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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

Afgørelse 

 

Dagsorden godkendt. 
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Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo februar 2017  

Journalnr. 06.00 

 

Faktiske forhold 

Forbruget/indtægterne skal ligge på 16,7 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.  

 
          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 8.038 0 0 8.038 1.139 6.899 14,2 

11 DEN KOMMUNALE 

FORVALTNING 

75.931   0 -800 75.131 12.425 62.706 16,5 

12 KANTINEDRIFT 516 0 0 516 53 463 10,2 

13 IT 10.080 0 0 10.080 1.759 8.321 17,5 

18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 7.627 0 0 7.627 3.658 3.969 48,0 

                   
1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 102.192 0 -800 101.392 19.034 82.358 18,8 

 
Administrationsområdet har et samlet forbrug på 19 mio. kr. ud af en bevilling på  

101,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 18,8 %.  

Merforbrug foreligger på konto 13 og 18, jf. beskrivelserne nedenfor. 

 

 

 
          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 % 

 
10 UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE 

10-01 KOMMUNALBESTYRELSEN 5.332 0 0 5.332 846 4.486 15,9 

10-02 BYGDEBESTYRELSER 1.991 0 0 1.991 264 1.727 13,3 

10-03 KOMMISSIONER, RÅD OG 

NÆVN 

206 0 0 206 0 206 0,0 

10-04 ÆLDRERÅD 28 0 0 28 0 28 0,0 

10-11 VALG 226 0 0 226 6 220 2,6 

10-16 ØVRIGE UDGIFTER TIL 

FOLKEVALGTE 

255 0 0 255 253 232 9,0 

               

                   
10 UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE 8.038 0 0 8.038 1.139 6.899 14,2 

 
Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 1,1 mio. kr. ud af en bevilling på 8,0 mio. kr.  

Det svarer til et forbrug på 14,2 %.   
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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 % 

 
11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING 

11-00 DEN KOMMUNALE FORVALTNING 72.046 0 -800 71.246 11.931 59.315 14,4 

11-01 ADMINISTRATIONSBYGNINGER 3.885 0 0 3.885 494 3.391 12,7 

                   
11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING 75.931 0 -800 75.131 12.425 62.706 16,5 

 
Den kommunale forvaltning har et forbrug på 12,4 mio. kr. ud af en bevilling på 75,9 mio. kr. Det 

svarer til et forbrug på 16,5 %. 

 
          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 % 

 
12 KANTINEDRIFT 

12-01-10 SISIMIUT 301 0 0 301 53 249 17,4 

12-01-20 MANIITSOQ 215 0 0 215 0 215 0,0 

                   
12-01 KANTINEDRIFT 516 0 0 516 53 464 10,2 

 
Kantinedrift har et forbrug på 53 tkr. ud af en bevilling på 516 tkr. Det svarer til et forbrug  

på 10,2 %.  

 

Privatisering af de 2 kommunale kantiner er igen på plads ved den indgåede aftale i Sisimiut. INI 

indbetaler månedsvis en beregnet andel af forpagtningsaftalen. 

Administrationen bør herefter sikre, at bevillingerne følger indholdet i de 2 forpagtningsaftaler.  

Kantineforpagter i Maniitsoq har endnu ikke modtaget betaling for januar og februar 2017. 

Betalingsprocessen er igangsat. 

 
          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 % 

 
13 IT 

13-01 FÆLLES IT-

VIRKSOMHED 

10.080 0 0 10.080 1.759 8.321 17,5 

                   
13 IT 10.080 0 0 10.080 1.759 8.321 17,5 

 
IT-området har et forbrug på 1,8 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 10,1 mio. kr.  

Det svarer til et forbrug på 17,5 %.  

 

Merforbrug skyldes, at de månedlige Winformatik-betalinger er uden bevilling, hvilket 

administrationen bør have fokus på. Endvidere ses enkelte IT-serviceudgifter vedr. 2016 at være 

bogført i 2017.   

 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 
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Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)  (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 

 
18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 

18-02 FORSIKRING OG VAGTVÆRN 3.555 0 0 3.555 3.527 28 99,2 

18-04 BYPLAN 502 0 0 502 0 502 0,0 

18-06 KONTINGENTER OG TILSKUD 

M.V. 

2.003 0 0 2.003 0 2.003 0,0 

18-07 OVERENSKOMSTRELATEREDE 

AFGIFTER 

407 0 0 407 54 353 13,2 

               

18-08 VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE 24 0 0 24 0 24 0,0 

18-20 DISPOSITIONSBELØB TIL 

BYGDERNE 

1.136 0 0 1.136 78 1.058 6,9 

 

 

 

18 

 

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 

 

7.627 

 

0 

 

0 

 

7.627 

 

3.658 

 

3.969 

 

48,0 

 

 

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 3,7 mio. kr. ud af en bevilling på 7,6 mio. kr. Det svarer til 

et forbrug på 48,0 %.  

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært, at størstedelen af årets præmiebetalinger 2017, vedr. 

de kommunale forsikringer, er bogført.  

Konto 18-06 indeholder endnu ingen udbetaling af halvårskontingent til KANUKOKA.  

Der afventes information fra KANUKOKA´s sekretariat om kontingentbetaling for 2017. 

