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Oversigt – åbent møde: 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

   Økonomisager 

Punkt 02 Kommunalbestyrelsens foreløbige økonomirapport pr. 31.12.2015  

Punkt 03 Overordnet tidsplan for budget 2017 samt overslagsårene 2018- 2020 

Punkt 04    Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering og IKM-ventilation i vuggestuen 

Nuka 

Punkt 05 Indstilling om omplacering fra konto 2 til konto 6 til medfinansiering af indkøb 

til ballepresser til forbrændingen. 

Punkt 06 Ansøgning budgetomplacering fra konto 34 til 59 i Sarfannguit og Itilleq 

Punkt 07 Indstilling om godkendelse af budget til dagplejecenter i Napasoq, iværksat pr. 

1. december 2015, og normering af børn samt personale 

Punkt 08 Budgetkorrektion for 3 Illorput 2100 byggesæt i Kangerlussuaq 

Punkt 09     Budgetomplacering som følge af en Serviceaftale om Job, Vejlednings- og 

Opkvalificeringscentre 

  Generelle sager 

Punkt 10  Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2017 

Punkt 11     Opfølgning vedr. Qeqqata Akademi 

Punkt 12 Plan for erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats i bygder i Qeqqata Kommunia 

 

Punkt 13 Oprettelse af kommunale bådoplægspladser i Sisimiut og Maniitsoq 

Punkt 14 Kommuneplantillæg nr. 23 for udbygning af Tech College Greenland, Sisimiut 

Punkt 15 Opdatering af kørselsvedtægt for det åbne land 

 Personalesager 

Punkt 16 Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. december 2015 

 

Orienteringssager 

 

Punkt 17  Qeqqata Erhvervsrådets ansøgning om midler til Port Readiness, Maniitsoq 

2015 

Punkt 18  Qeqqata Erhvervsrådets orientering om aktiviteter for 4. kvartal 2015 
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Punkt 19 Serviceaftale mellem Selvstyret og Qeqqata Kommunia om Job, Vejlednings- og 

opkvalificeringscentre 2016  

Punkt 20  Orientering omkring tilkaldt arbejdskraft i Qeqqata Kommunia 

Punkt 21 Orientering om KANUKOKAs høringssvar vedrørende forslag til 

Inatsisartutlov  nr. xx af xx.xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres 

budgetter og regnskaber.  

 

Punkt 22 Eventuelt 
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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt. 
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Punkt 02 Kommunalbestyrelsens foreløbige økonomirapport pr. 31.12.2015   

Journalnr. 06.00 

 

Faktiske forhold 

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

 

Qeqqata Kommunia Korr. års- Bogført % i 2015

Pr. ultimo december 2015 budget

Administrationsområdet 97.813 93.854 96,0

Teknik 35.132 35.970 102,4

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet 26.600 23.916 89,9

Familieområdet 229.544 222.838 97,1

Undervisning- og kultur 225.118 227.255 100,9

Forsyningsvirksomheder 5.668 6.724 118,6

Driftsudgifter i alt 619.875 610.557 98,5

Anlægsudgifter 105.175 60.646 57,7

Udgifter i alt 725.050 671.203 92,6

Driftsindtægter -665.277 -681.697 102,5

Kasseforskydning 59.773 -10.494

Statusforskydning 11.639 Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/undersk.

Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoorutit

Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoorutitTotal 71.412  
 

 

 
 

          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 kr)  (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

 
1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET               

10 UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE 7.875 0 -52 7.823 7.352 471 94,0 

11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING 72.113 0 -699 71.414 69.602 1.812 97,5 

12 KANTINEDRIFT 506 0 851 1.257 1.270 -13 101,0 

13 IT 9.869 0 0 9.869 8.506 1.363 86,2 

18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 7.450 0 0 7.450 7.123 327 95,6 

1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 97.813 0 0 97.813 93.854 3.959 96,0 

 
Administrationsområdet har et samlet forbrug på 93,8 mio. kr. ud af en bevilling på 97,8 mio. kr. 

Det svarer til et forbrug på 96,0 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor. 
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          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 kr)  (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

 
2 TEKNIK 

              

20 VEJE, BROER,TRAPPER OG ANLÆG 

M.V. 7.557 0 -278 7.279 7.192 87 98,8 

21 RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING 8.376 0 443 8.819 9.523 -704 108,0 

22 LEVENDE RESSOURCER 
360 0 65 425 201 224 47,3 

23 FORSKELLIGE KOMMUNALE 

VIRKSOMHEDER 4.432 70 -371 4.131 4.355 -224 105,4 

24 UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME -2.305 0 640 -1.665 -1.449 -216 87,0 

25 BRANDVÆSEN 
6.753 0 0 6.753 6.970 -217 103,2 

27 ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER 11.839 0 -2.449 9.390 9.177 213 97,7 

2 TEKNIK 
37.012 70 -1.950 35.132 35.970 -838 102,4 

 

Teknik har et samlet forbrug på 36,0 mio. kr. ud af en bevilling på 35,1 mio. kr. Det svarer til et 

forbrug på 102,4 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor. 

 

Forbruget omfatter bl.a. indkøb af ny gummiged til 1,2 mio.kr. samt 0,5 mio.kr. til ½-part i en 

asfaltudlægger, ligesom der er omplaceret midler til drift af forbrændingsanlægget. Forbrug til 

snerydning har været større end tidligere år, 

 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 kr)  (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

 
3 ARBEJDSMARKEDS-OG 

ERHVERSOMRÅDET 

              

34 BESKÆFTIGELSESFREMMENDE 

FORANSTALTNINGER 

4.997 0 -749 4.248 3.295 953 77,6 

35 REVALIDERING 1.745 0 -400 1.345 993 352 73,8 

37 KOMMUNALE 

ERHVERSENGAGEMENTER 

6.034 0 0 6.034 4.811 1.223 79,7 

38 VEJLEDNINGS OG 

INTRODUKTIONSCENTER 

14.173 0 800 14.973 14.980 -7 100,0 

3 ARBEJDSMARKEDS-OG 

ERHVERSOMRÅDET 

26.949 0 -349 26.600 23.916 2.684 89,9 

 

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 23,9 mio. kr. ud af en bevilling på 

26,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 89,9 %. Der er gennemført omplaceringer som vist 

ovenfor. 

 

Samlet set er forbruget på konto 3 mindre end bevillingen, til trods for nye udfordringer i 

forbindelse med erhvervsworkshop og ATV-spor med tilknytning til Kangerlussuaq. 
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          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 kr)  (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

 

4 FAMILIEOMRÅDET               

40 FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER 260 -140 100 220 257 -37 117,0 

41 HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR 

BØRN 

33.654 9.529 -3.263 39.920 40.538 -618 101,5 

43 SOCIAL FØRTIDSPENSION 13.034 297 123 13.454 12.471 983 92,7 

44 UNDERHOLDSBIDRAG 211 0 0 211 211 0 100,0 

45 OFFENTLIG HJÆLP 17.564 1.491 1.547 20.602 19.963 939 96,9 

46 ANDRE SOCIALE YDELSER 9.546 -599 138 9.085 9.049 36 99,6 

47 ÆLDREFORSOG 59.043 4.256 78 63.377 62.235 1.142 98,2 

48 HANDICAPOMRÅDET 75.506 5.269 1.437 82.212 77.812 4.400 94,6 

49 ANDRE SOCIALE UDGIFTER 623 0 -160 463 302 161 65,2 

4 FAMILIEOMRÅDET 209.441 20.103 0 229.544 222.838 6.706 97,1 

 

Familieområdet har et samlet forbrug på 222,8 mio. kr. ud af en bevilling på 229,5 mio. kr. Det 

svarer til et forbrug på 97,1 %. Der er gennemført tillægsbevillinger og omplaceringer som vist 

ovenfor. 
 

          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 kr)  (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

 
5 UNDERVISNING OG KULTUR               

50 DAGFORANSTALNINGER FOR 

BØRN OG UNGE 

65.492 433 174 66.099 69.146 -3.047 104,6 

51 SKOLEVÆSENET 125.200 0 -214 124.986 125.360 -374 100,3 

53 FRITIDSVIRKSOMHED 14.058 539 508 15.105 15.397 -292 101,9 

55 BIBLIOTEKSVÆSEN 2.282 0 -100 2.182 2.209 -27 101,2 

56 MUSEUM 3.200 859 -5 4.054 2.824 1.230 69,7 

59 FORSKELLIGE KULTURELLE & 

OPLYSNINGER 

12.706 0 -14 12.692 12.319 373 97,1 

5 UNDERVISNING OG KULTUR 222.938 1.831 349 225.118 227.255 -2.137 100,9 

 

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 227,3 mio. kr. ud af en bevilling på 225,1 mio. kr. 

Det svarer til et forbrug på 100,9 %. Der er gennemført tillægsbevillinger og omplaceringer som 

vist ovenfor. 

 

 

 

  



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2016, den 18. februar 2016 

 

 

 

8 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 kr)  (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

 
6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER               

66 RENOVATION M.V. 768 0 -1.061 -293 201 -494 -68,4 

68 ØVRIGE 

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

2.950 0 3.011 5.961 6.523 -562 109,4 

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 3.718 0 1.950 5.668 6.724 -1.056 118,6 

 

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 6,7 mio. kr. ud af en bevilling på 5,7 mio. kr. Det 

svarer til et forbrug på 118,6 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor. 

 

I Maniitsoq er der gennemført udskiftning af asketransportør til forbrændingsanlægget, og som 

følge af fejl hos Nukissiorfiit har der i en længere periode været problemer med at afsætte varme til 

selskabet – med mindre indtægt til følge. Tilsvarende har et havari på elektrofilter i Sisimiut været 

årsag til en stilstand på ca. 2 mdr. – ligeledes med mindre indtægt til følge.  

 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 kr)  (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

 
7 ANLÆGSOMRÅDET               

70 ANLÆGSUDGIFTER VEDR. 

EKSTERNE OMRÅDER 

38.820 7.731 635 42.186 22.683 19.503 53,8 

72 ANLÆGSUDGIFTER VEDR.  

DET TEKNISKE OMRÅDE 

8.000 4.052 0 12.052 11.196 856 92,9 

73 ANLÆGSUDGIFTER VEDR. 

ARB.MARK.-OG 

ERHVERSOMRÅDET 

0 0 0 0 0 0 0,0 

74 ANLÆGSUDGIFTER VEDR. 

FAMILIEOMRÅDET 

0 9.872 0 9.872 8.744 1.128 88,6 

75 ANLÆGSUDGIFTER VEDR. 

UNDERVISNING & KULTUR 

8.969 7.239 0 16.208 8.719 7.489 53,8 

76 ANLÆGSUDGIFTER VEDR. 

FORSYNINGSVIRKSOMHED 

0 3.769 0 3.769 265 3.504 7,0 

77 ANLÆGSUDGIFTER VEDR. 

BYGGEMODNING 

3.250 18.473 -635 21.088 9.040 12.048 42,9 

7 ANLÆGSOMRÅDET 54.039 51.136 0 105.175 60.646 44.529 57,7 

 

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 60,6 mio. kr. ud af en bevilling på 105,2 mio. kr. Det 

svarer til et forbrug på 57,7 %.  

Det generelt lave forbrug på anlægsområdet skyldes nogle anlægssager kom sent i gang.  

Til de enkelte kontoområder kan bemærkes: 
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Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq 

Det noget lavere forbrug skyldes et antal anlægssager er blevet senere igangsat eller afventer 

afklaring: 

 Konto 70-55, hvor 2 x16 handicapboliger afventer byggetilladelse for projektrevision og 

kontraktskrivning. 

 Konto 70-62-40 er byggesæt til Sarfannguit. Entreprenørernes tilbud ved licitation forår 

2015 oversteg det budgetterede beløb med 1,3 mil kr. Nyt udbud er udsendt for licitation til 

marts 2016. 

 Konto 72-41 Kloakrenovering på strækningen ved Blok 6 er afsluttet. Entreprenør er 

forsinket på strækning ved Aqqusinersuaq overfor TelePost. Ligger vinterstille og fortsættes 

til sommer. 

 Konto 72-52 Renovering af brættet. Der har ikke været personaleressourcer til at fortsætte 

arbejdet. 

 Konto 72-93 Pontonbroer, hvor placering er uafklaret. 

 Konto 75-40-12 Skolerenovering Minngortunnguup. Der har ikke været personaleressourcer 

til at udbyde sanering af gamle skolebygninger og etablering af skolegård. 

 Konto 76-11 Spildoliebrænder afventer Selvstyrets miljøgodkendelse. 

 Konto 77-15 Akia C14/15. Der er ikke udarbejdet plangrundlag for vejarbejdet. 

 Konto 77-19 vejomlægning ved havn afventer ændring af arealtildelinger som følge af ny 

fiskefabrik på havn. 

Øvrige anlægssager forløber planmæssigt. 

 

Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik 

 

 Konto 70 er opførelse af 12 ældreboliger i Maniitsoq og 1 byggesæt i Napasoq i gang. For 

handicapboliger er jordarbejdet påbegyndt i december. 

 Konto 72 er anskaffet ny pistemaskine og ny asfaltudlægger. Asfaltering er gennemført.  

 Konto 74 er ombygning af Aja til musikskole og foreninger færdig. Ældreforeningen, Røde 

Kors og Ligkisteforeningen er flyttet til de nye lokaler i Aja. 

 Konto 75 er opførelsen af ungdomsklub i Maniitsoq færdig. Daginstitution i Atammik er 

under projektering. 

 Konto 76 kører skrotoprydning på dumpen i Maniitsoq videre. 
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Forbrug pr. omkostningssted  
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Sted Stednavn

Byer og bygder i alt -7.370 67.140 0 59.770 -10.551 70.321 -17,7%

A SISIMIUT 310.393 32.962 4.657 348.012 312.197 35.815 89,7%

B KANGERLUSSUAQ 24.572 1.790 1.050 27.412 28.624 -1.212 104,4%

C SARFANNGUIT 7.478 630 320 8.428 7.024 1.404 83,3%

D ITILLEQ 6.059 148 -258 5.949 5.248 701 88,2%

E FÆLLES BYGDER 1.229 500 -52 1.677 960 717 57,2%

F KANGAAMIUT 18.695 -80 -169 18.446 18.059 387 97,9%

G ATAMMIK 8.913 1.810 1.096 11.819 9.592 2.227 81,2%

H NAPASOQ 4.945 93 889 5.927 5.013 914 84,6%

I MANIITSOQ 199.450 35.287 4.013 238.750 216.393 22.357 90,6%

J FÆLLES -589.104 -6.000 -11.546 -606.650 -613.661 7.011 101,2%

A SISIMIUT 310.396 32.962 4.657 348.015 312.197 35.818 89,7%

1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 26.447 0 -564 25.883 25.451 432 98,3%

2 TEKNIK 17.231 0 -1.304 15.927 16.645 -718 104,5%

3 ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET 11.004 0 -192 10.812 10.994 -182 101,7%

4 FAMILIEOMRÅDET 101.595 4.518 5.750 111.863 110.273 1.590 98,6%

5 UNDERVISNING OG KULTUR 123.041 1.586 -464 124.163 126.854 -2.691 102,2%

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 839 0 1.431 2.270 3.168 -898 139,6%

7 ANLÆGSOMRÅDET 30.239 26.858 0 57.097 30.566 26.531 53,5%

8 INDTÆGTER OG RENTER 0 0 0 0 -11.754 11.754 0,0%

I MANIITSOQ 199.450 35.287 4.013 238.750 216.393 22.357 90,6%

1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 15.244 0 865 16.109 16.004 105 99,3%

2 TEKNIK 10.540 0 30 10.570 11.174 -604 105,7%

3 ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET 6.883 0 -171 6.712 6.222 490 92,7%

4 FAMILIEOMRÅDET 83.348 15.500 3.292 102.140 97.434 4.706 95,4%

5 UNDERVISNING OG KULTUR 62.929 245 11 63.185 63.607 -422 100,7%

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 906 0 621 1.527 1.964 -437 128,6%

7 ANLÆGSOMRÅDET 19.600 19.542 -635 38.507 22.335 16.172 58,0%

8 INDTÆGTER OG RENTER 0 0 0 0 -2.347 2.347 0,0%

Driftsudgifter inkl. anlæg pr. sted (1.000 kr.)

