
Ændringer har ingen påvirkning på bæredygtigheden 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser  

Ændringer har ingen påvirkning på økonomien  

 

Direktionens bemærkning 

Ingen bemærkning 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen har behov for at leje af lokaler, da personalet har behov for trygge rammer for at 

arbejde, uden at der er trængsler.  
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Indstilling 

Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget 

 

 At tilbud om 5 årig leje fra INI A/S på 97 m2 kontorlokaler accepteres 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 10 Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Timersortarfik for 2014, Sisimiut 

Journalnr.  63.02 

Baggrund 

Ny aftale mellem Sisimiut i Qeqqata Kommunia og Timersortarfik samt årlige udgifter for Qeqqata 

Kommunia, og Minngortuunnguup Atuarfiatas årlige udgifter iht. timeforbruget. 

 

Regelgrundlag  

Det samlede årlige timeforbrug er udregnet i iht. kalenderen for 2014 for sportsforeningernes 

timeforbrug samt Minngortuunnguup Atuarfiatas årlige timeforbrug ekskl. ferier og fridage. 

 

Faktiske forhold 

Qeqqata Kommunias årlige udgifter ser p.t. således ud: 

 

Qeqqata Kommunias årlige udgifter til sportsforeninger  : 1.800.000 kr. 

Minngortuunnguup Atuarfiatas årlige udgifter   :    600.000 kr. 

Qeqqata Kommunias og Minngortuunnguup atuarfiatas samlede udgifter :  2.400.000 kr. 

 

Qeqqata Kommunias månedlige udgifter til sportsforeningernes timeforbrug :    150.000 kr. 

(konto nr :59-03-10-35-59) 

 

Minngortuunnguup Atuarfiatas månedlige udgifter   :      50.000 kr. 

(konto nr : 51-01-12-25-99) 

 

Kommende faktiske forhold 

Orientering om ændret udgifter, hvis aftale for 2014 skulle godkendes. 

Den nye timeforbrugsbetaling til Timersortarfik er 720 kr. og 750 kr. i weekender. 

Efter beregning ser timeforbruget som følgende: 

Fra Qeqqata Kommunia til sportsforeninger  

Kommunen 

           Timer     pris 
Klubber    

M-F 1384 720   996.480,00  

L 396 750   297.000,00  

S 408 750   306.000,00  

I alt 2188    1.599.480,00 

       

Qeqqata Kommunias årlige udgifter til sportsforeninger  : 1.599.480 kr. 

Qeqqata Kommunias månedlige udgift delt med 12   :    133.290 kr. 

(konto nr 59-03-10-35-59)  
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Minngortuunnguup Atuarfiatas udgifter iht. timeforbruget: 

 

Folkeskoler 

              Timer 
 

pris 
Skole 1    

M-O 915 720   658.800,00 

L 0 750   0,00  

S 0 750   0,00  

H 0 750   0,00  

I alt 600    658.800,00 

  

 

Minngortuunnguup Atuarfiatas årlige udgifter til Timersortarfik  :   658.800,00 kr. 

Minngortuunnguup atuarfiatas månedlige udgift delt med 12  :     54.900,00 kr. 

(Konto nr 51-01-12-25-99) 

 

De årlige udgifter for Qeqqata Kommunia og Minngortuunnguup Atuarfia vil samlet set se således 

ud:            

 

                                                                                 Qeqqata sportsklubber      :    1.599.480 kr. 

                                                                                 Skole 1                              :       658.800 kr. 

                                                                                  I alt                                        2.258.280  kr. 

 

Den månedlige ydelse vil være: 

Qeqqata Kommunias månedlige ydelse:    133.290,00 kr. 

(konto nr 59-03-10-35-59)  

Minngortuunnguup atuarfiatas månedlige ydelse:                        54.900,00 kr. 

(Konto nr 51-01-12-25-99) 

 

Qeqqata Kommunia skal samlet betale til Timersortarfik pr. mdr.: Katillugu:       188.190,00kr 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser  

Området for Uddannelse har i sit budget afsat midler til timeforbrugsbetaling til Timersortarfik.  