 
          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 % 

 
37 KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER 

37-01 KOMMUNALE 

ERHVERSENGAGEMENTER 

6.162 0 0 6.162 1.589 4.573 25,8 

               

                   
 

37 

 

KOMMUNALE 

ERHVERSENGAGEMENTER 

 

6.162 

 

0 

 

0 

 

6.162 

 

1.589 

 

4.573 

 

25,8 

 
Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 1,6 mio. kr. ud af en bevilling på 6,2 mio. kr. 

Det svarer til et forbrug på 25,8 %. 

 

Tilskud til Qeqqata Erhvervsråd / Arctic Circle Business er udbetalt for første halvår 2017.  Arctic 

Circle Race har modtaget godt halvdelen af årets tilskudsbevilling forud for løbets afvikling fra den 

31. marts 2017.  
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Skatteafregninger og tilskud 
          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 

80-01 PERSONLIG 

INDKOMSTSKAT 

-350.000 0 0 -350.000 -29.242 -320.758 84 
 

81-01 SELSKABSSKAT   -4.000 0 0 -4.000 0 -4.000         0,0 
 

83-01 TILSKUD -353.517 0 0 -353.517 -89.972 -263.545 25,5 
 

80 - 83 SKATTEAFREGNING 

OG TILSKUD, I ALT 

-707.517 0 0 -707.517 -119.214 -588.303 16,8 
 

 
Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på 119,2 mio. kr. ud af en samlet bevilling 

på 707,5 mio. kr. Det svarer til indtægter på 16,8 %.  

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 1 måned. Det skyldes, at A/C- 

personskat afregnes bagud. 

Selskabsskat (konto 81-01) for 2017 afregnes primo 2018.  

 

Andre indtægter og afskrivninger 
          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 % 

 
85-01 RENTEINDTÆGTER -12 0 0 -12 0 -12 0,0 

85-04 KAPITALAFKAST PÅ 

UDLEJNINGSBOLIGER 

-11.185   0 0 -11.185 -999 -10.186 8,9 

                

86-01 ANDRE INDTÆGTER 0 0 0 0 -1 1 0,0 

86-02 SALG AF FAST EJENDOM -1.520 0 0 -1.520 0 -1.520 0,0 

86-03 BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING 

KLOAK 

-3.080 0 0 -3.080 496 -3.576 -16,1 

                 

88-00 AFSKRIVNINGER 1.100 0 0 1.100 0 1.100 0,0 

 

85 - 88 

 

ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR. 

 

-14.697 

 

0 

 

0 

 

-14.697 

 

-504 

 

-14.193 

 

3,4 

 
Qeqqata Kommunia har i årets første 2 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast 

ejendom, byggemodningsafgifter og afskrivninger for i alt 504 tkr. ud af en samlet bevilling på 14,7 

mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 3,4 %.  

 

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvis bagud af INI.  

 

Andre indtægter (konto 86-01) omfatter bl.a. de lovfæstede gebyrer, som kommunen kan opkræve i 

forbindelse med administration af omlægningssager vedr. boliglån. 

 
Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) er der indgået salgsaftale for B-1149 i Sisimiut, hvor 

provenuet herfra forventes afregnet i marts.  
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Forventet ultimo beholdning 

 
Likvid beholdning primo 2017 98.982.000

Driftsresultat iht. budget 2017 718.000

Statusforskydninger jf. budget 2017 0

Boliglån, jf. budget 2017 -17.879.000

Tillægsbevilling drift, 0

Samlet kasseforskydning -17.161.000

Likvid beholdning ultimo 2017 81.821.000  
 

De likvide aktiver forventes at falde fra 99,0 mio. kr. til 81,8 mio. kr. ved årets slutning. Denne 

udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2017, det budgetterede driftsresultat 

fra budget 2017 og de godkendte statusforskydninger som følge af forventet udbetaling af boliglån i 

2017.  

Herudover må det forventes, at overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 vil påvirke likviditeten 

i nedadgående retning.  

 

Den gennemsnitlige kontante beholdning i februar 2017 er beregnet til 113,2 mio. kr. 

 

Restancer 

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.03.2017 på i alt på 73,7 mio. 

kr., hvilket er et fald på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år. 

I forhold til den senest fremlagte restanceoversigt fra årsskiftet er den samlede restance faldet med 

ca. 0,4 mio. kr.  

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, har fortsat om en stigende tendens, idet A-

bidragstilgodehavende nu udgør i alt 56,5 mio. kr. Det er en stigning på ca. 2,8 mio. kr. i forhold til 

samme tidspunkt sidste år. 

 

Indstilling  

Det indstilles til økonomiudvalget,  

 

-at tage økonomirapporten til efterretning 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau. 

2. Restanceliste pr. 01.03.2017 
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Punkt 03    Budgetomplaceringer for Majoriaq i Sisimiut 

Journal nr. 06.02.04 

 

Baggrund 

Majoriaq Sisimiut er efter at have været delvist udliciteret tilbage i fuldt kommunalt regi.  

De afsatte midler til Majoriaq er afsat til betaling af serviceaftale med Qeqqata Akademi og 

indtægter fra Selvstyret. Serviceaftalen udgår, og midlerne skal i stedet afsættes på en række 

driftskonto for at få et retvisende budget. 