 
 
Kangerlussuaq har merforbrug, hvor resten af bygdernes forbrug vedr. drift forløb som forventet. 

Der er merforbrug på konto 2, 3, 5 og 6 – teknik, arbejdsmarked- og erhvervsområdet, undervisning 

og kultur samt forsyningsvirksomheder i Sisimiut, og et merforbrug på konto 2 og 6 – teknik og 

forsyningsvirksomheder i Maniitsoq.  

 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

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

 
8 INDTÆGTER OG RENTER               

80 PERSONLIG INDKOMSTSKAT -305.047 -6.000 0 -311.047 -312.266 1.219 100,4 

81 SELSKABSSKAT -4.000 0 0 -4.000 -13.655 9.655 341,4 

83 GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING -335.533 0 0 -335.533 -335.240 -293 99,9 

85 RENTER,KAPITALAFKAST SAMT 
KURSTAB-OG GEVINST 

-11.197 0 0 -11.197 -11.616 419 103,7 

86 ANDRE INDTÆGTER -4.600 0 0 -4.600 -6.658 2.058 144,7 

88 AFSKRIVNINGER 1.100 0 0 1.100 -2.262 3.362 -205,6 

8 INDTÆGTER OG RENTER -659.277 -6.000 0 -665.277 -681.697 16.420 102,5 

Qeqqata Kommunia har indtægter og renter samt afskrivninger på 681,7 mio. kr. ud af en samlet 

bevilling på 665,3 mio. kr. Det svarer til indtægter og afskrivninger på 102,5 %.  

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 11 måneder, idet acontoskat 

afregnes bagud.  

Selskabsskat (konto 81-01) for 2015 er afregnet primo 2016.  
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Qeqqata Kommunia har i årets haft indtægter fra renter, kapitalafkast, kurstab- og gevinst i 

overensstemmelse med forventningerne. 

Andre indtægter omfatter bl.a. de lovfæstede gebyrer, som kommunen kan opkræve i forbindelse 

med administration i omlægningssager vedr. boliglån. 

Salg af fast ejendom vedr. 1 byhus i Sisimiut samt 11 bygdehuse. 

Afskrivninger er gennemført i overensstemmelse med bevilling. Årsag til at konto 88 slutter med en 

positiv saldo er, at Skattestyrelsens juridiske afdeling har meddelt, at kommunen reelt ikke er i 

restance vedr. gamle A-skatteforhold, hvorfor det vil være muligt, at tilføre afskrivningskontoen et 

beløb på 4.084.393 kr., svarende til den oprindelige nettobogføring. Denne sag blev forelagt og 

godkendt på ØU 01/2015.  

 

Forventet ultimo beholdning 

De likvide aktiver forventes at falde fra 42,9 mio. kr. til -34,4 mio.kr. Dette resultat bygger på 

størrelsen af den likvide beholdning primo 2015, driftsresultat med et overskud på 7,4 mio. kr. i 

2015, regulering for andelsboliglån, driftsmæssige tillægsbevillinger samt de statusforskydninger 

der har været afholdt i 2015. 

 
Likvid beholdning primo 2015 42.955.000

Driftsresultat  iht. budget 2015 7.367.000

Statusforskydninger  jf. budget 2015 -4.986.000

Andelsboliglån jf. årsberetning 2014 -12.600.000

Tillægsbevilling drift, jf. bilag -67.140.000

Samlet kasseforskydning -77.359.000

Likvid beholdning ultimo 2014 -34.404.000  
 
Den faktiske likvide beholdning ultimo 2015 vil ud fra den seneste balanceopgørelse slutte med en 

beholdning på ca. 28,5 mio. kr., primært som følge af mindreforbrug i anlægsbudgettet. 

Afgivne tilsagn om boliglån efter 20-20-60 ordningen for 2015, og som ikke er udbetalt ved 

årsskiftet, udgør i alt 5 mio. kr. Lånetilsagnene forventes udbetalt i 2016.  

 

Restancer 

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 04.01.2016 i alt på 72,5 mio. kr., 

hvilket er en forøgelse på ca. 6,5 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år. Tilgodehavende vedr. A-

bidrag ydet som forskud har fortsat en stigende tendens. A-bidragsrestancerne overgivet til 

Skattestyrelsen nedskrevet med ca. 0,8 mio.kr. fra 11,2 til 10,4 mio.kr.  

 

Indstilling  

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at den foreløbige rapport tages til orientering,  

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

Bilag 

1. Balance for Qeqqata Kommunia  

2. Restancelisten pr. 4. januar 2016  
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Punkt 03 Overordnet tidsplan for budget 2017 samt overslagsårene 2018- 2020 

 

Journalnr. 06.01.01 

 

Baggrund 

Chefgruppen har udarbejdet forslag til overordnet tidsplan for budget 2017 samt overslagsårene 

2018-2020. 

 

Regelgrundlag  

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse fremgår det af: 

 

§ 25. stk. 1 nr. 4 og 5, at Økonomiudvalgets opgaver er: 

4) Varetagelse af udarbejdelsen af generelle principper for den økonomiske planlægning, som er 

bindende for de stående udvalgs indstillinger til kommunalbestyrelsen. 

5) Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens sektorplanlægning ved at fastsætte 

generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse og oplysningsgrundlag. 

 

§ 41. stk. 1, 2 og 3, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det 

kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt 

budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år. 

Stk. 2. Årsbudgettet skal dække samtlige indtægter og udgifter for kommunen samt forskydninger i 

kommunens likvide midler og finansposter. 

Stk. 3. Årsbudgettet skal på alle områder være udtryk for de reelt forventelige udgifter, indtægter og 

andre bevægelser 

I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, 

likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen fremgår det af 

§ 1.  stk. 1, at Kommunernes budget med flerårige budgetoverslag skal vedtages inden udløbet af 

fristen for fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent i landstingsloven om indkomstskat. 

Stk. 2., at Økonomiudvalget skal afgive budgetforslaget til kommunalbestyrelsen senest 2 måneder 

før udløbet af den i stk. 1, nævnte frist. 

Faktiske forhold 

Tidsplanen er stort set identisk med sidste års tidsplan. Forslag til budgetændringerne fra insti-

tutionerne skal være behandlet i fagudvalgene inden budgetseminar svarende til forrig år. I for-

bindelse med indsendelse af forslag fokuseret på, at partierne, bygdebestyrelserne og chefgruppen 

kan indsende omprioriteringsforslag. Dermed skulle der gerne komme fokus på både ønsker og 

besparelser, og på omprioriteringer på tværs af de kommunale områder.    

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Tidsplanen i sig selv indeholder ikke økonomiske og administrative konsekvenser, men udarbejdel-

sen af et retvisende budget er en større og vanskelig opgave, der beslaglægger en del ressourcer i 

administrationen. 

 

Det skal pointeres, at de politiske partier, bygdebestyrelserne og chefgruppen har frist til d. 20. juni 

2016 til at komme med omprioriteringsforslag til budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020.  



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2016, den 18. februar 2016 

 

 

 

13 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Administrationens vurdering 

Administrationen finder det væsentligt, at der udarbejder retvisende økonomiske rammer for budget 

2017 samt overslagsårene 2018-2020. Chefgruppen har godkendt overordnet tidsplan ved et 

chefgruppemøde jf. referat herfor. 

 

Indstilling 

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at den overordnede tidsplan for behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 

godkendes 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Overordnet tidsplan for behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 

 

  



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2016, den 18. februar 2016 

 

 

 

14 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 04  Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering og IKM-ventilation i 

vuggestuen Nuka 

 

Journal nr. 06.02.01 

 

Baggrund 

Rådgivningsfirma har nu færdiggjort hovedprojekt på tagrenovering af Vuggestuen Nuka og nye  

tegninger er tegnet og Revideret B-overslag foreligger. Ligeledes har rådgivningsfirma lavet et 

overslag til IKM-ventilation (IKM=Inde Klima Miljø) i vuggestuen Nuka. 

 

Regelgrundlag  

 Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 

 Bygningsreglement 2006 

 

Faktiske forhold 

Byggeopgaven 

Der forelægger nu et hovedprojekt, samt tegninger over byggeopgaven. 

Det samlede tagareal er på 725m2. 

Tagkonstruktionen opfylder ikke kravene til placering af dampspærre hvor der ligger 180 mm 

isolering indenfor og ca. 75 mm udenfor og der skal som følge ske en efterisolering af hele 

tagkonstruktionen. Renoveringen vil blandt andet omfatte følgende arbejder: 

 

• Al udvendig tagdækning fjernes 

• Eksisterende indvendige dampspærre (blå elefanthud) fjernes 

• Der monteres ny udvendig tagisolering. 

• Der monteres nye tagplader(krydsfiner) som underlag for ny tagpap. 

• Der monteres ny inddækning mv. samt stern og vindskede og alle sammenskæringer til tag 

ved høvlede områder. 

• Hele vuggestuen males udvendig – gælder trapper med eksklusiv hegn omkringliggende 

vuggestuen. 

 

Derudover skal der ske en udskiftning af vinduerne i hvælvingerne til en lavere model som følge at 

renoveringen giver tykkere tagkonstruktion. Desuden vil tagkonstruktionen bliver undersøgt for evt. 

svigt som følge af meget færden på taget. 

 

Indeklima miljøet i vuggestuen Nuka er kritisabel, og har resulteret i meget fugt og dryp fra loft, 

samtidig med det utætte tag, og ikke færdige lavet gennemførte udluftnings rør fra toiletter ud 

gennem tagkonstruktionen. (se bilag x) har også medvirket til et dårligt indeklima på stuerne, med 

tung luft. 

Rådgivningsfirma har anbefalet IKM-ventilation (IKM=Inde Klima Miljø). (Samme anlæg er opsat 

i Grønlandsbanken Sisimiut). IKM-ventilation skal ventilere 4 grupperum (2 små og 2 større) samt 

det fælles aktivitetsrum.  

Friskluft - opvarmningsenheder skal monteres i ydervæg og varmeforsynes (til opvarmning af den 

frisk luft der bliver suget ind).  Udsugning af gammel luft, vil ske fra de tilhørende toiletrum, hvor 

de naturlige aftræk samtidig fjernes, så mindst mulig antal taggennemføringer bliver resultatet. 

Afkast af gammel luft sker gennem nordgavl for at undgå taghætter. Så undgås det at der bliver ført 

udluftningsventilerne op gennem taget, fra toiletterne.  



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2016, den 18. februar 2016 

 

 

 

15 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt at vuggestuen Nukas tag bliver renoveret forsvarligt og der ikke mere skal 

fortages lappeløsninger som har været så dyre og har været med til at vuggestuen har haft store 

reparations omkostninger hvert år på budgettet.  

Det er bæredygtigt at Vuggestuen Nukas tagdækning bliver tæt og at der kommer ordentlig 

udluftning på stuerne. Det giver et bedre indeklima og bedre arbejdsmiljø at være i, for børnene som 

kravler på gulvet og de voksne som sidder meget på gulvet i børnehøjde. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det samlede overslag er på 1.961.000 kr. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia vil få en god og miljøvenlig vuggestue 

når tagdækning bliver renoveret og der bliver opsat et IKM-ventilations anlæg.  

 

Licitation vil ske i slutningen af februar. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller til Uddannelses- Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse,  

 

- en ekstrabevilling på 1.961.000 kr. til ny tagdækning/tagisolering og  IKM-ventilations i 

vuggestuen Nuka 

 

Uddannelses- fritids- og kulturudvalget behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 16. februar 2016 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Uddannelses- Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,  

 

-en ekstrabevilling på 1.961.000 kr. til ny tagdækning/tagisolering og IKM-ventilations i 

vuggestuen Nuka. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

 

Bilag 

1. SA - TAGRENOVERING AF VUGGESTUEN NUKA, SISIMIUT 

2. B – overslag 

3. Tegninger 

4. Overslag ventilation – IKM – system 

5. Mødereferat nr. 2 

6. Sag fra 2014 

7. Billeder 
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Punkt 05 Indstilling om omplacering fra konto 2 til konto 6 til medfinansiering af indkøb til 

pallepresser til forbrændingen. 

Journalnr. 06.02.04 

 

Baggrund 

Der er i 2015 ansøgt Departementet for Miljø, Natur og Justits om bevilling til indkøb af 

pallepresser til presning og indpakning af affald ved forbrændingen i Sisimiut. Ansøgning er stillet 

til Departementets særlige pulje til miljøtiltag, som alle kommunerne årligt kan ansøg midler fra. 

Ansøgningen blev afvist med den begrundelse at det ikke var afsat tilstrækkelig midler på 

departementets budget for at imødekomme vores ansøgning.  

Ved TMU udvalgets møde i november 2015, indstillede Teknik og Miljø forvaltningen til TMU – 

udvalgets godkendelse, at indkøbe en pallepresser med finansiering via tillægsbevilling. 

Indstillingen blev ved dette udvalgsmøde forkastet med forbehold, hvor sagen kunne tages op igen, 

når OTM Sisimiut er parate til at argumentere yderligere for behovet i Sisimiut, og undersøge 

hvorledes Kommuneqarfik Sermersooq har fået finansieret sine indkøb af samme apparat. Sagen 

tages således op igen. 

 

For budgetåret 2016, har Departementet for Miljø, Natur og Justits meddelt, at der igen, for alle 

kommuner i Grønland, kan ansøges midler til forskellige miljøtiltag. Den samlede bevilling fra 

departementet er på 14.3 mio. kr. Ansøgningsfristen er 1. marts 2016. 

Da Området for Teknik og Miljø anser en pallepresser som en vigtig del af affaldshåndteringen 

omhandler denne indstilling til TMU – udvalget om at ansøge Departementet for Natur, Miljø og 

Justits om midler til indkøb af pallepresser, men med kommunen som medfinancierende. Midlerne 

skal komme fra omplaceringer fra konto 2 teknik - til konto 6 forsyning. 

 

Nedenfor er der gjort rede for, hvorfor en pallepresser er især nødvendigt for Sisimiut set fra hele 

kommunens synsvinkel. Mht. ønsket om at finde frem til forbedring af affaldshåndtering i bygderne 

er OTM i gang med at arbejde sammen med Rambøll. Dette arbejde afsluttes først henover vinteren. 

 

Regelgrundlag  

Teknik og Miljøudvalget er ansvarlig for konto2 (Teknik) – som Entreprenørpladsen hører under og 

konto 6 (forsyning) – som forbrændingsanlægget hører under. 

 

Faktiske forhold 

Konto 6, driver forbrændingsanlægget, lossepladsen og modtagerstationen. 

Der har i løbet af 2015 været særlig fokus på oprydning af dumpen, hvilket har afhjulpet 

problemerne med de store affaldsbjerge.  For at undgå tidligere ophobninger af fritliggende affald, 

er det Området for Teknik og Miljøs ønske at ansøge Departementet for Miljø, Natur og Justits om 

bevilling til indkøb af pallepresser til presning og indpakning af affald ved forbrændingen i 

Sisimiut. 