De årlige udgifter til Timersortarfik er (konto nr : 59-03-10-35-59)                       1.208.000kr. 

 

Den årlige udgift vil blive (konto nr :59-03-10-35-59):  1.599.480 kr 

De i budgettet afsatte midler til Timersortarfik:   1.208.000 kr. 

(Konto nr : 59-03-10-35-59)   

Underskud:         391.480 kr. 

 

Økonomiske konsekvenser for Minngortuunnguup atuarfia: 

Afsatte midler til timeforbruget i Timersortarfik  

(Konto nr: 51-01-12-25-99):    711.000 kr. 

Årligt indskud iht. den nye aftale for 2014:   658.800 kr. 

Overskud:         52.200kr. 
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Vedr.: Bemærkninger fra Timersortafik til udkastet til aftale for 2014.  
Bestyrelsen for Timersortarfik har under sit møde drøftet udkastet til aftale for 2014 om 

timefordelingsplanen og har følgende bemærkninger: 

” 

- Bestyrelsen ønsker, at § 1 vedr. bortfald af aftalen ved misligeholdelse erstattes med  

”at aftalen bortfalder, hvis der ikke er aftalt en løsning under konflikt”. 

 

- §3 vedr. tilbagebetaling. Som bekendt har Sisimiut Timersortarfik i en årrække haft et 

driftsunderskud, hvor underskuddet i de seneste fem år i alt er på 2,7 mio. kr., selvom der 

har været en sparerunde. På denne baggrund har bestyrelsen afholdt møder med det 

respektive fagudvalg og borgmesteren vedr. prisstigninger samt mulige korrektioner vedr. 

tilbagebetalinger. Hvis forholdet ikke bliver ændret, vil vi ikke have råd til at vedligeholde 

bygningen, hvor det i forvejen er besværligt at vedligeholde bygningen, der er 40 år 

gammel, specielt hvad angår udstyr der ikke er blevet udskiftet siden den dag den blev 

bygget. Som det ser ud økonomisk, vil det være svært at afholde udgifter for at udbedre en 

mulig skimmelsvampangreb. 

- På denne baggrund ønsker bestyrelsen, at man fjerner paragraffen vedr. tilbagebetalingen 

og kommer frem til en anden mulig løsning, hvor man måske kan komme frem til en løsning 

vedr. kommunens halleje til faste arrangementer, uden nødvendigvis at tilbagebetale 

overskud af tilskuddet. 

 

- Selvom der står, at ydelsen skal fordeles over 12 måneder, og at indskuddet indbetales den 

1. dag i måneden er det ønskeligt, at datoerne fremhæves, idet den 1. dag i måneden nogle 

gange kan falde over en weekend. 

 

Jeg videresender således bemærkninger fra bestyrelsen efter dets drøftelse af udkastet. Vi håber, at 

de kan blive taget i betragtning i forhandlingerne.” 

 

Administrationens vurdering 

Området for Uddannelse vurderer, at udkastet til aftale med Timersortarfik er hensigtsmæssigt. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller, at udvalget godkender sagen.  

 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2014. 

Udvalget vedtog ændringsforslag. 

Punktet videresendes til Økonomiudvalget. 

 

Indstilling 

Det indstilles at økonomiudvalget godkender udkastet til aftale med Timersortarfik. 

 

Afgørelse 

Sagen sendes retur til udvalget med anmodning om at præcisere financieringen af underskuddet på 

391.480,00kr. 

 

Bilag 

1. Udkast til aftale med Timersortarfik for 2014  

2. Minngortuunnguup Atuarfia’s timeforbrug og fremtidige timeforbrug. 
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Punkt 11 Ændring af dagplejeordningen i Itilleq 

Journalnr. 44.03.60/Dagplejecenter Nuunu 

Baggrund 

Der er fra Itilleq ønsker om at genåbne Dagplejecenter Nuunu. 