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 

Erhvervs- og Arbejdsudvalget er fagudvalg for Majoriaq, mens Økonomiudvalget skal godkende 

budgetomplaceringer. 

 

Faktiske forhold 

Det samlede budget på 4.086.000 kr. på konto 38-01-10 for Majoriaq i Sisimiut 2017 er afsat på to 

konti. Udgifter på 5.914.000 kr. til betaling til Qeqqata Akademi og indtægter på 1.828.000 kr. fra 

Selvstyret. 

 

Udgifterne skal efter kommunalisering nu fordeles på de sædvanlige kommunale udgiftskonti: løn, 

personaleomkostninger, varekøb, IT, fremmede tjenesteydelser, køb af undervisningsmaterialer, 

forsyningsudgifter og bygningsvedligehold. Dette er gjort med udgangspunkt i det oprindelige 

budget for 2013 med mindre ændringer.  

 

Da en række forhold omkring lønninger og andre forhold først er ved at blive undersøgt til bunds, 

kan der forudses budgetændringer senere i 1. halvår. Her vil ændringer på andre ansvarsområder 

under Majoriaq i Sisimiut også blive forelagt, fx budgetterne for kommunale pilotprojekter (konto 

34-01), revalidering (konto 35) og elevboliger (38-01-11) 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Et retvisende budget er udgangspunktet for en optimal bæredygtig styring af kommunens midler.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

De overordnede budgetomplaceringer på standardkonti kan ses i følgende tabel: 

  



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 02/2017, den 14. marts 2017 

 

 

 

10 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 

38-01-10-01-XX Løn 0 4007 4007 

38-01-10-05-XX Personaleomkostninger 0 590 590 

38-01-10-10-XX Varekøb til kontorbrug 0 155 155 

38-01-10-11-XX IT 0 135 135 

38-01-10-12-XX Qeqqata Akademi 5.914 -5.914 0 

38-01-10-12-XX Fremmede tjenesteydelser 0 225 225 

38-01-10-15-XX Varekøb 0 40 40 

38-01-10-20-XX Anskaffelse af materiel og 

inventar 

0 362 362 

38-01-10-21-XX Driftsmidler 

(forsyningsudgifter) 

0 285 285 

38-01-10-22-XX Reparation og vedligeholdelse 0 115 115 

 I alt 5.914 5.914 5.914 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede omplaceringer vil give et retvisende budget for 

Majoriaq i Sisimiut for 2017. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse, 

 

-at de forelagte budgetomplaceringer for Majoriaq i Sisimiut for 2017 og overslagsårene 2018-2020 

godkendes 

 

-at sagen videresendes til Økonomiudvalget til endelige godkendelse 

 

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 8. februar 2017 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at de forelagte budgetomplaceringer for Majoriaq i Sisimiut for 2017 og overslagsårene 2018-2020 

godkendes 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Budgetændringer for Majoriaq i Sisimiut på kontoniveau 
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Punkt 04 Budgetforslag for år 2017 og overslagsårene konto 5 Maniitsoq 

 

Journalnr 06.02.04 

 

Baggrund 

Uddannelses - Kultur og fritidsudvalget har vedtaget dette punkt under deres møde den 8. august 

2016, men grundet en administrativ fejl må sagen gå om igen, og genfremlægges hermed. 

Budgetforslag for 2017 og overslagsårene for Området for Uddannelse under konto 5 Maniitsoq. 

 

Regelgrundlag 

Kasse- og Regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Daginstitutionerne har flere separate konti for Reparationer og vedligeholdelse. Det foreslås at der 

kun bliver én konto til reparationer og vedligeholdelse på de enkelte daginstitutioner fra næste år. 

Dagplejecenteret i Napasoq blev taget i brug december 2015, med et budget for 2015. I februar 

2016 vedtog udvalget et driftsbudget for 2016 med 3 personale. Med dette budgetforslag foreslås et 

driftsbudget for dagplejecenteret Napasoq for 2017 og overslagsårene. 

Skolerne har haft Fælles konto som blev lukket i år og flyttet til Atuarfik Kilaaseeraqs konto. Der 

forslås oprettet konti til Skoler i Bygderne samt til Skolehjem Maniitsoq, hvortil indholdet i Fælles 

konto, der blev flyttet til Atuarfik Kilaaseeraq fordeles.  

Budget for de ældres værested på kr. 172.000,00 siden 2006, for leje af lokalet i Hotel Maniitsoq, 

rengøring og køb af redskaber.  

Der er ingen fast budget for Røde Kors fordi Røde Kors genbrugsbutik residerede på 

Sundhedscenterets lokaler. 

Budgettet til kisteforeningens kontor på kr. 39.000,00 til leje af forsamlingshusets lokale har været 

fast siden 2006. 