 

Ansøgningen vil indeholde forslag til Departementet om at kommunen er medfinancierende.  

Kommuneqarfik Sermersooq har i 2015 indkøbt en pallepresser af samme type som Teknik og 

Miljøforvaltningen har indhentet tilbud på og som vurderes mest egnet til håndteringen af affald i 

Sisimiut. Financieringen var via ansøgning til Departementet pulje for miljøtiltag, hvor 

Kommuneqarfik Sermersooq er medfinancierende med 40 % af indkøbet og 60 % bevilliget af 

Departementet for Miljø, Natur og Justits.  
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Bæredygtige konsekvenser 

Som mål i Bæredygtighedsprojektet vil en affaldspresser/pallepresser være medvirkende til at 

opfylde målsætningerne ”Forbedre håndteringen af affald” og ”Etablere et bæredygtigt 

affaldshåndteringssystem”. Arbejdsmiljøforholdene skal forbedres for medarbejderne, ved at 

indpakke affald som i dag giver store lugtgener og for medarbejderne fysiske gener, som hovedpine 

og kvalme, en rodet og - uorganiseret arbejdsplads samt konstant tilsmudsning af arbejdstøj. 

 

Lossepladsen i Sisimiut indeholder suverænt største affaldsmængder i kommunen, hvor 

forbrændingen også er døgnåbent for at kunne forøge sin kapacitet, modsat forbrændingen i 

Maniitsoq. Lossepladsen i Sisimiut ligger også væsentligt tættere på byens rekreative områder, 

såsom langrendsløjpen og vandreruten, hvor man jævnligt modtager klager om flyvende affald fra 

natur brugerne. Især ligger lossepladsen også langt tættere på beboelse, hvor man har direkte udsigt 

fra tætteste bydele, og tit lever med lugten og museplagerne. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Omplaceringen vil først blive aktuelt i det øjeblik at tilsagnet om midler til indkøbet godkendes af 

Departementet for Miljø, Natur og Justits. 

Det vurderes at konti der direkte berører forbrændingsanlægget og lossepladsen, ikke har 

økonomisk råderum til at afsætte midler til indkøbet.  

 

Omplaceringen fra konto 2 til konto 6 vil foretages ved mindre beløb fordelt på hele konto 2 – dog 

kun de konti der berører Sisimiut by og den direkte daglig drift. 

 

Følgende konti på konto 2 vil blive berørt: 

Teknikområdet vedr. Sisimiut 

Kt. Kontonavn 

20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG 

M.V. 

21 RENHOLDELSE INKL. 

SNERYDNING 

22 LEVENDE RESSOURCER 

23 FORSKELLIGE KOMMUNALE 

VIRKSOMH. 

27 ØVRIGE TEKNISKE 

VIRKSOMHEDER 

2 TEKNIKOMRÅDET 

 

Til sammenligning blev der indkøbt en gummiged i 2015 efter ovenstående metode. Efter købet af 

gummigeden vurderes entreprenørparken at klare sig i år, uden større indkøb. 

En pallepresser vil indgå i det daglige driftsregnskab og betjeningen vil varetages af driftspersonalet 

på forbrændingen. Der vil såfremt en pallepresser bevilges, oprettes en særlig konto i lighed med 

øvrigt drift materiel. 

 

Administrationen har vedhæftet 1 tilbud på affaldspresser som modsvare de mængder der skal 

kunne håndteres samt kan opfylde kravet om arbejdsmiljømæssig godkendt håndtering af affald.  

Tilbuddet er en pallepresser af Mærket ORKEL. (Bilag 1). Moddelen er tilsvarende den som er 

indkøbt i Kommuneqarfik Sermersooq. 
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Pris: ca.1.500.000,- kr. 

I driftssætning og oplæring: 100.000,- kr. 

Fragt omkostninger: ca. 100.000,- kr. 

I alt: ca. 1.700.000,-kr. 

 

Ansøgningensbeløb fra Departementet (60 %):     1.020.000,-kr. 

Medfinansiering Qeqqata Kommunia   (40 %):        680.000,-kr. 

I alt ansøges om:                                          1.700.000,-kr. 

 

Det vurderes at ansøgninger til Departementets pulje for miljøtiltag, har større chancer for at blive 

imødegået, når kommunen i sine ansøgninger forslår at være medfinancierende. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger.  

 

Administrationens vurdering 

Ved i idriftsætning af en affaldspresser i en størrelse som modsvare affaldsmængderne vil en 

driftssituation beskrives således: 

Pallepresser kan anstilles i forlængelse med den allerede eksisterende affalds -neddeler og giver 

dermed en komplet håndteringslinje for affaldet. I nærheden af forbrændingen opmagasineres de 

færdige paller for videre håndtering.  

Håndteringslinjen forsynes med affald med eksisterende gummiged, hvor medarbejderen sidder 

beskyttet, undgår tunge løft og derved hurtigt og effektivt kan neddele, indpakke og stable affaldet 

til senere afbrænding. 

Administrationen har opridset følgende fordele og ulemper ved situationen i dag og en situation 

hvor en pallepresser indgår i den daglige drift. 

 

Ulemperne ved nuværende situation uden pallepresser: 

 Bunkerne med brændbart, neddelt affald, vokser når forbrændingen er ude af drift. 

 Bunkerne udvikler megen varme og kan selvantænde. Der har primo 2015 været flere 

brande i affaldet, hvor brandvæsnet er tilkaldt.  

 I varmeperioder opstår stærke lugtgener, hvilket påvirker forbrændingens medarbejdere, 

kunder som afleverer affald og ikke mindst de omkringboende naboer. 

 I perioder med nedbør, både sommer og vinter, tilføres affaldet megen fugt og vanskeliggøre 

afbrændingen, hvilket ligeledes forsinker nedbringelsen af affald. 

 Ved blæsevejr flyver fraktioner i mange retninger, samt ud i det åbne land. 

 De store bunker med affald tiltrækker mange fugle og mus. 

 

Fordele ved indsættelse af en pallepresser: 

 Bunkerne med affald formindskes ved komprimering og kan organiseres og stables. 

 Komprimering og indpakning i paller, forhindre udvikling af varme, tilførsel af ilt og 

dermed undgås selvantændelse af affaldet. 

 Indpakning mindsker lugtgener. 

 Indpakning hindrer yderligere til førelse af fugt. Oplagringen i paller medvirker til at 

affaldet er mere tørt når det skal afbrændes og derved kan forbrændingen hurtigere brænde 

affaldet. 

 Lagring i paller, minimere fraktionerne i at blæse væk fra pladsen og ud i naturen – som er 
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tilfældet i dag. 

 Fortsat forsvarlig håndtering af affaldet ved driftsstop på forbrændingen.  

 Neddelt træflis kan opbevares og holdes tørt. Træflis anvendes i komposteringsprojektet, 

samt ved opstart af forbrændingsanlægget, hvor træflis er et lovkrav når 

forbrændingsanlægget skal startes op fra kold tilstand efter rensning eller reparation.  

 

Administrationens indstilling 

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse,  

 

-at der omplaceres 680.000 kr. fra konto 2 til konto 6 med henblik på, at ansøge Departementets 

pulje for miljøtiltag, om forslag til medfinansiering til indkøb af pallepresser svarende til 40 % af 

det samlede omkostninger. Omplaceringen effektueres, såfremt Selvstyret tildeler finansiering på 60 

% af det samlede omkostninger. 

 

Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 9. februar 2016 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Teknik- og miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,  

 

-at der omplaceres 680.000 kr. fra konto 2 til konto 6 med henblik på, at ansøge Departementets 

pulje for miljøtiltag, om forslag til medfinansiering til indkøb af pallepresser svarende til 40 % af 

det samlede omkostninger. Omplaceringen effektueres, såfremt Selvstyret tildeler finansiering på 60 

% af det samlede omkostninger. 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

 

Bilag: 

1. Tilbud fra Orkel  
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Punkt 06 Ansøgning budgetomplacering fra konto 34 til 59 i Sarfannguit og Itilleq 

Journalnr. 06.02.04   

Baggrund 

Administrationen har modtaget ansøgning om budgetomplaceringer fra konto 34 til konto 59, sagen har 

tidligere være op ved KB og ØU som blev godkendte d. 24. april 2015 der dog kun var gældende for 2015. 

Hvorfor der søges om at omplacere fra konto 34 til konto 59 der skal være gældende for 2016 og 

overslagsårende.  

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Bygdebestyrelserne gør opmærksom på at der er flere udsatte børn som har behov for hjælp og støtte. 

Der mangler penge til yderligere tiltag overfor børn som mangler hjælp. Bygdebestyrelsen forespørger 

derfor om muligheden for at flytte penge fra skindberedning konto 34 til konto 59 kultur og oplysning.  

 

Bæredygtige konsekvenser 
Skindberedning fungerer i dag mere eller mindre som fast aktivering af voksne men hele budgettet bliver 

ikke brugt. Det vil være bæredygtigt at flytte en del af pengene til børneområdet for at sikre børnene stabilitet 

og faste rammer i opvæksten.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Da her er tale om en omplacering vil det ikke have økonomiske eller administrative konsekvenser for 

kommunen. 

Nedenfor fremgår budget 2016 for de 2 bygder for skindberedning. Da skindberedning for Sarfannguit og 

Itilleq er stoppet for at fremme børn og unges aktiviteter søges der hermed om at flytte midler til konto 59 og 

i overslagsårende.  

 

Hvis ansøgningen godkendes skal der oprettes i konto 59 en lønkonto til forebyggelseskonsulenter der hører 

under UKFU til de 2 bygder og omplaceres i henhold til beslutningen i overslagsårende. 

 

Konto  Tekst Budget Forbrug 

34-00-41 Skindberedning/ Sarfannguit Kr. 230.000,- 0,- 

34-00-51  Skindberedning/ Itilleq Kr. 191.000,- 0,- 

 

Administrationens vurdering 

Administration vurderer at tiltagene vil være medvirkende til at sikre børn og unges ret til en sund og 

udviklende barndom og ungdom, hvor læring, fritid og kulturtilbud skal være bærende elementer, og dermed 

støtter op om forslaget. 

 

Indstilling 

Det indstilles til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at godkende ansøgning om omplacering fra konto 34 til konto 59, og at dette sker for 2016 og 

overslagsårende. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 
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Bilag:   

1. Ansøgning af 28. januar 2016 om omplacering fra konto 34 til konto 59 
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Punkt 07 Indstilling om godkendelse af budget til dagplejecenter i Napasoq, iværksat pr. 1. 

december 2015, og normering af børn samt personale 

Journalnr. 44.01.00 

Baggrund 

Den 5. oktober vedtog Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalget ibrugtagning af Qeqqata Kommunias 

bygning B-1104 som dagplejecenter i Napasoq. Udvalget vedtog at der for 2015 oprettes nye konti 

til ”husleje” konto 50-06-70-25-00, og omplaceres til denne konto og til lønkonti. Og endelig 

vedtog udvalget, at der til næste møde i udvalget fremlægges forslag til ansættelse af 1 dagplejer 

mere i Napasoq, til at tage 4 børn mere i dagplejen, og at der udarbejdes forslag til ny budget og 

finansiering for 2016 og overslagsårene. 

Huset blev, efter møblering med de mest nødvendige taget i brug med succes pr. 1. december 2015. 

 

Regelgrundlag  

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

førskolealderen. 

Børne- og unge politik i Qeqqata Kommunia. 

Qeqqata Kommunia Fællesmålsætning, Område for Uddannelse. 

 

Faktiske forhold 

En faglært socialhjælper blev ansat da huset B-1104 blev ibrugtaget, med aflønning på 17.480,05 i 

henhold til SIK overenskomsten for ”Socialhjælper”, og aflønning på 18.292,83 i henhold til 

”overenskomsten for private dagplejer stoppet, da der ikke længere er privat dagplejeransættelse.    

 

Normeringen for privat dagpleje er 4 børn.  

 

Der er i Napasoq indskrevet 5 børn på venteliste.  I Napasoq er der ingen arbejdsledighed (bilag 1), 

hvorfor forældre, der alle har arbejde må efterlade deres børn, uden sikkerhed for omsorg og 

pædagogisk udviklende pasning når de tager på arbejde.   

 

Ibrugtagning af huset B-1104 giver mulighed for at optage indskrevne børn, så forældre trygt kan 

komme på arbejde, da lovmæssige og Kommunens politik giver mulighed for, at forældre kan 

arbejde trygt og ubekymret.  

 

Nuværende dagpleje arbejder med udgangspunkt i lovmæssige rammer med 4 børn. Overstiges 

normeringen af antallet af børn på 4, dvs. hvis alle de 5 børn på ventelisten optages, bliver det 

nødvendigt med 2 medhjælpere i henhold til Inatsisartutlov § 20 ”personalenormering i kommunale 

daginstitutioner”. Medhjælper behøver nødvendigvis ikke være faglært og skal være timelønnet. 

Den nuværende faglærte ansat har ledelsesansvaret.  

 

Den pædagogiske udvikling hos børn højnes ved at tilbyde pædagogisk udviklende tilbud i 

dagplejecenteret, og derved forberedes børnene til skolestart. Der skal ligeledes sørges for sundt 

mad, som f.eks. er skrevet i retningslinjer for Qeqqata Kommunia. Ligeledes skal der ift. krav om 

hygiejne fra dyrlæge, være bemanding til rengøring, for derved at sikre hygiejne. 

 

Der er godkendt bevilling under godkendelse af ibrugtagning af huset B-1104 til dagplejecenter i 

Napasoq.   
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Ibrugtages huset B-1140 som dagplejecenter i Napasoq i stedet for privat dagpleje, skal der iht. 

Inatsisartutlovens § 13 hænge et næringsbrev i huset. Godkendes dette forslag, sørger 

administrationen for godkendelse i forbindelse med udarbejdelse af næringsbrevet.  

 

Bæredygtigheds konsekvens  

Qeqqata Kommunia foreslår at bygningen, der oprindelig skulle benyttes som ældrebolig, men som 

har stået tom i længere tid, hermed anvendes som dagplejecenter, således den ikke bare står og 

forfalder og dermed kan stå og vedligeholdes ved brug.  

 

Derved vil det ligeledes hjælpe arbejdende forældre, når alle børn, som er på ventelisten optages i 

dagpleje, og dermed sikre at børnene får mulighed for omsorg og pædagogisk udviklende stimulans 

via kommunens børne- og ungepolitik. 

Samtidig bliver arbejdet forbedret på baggrund af omfattet af nærværende landstingsforordning 

samt kommunens politik for børn og unge før skolealderen. 

Samtidigt vil dagplejecenteret drives med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i henhold til 

lovgrundlaget og kommunens politik. De 5 børn på ventelisten vil ligeledes blive serviceret ud fra 

kommunens børne- og unge politik, hvor de forberedes til skolestart, når de optages på 

dagplejecenteret.  

 

Forældre med arbejde må i dag arbejde ved at lade barnet, der er på ventelisten, passet uden 

lovmæssige retningslinjer, som kan give bekymring, hvis kommunen ikke sikrer situationen 

vedrørende mindre børn i Napasoq.  

 

Det er bæredygtigt, at børn bliver passet af stabilt troværdige og miljøerfarende personale, som kan 

forberede børnene til skolestart.  Ligeledes er udnyttelse af kommunalt bygning og brug af værende 

ressourcer bæredygtigt. Forældre med arbejde kan ligeledes varetage arbejdet, uden at bekymre sig 

om deres børn, hvor institutionen i bygden samtidig kan yde arbejde til dem der kan arbejde. 