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunia kasse og regnskabsregulativ. 

Inatsisartutlov nr. 16 af 3.december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i 

førskolealderen. 

 

Faktiske forhold 

På grund af faldende børneantal i Itilleq besluttede UKFU på sit ordinære mødet 06/2013, at 

dagplejecenteret i Itilleq skulle lukkes og at der oprettes en dagplejer i skolen i Itilleq. Der er nu 

kommet en evaluering fra skolen i Itilleq som er underskrevet af skole lederen og dagplejeren. 

I evalueringen skriver Lederen og dagplejeren at sammenlægningen af dagplejecenteret og skolen i 

Itilleq ikke kan fungere. Det kan ikke fungere fordi børnene forstyrre hinanden, når skolebørnene 

skal koncentrere sig om sin læsning og indlæring. Skolebørnene bliver de forstyrret af at de små, 

som leger ude i aulaen og omvendt når de små skal sove skal skolebørnene være stille. Det har givet 

et dårligt arbejdsmiljø/klima på skolen.  

Bygdebestyrelsen har afholdt møde den 22.1.2014 og samtlige medlemmer af bygdebestyrelsen 

støtter genåbningen af dagplejecenteret Nuunu. Bygningen skal ved siden af sit virke som 

daginstitution benyttes som bibliotek og forsamlingssted.  

Fra folkeregisteret viser de seneste tilmeldte, et antal på 6 børn fra 0-6 år. Et barn er ikke tilmeldt 

folkeregisteret men er gæstebar i Nuunu lige nu. 

Der er indmeldt 4 børn i Nuunu d.d. Der er to børn som er født henholdsvis i august og oktober 

2013, hvor den ene står på ventelisten.  

Lige nu har Itillip atuarfia 6 elever , men det kan være der kommer flere gæstelever fra Sisimiut  og 

Sarfannguit , fordi børnene som har familie i bygden kommer om foråret.  Men som sagt har Itillip 

atuarfia 6 faste d.d. 

 
Bæredygtige konsekvenser 

Af bæredygtige konsekvenser må være at alle børn fra 0-6 år kan komme i en pædagogisk forsvarlig 

pasning, hvor der er en ordentlig tone mellem de voksne, og hvor børnene kan lege og være glade 

uden at forstyrre nogen. 

Af bæredygtigt konsekvens må være at et hus der har stået tomt i over et halvt år, skal bliver brugt 

igen af Itilleq borgere. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Budget 2014 Dagplejecenter Nuunu Itilleq, Konto 50-06-50 er der et buget på kr. 902.000,00. 

Der vil ikke være nogen økonomiske konsekvenser hvis Nuunu flytter tilbage til dagplejecenteret, 

da driften er indregnet i budget 2014. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger 
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Administrationens vurdering 

Det anbefales at børnene flytter tilbage til Dagplejecenteret Nuunu, så hurtigt som muligt. 

At der udover den fastansatte socialhjælper som er ansat nu, også ansættes en 20 timers medhjælp, 

til rengøring og andet forefalden arbejde i Nuunu.   

Hvis der bliver indskrevet mere en 4 børn opnormeres medhjælper stillingen til en 4o timers stilling 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles at Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstilling fra bygderådets 

møde referat 01/14. Som indstiller, at Dagplejecenteret Nuunu genåbnes og samtidig benyttes af 

borgerne som et bibliotek og samlingssted.  

 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 17. februar 2014 godkendt 

administrationens indstilling.  

Punktet videresendes til Økonomiudvalget. 

 

Indstilling 

Det indstilles at økonomiudvalget godkender at Dagplejecenteret Nuunu genåbnes og samtidig 

benyttes af borgerne som et bibliotek og samlingssted. 

 

Afgørelse  

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Evaluering af sammenlægning af børnehaven og skolen. 

 Dagplejerens skrivelse. 