Nu ligger de ældres værested, kisteforeningen, Røde Kors og musikskolen på den gamle børnehave 

i B-669, og de fastlagte budgetter foreslås omplaceret til driften af B-669.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ved at gøre budgetterne mere overskuelige, lettes arbejdet i administrationen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det nødvendigt med kontinuerlige omplaceringer til forbruget i 2017 og de næstkommende år: 

  i 2017 og de følgende år       

Konto Tekst Bevilling Omplac. Ny bevilling 

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

50 

Dagforanstaltninger for Børn og 

Unge 571 501 1.072 

51 Skolevæsnet 17.926 -501 17.425 

53 Fritidsvirksomhed 46 196 242 

59 

Forskellige Kulturelle & 

Oplysninger 213 -196 17 

  I alt 18.756 0 18.756 
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Administrationens vurdering 

Det vil være godt hvis hele driften af B669 står under Musikskolen, fordi der kun er én måler både 

for vand, el og varme for hele bygningen. 

Administrationens indstilling 

Det indstilles at Uddannelses - Kultur og Fritidsudvalget godkender forslag til budget for 2017 og 

overslagsårene og videresender det til Økonomiudvalget.  

 

Uddannelses - Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 27. februar 2017 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Uddannelses - Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,  

 

-at forslag til budget for 2017 og overslagsårene godkendes 

 

Afgørelse 
Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Budgetforlag for 2017 og fremover konto 5 Maniitsoq 

2. Godkendelse af budget til dagplejecenter i Napasoq 
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Punkt 05 Psykoterapeut til skolerne placeres i Qeqqani MISI   

 

Journalnr. 06.02.04 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemanns (Partii Naleraq) forslag til budgetønske om 

ansættelse af psykoterapeut i skolerne blev godkendt på Kommunalbestyrelsens ordinære møde 

06/2016, den 27. oktober 2016  med et budget på kr. 500.000 for 2017 og overslagsårene.  

 

Regelgrundlag  

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 27. november 1997 om normering af 

tjenestemandsstillinger m.v. i folkeskolen. 

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og 

anden specialpædagogisk bistand 

Aftale mellem KANUKOKA og Namminersorlutik Oqartussat om udlægning af Pædagogisk-

Psykologisk Rådgivning samt vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 

i folkeskolen til kommunerne med virkning fra 1. januar 2012 samt Tillægsaftalen. 

 

Faktiske forhold 

Forslaget går ud på at der ansættes en psykoterapeut i skolerne, og det er skolerne der selv vurderer 

om de ønsker at ansætte en psykoterapeut.  

 

Folkeskolens virksomhed er først og fremmest at give en elev en tilrettelagt undervisning, således at 

eleven får en udbytterig læring for sig selv igennem en skolegang. Der er ingen lovhjemmel til at 

folkeskolen udøver terapi. En psykoterapeut indgår ej heller ikke i folkeskolens fastsatte 

stillingsnormeringer iflg. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 27. november 1997 om normering 

af tjenestemandsstillinger m.v. i folkeskolen og iflg. loven skal alle pædagogisk-psykologiske 

foranstaltninger og bistand i folkeskolen fremsættes af en PPR-virksomhed.  

 

Folkeskolens virksomhed: 

I henhold til kapitel 2 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen er folkeskolens 

formål og grundlag, at skolen i samarbejde med hjemmet: 

1) at medvirke til, at eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder uanset social 

baggrund, 

2) at medvirke til at udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale 

og emotionelle udvikling, 

3) at medvirke til, at eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv, 

4) at fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven, 

5) at styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven, og 

6) at tilgodese elever med særlige behov. 

 

Folkeskolens overordnede mål er, at opfylde ovennævnte punkter ved at give eleven en tilrettelagt 

undervisning og læring, og det foregår dagligt i samspil mellem skolens ledelse, pædagogisk 

personale, elever og forældre; ud fra en skolevedtægt med tilhørende bilag, godkendt af 

kommunalbestyrelsen. 
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MISI/PPR-virksomhed: 

MISI/PPRs område og klientel dækker børn 0-18 år, pædagogisk personale både i daginstitutioner 

og i skoler samt børns forældre i alle byer og bygder i Qeqqata Kommunia. 

 

Ved indførelse af MISI/PPR-centre er al specialpædagogisk bistand samt de dertil knyttede opgaver 

og foranstaltninger i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om 

folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand uddelegeret til MISI/PPR, 

følgende er overordnede arbejdsopgaver: 

 

Direkte intervention (undersøgelser, samtaler, undervisning) 

Indirekte intervention (rådgivning og supervision) 

Forebyggelse (arbejdsgrupper, tværfaglige teams og projektarbejde) 

Vurdering af børn med vanskeligheder (kognitivt, sprogligt, motorisk, perceptuelt, socialt og 

emotionelt) 

Rådgivning og vejledning af forældre og fagpersoner herunder pædagoger, dagplejere og lærere. 

 

Iflg. MISI/PPRs opgavebeskrivelse skal MISI/PPR rådgive og vejlede skolers samt 

daginstitutioners ansatte i at give børn og elever med behov en tilrettelagt pædagogisk udviklende 

læring og undervisning.Udover ligger de i deres arbejde at rådgive og vejlede forældre med børn, 

der har behov.   

 

MISI/PPR psykolog har ifølge ansættelse ikke beføjelse til at udføre terapi eller behandling. Terapi 

ligger i psykiatrien, som varetages af Sundhedsvæsenet, hvor MISI/PPR er bindeled til Børn og 

Ungepsykiatrien. 