  

Økonomi og administrative konsekvenser  

Såfremt der er mulighed for, at de 5 børn på ventelisten kan optages skal personalenormeringen 

følge med. Der ud nu ansat en faglært som dagplejer med månedsløn. For at overholde 

lovgivningens krav om at en dagplejer skal have maksimum 4 børn, samt tilbyde sundt mad og 

overholde hygiejnekravene, er det nødvendigt med 2 medhjælpere ud over den faglærte dagplejer. 

Aflønning pr. 14 dg til en medhjælper i henhold til SIK´s overenskomst for timelønnede ufaglærte: 

8996,38 kr. Årligt bliver udgifter pr. medhjælper på: 233.905 kr.  

Godkendes en øgning af personalenormeringen med 2 timelønnede medhjælpere til 

dagplejecenteret, og alle børn på ventelisten i Napasoq optages i dagpleje, er udgiften til aflønning 

ud over faglært ansat på: 467.000 kr. 

 

Såfremt optagelse af 5 børn på venteliste, ud over de 4 børn godkendes er beregnet en budget for 

hele 2016. Budgettet for 2016 er: 796.000 kr. til en normering på 9 børn.  

 

Driftsudgifterne for B-1104 ser således ud: 

Månedlig leje inkl. forbrug: 5.672 kr. 

Årligt: 68.064 kr.  

Prisen for leje kan forventes gældende for kommende år. 
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Budget for udgift pr. år for den nye Dagplejecentrer for børn i Napasoq: 

    

KONTO KONTONAVN 2016 Budgetteret 

50-06-70-01-10 Månedsløn 226 226 

50-06-70-01-11 Timeløn  350 42 

50-06-70-05-06 Udgifter if. sygdom     

50-06-70-10-00 Administrationsudgifter  9 2 

50-06-70-12-00 Eksterne Service   8 15 

50-06-70-15-00 Udgifter til materialer 16  

50-06-70-16-00 Bespisning 28  

50-06-70-20-02 Materiale til aktiviteter  6  

50-06-70-20-00 Materialer og inventar 12 10 

50-06-70-21-10 Vand 5  

50-06-70-21-20 El  12  

50-06-70-21-40 Varme  30  

50-06-70-22-01 

Mindre reparationer og 

vedligeholdelse  25 

 

50-06-70-25-00 Husleje  69  

50-06-70 Dagplejecenter i Napasoq 796 295 

 

Der bliver brug for 501.000 kr. 

Disse foreslås omplaceret fra: 

 

Kontonummer Kontonavn Nuværende 

Bevilling 

Tillæg/omplacering Fremtidig  

bevilling 

51-09-70-01-10 
 

(Skolen Napasoq) 

Månedsløn 

(Lærere)
 

895.000 - 167.000  728.000 

51-01-21-01-10
 

(Kilaaseeraq) 

Månedsløn 

12.822.000 -167.000 12.655.000 

51-01-60-01-10  (Skolen 

Kangaamiut) 

Månedsløn 

2.715.000 -167.000 2.548.000 

 

Der var underforbrug på netop disse konti i 2015. 

 

Administrationens vurdering 

I Qeqqata Kommunias gældende politik om børn og unge står: ”Qeqqata Kommunias mål er, at 

sikre pasningstilbud til børn i kommunen”. På baggrund deraf, er det nødvendigt at sikre dagtilbud 

til børn i bygden Napasoq, som er et tydligt behov, da man i oversigten for ledigheden (bilag 1) kan 

se, at alle arbejdsdygtige har arbejde.  

Opfyldes kommunens børne- og unge politik med udmærkede formål, kører forholdende også med 

ansvarlig omsorg, ligeledes iht. bestemmelser fra Forenede Nationer.   

 

Samtidigt kan forsørgende forældre trygt varetage deres arbejde. 
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Til Selvstyrets pulje til bygdedaginstitutioner har Qeqqata Kommunia ansøgt om ny daginstitution 

til Napasoq.  

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller til Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalgets godkendelse, 

 

 At de beregnede budgetter til årlig drift af huset B-1104 vedtages. 

 At der oprettes nye konti for dagplejecenteret. 

 At der omplaceres fra 3 konti som beskrevet til de nyoprettede konti til dagplejecenteret. 

 At der ud over de 4 børn der i forvejen er i den nye dagplejecenter i Napasoq, optages 5 børn 

der på nuværende er indskrevet på ventelisten. 

 At der ud over den normerede faglærte ledelsesansat, opnormeres med 2 timelønnede 

ufaglærte pædagogmedhjælpere. 

 Dagplejen i Napasoq holdes i B-1104 til formendelig 2016, hvis finansloven for 2016 kan 

bevilge byggesæt til brug som dagplejecenter i Napasoq. 

 

Uddannelses- fritids- og kulturudvalget behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 16. februar 2016 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at godkende administrationens indstilling 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

 

Bilag 

1. Ledighed 12-2015. 
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Punkt 08 Budgetkorrektion for 3 Illorput 2100 byggesæt i Kangerlussuaq 

Journalnr. 17.05  kt. 70-62-32 

 

Baggrund 

Kommunen har i 2015 ansøgt Selvstyret om kommunale byggesæt som Illorput-huse i 

Kangerlussuaq og fået leveret 3 stk Illorput-2100 efterår 2015. Der er på konto 70-62-32 afsat 1,1 

mil i år 2015 og 2,2 mil år 2016 hertil. 

Fundamenter og stikledninger blev udført efterår 2015. Der blev 8.1.2016 afholdt licitation på 

opførelse af husene på fundamenterne, laveste tilbudspris 2.699.320 kr, licitationsresultat er anført i 

bilag 1. 

 

Regelgrundlag  

Beløb til opførelse af byggesæt samt stikledninger og byggemodning skal afholdes af kommunen. 

Selvstyret har afholdt udgifter til projektering af Illorput 2100-typehus, materialeleverance og 

atlantfragt.  

TMU er ansvarlig for konto 70. 

 

Faktiske forhold 

De nye byggesæt type Illorput 2100 med isolering af vægge og tag udefra, er mere kompliceret at 

opføre end det tidligere Illorput-2000, der var et mere traditionelt bindingsværkhus. Det medfører 

højere priser fra entreprenørerne på opførelse af byggesættene. A-overslag for de 3 byggesæt giver 

en samlet kommunal udgift på 4,060 mil kr, se bilag 2. Det skal dog bemærkes, at af denne 

opførelsespris er de 563.358 kr betaling til kommunen selv for byggesagsbehandling og 

byggemodning. 

Den lavestbydende entreprenør har p.t. afskediget tre tømrer og en fjerde stopper ultimo februar. 

Såfremt byggeriet skal igangsættes i løbet af marts, beder han om hurtig info, da der skal skaffes 

nye folk. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Materialesættene er allerede leveret, hvorfor opførelse bør ske hurtigst muligt så materialer ikke 

beskadiges under lang oplagring og husene kan ibrugtages som bolig hurtigst muligt. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

I budget 2015+16 for konto 70-62-32-50-61 til de igangværende 3 Illorput 2100-huse er der ialt 3,3 

mil kr. Den anden konto 70-62-33-50-61 til nye 3 Illorput 2100-huse har i budget 2016+17 i alt 3,6 

mil kr. Imidlertid koster 1 Illorput 2100-hus nu 1,353 mil netto for kommunen med den mere 

komplicerede opførelse. For at undgå en tillægsbevillingsansøgning på 760.000 kr for iår, indstilles 

det at omplacere de manglende 760.000 fra konto 70-62-33 nye byggesæt i Kangerlussuaq 2016-17.  

Konto for nye byggesæt 70-62-33-50-61 vil derefter være på 2,540 mil kr, hvilket vil kunne række 

til knap 2 nye Illorput 2100-huse. Såfremt der fortsat ønskes opført 3 nye huse i Kangerlussuaq 

2016-17, må bevilling i budget 2017 forhøjes med ca 1,6 mil kr.(2x760 + prisstigning).  

For at kunne igangsætte byggeriet hurtigt, foreligges sagen som formandsbeslutning 10.2. med 

indstilling til Økonomiudvalgets møde 16.2. og orientering for Kangerlussuaq 

bygdebestyrelsesmøde 11.2, og derefter for TMU 8.3.   
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Budget Illorput 2100 Kangerlussuaq, 1000 kr 

Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 

70-62-32-50-61 Illorput 2100 Kangdl. 3boliger   2.200 760 2.960 

70-62-33-50-61 3 byggesæt Kangerdlussuaq 1.800 -760 1.040 

 I alt 4.000 0 4.000 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen bemærkninger. 

  

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at den omtalte budgetkorrektioner er den mest smidige for 

hurtigt at kunne igangsætte opførelsen af byggesættene, så de kan ibrugtages som udlejningsboliger 

fra efteråret.  

Såfremt bevilling konto 70-62-33-50-61 ikke forhøjes med 1,6 mil kr i budget 2017 rækker 

bevilling kun til opførelse af 2 Illorput 2100-huse, ikke 3. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller til formandsbeslutning og efterfølgende Økonomiudvalgets godkendelse 

og orientering for Teknik- og Miljøudvalget og bygdebestyrelse Kangerlussuaq,  

 

-at bevillingen til byggesæt i Kangerlussuaq korrigeres i henhold til ovenstående 

 

Teknik- og Miljøudvalgsformandens behandling af sagen 

Udvalgsformanden har godkendt indstillingen den 10. februar 2016. 

 

Indstilling  

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget indstiller udvalgsformanden til Økonomiudvalgets 

godkendelse, og orientering for Teknik- og Miljøudvalget og bygdebestyrelse Kangerlussuaq,  

 

-at bevillingen til byggesæt i Kangerlussuaq korrigeres i henhold til ovenstående 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag: 

1. Licitationsresultat 12.1.2016. 

2. A-overslag 3 Illorput 2100 i Kangerlussuaq af 6.2.2016. 
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Punkt 09  Budgetomplacering som følge af en Serviceaftale om Job, Vejlednings- og 

Opkvalificeringscentre. 

Journalnr. 06.02.04 

Baggrund 

Det er indgået ny Serviceaftale mellem Selvstyret og Qeqqata Kommunia vedr. Job, Vejlednings- 

og Opkvalificeringscentre 2016.  

 

Det har budgetmæssige konsekvenser for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde, 

hvorfor der er behov for budgetomplacering for at få et retvisende budget for 2016.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. xx af 19. november 2015 om Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre. 

 

Faktiske forhold 

Den ny serviceaftale udfaser ledighedsaftalen, hvilket medfører, at Qeqqata Kommunia får ekstra 

elevkvoter og midler til ikke-boglige forløb. Midlerne øremærkes ikke på samme måde som 

tidligere til værkstederne Nutaaliorfeeraq og Pilersitsivik, men giver kommunen friere mulighed for 

at til at planlægge disse ikke-boglige forløb. Administrativt får kommunen disse midler og skal ikke 

søge refusion løbende. Derudover skal kommunen ikke som hidtil betale 1,2 mio. kr. i 

ledighedsaftalen til Departementet.  

 

Den større fleksibilitet bør udmøntes i, at kommunen ikke alene fokuserer på værkstedskurser som 

tiltag for de 18-30 årige, men i højere grad giver tilbud indenfor for flere områder, fx råstoffer, 

fiskeri, fødevarer, fysiske aktiviteter, multimedier, musik, højskoleforløb osv. Desuden bør 

kommunens midler også bruges til at tilknytte misbrugskonsulenter og mentorordninger generelt til 

ledighedsbekæmpelse og arbejdsmarkedsindsatsen.  

 

Modsat må ledighedskurserne begrænses på grund af de færre midler og være mere afhængige af 

ansøgninger til Selvstyrets forskellige puljer til forskellige indsatsområder. Der er også behov for 

flere midler til indvendig vedligeholdelse af kommunens kollegier i Sisimiut samt flere midler til 

arbejdsmarkedsydelser i Maniitsoq og Kangerlussuaq. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Jo hurtigere tiltag for ledige kan igangsættes, jo bedre, for så får de ledige bedre muligheder for at 

komme videre. 

Jo mindre tid, der kan bruges på kommunikation med Selvstyret om bureaukratiske forviklinger, jo 

bedre, for så kan tiden bruges på servicering af borgerne.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

De direkte økonomiske og administrative konsekvenser er, at kommunen ikke får direkte refusion 

på værkstedskurser, hvilket skal indarbejdes i budgetterne.  

 

De indirekte konsekvenser er, at der bliver større fleksibilitet, og kommunen selv kan planlægge 

anvendelse af de kommunale midler, der tidligere har været afsat til ledighedsaftale og andre 

selvstyrebestemte tiltag.  
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Kontonummer Kontotekst Budget Tillæg 
Ny 

bevilling 

Aktiveringstilbud 34-00-00-10-00 1.326 -1.326 0 

Ledighedsaftale Sisimiut 34-00-10-42-01 606 -606 0 

Ledighedsaftale Maniitsoq 34-00-20-42-01 606 -606 0 

Ungdomsprojekt elevkvoter 34-01-16-01-00 287 -287 0 

Ungdomsprojekt tjenesteydelser 34-01-16-12-00 226 -226 0 

Ungdomsprojekt refusion 34-01-16-82-02 -508 +508 0 

Nutaaliorfeeraq refusion 34-01-19-82-02 -1.300 +1.300 0 

Projektkoordinator timeløn 34-01-26-01-11 364 -364 0 

Projektkoordinator refusion 34-01-26-82-02 -360 +360 0 

Elevindkvartering - indvendig 

vedligeholdelse 
38-01-11-22-09 110 +200 310 

Misbrug/mentor Sisimiut 38-01-19-12-00 0 +400 400 

Misbrug/mentor Maniitsoq 38-01-29-12-00 0 +400 400 

Arbejdsmarkedsydelser Maniitsoq 38-02-30-30-12 1.212 +147 1.359 

Arbejdsmarkedsydelser Kangerlussuaq 38-02-20-30-12 45 +100 145 

I alt   2.614 0 2.614 

 

Der er for nuværende ikke er overblik over, hvor mange projekter og midler Qeqqata Kommunia får 

godkendt i Selvstyrets puljer til ledighedsbekæmpelse, så der kan komme ændringer efterfølgende.   

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at set i lyset af den større arbejdsløshed i foråret, så bør 

midlerne prioriteres brugt mere på ledighedstiltag/ikke-boglig opkvalificering i 1. halvår af 2016. 

Derfor bør Nutaaliorfeeraq og Pilertitsivik fortsætte i 1. halvår af 2016, men at der i begge projekter 

bør fokuseres på at indarbejde ovenstående tiltag.      

 

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt med mere fleksible og individuelle forløb i 

bekæmpelsen af ledigheden, herunder fokus misbrugsbehandling og mentorordninger.   

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Økonomiudvalgets godkendelse,  

 

-budgetomplaceringer i henhold til ovenstående tabel 

 

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 3. februar 2016 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling  

Det indstilles til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Økonomiudvalgets godkendelse,  

 

-budgetomplaceringer i henhold til ovenstående tabel 
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Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

 

 

Bilag 

1. Budget 2016 for EAU 
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Punkt 10 Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2017 

Journalnr. 06.01.03 

 

Baggrund 

Grønlands Selvstyre har endnu ikke fremsendt brev om Qeqqata Kommunias ønsker til Finanslov 

2017. Det forventes dog at ske inden længe, hvorfor Qeqqata Kommunia i lighed med tidligere år 

senest den 1. marts 2016 bør 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 

Sidste år gjorde Selvstyret ikke opmærksom på særlige prioriteringer.  