 Mødereferat fra bygdebestyrelsen 22.1.2014 
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Punkt 12 Orientering om aktuelle personalesager pr. 12. marts 2014 

Journalnr. 03.00 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale 

 

Maniitsoq: 

 

1. Ansættelser 

Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Området for Familie Mette P. Heilmann Sagsbehandler 1. marts 2014 

Området for Familie Marie-Louise Willumsen Socialrådgiver 1. april 2014 

Familiecenter Albricht Kreutzmann Forebyggelseskonsulent 1. april 2014 

 

2. Fratrædelser  

Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr.  

Familiecenter John Petrussen Forebyggelseskonsulent 

i Kangaamiut  

10. marts 2014 

 

3. På orlov  

Arbejdsplads Navn Stilling Periode 

Atuarfik Kilaaseeraq  Helene H. Heilmann Forskolelærer Fra 1. august 2013 til 

og med 31. juli 2014 

Skolen i Napasoq Magdaline Kristiansen Skoleleder Fra 1. august 2013 til 

og med 31. juli 2014 

Området for Økonomi Dina Olsen Souschef Fra 1. april 2013 til 

og med 31. marts 

2016 

 

4. Rokeringer  

Arbejdsplads Navn Stilling Periode 

Int. daginst. AANIKASIK Albertine O. Filemonsen Fra souschef til 

afdelingsleder 

1. marts 2014 

Atuarfik Kilaaseeraq Josva Jakobsen Fra timelønnet til 

månedsløn som 

socialhjælper 

1. april 2014 

Angerlarsimaffik Neriusaaq John Olsen Fra timelønnet til 

månedsløn som 

medhjælper 

1. april 2014 

 

5. Venteliste personaleboliger i Maniitsoq 

Arbejdsplads Navn Stilling 

 

Ansættelsesdato Antal 

rum 

Vakantbolig 

 

Personale-

bolig pr.  

Familiecenter Albricht 

Kreutzmann 

Forebyggelses

konsulent 

1. april 2014 5 Annertusoq B-

987,-104  

Ikke endnu 
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Sisimiut:  

 

1. Ansættelser 

Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Børnehave Sisi Augustine L. Tobiassen Pædagog 1. marts 2014 

Fritidshjem Naasoq Antoinette Lange Souschef 1. april 2014 

Int. dagninst. Uiaq Thabitha Møller Pædagog 15. marts 2014 

Direktionssekretariatet Poul Martinsen Pedel 15. marts 2014 

Direktionssekretariatet Dina Tobiassen Tolk/oversætter 1. februar 2014 

Området for Familie Nûno S. Motzfeldt Afdelingsleder 1. november 2013 

Området for Familie Batseba Josefsen Socialrådgiver 15. marts 2014 

Fritidsklub Sukorsit Angutinnguaq Olsen Socialhjælper 1. marts 2014 

Fritidsklub Sukorsit Naja Andersen Medhjælper 1. april 2014 

 

2. Fratrædelser 

Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 

Direktion Severine Serubabelsen Tolk/oversætter 3. marts 2014 

Fritidsklub Sukorsit Søren Larsen Medhjælper 9. januar 2014 

Fritidsklub Sukorsit Amalie Johansen  Pædagog 28. februar 2014 

 

3. På orlov 

Arbejdsplads Navn Stilling Periode 

Qinnguata Atuarfia Sigrid Dahl Lærer Fra 1. august 2013 til 

og med 31. juli 2014 

Nalunnguarfiup Atuarfia Åse Olsen Lærer Fra 1. august 2013 til 

og med 28. februar 

2015 

 

4. Rokeringer 

Arbejdsplads Navn Stilling Periode 

Minngortuunnguup Atuarfia Sara A. Martinsen Fra timelønnet til 

månedsløn som 

medhjælper 

1. april 2014 
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5. Venteliste personaleboliger i Sisimiut 

Arbejdsplads Navn  

Stilling 

Ansættelses-

dato 

Antal 

rum 

Vakantbolig 

 

Personale-

bolig pr. 