 

Qeqqani MISI foretager årlige tjenesterejser til alle institutioner i kommunens byer og bygder jf. 

bilag 1, Årshjul for Qeqqani MISI 2016/2017. Ved hver rejse indgår netværksmøder, pædagogisk 

udviklingsbeskrivelser, supervision af pædagogisk ansatte og forældre, indstillingssamtaler, 

pædagogisk-psykologiske undersøgelser m.v. som kræver mange arbejdstimer. 

 

Qeqqani MISI/ PPR har 4 personale,  

1 Ledende skolepsykolog 

1 Psykolog 

1 Konsulent for Specialundervisning 

1 Overassistent 

 

Med kun 4 ansatte har Qeqqani MISI svært ved at honorere borgernes behov på en for alle parter 

tilfredsstillende måde. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Der er ingen lovhjemmel under skolens regi at ansætte psykoterapeut, men der er lovhjemmel for 

MISI/PPR-funktionens ansatte, hvor en opnormering på dette område vil kunne løfte arbejdet 

omkring børn og unge. En ekstra ansat i Qeqqani MISI vil derimod kunne, igennem sin faglige 

uddannelse og certificering yde bistand, som er begrundet i et faglig ansvarligt grundlag og ikke 

mindst for eleven er retssikret. 
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Eksempler på opgaver, som man kan arbejde med inden for området: 

- styrke det svære arbejde med multihandicappede elever 

- give relationsarbejdet mellem lærer og elev i almindelighed et løft 

- arbejdet omkring mental modstandskraft og robusthed hos børn 

- styrkelse af forældres og fagprofessionelles mentalisering 

 

Qeqqata Kommunia må endvidere fortsat udvikle en skolekultur, med strategier og praksis, der 

tilgodeser alle skolens aktører mulighed for en øget mulighed for deltagelse med særligt fokus på 

læring, kreativitet og trivsel under pædagogiske rammer i den tilrettelagte undervisning, og her 

indgår Qeqqani MISI som en vigtig og nært samarbejdspartner, til at kunne løfte bistand for børn og 

deres familier med behov for specialpædagogisk bistand i folkeskolen. 

 

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Der er ikke midler til ansættelse af en psykoterapeut eller psykolog på hver skole, idet der kun er 

midler til én ansættelse. En placering i Qeqqani MISI vil medføre en forøgelse af budgettet for 

MISI. En psykolog og Konsulent for specialundervisning ligger på lønramme 32, i kroner på 

37.171,69/ 446.060,28 kr. årligt. En psykolog med autorisationsbevis fra Dansk Psykolognævn får 

tillæg på 40.350,27 kr. Årligt. En opnormering vil derudover omkostningerne vedr. Tjenesterejser, 

kurser, administration m.v. være højere. Administrationen vil i samarbejde med Qeqqani MISI 

vurdere hvilken af ovenstående skal ansættes efter behov, der er i Qeqqata Kommunia.  

 

Administrationens vurdering  

Administrationen finder det vigtigt, at nyansættelser placeres i godt fagligt niveau, ligesom 

stordriftsfordele skal udnyttes. Område for Uddannelse indstiller dermed, at kommunalbestyrelsens 

budget med kr. 500.000 til ansættelse af psykoterapeut i folkeskolerne flyttes til Qeqqani MISI samt 

at Qeqqani MISI dermed kan arbejde med opkvalificeringsarbejde vedr. specialundervisnings- og 

foranstaltningsarbejde indenfor området. Opnormering vil afhjælpe Qeqqani MISIs bistand og 

foranstaltninger for udsatte børn og deres familier i folkeskolen, og vil dermed kunne løfte Qeqqata 

Kommunias mål og visioner om tidlig indsats for børn og unge med behov.  

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalget, 

-at flytte 500.000 kr. af afsatte midler til psykoterapeut til opnormering af Qeqqani MISI 

-at punktet videresendes til Økonomiudvalget 

 

Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 27. februar 2017 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at flytte 500.000 kr. af afsatte midler til psykoterapeut til opnormering af Qeqqani MISI 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Årshjul for Qeqqani MISI 2016/2017 
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Punkt 06 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 

Journalnr. 06.03.01 

 

Baggrund 

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte (og 

overforbrugte) anlægsmidler fra 2016 til 2017 for de på bilaget anførte igangværende anlægssager.  

Der er indgået kontrakt eller aftale om arbejdet på de fleste af de igangværende anlægssager. 

 

Regelgrundlag  

Kasse og regnskabsregulativ. TMU er ansvarlig for konto 7-området. 

 

Faktiske forhold 

Liste over hvilke anlægsarbejder det drejer sig om fremgår af bilag 1. Det omfatter både 

anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter samt fælleskonto-sager. 

 

Bæredygtigheds konsekvenser 

Neutral, bevillingsfremføring er nødvendig for afslutning af allerede igangsatte arbejder. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor 

der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu kan projektet stoppes på det nuværende stade, hvis 

det ikke længere findes aktuelt. 

For anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er 

færdig og mangelafhjælpning i 1-årsperiode er afsluttet.  

 

Administrationens vurdering 

For arbejder hvor entreprenør er startet, skyldes behovet for overførsel, dels at entreprenørerne er 

forsinket, dels at der har været afsat større beløb i budget 2016 end entreprenører har kunnet nå at 

udføre arbejde for sidste år.  