 

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 2017 og overslagsårene. 

 
Tus. 
Kr. 

Boligudbygningsplan 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1 Erstatningsboliger i Sisimiut 
(Paamaap Kuaa)  

   15.000  15.000  15.000  15.000 

2 Erstatningsboliger i  Maniitsoq (Ole 
Petersenip,  Saalliarnartaq og 
Ivissuaateralaa) 

 10.000  20.800  9.800  15.000  15.000 

3 Selvbyggerhuse, kommunale 
byggesæt til bygderne 

4.600 4.917 6.000 10.000 6.000 10.000 6.000 10.000 6.000 10.000 

4 Ældreboliger i Sisimiut og 
Maniitsoq 

          

5 20-20-60 og andelsboliger 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

 
Tus. 
Kr. 

Teknik- og miljø 
udbygningsplan 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

1 Havn til krydstogtskibsudskiftning i 
Kangerlussuaq 

 1.000  20.000  20.000     

2 Vej mellem Sisimiut og 
Kangerlussuaq,  

6.000  10.000 16.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

3 Afsnøring af vandspærrezonen i 
Sisimiut 

   8.500       

4 Ny havn i Kangaamiut    10.000  10.000     

5 Havnerenovering i Sisimiut    18.000       

6 Forbrændingsanlæg/affaldshåndter
ing Kangerlussuaq, normalisering 

   3.000  15.000  7.000   

7 Forbrændingsanlæg Sisimiut 
Kapacitetsudvidelse 

  1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 25.000 25.000 

8 Tunnel til ny bydel i Maniitsoq        40.000  40.000 
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Tus. 
Kr. 

Familieudbygningsplan 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1 Handicapcenter i både Sisimiut og 
Maniitsoq 

  5.000 5.000 5.000 5.000     

2 Familiecenter Maniitsoq, 260 m2   3.500 3.500       

 
Tus. 
Kr. 

Uddannelses-, kultur- og 
fritidsudbygningsplan 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

1 Skolerenoveringer i Kangaamiut og 
Maniitsoq  

   ??  ??  ??   

2 Renovering af selvejende 
idrætshaller i Sisimiut og Maniitsoq 

   ??  ??     

3 Renovering og udbygning af 
skolehjem i Maniitsoq 

   6.200       

4 Multihaller i bygder   3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

5 Kunstgræsbaner i Maniitsoq og 
Sisimiut 

   2.000  10.000     

6 Nyt bibliotek i Sisimiut   3.400 3.400       

 
Tus. 
Kr. 

Daginstitutionsudbygning
splan 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

1 Dagplejecenter Napasoq 2.400 2.400         

2 Dagplejecenter Kangaamiut   3.500 3.500       

3 Daginstitution Sisimiut     2.500 2.500 4.000 4.000 3.500 3.500 

4 Daginstitution Maniitsoq     2.500 2.500 4.000 4.000 3.500 3.500 

 

 
Tus. 
Kr. 

Byggemodningsplan El, 
Vand, Fjernvarme 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

1 Byggemodning  Sisim. Ældrebolig  
Qiviarfik, fjernvarme og vand 

 ??         

2 El og vand til boligområde A17, 
Maniitsoq 

   2.000       

3 Byggemodning vest for kollegier 
Eqqavimmut – Qiviarfik, Sisimiut 

   3.000  3.000  3.000  3.000 

4 El til erhvervsområde B12 i 
Maniitsoq 

   1.500       

5 Byggemodning ved Spejdersø i 
Sisimiut  

  2.500 2.500 3.000 3.000  3.000  3.000 

6 El og vand i Akia i Sisimiut        3.000  3.000 

 
I forhold til boliger er handicapvenlige boliger udgået af listen, da de er under opførelse. 

Opprioriteret er sanering og erstatningsboliger i de to byer samt nye ældreboliger.  

 

I forhold til teknik- og miljø er havn i Kangerlussuaq fortsat prioriteret højest.  

 

I forhold til familieudbygningsplan er daginstitutioner lagt ned i en særskilt udbygningsplan, hvor 

dagplejecenter i Napasoq er medtaget. 

 

I forhold til uddannelses-, kultur- og fritid er idrætshaller og kunstgræsbaner medtaget. 

 

I forhold til byggemodning er nyt område i Ungussivik medtaget. 
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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 finan-

siere selv eller vil være medfinansierende til, er det administrationens vurdering, at den prioriterede 

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 til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-de prioriterede anlægsønsker 

 

Afgørelse 
Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 11  Opfølgning vedr. Qeqqata Akademi  

Journal nr. 68.02.20 

 

Baggrund 

Iflg. servicekontrakten forpligter Qeqqata Akademi (QA) sig til at rapportere over gennemførte 

aktiviteter. QA har indsendt 4. kvartalsrapport 2015 til Området for Uddannelse, og 

Uddannelseschefen og Vicekommunaldirektøren har holdt møder med QA og elever samt været på 

tilsyn i januar måned. Derudover har QA været aktive i trawlerlosningssamarbejde med 

erhvervslivet og kommunen. 

 

Regelgrundlag  

Servicekontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Qeqqata Akademi. 

I servicekontrakten fremgår ”Aftalegrundlag og lovgivningsmæssige rammer” i § 2, hvor de mange 

forskellige lovgivninger kan ses. 

 

Faktiske forhold 

Kvartalsrapporten fra QA viser forbedringer i håndteringen af revalidender ift. 2. halvår af 2014 og 

1. halvår af 2015. Dataene viser et tilfredsstillende niveau, hvor der er i omegnen af 20-30 

revalidender og foreligger handlingsplaner for dem alle.    

 

I forbindelse med samarbejdet med erhvervslivet har QA orienteret om tiltag med anvisninger af til 

de ledige over sms. Desuden er antallet af ledige i karantæne markant stigende. Fra 10-20 

karantæner om året i 2012-2013 til 90-100 karantæner om året i 2014-2015. 

 

Tilsyn på QA/Piareersarfik viser fornuftigt fravær for lærere, hvor det ser ud til at have 

konsekvenser, såfremt der forekommer fravær. Desværre ser fraværet hos eleverne ud til at skulle 

strammes op både i AEU/FA-undervisningen og Nutaaliorfeeraq. Dette er påtalt, at der forventes 

forbedringer i elevfraværet. 

 

Der er sket ændringer i personalesammensætningen i QA, hvor 2 ufaglærte lærere er blevet erstattet 

med en uddannet lærer pr. 1. januar og 1 uddannet lærer mere kommer pr. 1. marts. Dermed er et af 

Departementets krav blevet imødekommet. Eleverne har udtrykt bekymring vedr. undervisningen 

pga. flere lærerskift. Der påtænkes tilsyn med undervisningen i AEU/FA i løbet af 1. halvår fra 

kommunens administrations side.  

 

Kommunens administration har bemærket, at centerlederen ikke ser ud til at opholde sig i 

tilstrækkeligt omfang i Sisimiut, hvorfor der er blevet skrevet brev til QA’s bestyrelse om forholdet. 

Her kræver kommunens administration information om forholdet og en håndtering af sagen inden 1. 

februar 2016. 

 

QA og kommunens administration har også drøftet forbedringer i samarbejdet om værkstedskurser. 

Der er enighed om at gøre dem kortere, mere individuelle målrettet den enkelte elev og dermed 

mere varieret i deres faglige indhold. Desuden bør de være mere målrettet erhvervslivet, fx som 

indslusning/praktik end fokuseret på offentlig værkstedsophold. Slutteligt er der enighed mellem 

parterne om en mindre bureaukratisk håndtering af refusionen på området.   
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Bæredygtige konsekvenser 

Det vil for begge aftaleparter være bæredygtigt at arbejde ud fra konkrete styringsværktøj som 

kvartalsrapporter. Kvartalsrapporter kan skabe overblik for administrationen og politikerne, idet de 

kan bruges som udgangspunkt for kommunalbestyrelsens tilsyn med QAs opgavevaretagelse. 

 

Administrationens vurdering 

Der er administrationens opfattelse, at der har været forbedringer i QA primært vedr. revalidender 

men også ift. håndtering af arbejdsanvisninger og karantæner. Begge områder synes bedre håndteret 

nu end da det var i kommunalt regi, om end det i en opstartsperiode på ca. 1 år har været under 

niveau med revalidender.  

  

Det er administrationens vurdering at administrationen i samarbejde med QA fortsat forbedrer 

ledelsestilsynet og kvalitetskontrollen af QAs opgavevaretagelse, herunder niveauet af 

undervisningen.  

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendelse, 

 

-at tage orienteringen til efterretning 

 

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 3. februar 2016 besluttet, 

 

-Indstilling blev ikke godkendt. 

 

-Udvalget godkender ikke umiddelbare forhold i Qeqqata Akademi. 

 

-At indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen til drøftelse, og derfra tages stilling og 

afgørelse under kommende lukket møde. 

 

-De afgøres fra Økonomiudvalget om sagen kommer i lukket eller åbent dagsorden i den kommende 

KB møde den 25. februar. 

 

-Malene Ingeman godkender ikke indstillingen. 

 

Indstilling 
Direktionen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anmodes om at fremsende en sag om de kontraktmæssige 

forhold for Qeqqata Akademi. 

 

Afgørelse 
Sagen sendt retur til udvalget, som skal redegøre lukket og åbent sag.  
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Bilag 
1. Qeqqata Akademis 4. kvartalsrapport 

2. Referat af møde mellem QA og QK d. 12. januar 2016 

3. Brev til QA’s bestyrelse af 13. januar 2016 

4. Opfølgningsbrev til QA efter afholdelse af møde med Piareersarfik elever d.  

5. QAs præsentation af procedure ved arbejdsanvisninger og karantæner på losseseminar for 

trawlerselskaber d. 20. januar 2016 (kun dansk) 
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Punkt 12 Plan for erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats i bygder i Qeqqata Kommunia 

 

Journalnr. 66.15 

 

Baggrund  

Selvstyret har i Finansloven 2016 afsat 7 mio. kr. til indsats for bygderne. Departementet for 

Erhverv, Arbejdsmarked og Handel ønsker at midlerne udmøntes i færre, større projekter, og det 

ønskes også, at indsatserne tilstræber en øget beskæftigelse i bygderne. Men Qeqqata Kommunia vil 

i stil med sidste år foreslå en fortsættelse af nogle af projekter fra sidste år samt pege på forslag fra 

bygdebestyrelserne. 

Selvstyret gør opmærksom på, at midlerne ikke kan bruges til almindelig drift. 

Regelgrundlag  

Finansloven.  

Faktiske forhold  

Qeqqata Kommunia har med planstrategien fra 2015 fastlagt de overordnede mål for planlægnin-

gen. I forhold til erhvervsudviklingen og bygderne er der fortsat lagt op til, at det åbne lands 

ressourcer skal udnyttes bedre og infrastrukturen skal forbedres til fordel for turisme og fiskeri samt 

en bedre udnyttelse af landets primære erhverv fiskeriet. 

Bæredygtige konsekvenser  

Det er en bæredygtig udvikling, hvis bygdernes erhvervsudvikling i højere grad fokuserer på 

forskellige potentialer fremfor blot at anvende en enkelt eller få ressourcer. Dermed er man mindre 

sårbar, hvis den vigtigste ressource ophører.  

Økonomiske og administrative konsekvenser  

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i bygderne 100% finansiering fra Selvstyrets side af 

bygdeindsatsen i 2016. Der er således ingen kommunale økonomiske udgifter men en række 

administrative konsekvenser, da kommunerne skal stå for planlægningen af midlerne. 

Administrationens vurdering  

Det er administrationens vurdering, at i forhold til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling bør den 

hidtidige planlægning med UNESCO verdensarvsområde fortsætte, samt fiskeri og fangstudvikling 

og som nyt at man får lavet manualer til dronepilotuddannelse. Ift. det nye punkt, så er 

droneflyvning i Grønland under hastig udvikling, bl.a. på baggrund af en bevilling fra Villumfonden 

til Aarhus Universitet på Station Nord. Der er nu også kommerciel interesse for uddannelse af 

dronepiloter, idet der stilles krav herom for at kunne flyve med større droner. Det gælder også i 

forsvarssammenhæng. Det betyder til gengæld, at det offentlige bør få udarbejdet manualer til 

håndtering af droner i luftrummet ved lufthavne og lignende, så der ikke sker ulykker. I første 

omgang skal manualerne bruges i Kangerlussuaq men kan efterfølgende også bruges i andre civile 

områder.  

Der bør således straks afsættes 750.000 kr. til fortsættelse af disse planer, mens de sidste 1 mio. kr. 

bør fordeles i marts måned efter høring i bygdebestyrelserne.  
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Indstilling  

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,  

- at der af puljen på 1,75 mio. kr. til erhvervsudvikling i bygderne, at der afsættes 200.000 kr. 

til arbejdet med UNESCO verdensarvsområde, 209.000 kr. til fiskeri- og fangstudvikling, 

samt 341.000 kr. til dronepilot uddannelsesforløb ved Kangerlussuaq hvor der skal 

udarbejdes manualer og dokumentation, hvor halvdelen betales af Qeqqata Kommunia. 

 

- at 1 mio.kr. afsættes efter høring i bygdebestyrelserne. 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

 

 

Bilag  
Ingen 
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Punkt 13 Oprettelse af kommunale bådoplægspladser i Sisimiut og Maniitsoq 

Journalnr. 22.09 

 

Baggrund 

Der er blevet behov for ensartet borgerservice for bådoplæg i kommunale oplægspladser i Sisimiut 

og Maniitsoq, samt er der behov for at effektiviser behandling af ansøgningerne og administrer 

bådoplægspladserne.  

 

Regelgrundlag  

 Uddrag af Inatsisatutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse: 

 § 14. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilvejebringe en kommuneplan for arealanvendelse i 

kommunens område. Dette skal ske ud fra en samlet vurdering af de arealmæssige, naturgivne og 

økonomiske ressourcer i kommunen, målene for befolknings- og erhvervsudvikling og den 

offentlige sektorplanlægning samt formålet for denne Inatsisartutlov, jf. § 1. 

§ 29. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling 

af arealer, jf. kap. 8. 

§ 37. Intet areal må unddrages almen benyttelse og tages i brug uden tilladelse fra 

arealmyndigheden, jf. dog § 38, stk. 4. 

§ 38. Kommunalbestyrelsen er arealmyndighed for den pågældende kommunes område og giver 

tilladelse til brug af areal i kommunens område jf. dog stk. 4. 

§ 45. En arealtildeling må ikke stride imod de landsplanmæssige interesser, herunder Selvstyrets 

sektorlovgivning eller de landsplansmæssige interesser i den fysiske planlægning. Stk. 2. en 

arealtildeling skal endvidere være i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder 

bestemmelserne for det pågældende delområde, som er fastsat i kommuneplanen, jf. §§ 20 og 21. 

 

Faktiske forhold 

Forhold i Sisimiut er således at, man skal søge om arealtildeling via NunaGis. Ansøgningen 

underskrives og sendes/afleveres til OTM. Ansøgningen behandles, såfremt forholdene er i orden, 

tildeles arealtildelingen. Arealtildelingen er midlertidigt, normalt 3. år ad gangen. Den sendes til 

ansøgeren med posten, samt følgebrev og regning på 250 kr. Efter 3. år, tilbagetrækkes 

arealtildelingen.  