Minngortuunn

guup Atuarfia 

Gertrud 

Mikaelsen 

Lærer 1. februar 

2014 

2 Katak Aps Ikke endnu 

Minngortuunn

guup Atuarfia 

Kathrine 

Mikaelsen 

Lærer 1. februar 

2014 

2 Umiivitsiaq 

28 

Ikke endnu 

Området for 

Teknik- og 

Miljø  

Nuka Dahl Byggesags-

behandler 

1. februar 

2014 

2 Katak Aps Ikke endnu 

Området for 

Uddannelse 

Mathias Dahl Byggesags-

behandler 

9. december 

2013 

3 Kussangasoq 

45 

Ikke endnu 

Området for 

Familie 

Batseba 

Josefsen 

Socialråd-

giver 

15. marts 

2014 

4 Sømandshjem 

i en uge og 

derefter til 

Umiivitsiaq 7 

Ikke endnu 

Fritidshjem 

Naasoq 

Antoinette 

Lange 

Souschef 1. april 2014 4 Uvist endnu Ikke endnu 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 13 Høring om forslag til Inatsisartutlov om oprettelses- og anlægslov for Sikuki Nuuk 

Harbour A/S 

Journalnr.  

Baggrund 

Grønlands Selvstyre ved Formandens Departement har d. 8. januar 2014 udsendt forslag til 

Inatsisartutlov om oprettelses- og anlægslov for Sikuki Nuuk Harbour A/S i høring. Høringsfristen 

var d. 12. februar 2014. 

 

Qeqqata Kommunia har afgivet høringssvar d. 12. februar 2014.  

 

Regelgrundlag  

Forslag til Inatsisartutlov om oprettelses- og anlægslov for Sikuki Nuuk Harbour A/S er en ny lov.  

 

Faktiske forhold 

Grønlands Selvstyre oplyser, at der med lovforslaget følges op på Transportkommissionens og 

Rambølls samfundsøkonomiske vurderinger af Nuuk Havn, samt at Inatsisartut på 

efterårssamlingen 2013 vedtog, at ”Naalakkersuisut pålægges i 2013 at stifte et aktieselskab som 

har til formål at anlægge og drive en ny havn i Nuuk og senest på FM 2014 at fremsætte forslag til 

Inatsisartutlov om regulering af selskabets, og havnens, forhold.”  

 

Bæredygtige konsekvenser 

En stor central havn i Nuuk vil mindske konkurrencen mellem havnene i Grønland og gøre det 

dyrere at importere og eksportere fragt med mindre, at de meget positive antagelser om vækst i 

fragtmængderne opfyldes. Det er ikke bæredygtigt.   

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

En ny havn i Nuuk vil ifølge lovforslaget koste 709,2 mio. kr., hvilket er betydeligt mere end 

Transportkommissionens overslag på 478 mio. kr. Størstedelen af midlerne skal lånefinansieres, og 

der bliver kun importører og eksportører til at betale lånet tilbage plus renter.   

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at en central havn i Nuuk er et prestigeprojekt, som ikke 

harmonerer med de faldende fragtmængder og den lave økonomiske vækst, som Grønland har 

oplevet siden olie- og mineralefterforskningen toppede i 2010-2011.    

 

Indstilling  

Det indstilles til Råstof- og Infrastrukturudvalget samt Økonomiudvalget 

 

at tage høringssvaret til orientering. 
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Afgørelse 

Høringssvaret blev taget til orientering. 

 

Bilag 

1. Brev af 8. januar 2014 om Høring om forslag til Inatsisartutlov om oprettelses- og anlægslov for 

Sikuki Nuuk Harbour A/S. 

2. Inatsisartutslov nr. xx af xx. xxxx 2013 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved 

Nuuk. 

3. Bemærkninger til lovforslaget. 

4. Qeqqata Kommunias høringssvar af 12. februar 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 14 Eventuelt 

Intet. 