For de overforbrugte anlægsmidler, skyldes overforbruget at der ved budgetlægning var skønnet en 

større andel af arbejdet udført iår men det blev allerede udført/afregnet sidste år. Overførslen sker 

da i form af en negativ overførsel. 

 

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling 

Teknik- og Miljøområdet indstiller til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse, 

 

-at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 i alt 57.569.308 kr, sker fordelt på de 

enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1 

 

Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 6. marts 2017 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 i alt 57.569.308 kr, sker fordelt på de 

enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1 
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Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Tabel 1 Overførsel af ikke-forbrugte (eller mere-forbrugte) anlægsbeløb fra 2016 til 2017. 

2.  Tabel 2 beløb der ikke overføres. 
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Punkt 07 Pulje til kloakering i Maniitsoq og Sisimiut 

Journalnr. 25.03.00 

 

Baggrund 

Der er på konto 72-42-00-50-61 blevet afsat 3.000.000 kr. i 2017 til anlæg af nye kloakker i 

Maniitsoq og Sisimiut. 

 

Regelgrundlag  

Det lovmæssige grundlag for bortskaffelse af spildevand er Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10. af 12. 

juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. Ifølge denne §4 stk. 3 skal kommunen have 

vedtaget en spildevandsplan for byerne inden 1.8.2018. 

 

Faktiske forhold i Maniitsoq 

I flere områder i de gamle bydele har boligejerne endnu ikke mulighed for umiddelbart at slutte sig 

på hovedkloak. Det drejer sig i den østlige bydel hovedsageligt om områderne 

Nalunnguartarfissuaq, Savinnut, Iluliumaneq og Ivissuit, i den vestlige bydel Akerput, Imeqarfik og 

Qaqqaralak. 

 

Beboerne på Nalunnguartarfissuaq har flere gange i årenes løb henvendt sig til Området for Teknik 

og Miljø med ønske om, at der anlægges kloakledning i dette byområde. 

 

Ved møde i TMU 5/2011 blev det godkendt, at der gives mulighed for anlæg af en fælles 

spildevandsledning i privat regi, som Qeqqata Kommunen vil kunne overtage driften af 

vederlagsfrit. Der er dog ikke efterfølgende fra forslagsstillernes side taget noget initiativ til at 

anlægge kloak på Nalunnguartarfissuaq.  

 

Området for Teknik og Miljø har endvidere i tidens løb modtagere flere uformelle forespørgsler om, 

hvornår der skal anlægges kloak på Savinnut. 

 

Området for Teknik og Miljø vil foreslå, at man i første omgang anlægger en hovedkloak på 

Nalunnguartarfissuaq, som vil kunne betjene 7 huse, som endnu ikke har kloak. Samlet længde vil 

være cirka 175 meter. Den nye hovedkloakledning er planlagt tilsluttet den nedre strækning af den 

nuværende hovedkloak, der forløber langs Ortooqqap Aqqutaa. 

 

Efterfølgende foreslås etape 2 gennemført i området ved Savinnut, hvor der til en 

hovedkloakledning vil være mulighed for at tilslutte 11 huse. Samlet længde vil være cirka 140 

meter. Den nye hovedkloakledning ønskes tilsluttet den øvre strækning af hovedkloakken på 

Ortooqqap Aqqutaa. 

 

Der er vedlagt kortskitser med tænkte ledningsforløb for de 2 nye kloakstrækninger. Endelig 

fastlæggelse af ledningstracéerne vil finde sted, når sneen er smeltet og det bliver lettere at danne 

sig et overblik over terrænforholdene. 
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Faktiske forhold i Sisimiut 

Der er flere boligområder i Sisimiut der mangler at blive kloakeret, for en del områder vil det dog 

være nødvendigt med større projekter incl. kloakpumpebrønde. For et mindre beløb som 1,5 mil kr. 

kan der kun udføres en mindre forlængelse af eksisterende hovedkloak med gravitationsledning. 

OTM Sisimiut har modtaget ønsker fra beboere ved Kaaliikassaap Aqq. om kloaktilslutning, og det 

er en af de veje hvor udledning af gråt spildevand giver flest gener for asfaltvejen. Samtidig er 

bebyggelsen overvejende dobbelthuse, hvorfor selv en mindre kloakforlængelse vil kunne give ret 

mange boliger mulighed for tilslutning.  

Det skønnes at koste 1,5 mil kr. at forlænge hovedkloak Kaaliikassaap Aqq. ca. 150m med 8 

tilslutningsbrønde, idet der skal foretages udsprængning for hele strækningen og efterfølgende 

genasfaltering af vej. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ved anlæg af en hovedkloak vil boligejerne få mulighed for at gå bort fra natrenovationsordningen, 

alternativt slamtanketømning, for det sorte spildevands vedkommende. Anlæg af en kloak giver 

tilligemed mulighed for at eliminere udledning af gråt spildevand til terræn. 