Der er omkring 220 oplægspladser fordelt på 10 områder, se bilag 1: Bådpladser i Sisimiut. 

 

I Maniitsoq gives der ikke arealtildeling til bådoplæg. For at få tildelt plads i et bådplads, henvender 

man til OTM og bliver skrevet på ventelisten, i øjeblikket er der 32 på ventelisten. 

Når man har fået tildelit til en bådplads, får man udleveret underskrevet tildelingsbevis med 

regulativ på. Og man skal genbekræfte sin bådplads hvert år, hvis man stadig vil udnytte pladsen. 

Der er i alt 105 oplægspladser fordelt på tre forskellige steder i byen, i Annersuaq er der 79 pladser, 

ved Efterskolen er der 5 pladser og i Ivissuaateralaa er der 21 pladser, se bilag 2: Bådpladser i 

Maniitsoq. 

 

For at få en ens praksis og for at lette oprydningen og driften, forslår administrationen at man giver 

kommunen arealtildeling til bådoplægspladserne også udlægger disse som oplægspladser med 

lejekontrakt.  

Ansøgning vil ske ved at udfylde en ansøgningsblanket i OTM, og anvendelse af bådpladser vil ske 

i overensstemmelse med regulativ for kommunale bådpladser i Qeqqata Kommunia, se bilag 3. 

Ved opstart af nye, udover bådpladser vist på bilagene, bådoplægspladser udbydes felterne ved 
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annoncering med 4 ugers ansøgningsfrist. Hvis der er flere ansøgere end ledige felter, vil 

lejekontrakterne tildeles ved lodtrækning. Ansøgere, der ikke opnår en lejekontrakt, vil blive noteret 

på venteliste. Eventuel lodtrækning foregår efter reglerne om arealadministration i 

Kommuneplantillæg 27. 

 

Bådoplæg andre steder i byen (ved eget hus) forbliver det samme. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der vil være betydelig mindre ressourceforbrug til administrativ behandling af ansøgninger, når 

effektiviseringen er fuldført. 

Kommunale bådoplægspladser vil blive offentlige arealer, der således bliver dækket af snerydning 

efter behov. Der vil så komme mindre, indirekte udgifter til snerydning omkring bådoptagnings- og 

søsætningssæsonen, men det forventes at udgifterne vil blive dækket af lejebetaling, som også 

forventes at dække mindre skiltning på bådpladserne og den kommunale sagsbehandling. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

I dag bruges der stort set samme ressourcer til behandling af enkelte bådpladser, som også bliver 

brugt til andre myndighedssager med betydelig større samfundsmæssig betydning, såsom bygge- og 

anlægsprojekter. 

Det vurderes, at effektivisering af bådoplægspladserne ikke alene vil give mereværdi for bådejerne 

med mindre sagsbehandlingstid til følge, men vil også bidrage til hurtigere sagsbehandlingstid til 

andre, samfundsmæssigt vigtigere sager. 

Der er udgifter, der tilknytter sig til administrativ behandling af ansøgninger om bådoplæg i den 

nuværende form. Ved at indføre lejebetaling vil man kunne dække omkostninger til behandling af 

ansøgninger, administration af bådpladser, vedligeholdelse af skiltning, opkøb af skilte og 

snerydning af pladser. 

Ved at indføre depositum vurderer administration, at man vil kunne få folk til at afmelde deres 

pladsleje og derved vil man afvikle ventelisten hurtigere i Maniitsoq. 

Depositum nedsætter også risikoen for, at enkelte bådejere efterlader deres udtjente både og udstyr i 

bådoplagspladserne, så området ikke fyldes med skrot med tiden. 

Størrelsen på pladsleje vil komme til at være 250 kr.; det samme beløb, hvis man skal have 

bådoplægsplads med midlertidigt arealtildeling i andre steder i Sisimiut. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse: 

1) ådoplægspladser i Sisimiut og Maniitsoq arealtildeles til kommunen. 

2) Det nye regulativ for kommunale bådoplægspladser. 

3) Der indføres engangslejebetaling på 250 kr. Lejeperiode på 3 år. 

4) Der indføres depositum på 250 kr. 

5) At der gives forhåndsgodkendelse, når OTM skal oprette kommunale bådoplægspladser 

 

Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 9. februar 2016 godkendt indstillingen. 
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Indstilling  

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

1) Bådoplægspladser i Sisimiut og Maniitsoq arealtildeles til kommunen 

2) Det nye regulativ for kommunale bådoplægspladser 

3) Der indføres engangslejebetaling på 250 kr. Lejeperiode på 3 år 

4) Der indføres depositum på 250 kr 

5) At der gives forhåndsgodkendelse, når OTM skal oprette kommunale bådoplægspladser 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Oversigtkort over bådpladser i Sisimiut 

2. Oversigtkort over bådpladser i Maniitsoq. 

3. Regulativ for kommunale bådoplægspladser. 
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Punkt 14 Kommuneplantillæg nr. 23 for udbygning af Tech College Greenland, Sisimiut 

Journalnr. 16.03.01.01 

 

Baggrund 

Der har gennem nogle år været drøftelser om hvordan pladsmanglen på Tech College i Sisimiut kan 

afhjælpes. Det drejer sig både om GU, om håndværksuddannelser, om maskinmester uddannelsen 

og om Artek der med vision - 125 planen får behov for væsentlig mere plads, hertil kommer at der 

med et succesfuldt samarbejde mellem musikskolen og GU kan blive behov for en udvidelse af 

musikskolen. 

Planen omfatter også området til rekreative formål med fodboldstadion, og mulighed for anlæg af et 

atletikstadion 

 

Regelgrundlag  

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om 

planlægning og arealadministration. 

 

Faktiske forhold 

I Kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012 – 2024 er udlagt et større delområde 800- C 11 i 

de overordnede bestemmelser omkring den eksisterende skole/College og delområde 800-D15 er 

udlagt til rekreative formål. 

I kommuneplanen er der et klart fokus på at udvikle Tech College med den nuværende placering, 

hvor uddannelserne kan udvikles samlet og understøtte hinanden, hvor der er god adgang fra 

eksisterende kollegier og mulighed for at supplere med flere efterhånden som behovet opstår, 

samtidig sikrer placeringen muligheden for et tæt samspil med borgerne i Sisimiut om 

fritidsaktiviteter 

  

Nærværende detailplan er udarbejdet i forlængelse af dette fokus og vil sikre mulighed for at der 

kan foretages i udbygning af Tech College på en fleksibel måde, hvor der sikres 

udbygningsmuligheder i forskellige retninger alt efter de muligheder og behov der opstår for 

udbygning. 

 

Med planen lægges der op til at området internt sammenbindes af et stisystem så lærere og elever 

hurtigt kan komme rundt til de forskellige undervisningsfaciliteter og dermed sikres muligheden for 

en fleksibel udnyttelse af lokale kapacitet. Adgangen udefra til Tech College er fordelt på de 

eksisterende adgange og internt i området lægges op til en omlægning af vejene så der opnås en 

større trafiksikkerhed ved den interne færdsel med store maskiner. Tilsvarende er der udlagt arealer 

til parkering m.v. så der kan sikres det nødvendige antal pladser til Tech College. 

 

Vintersporet gennem området fastholdes som en del af den grønne forbindelse mellem 

fodboldstadion og Spejdersøområdet. Det skal dog bemærkes at det er nødvendigt at lægge sporet 

udenom et stadion med kunstgræsbane og løbebaner, da disse vil blive ødelagt af færdslen.  

 

I planen er også udlagt områder til opstilling af containere til undervisningsmaterialer og udstyr 

m.v. 
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Bemærkninger og indsigelser. 

Kommuneplantillæg nr. 23 har været høring i perioden fra den 30. september til den 25. november 

2015. 

I høringsperioden er fremkommet et høringssvar fra Afdelingen for Landsplanlægning i 

Departementet fra Finanser og Råstoffer, hvor i det konstateres at der ikke er noget til hinder for at 

kommuneplantillægget kan godkendes endeligt. Herudover er der alene angivet et par mindre 

redaktionelle ændringer. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Uddannelse er en meget vigtig del af bestræbelserne på at udvikle Grønlands muligheder og skabe 

en bæredygtig udvikling, og skabe de bedst mulige betingelser for at uddannelserne lykkes, er en 

vigtig del af strategien. 

 

Planen understøtter også at der kan indarbejdes motion i undervisningen, med muligheden for 

etablering at et kunstgræs fodboldstadion og idrætsfaciliteter, og den direkte kontakt til 

Musikskolen kan udbygges. Erfaringer viser at inddragelse af disse aktiviteter giver en større 

gennemførselsprocent. 

 

Samtidig er koncentrationen af Tech College en vigtig indsats i fortætningen af Sisimiut så der 

sikres en bedre udnyttelse af infrastruktur som veje og forsyningsledninger. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata 

Kommunia. Byggemodning og anlæg af uddannelser, finansiers af Selvstyret, men en udbygning af 

Tech College vil betyde flere højt lønnede ansatte og dermed flere skatteindtægter for Qeqqata 

Kommunia 

 

Direktionens bemærkninger  

Ingen yderligere bemærkninger.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at planen kan udgøre en god ramme for den kommende 

udbygning af Tech College Greenland i Sisimiut, og der er mulighed for at indarbejde motion og 

musik i undervisningen tæt på undervisningsfaciliteterne. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at kommuneplantillæg nr. 23 for udbygning af Tech College Greenland og rekreative områder i 

Sisimiut godkendes endeligt 

-at dette herefter bekendtgøres.  

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Kommuneplantillæg nr. 23. 
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Punkt 15 Opdatering af kørselsvedtægt for det åbne land 

Journalnr. 00.49  

 

Baggrund 

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte d. 29. april 2014 kørselsvedtægt for det åbne land. 

Kørselsvedtægten er ikke blevet stadfæstet i Selvstyret endnu, så borgmesteren har udstedt 

dispensation til motoriseret kørsel i overensstemmelse med den besluttede kørselsvedtægt for det 

åbne land. 

 

Qeqqata kommunalbestyrelse har med budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 besluttet 

anlæggelse af 2 nye ATV spor ligesom der er planer om vej til en kommende ny havn i 

Kangerlussuaq. Desuden har kørslen med motoriserede køretøjer om vinteren i området syd for 

Kangerlussuaq medført et øget jagtpres, hvorfor det hidtidige jagtområde C2 er blevet friholdt, 

hvorfor der er behov for justering af kørselsforholdene her.  

 

Regelgrundlag  

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

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede 

befordringsmidler. 

 

Miljøloven – Lov om beskyttelse af miljøet fastslår, at der ikke må benyttes motoriserede 

befordringsmidler udenfor by- og bygdezoner uden at der er udarbejdet en vedtægt herfor. 

 

Kørselsbekendtgørelsen gælder alene for områder udenfor by- og bygdezoner, altså i det åbne land. 

 

Faktiske forhold 

Den eksisterende kørselsvedtægt tog udgangspunkt i den oprindelige kørselsbekendtgørelse fra 

1999 for Sisimiut og Maniitsoq Kommuner samt forvaltningsplanen for Kangerlussuaq fra 2010. 

Desuden blev der udvidet til snescooterkørsel i nærheden af både Sisimiut og Kangerlussuaq, for at 

imødekomme det stigende antal snescootere samt muliggjort ATV-kørsel på de anlagte kørespor og 

veje. 

 

Administrationen har efter kommunalbestyrelsens godkendelse af kørselsvedtægten været i dialog 

med Selvstyret, der endnu ikke har fået stadfæstet kørselsvedtægten. Det tager længere tid end 

forventet, at få godkendt en kørselsvedtægt, hvorfor nye ændringer bør fremsendes hurtigst mulig. 

 

Forvaltningsplanen for Kangerlussuaq fra 2010 lagde op til at der fremover skulle være mulighed 

for at foretage drivjagt i de store jagtområder (C2 og C3) syd for Kangerlussuaq. Det har betydet et 

stigende antal snescootere og ATV’ere i vinterjagten og et stigende jagttryk, hvilket har medført, at 

jagten i det nemt tilgængelige C2 nu er ophørt pga. manglende moskusokser i området. 

 

Til trods for jagtforbuddet i C2 giver kommunens kørselsvedtægt mulighed for at erhvervsfangere 

kører med snescootere og ATV’ere i hele C2. Det bør derfor præciseres, at kørsel med snescootere 

og ATV’ere i vinterkørezonerne syd for Kangerlussuaq kun må ske i de perioder og i de områder, 

hvor erhvervsjægere og trofæjagtsoperatører har lov til det i henhold til Grønlands Selvstyrets 

betingelser herfor. Det har Naturinstituttet også anbefalet.  
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Til gengæld bør det overvejes at åbne for en vinterkorridor for alle mellem Ørkendalen og Umiviit 

gennem Angmarlortoq dalen samt en vinterkorridor fra Tatsiap Ataa op på Tasersuaq. 

 

Qeqqata Kommunia har i en årrække arbejdet for en ny havn i Kangerlussuaq, som nu indgår i 

Selvstyrets havnesektorplan. Denne havn placeres 10 km længere ude end den eksisterende 

pramlossehavn i Kangerlussuaq. Der er derfor behov for en udvidelse af vejnettet i Kangerlussuaq 

fra Kellyville ud til den nye havn. Der er udarbejdet samlet VVM redegørelse for havneprojekt inkl. 

vejforløbet til havnen.   

 

Qeqqata Kommunalbestyrelse besluttede med budget 2016, at der skal anlægges ATV kørespor 

mellem Sisimiut og Kangerlussuq og mellem Tasiusaq og Apussuit ved Maniitsoq.  

 

ATV køresporet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er tænkt for turister og lokalbefolkning samt 

ikke mindst forløberen til en egentlig vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Køresporet er ift. den 

oprindelige planlægning ikke placeret syd om Amitsorsuaq men nord om Itinnerip Tasersuaq af 

følgende 3 grunde: 

1. Den naturmæssige følsomme område omkring Itinneq undgås 

2. Den stejle og anlægsmæssige dyre opstigning fra Itinneq dalen op over fjeldet mod syd 

undgås 

3. Den giver en større nærhed til Aasivissiut som sammen med Nipissat er de to kulturelle 

hovedområder i det kommende UNESCO verdensarvsområde 

VVM redegørelse for køresporet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt vandspærrezone i 

Sisimiut er under udarbejdelse, traceet blev inspiceret i sommeren 2015    

 

ATV sporet mellem Tasiusaq og Apussuit skal give adgang til gletsjeren Apussuit og få genskabt 

adgangen til Apussuit, som i de senere år har været vanskeliggjort af klimaforandringerne. 

Køresporets placering er under udarbejdelse og forventes efterfulgt af inspektion i sommeren 2016. 

Der forventes ikke VVM redegørelse for dette afstandsmæssige korte spor.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Mulighederne for at anvende det åbne land aktivt er væsentlig for en bæredygtig erhvervsudvikling, 

så den ensidige afhængighed af havets ressourcer mindskes. Det samme argument omfatter 

borgernes fritidsaktiviteter. 

 

Det er således udgangspunktet at aktiviteterne i det åbne land er afhængige af tilgængelighed og at 

disse aktiviteter er væsentlige for at sikre et bæredygtigt økonomisk grundlag i Qeqqata Kommunia. 

F.eks. kan jagt og turismen i vores kommune stadig udvikles og sikre indtægter. 

 

Samtidig er det dog vigtigt at adgangen til det åbne land tilrettelægges, så der værnes om 

naturværdierne og belastningen fra den nødvendige færdsel minimeres. Beskyttelse af naturen skal 

således gå hånd i hånd med benyttelsen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Godkendelsen af vedtægten medfører ikke i sig selv omkostninger for kommunen, men det gør de i 

budgettet afsatte ATV spor. 