Som del af bæredygtighedsprojekt er udarbejdet projekt nr. 27 ”Undgå udledning af gråt spildevand 

på terræn” rev udgave juni 2013 omhandlende kloakering i Sisimiut, Maniitsoq, Kangerlussuaq og 

Kangaamiut. I denne rapport opgøres, at en kloakering af de nemmeste 50% af boliger med grå 

spildevandsudledning i Sisimiut og Maniitsoq vil koste kommunen ca. 53 mil kr. til 

hovedkloakledninger. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Hvis der antages en overslagspris på 6.000 kr. for anlæg af løbende meter kloak over terræn, vil 

gennemførelsen af etape 1 i Maniitsoq koste omkring 1.200.000 kr. til 1.050.000 kr. 

 

Gennemførelsen af etape 2 i Maniitsoq vil koste omkring 840.000 kr. 

 

Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq har aftalt med OTM i Sisimiut, at bevillingen på 3 mio. 

kroner deles ligeligt med 1,5 mio. kr. til hver bys kloakprojekt. 

 

Gennemførsel af forlængelse hovedkloak Kaaliikassaap Aqq. i Sisimiut skønnes at koste 1,5 mil kr.  

 

Budget år 2017, Nye kloakker, 1000 kr 

Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 

72-42-00 Nye kloakker fælles   3.000 -3.000 0 

72-42-10 (ny) Nye kloakker Sisimiut 0 1.500 1.500 

72-42-20 (ny) Nye kloakker Maniitsoq 0 1.500 1.500 

 I alt 3.000 0 3.000 

 

Administrationens vurdering 

Indtil der er udarbejdet et forslag til spildevandsplan der nærmere prioriterer mellem de enkelte 

byer/bygder og prioriterer mellem de enkelte kloakstrækninger, skønnes de her opstillede 

strækninger at være dem der giver mest nytte for kloakeringsudgiften. 
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Administrationens indstilling 

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget og Økonomiudvalget: 

  

-at den samlede beløbsramme til nye kloakker fordeles ligeligt mellem Sisimiut og Maniitsoq by 

som opstillet i tabel herover 

 

-for Maniitsoq at: Etape 1 af etablering af ny hovedkloak søges gennemført i 2017 på 

Nalunnguartarfissuaq 

 

-etape 2 søges gennemført i 2018 på Savinnut 

 

-for Sisimiut at: kloakledning i Kaaliikassaap Aqq. forlænges år 2017 

 

Teknik- & Miljøudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 6. marts 2017 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Teknik- & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at den samlede beløbsramme til nye kloakker fordeles ligeligt mellem Sisimiut og Maniitsoq by 

som opstillet i tabel herover. 

 

-for Maniitsoq at: Etape 1 af etablering af ny hovedkloak søges gennemført i 2017 på 

Nalunnguartarfissuaq 

 

-etape 2 søges gennemført i 2018 på Savinnut 

 

-for Sisimiut at: kloakledning Kaaliikassaap Aqq. forlænges år 2017 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Kortbilag med forslag til ledningsføring på Nalunnguartarfissuaq 

2. Kortbilag med forslag til ledningsføring på Savinnut 

3. Kortbilag Kloakledning Kaaliikassaap Aqq. Sisimiut. 
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Punkt 08 Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2017 

Journalnr. 06.16.00 

Baggrund 

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

kr. til pulje til bæredygtighedsprojektet.  

 

Regelgrundlag  

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

 

Faktiske forhold 

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

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

tværgående projekter.  

 

I 2016 blev der afsat 2.500.000 kr. til i alt 13 delprojekter, hvoraf 200.000 gik til borgerpuljen, af 

det afsatte midler er der brugt 1.580.000 kr., dette skyldes forskellige årsager med igangsættelse af 

projekter, og derfor har man i 2016 haft fokus på projektlederkurser og chefgruppens ejerskab til 

bæredygtighed.  

 

Tabel 1. Fordeling af midlerne for 2017 fra ansøgte midler til 19 delprojekter  

hvoraf 200.000 går til borgerpuljen. 
Nr. Delprojekt Status Tiltag Ansøgt 2016 

1 Meeqqerivitsialak ”Meeqqerivitsialak” 

har haft mere fokus på 

børn mellem 3-6 år. 

Hvor man benyttede 

Læringsdialog 

”Oqaloqatigiinnikkut 

Ilitsersuineq” (O.I.) 

som værktøj 

Ressourcegruppen skal 

videre formidle det til 

vuggestuepersonalet, til 

implementering i hele 

Qeqqata Kommunia 

inklusive alle bygderne. 

66.000 66.000 

2 Forældreansvar 

daginstitutioner 

Der blev afholdt 

temadage i Sisimiut og 

Maniitsoq om ”den 

svære samtale med 

forældre” med 

stueansvarlige på 

daginstitutionerne. 

I år vil man koncentrer sig 

om de 0-3 årige, ”Den 

tidlige indsats” som også 

står beskrevet i Qeqqata 

Kommunias planstrategi 

under bedre børneliv.  

40.000 40.000 

(a Bæredygtig 

forsyning med 

Mistbænke i 

daginstitutioner 

Dyrkning af kartofler 

konkurrence. 

Daginstitutioner 

betragter konkurrencen 

som vellykket med 

præmie motiverer 

daginstitutionslederne 

og medarbejderne. 