 

Rent administrativt videreføres med vedtægten en tilsynsforpligtigelse som altid har været svær at 
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opfylde. Det er dog en forventning at et samarbejde med Jagtbetjente og Politi vil give grundlag for 

en forbedring af tilsynet. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at en præcisering af kørselsområdet syd for Kangerlussuaq er 

nødvendig ligesom havnevejen ved Kangerlussuaq og de nye ATV spor skal indarbejdes i 

kørselsvedtægten.  

 

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at borgmesteren løbende giver 

dispensation i henhold til disse ændringer, så de kan træde i kraft løbende. På nuværende tidspunkt 

kan der dog ikke gives dispensation gennem vandspærrezonen i Sisimiut ligesom ATV spor 

gennem det potentielle UNESCO verdensområde bør afvente VVM redegørelsen.   

 

Indstilling  

Det indstilles til økonomiudvalget og kommunalbestyrelses godkendelse, 

 

-at vinterkørselszonen syd for Kangerlussuaq begrænses til erhvervsfangere og trofæjagtsoperatører 

i deres jagtsæsoner og jagtområder præciseres 

 

-at følgende vinterkørespor syd for Kangerlussuaq åbnes for alle 

1. mellem Ørkendalen og Umiviit gennem Angmarlortoq 

2. fra Tatsiap Ataa op på Tasersuaq. 

 

-at der indarbejdes følgende nye helårlige veje og kørespor 

A. Vej til den nye Kangerlussuaq havn  

B. ATV spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq  

C. ATV spor mellem Tasiusaq og Apussuit  

og at disse veje og ATV spor ikke må bruges i jagtøjemed 

 

-at dispensationen til motoriseret kørsel ændres i overensstemmelse med ovenstående ændringer og 

godkendes af borgmesteren løbende, når VVM redegørelserne godkendes af Selvstyret 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. Man skal arbejde for at høre alle involverede i sagen. 

 

 

Bilag 

1. Kørselsvedtægten 2014 for Qeqqata Kommunia  

2. Referat af kommunalbestyrelsens referat af 29. april 2014, pkt. 16 

3. Kort over vinterkørespor 

4. Kort over veje og ATV spor 
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Punkt 16 Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. december 2015 

Journalnr. 03.00 

 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale 

 

Maniitsoq: 

 

1. Ansættelser 

Arbejdsplads Navn Stilling 
Ansat pr. 

Område for familie  Dortherak´ k. møller  Støttepersonkoordinator  
1.januar.2016 

Stabschef  Jakob Møller Lyberth  Stabschef  
1.februar 2016 

Centerleder Piareesarfik  Sivert Rosing  Centerleder  
1.februar 2016 

Atuarfik Kilaaseraq  Rena Heilmann Lyberth  Lærer 
1.jabuar 2016 

Integreret daginstitution 

Aanikasik  

Frederikka Andersen  Pædagog 
15.januar 2016 

Piareesarfik  Karl Erik Karlsen  Lærer 
1. Januar 2016 

Piareesarfik  Nivi Lyberth  Lærer  
01.Januar 2016 

   
 

 

2. Fratrædelser  

Arbejdsplads Navn Stilling 
Fratrådt pr. 

Området for Teknik 

og Miljø  

Kristian Kall  Vejformand  
1.februar 2016 

Neriusaq Ane Marie Jakobsen  Sundhedsmedhjælper  
31.januar.2016 

Piareesrfik Maniitsoq Mogens Fontain  Centerleder  
1.februar.2016 

Atuarfik Kilaaseraq  Magssanguak Geisler  Lærer  
29. februar 2016 

 

1. På orlov  

Arbejdsplads Navn Stilling 
Periode 

Atuarfik Kilaaseeraq Helene Heilmann Lærer 
1. august 2015 til og med 31. juli 2016 

Området for Økonomi Dina Olsen Souschef 
1. april 2013 til og med 31. marts 2016 
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2. Rokeringer  

Fra Arbejdsplads  Til  Navn Stilling Periode 

Fritidshjem Angaju Daginstitution Kuunnguaq Bikki Rosing Pædagog 1. januar 2016 

     

 

3. Venteliste personaleboliger i Maniitsoq 

Arbejdsplads Navn Stilling 

 

Ansættelsesdato Antal 

rum 

Vakantbolig 

 

Personaleboli

g pr.  

       

 

4. Langtidssygemeldt 

Suliffik Ateq Atorfik Piffissaq 

Atuarfik Kilaaseeraq Pavia Petersen Lærer Fra 2013 -? 

 

5. Ansættelser fra Danmark 

Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

    

 

Sisimiut:  

1. Ansættelser 

Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Brandvæsen  Jakob Olsen  Beredskabsinspektør  1.januar.2016 

Nuniaffik  Bolethe Marie 

Lundblad  

Pædagog  1.januar 2016 

 

2. Fratrædelser 

Arbejdsplads Navn Stilling 
Fratrådt pr. 

Pisoq Margrethe Svendsen Sundhedshjæl

per  

31.januar 2016 

Qinnguata Atuarfia Svend Erik Thomassen Lærer  
31.december 2015 

Vuggestue Nuka 
Elisa Lennert  

Souschef  
23.december 2015 

Integreret daginstitution Nuka Nukannguaq Blytmann 

Jensen 

Socialhjælper  
31.december 2015 

Nalunnguarfiup Atuarfia  Pilu Villadsen  Lære  
6.januar 2016 

Område for Familie  Niels Mølgaard  Sagsbehandler  
29.februar 2016 

Bygderkontor  Tabithe Natsansen  Medarbejder  
26.februar 2016 

Område for Familie Johan G Lange  Sagsbehandler  
29.februar 2016 
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Qinnguata Atuarfia  Siw fjordbak  Leder  
31.januar 2016 

Integreret daginstitution Naja/Aleqa Elisabeth Kreutzmann Socialhjælper  
29. februar.2016  

QUPANUK  Emilie Lundbland  Medarbejder  
29.januar 2016 

Minngortunngup Atuarfia  Kristina Mørch Kleist  Lærer  
29.februar 2016 

   
 

 

3. På orlov 

Arbejdsplads Navn Stilling 
Periode 

   
 

 

4. Rokeringer 

Arbejdsplads fra til Navn Stilling 
Periode 

Børnehave Sisi Daginstitution Uiaq  Dorthe 

Nathansen  

Souschef  1.december.2015 

Borgerservice Borgerservice Ria Olsen Overassistent  1.januar.2016 

     

 

5. Venteliste personaleboliger i Sisimiut 

 

6. Langtidssygemeldt 

Arbejdsplads Navn Stilling Periode 

Minngortuunnguup Atuarfia Seth Berthelsen Lærer Fra 2012 - ? 

Minngortuunnguup Atuarfia Maliina Larsen Lærer November 2014-? 

 

7. Ansættelser fra Danmark 

Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

    

 

 

 

 

 

 

Arbejdsplads Navn Stilling Ansættelses-

dato 

Antal 

rum 

Vakantbolig 

 

Personale-

bolig pr. 

Området for 

Økonomi  

Claus 

Espersen 

Økonomichef 1. juni 2015 3 Kussangasoq 45 15. 

december 

2015 
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Indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Orienteringen taget til efterretning. Orientering om langtidssygemeldte skal være på den lukkede 

møde. 

Bilag 

Ingen  
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Punkt 17 Qeqqata Erhvervsrådets ansøgning om midler til Port Readiness, Maniitsoq 2015 

Journalnr. 66.10 

 

Baggrund 

Qeqqata Kommunia har den 15. oktober 2015 modtaget ACB – Arctic Circle Business 

(Erhvervsrådet) ansøgning om midler på kr. 9.750 for udgifter ifm. Turismemøder på Hotel 

Maniitsoq.  

 

Regelgrundlag  

Servicekontrakt mellem Qeqqata Kommunia og QIS for perioden 2014 til og med 2017, vedtaget af 

kommunalbestyrelsen den 5. december 2013 samt økonomiudvalgets ordinære møde 06/2011 den 

16. august 2011.  

 

Faktiske forhold 

Arctic Circle Business blev kontaktet af Qeqqata Kommunia i slutningen af maj, hvor de blev bedt 

om at arrangere en mini udgave af Port Readiness for at forberede de lokale operatører samt andre 

interesserede i Maniitsoq til kommende krydstogssæson. Arrangementet blev afholdt medio juni 

2015.   

 

ACB – Arctic Circle Business (Erhvervsrådet) ansøgning om midler på kr. 9.750 indgår i krav i 

Servicekontrakten mellem - Arctic Circle Business og Qeqqata Kommunia (12. dec. 2013).  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

I henhold til servicekontrakten kan QIS søge om tilskud til forskellige projekter og har som sådan 

ikke økonomisk konsekvenser, da der er afsat midler i budgettet. I ansøgningen fra ACB er det 

samlede udgifter på i alt kr. 9.750 til dækning af møderne i Maniitsoq. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at det er vigtigt at ACB sikre, i samarbejde med Visit Greenland, at 

arrangere møder med lokale aktører og andre interesserede i Maniitsoq, for at styrke produkter til 

kommende krydstogsgæster samt andre service ydelser. 

 

Administrationen vurdere, at Qeqqata Kommunia bør støtte ACB´s ansøgning på alt kr. 9.750. 

Administrationen vurdere videre, at midlerne til Port Readiness kan bevilliges fra MANIITSOQ 

Tilskud til turisme under konto 37-01-20-35-05 hvor der er en restbevilling på indeværende år på 

kr. 26.000. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller, at Kommunaldirektør på vegne af økonomiudvalget godkender tilskud 

på kr. 9.750 der tages fra følgende konto: 

 

37-01-20-35-05 Tilskud til turisme  kr. 9.750 
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Kommunaldirektørens behandling af sagen 

Kommunaldirektøren besluttede den 29. december 2015 på vegne af økonomiudvalget,  

 

-at godkende tilskud på kr. 9.750.  

 

Økonomiudvalget orienteres om afgørelsen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Orienteringen taget til efterretning.  

 

 

Bilag 

1. Bilag 1 Port Readiness Maniitsoq - 2015 

2. Bilag 2 Balance 2015 
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Punkt 18  Qeqqata Erhvervsrådets orientering om aktiviteter for 4. kvartal 2015 

Journalnr. 66.15 

 

Baggrund 

I henhold til servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og ACB(Arctic Circle Business - 

Qeqqani Inuussutissarsiornermut Siunnersuisoqatigiit) er ACB forpligtiget til at udarbejde en status 

for selskabets arbejde ved hvert kvartals afslutning.   

 

Regelgrundlag  

Servicekontrakt mellem Qeqqata Kommunia og ACB for perioden 2014 til og med 2017, vedtaget 

af kommunalbestyrelsen den 5. december 2013.  

 

Faktiske forhold 

Afrapportering af aktiviteter i ACB, i henhold til servicekontrakt. For 4. kvartal 2015 (se bilag 1) 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

I henhold til servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og ACB indgår udarbejdelse af  

kvartalsvis rapport i kontrakten. Derfor er der ikke økonomiske og administrative konsekvenser.  

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger  

 

Administrationens vurdering 

I henhold til servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og ACB, punkt 6.5 er ACB forpligtet til 

kvartalsvis at fremsende en rapport over de gennemførte aktiviteter og en redegørelse for 

anvendelse af servicebidraget under nærværende kontrakt. Rapporten skal foreligge senest med 

udgangen af hver kalendermåned, der følger efter kvartalet.  

 

Administrationen har den 19. januar 2016 modtaget årsredegørelse for 2015 fra ACB´s, hvor også 

redegørelsen for 4. kvartal er inkorpereret. Administrationen bemærker, at ACB for 2015 ansøgte 

projekter hovedsageligt koncentrerer sig om turismeudvikling. Langt de fleste ansøgte midler vedr. 

omkring turisme. Dette er en bekymring for Qeqqata Kommunia som i de senere år – mærker 

afmatning på erhvervslivet. Arbejdspladser i Kommunen er lukket, uden der mærkbart er åbent flere 

nye virksomheder. 

 

Administrationen er bekymret for denne udvikling. I årsrapporten er det svært, at bemærke nye 

tiltag som kommunen har behov for. I ACB´s årsredegørelsen kan det ikke ses, hvordan turismen 

har bidraget økonomisk og der foreligger ikke nogen estimat for, hvordan turismeudviklingen har 

været, da der ikke foreligger nogen hverken spørgeskema- eller brugerundersøgelser for udvikling i  

turismen i Qeqqata Kommunia. 

 

Administrationen savner også, hvilken retning man fra ACB vil hen imod da, hverken Qeqqata 

Kommunias erhvervsplan ikke er nævnt i årsredegørelsen. Qeqqata Kommunia har tilbage i 2012 

godkendt, Erhvervsplanen for 2012 – 2016 med titlen: – ”den alsidige erhvervskommune” som 

indeholder handlingsplaner for realiseringen af erhvervsplanen i en løbende proces, hvor nye 

initiativer vil komme til henover perioden.  
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Da, dette punkt hverken er nævnt eller beskrevet i årsredegørelsen er det svært fra administrationens 

side, at vurdere hvor man erhvervsmæssigt pejler henne i Qeqqata Kommunia. 

 

 

Administrationen vurderer endvidere og ønsker, at ACB for 2016 iværksætter tiltag der vil arbejde 

mere for realisering af Qeqqata Kommunias Erhvervsplan. 

 

Indstilling  

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,  

 

-at ACB´s årsredegørelse for 4. kvartalsrapportering 2015 godkendes  

 

-at ACB for 2016 iværksætter tiltag der vil arbejde mere for realisering af Qeqqata Kommunias 

Erhvervsplan. 

 

Afgørelse  

Orienteringen taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Årsredegørelse vedr. Arctic Circle Business’ aktiviteter i 2015 samt aktiviteter for 4. kvartal 

2015_dk 
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Punkt 19 Serviceaftale mellem Selvstyret og Qeqqata Kommunia om Job, Vejlednings- og 

opkvalificeringscentre 2016  

Journalnr. 68.02.20 

Baggrund 

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender har d. 5. januar 2016 

fremsendt serviceaftale mellem Selvstyret og Qeqqata Kommunia vedr. Job, Vejlednings- og 

Opkvalificeringscentre 2016 til underskrift.  

 

Departementet havde forinden fremsendt udkastet i høring d. 4. december 2015 med svarfrist d. 18. 

december 2015.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. xx af 19. november 2015 om Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre. 

 

Faktiske forhold 

Selvstyret og kommuner har i flere år indgået serviceaftale omkring driften af Piareersarfiit, og i de 

sidste par år er der også indgået aftale om ledighedsbekæmpelse. Kommunerne har derudover haft 

mulighed i forskellige puljer hos Selvstyret. Samlet har det medført et manglende overblik med 

mange forskellige aftaler og puljeansøgninger. Selvstyret og Kommunerne har længe været enige 

om at samle aftalerne i et oversigtsdokument, hvilket endelig er sket med aftalerne for 2016.  

 

Serviceaftalen indebærer fortsat, at Qeqqata Kommunia får elevkvoter og driftstilskud til boglig 

opkvalificering på Piareersarfiit. Det omfatter AEU (Anerkendt Erhvervs Uddannelsesintroduktion) 

for at opkvalificere personer bogligt til en erhvervsuddannelse og FA (Folkeskolens 

Afgangseksamen) for at opkvalificere personer bogligt at søge optagelse på GUX. 

 

Serviceaftalen lægger op til, at Qeqqata Kommunia fortsat får 60 elevkvoter i Maniitsoq og 62 

elevkvoter i Sisimiut til AEU og FA i 10 måneder. Qeqqata Kommunia gjorde i høringsperioden 

indsigelse mod manglende støtte til Piareersarfik i Kangaamiut, hvilket har medført, at der er 

indarbejdet et driftstilskud og elevkvoter for 1. halvår af 2016.  

 

Serviceaftalen udfaser ledighedsaftalen, hvilket medfører, at Qeqqata Kommunia får 22 ekstra 

elevkvoter i 10 måneder til ikke-boglige forløb med fokus på unge mellem 18-30 år, ligesom der er 

afsat 20 ekstra elevkvoter i 3 måneder til ikke-boglige forløb for unge mellem 15-18 år.  

 

I forhold til 2015 er midlerne til de 18-30 årige ikke øremærket til værkstederne Nutaaliorfeeraq og 

Pilersitsivik, men giver kommunen friere mulighed for at til at planlægge disse ikke-boglige forløb. 

Administrativt får kommunen disse midler og skal ikke søge refusion løbende. Derudover skal 

kommunen ikke som hidtil betale 1,2 mio. kr. i ledighedsaftalen til Departementet.  

 

I forhold til de ikke-boglige forløb er der ændringer i både antal kvoter og de medfølgende midler. 

Qeqqata Kommunia har ved flere lejligheder spurgt ind til fordelingen, og ikke kunnet få et klart 

svar. Departementet oplyser i januar 2016, at der samlet set er følgende ændringer i samlet antal 

elevkvoter sammenlignet aftalerne for 2015: 

 Kujalleq Sermersooq Qeqqata Qaasuitsup 

Ændring i elevkvoter -2 +117 -14 -22 
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Departementet oplyser, at Kommuneqarfik Sermersooq har forhandlet sig frem til de mange 

elevkvoter. 

 

Serviceaftalen indebærer fortsat, at der kan søges midler i en pulje på 3 mio. kr. til opstart af 

værkstedskurser i de byer, hvor der ikke findes dette tilbud for nuværende. Ligeledes kan der søges 

elevkvoter og midler til projekter målrettet de 15-18 årige i puljer af henholdsvis 2 mio. kr. og 1,55 

mio. kr. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Jo hurtigere tiltag for ledige kan igangsættes, jo bedre, for så får de ledige bedre muligheder for at 

komme videre. 

Jo mindre tid, der kan bruges på kommunikation med Selvstyret om bureaukratiske forviklinger, jo 

bedre, for så kan tiden bruges på servicering af borgerne.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Serviceaftalen indebærer større fleksibilitet i forhold til de ikke-boglige forløb for 18-30 årige, som 

hidtil har været øremærket værkstedsforløbene på Pilersitsivik og Nutaaliorfeeraq. Fleksibiliteten 

indebærer også, at der ikke skal søges løbende refusion, hvilket især i Sisimiut har været 

administrativt tungt, idet Departementet har haft mange spørgsmål til fakturaer vedr. 

Nutaaliorfeeraq.  

 

Serviceaftalen indebærer dog færre elevkvoter og midler end sidste år til de ikke-boglige forløb, og 

relativt færre elevkvoter og midler af den samlede fordeling til kommunerne. Det er således behov 

for besparelser eller nedsættelse af ambitionsniveauet for de kommunale ledighedsprojekter på 

konto 34.  

Økonomisk teknisk medfører det også, at Qeqqata Kommunia ikke skal betale 1,2 mio. kr. til 

ledighedsaftalen og modtage refusion til de ikke-boglige forløb.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at det er meget positivt, at der nu kun er en samlet aftale, og der 

ikke længere skal indhentes refusion. Ligeledes er det positivt, at midlerne ikke er øremærket til 

værkstedsprojekterne Nutaaliorfeeraq og Pilersitsivik, men kan anvendes mere fleksibelt.  

 

Det er imidlertid negativt, at Qeqqata Kommunia får færre elevkvoter og midler til disse 

ledighedsprojekter i forhold til sidste år. Det er også negativt, at elevkvoter og midler til 

Piareersarfik i Kangaamiut ophører efter 1. halvår af 2016, men positivt at det lykkedes at få 

udskudt udfasningen med et halvt år.  

 

Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia ligesom de andre kommuner er nødsaget 

til at underskrive serviceaftalen, men at de 3 kommuner og Kanukoka må kraftigt protestere mod 

Departementets prioritering af Sermersooq. Forhåbentlig kan det betyde, at de 3 kommuner får 

større andel af puljemidlerne i 2016, og at serviceaftalerne bliver mere rimelige i 2017 og fremad. 

 

Det er administrationens vurdering, at den større fleksibilitet bør udmøntes i, at kommunen ikke 

alene fokuserer på værkstedskurser som tiltag for de 18-30 årige, men i højere grad giver tilbud 

indenfor for flere områder, fx råstoffer, fiskeri, fødevarer, fysiske aktiviteter, multimedier, musik, 

højskoleforløb osv. Desuden bør kommunens midler også bruges til at tilknytte 

misbrugskonsulenter generelt til ledighedsbekæmpelse og arbejdsmarkedsindsatsen.  
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Det er administrationens vurdering, at set i lyset af den større arbejdsløshed i foråret, så bør 

midlerne prioriteres brugt mere på ledighedstiltag/ikke-boglig opkvalificering i 1. halvår af 2016. 

Derfor bør Nutaaliorfeeraq og Pilertitsivik fortsætte i 1. halvår af 2016, men at der i begge projekter 

bør fokuseres på at indarbejde ovenstående tiltag.      

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles, at til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgsformandens og borgmesterens 

godkendelse på vegne af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget  

 

-at Serviceaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Job, 

Vejlednings- og Opkvalificeringscentre 2016 underskrives 

 

-at der igangsættes fleksible ikke-boglige forløb på Nutaaliorfeeraq og Pilersitsivik for 1. halvår af 

2016 

 

-at administrationen fremlægger forslag til mere specifikke projekter og budgetmæssige ændringer 

til politisk behandling i februar 2016  

 

-at de 3 kommuner og Kanukoka samlet bør gøre kraftige indsigelser mod forfordelingen af 

Kommuneqarfik Sermersooq mht. ekstra elevkvoter og midler til ikke-bolige forløb for de 18-30 

årige  

 

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgsformandens behandling af sagen 

Formanden beslutter den 18. januar 2016 på vegne af udvalget, at godkende indstillingen. 

  

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Borgmesterens behandling af sagen 

Borgmesteren beslutter på vegne af økonomiudvalget, 

 

-at godkende administrationens indstilling 

 

Økonomiudvalget vil blive orienteret om beslutningen på næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Orienteringen taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Serviceaftale mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Job, Vejlednings- 

og Opkvalificeringscentre i Qeqqata Kommunia i 2016  

2. Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i 

Qeqqata Kommunia i 2016 

 



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2016, den 18. februar 2016 

 

 

 

58 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 20 Orientering omkring tilkaldt arbejdskraft i Qeqqata Kommunia. 

Journalnr. 67.01.03 

 

Regelgrundlag  

Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26.august 1993. 

 

Baggrund / faktiske forhold 

Redegørelsen er lavet på baggrund kommunalbestyrelsens forespørgsel, under deres lukkede møde i 

marts, omkring hypotesen om at der til trods for stigende arbejdsløshed stadigvæk er tilkaldt 

arbejdskraft udefra.  

 

På det baggrund ønskes det redegøres hvor i Qeqqata Kommunia, der er blevet givet tilladelser, 

hvad for nogle stillinger det drejer sig om og antal i hh. Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 

om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. 

 

Dette står anført nedenfor tilladelser givet i 2011: 

2011 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq  antal  

Tamakkiisut / i alt 6 4 6 16 

 

Dette står anført nedenfor tilladelser givet i 2012: 

2012 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq   antal 

Tamakkiisut / i alt 6 5 2 13 

 

Itigartitsissutit/afslag 2012 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq Antal 

Tamakkiisut / i alt 1   1 

 

I 2012 blev der nedskrevet følgende til proceduren omkring administreringen af en ansøgning om 

udefra kommende arbejdskraft: 

 

”Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at stramme op på området og har således 

vedtaget at virksomheder, der søger ion at ansætte udefrakommende arbejdskraft, følger 

nedenstående krav, der har til formål at sikre:  

1. at ansattes rettigheder ikke overtrædes 

2. at stillingsopslagene offentliggøres overfor så mange ansøgere i landet som muligt. 

 

Virksomheder, der ønsker at få en godkendelse til at få en udefrakommende arbejdskraft, anmodes 

således om at sørge for følgende punkter:  

 stillingen skal slås op både i lokalavisen samt i en af de landsdækkende aviser med behørig 

ansøgningsfrist 

 der skal forelægge dokumentation i form af en ansættelseskontrakt med tydelig angivelse af 

indhold af stillingen samt lønforhold. Lønnen skal følge de overenskomster, der er på 

området, også hvad tillæg angår.  

 Der skal foreligge dokumentation for indkvartering i form af en lejekontrakt, hvoraf både 

lejlighedens størrelse og pris fremgår.  

Når der foreligger en godkendelse, skal arbejdsmarkedskontoret informere den lokale SIK forening 



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2016, den 18. februar 2016 

 

 

 

59 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

om godkendelsen. Arbejdsmarkedskontoret håber således at, SIK vil være medvirkende til følge 

med i arbejdsmarkedssituationen på dette område. 

Der bliver yderlig forespurgt om, hvilke tiltag kommunen, tager for at sikre at loven bliver fuldt af 

kommunens virksomheder. For at sikre, at lovgivningen følges, besøger arbejdsmarkedskontoret de 

forskellige virksomheder i kommunen og informerer om lovgivningen.” 

Arbejdsmarkedskontoret i Sisimiut, bestræber sig for, at sikre, at loven bliver fulgt ved, at være i en 

god dialog med de forskellige virksomheder.   

Proceduren til Formandsbeslutning af ansøgningerne er at ansøgningerne får svar indenfor 14 dage. 

I 2013 er der registeret følgende godkendelser. 

 

2013 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq   antal 

Tamakkiisut / i alt 3 2  5 

 

Udlændingestyrelse har rettet henvendelse vedrørende en musiklærer som undersøges i dag. 

 

I 2013 er der registreret følgende afslag 

 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq Antal 

Tamakkiisut / i alt 1  1 2 

 

I 2014 er der registeret følgende godkendelser. 

 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq Antal 

Tilsynsføre/leder  1  1 

Cafe Puisi / Pølsemix  2  2 

Kok Hotel Sisimiut 1    

Kokke Mica 

Kangerlussuaq   4  

Guide World of 

Greenland Kangerlussauq   1  

Tamakkiisut / i alt 1 3 5 9 

 

I 2014 er der registreret følgende afslag 

 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq Antal 

Grillbar arbejder 2    

Rengørings / Assistent 1    

Tamakkiisut / i alt 3   3 

 

I 2015 er der registeret følgende godkendelser. 

 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq Antal 

Grillbar arbejder  3  3 

Hotel Sisimiut 1   1 

Tamakkiisut / i alt  3  4 

 

Begrundelse for godkendelse af ansøgninger. 

Grillbar i Maniitsoq blev på baggrund af følgende godkendt, 

Stillingopslag af personale til Grillbaren: 1 bestyrer, 2 kokke er opslået i hele lande, kommunen 

havde ikke nogen at anvise.  

Stillingsopslag af kok til Hotel Sisimiut godkendt, stillingsopslaget er afleveret til 
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arbejdsmarkedskontoret, og er opslået i hele landet, Kommunen ikke har nogen at anvise.  

 

I 2015 er der registreret følgende afslag 

 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq Antal 

Grillbar arbejder 5   5 

Sømandshjemmet 5   5 

Tømrer 2   2 

Kok / Tjener   2 2 

Tamakkiisut / i alt 12   14 

 

Begrundelse for afslag til ansøgninger. 

Arbejdsmarkedskontoret kan anvise personale til Grillbaren.  

Sømandshjemmet har ikke opslået stillingen i hele landet 

Sanasut: Arbejdsmarkedskontoret kan anvise.  

Kokke til Kangerlussuaq, der ikke er opslået stilling i hele landet.  

Undersøgelse i Kangerlussuaq blev foretaget d. 04. juni. Besætningssammensætningen i 

samarbejdsgruppen kommer fra Qeqqata Kommunia, Skattedirektoratet, Selvstyret, Politiet. Der var 

en god samarbejde. 5 virksomheder blev undersøgt. Der blev konstateret 2 ulovlige arbejdere, som 

blev meldt til politiet med det sammen. 

 

Den 27. oktober 2015 bliv der foretaget ekstra Tilsynsbesøg i virksomheder i Sisimiut. 

Virksomheder der bliv besøgt er i Byggebranchen og Servicebranchen. I alt bliv 5 virksomheder 

undersøgt. Alle har grunde, og ønsker en god samarbejde med kommunen. 

Den 01. december holdt Formand for EAU møde med Havnens Pølsebud og Pani Kantina om 

Havnens Pølsebud afslag om orientering fra Pani Kantina om problematik vedr. arbejdskraft. 

 

Tilsynsbesøg vil blive foretaget løbende. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles til Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse, 

 

-at godkende redegørelen 

 

Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 3. februar 2016 godkendt administrationens indstilling. 

 

Indstilling  

Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens 

godkendelse, 

 

-at godkende redegørelsen 

 

Afgørelse  

Orienteringen taget til efterretning.  

 

Bilag 
Ingen 
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Punkt 21 Orientering om KANUKOKAs høringssvar vedrørende forslag til 

Inatsisartutlov  nr. xx af xx.xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres 

budgetter og regnskaber.  

 

Journalnr. 06.01.00 

 

Baggrund 

Grønlands Selvstyre har sendt forslag til Inatsisartutlov  nr. xx af xx.xxx 2016 om kommunernes og 

Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber til høring i KANUKOA, Kommunegarfik Sermer-

soog, mv. Høringen er ikke til selve kommunerne under KANUKOKA  

 

KANUKOKA har bedt kommunerne under KANUKOKA om bidrag til høringssvaret. Bidragene  

har været drøftet ved telefonmøder KANUKOKA og kommunerne imellem. KANUKOKA har den 

16. februar 2016 sendt sit endelige høringssvar til kommunerne.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov om den kommunale styrelse.  

 

Faktiske forhold 

Af KANUKOKAS høringssvar har bemærkninger til forslag til Inatsisartutlov  nr. xx af xx.xxx 

2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.  Der skal henvises til 

vedlagte høringssvar under bilag 2. ”KANUKOKAs høringssvar”.  

 

Der skal henvises til KANUKOKAs høringssvar for indledning vedrørende Grønlands Selvstyrets 

høringsproces samt bemærkninger under de enkelte paragraffer i lovforslaget.   

 

Høringssvaret har tilslutning fra administrationen i kommunerne under KANUKOKA.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der vil være administrative konsekvenser der påvirker økonomiske ressourcer i form af afsætning 

af ressourcer til implementering af lovforslaget. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles, at økonomiudvalgets indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at økonomiudvalget tager orientering til efterretning, 

-at økonomiudvalget tager KANUKOKAs høringssvar til efterretning. 

  

Afgørelse 

Orienteringen taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres 

budgetter og regnskaber 

2. Bemærkninger til budget og regnskab  

3. KANUKOKAs høringssvar 
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Punkt 22 Eventuelt 

 
Borgmesteren orienterede om generelle fremtidsplaner. 