Daginstitutioner der har 

dyrket fleste kartofler. Men 

vi fandt ud af at det er lige 

så vigtigt at have 

dokumentationer som 

billeder fra 

daginstitutionerne, at 

børnene inddrages til 

konkurrencen.  42.500 42.500 
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4 Helhedsorienteret 

skole 

Forbedret samarbejde 

og brug af ressourcer 

mellem skole og 

fritidspasningstilbud 

Fortsættelse af 

læseindsatsen i skoleåret 

2017/2018, yderligere 

indførsel af 7 gode vaner, 

brobygning, 

personalekursus i 

robusthed, og bedre 

forældreansvar 

100.000 100.000 

6 Fjernundervisning 

bygder 

Fjernundervisning i 

bygder er endnu ikke 

igangsat udover 

Granny Cloud-

projektet i Maniitsoq-

området 

Læse- og skriveløft via 

iPad 

Ansøgning drejer sig om at 

få en aftalepakke med et 

firma, der tilbyder 

værktøjer, der støtter og 

inspirerer læsning og 

skrivning i alle fag. 

Værktøjerne giver 

endvidere støtte til 

ordblinde elever og elever 

med læse- og 

skrivevanskeligheder. 142.800 142.800 

7 Bygdeelev-

integrering 

Skabe bedre 

brobygning mellem 

bygdeskole og 

hovedskole 

samarbejdet og fagligt 

løft hos bygdelever 

samt bygdelærere. 

Årets projektgruppe tildelt 

100.000 kr. for tiltag 

indenfor 

bygdeelevintegreringsproje

ktet 

100.000 100.000 

8 Nutaaliorfik Nutaaliorfiks 

nedlæggelse i maj 2016 

blev alle aktiviteter 

blokeret. Kommunens 

bevilling (200.000 kr) 

til færdiggørelse af 

elinstallationen er ikke 

udnyttet af denne 

årsag. Der er af 

kommunen søgt om 

støtte fra Nordisk 

Ministerråd (500.000 

kr). Afgørelse 

forventes i juni 2017.  

Uddannelse af folkeskolens 

lærere er prioriteret. Man 

vil arbejde med de 

modeller og udstyr der er 

anskaffet tidligere med 

støtte fra Nordisk 

Innovationsfond ( 

varmepumper), udstyr til 

tegl- og 

keramikfremstilling for at 

videreudvikle 

undervisningstiltag for 

folkeskolens lærere 

245.000 200.000 

10 Efteruddannelse 

kommune 

Efteruddannelse har 

man ikke fokuseret så 

meget på tidligere. 

For at sætte fokus på 

efteruddannelsesmulighede

r i Kommunen ansøges der 

om midler der kan bruges 

på tværs i QK. 300.000 300.000 
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14 Bedre familieliv Forebyggelsesseminar 

og 

oplysningskampagner 

Uge 46 "Sundhedsuge" 

oplysningsvirksomhed til 

forskellige uddannelses 

steder & borger med bygd 

tur. Nye tiltag indtænkes 100.000 177.400 

16 Frivillighedspolitik Afholdelse af 

frivillighedsseminar i 

Sisimiut og Maniitsoq 

Der var efterspørgsel på 

lignende seminar i 

bygderne. Særligt 

Kangaamiut og 

Kangerlussuaq, derfor vil 

vi gerne afholde 

frivillighedsseminar i disse 

bygder. Samt sikre fortsat 

udarbejdelse af 

frivillighedspolitik i QK. 30.000 30.000 

18 Seniorsurf Der er anskaffet 2 

bærbar computer til 

Itilleq at ældre i Itilleq 

skal læres op af 

frivillige ældre 

skoleelever i skolen 

Ældreforeningen i 

Kangaamiut er den eneste 

ældreforening i Qeqqata 

Kommunias bygder med 

omkring 20 medlemmer. 

Foreningen er meget aktiv  15.000 15.000 

25 Biogas og 

kompostering 

Forsøg med 

muldtoiletter 

Sarfannguit og 

erfaringsopsamling, 

samspil med 

kompostering af 

madaffald 

Opsætning af muldtoiletter 

på vandreruter - med 

tilhørende udhus 

300.000 300.000 

29 Grønt 

regnskab/miljøledel

se 

Samtlige bygninger har 

fået besøg, hvor 

formålet og det 

praktiske omkring 

projektet blev 

gennemgået. Der blev 

uddelt infomateriale og 

bygningen blev 

gennemgået for 

ressourcebesparelser 

og miljøpåvirkning.  

Udvælge flere bygninger.  

Arbejde mere med data for 

de allerede inddragne 

bygninger. Arbejde på 

yderligere at inddragne 

bygningers personale 

selvkørende mht. 

dataindsamling og 

databehandling. 

88.500 88.500 

31 Erhvervsudvikling Iværksættere skaber ny 

innovation, nye 

eksportmuligheder, 

arbejdspladser og 

udvikler erhvervslivet. 

Derfor har de en 

positiv indvirkning på 

landets økonomi og 

udvikling. 

Arctic Circle Business vil 

afholde iværksætter kurser 

og at der etableres en 

moderne 

opformeringsfabrik i 

Sisimiut i samarbejde med 

Qeqqata Kommunia, 

Sisimiut Havneråd, og den 

danske virksomhed (Clean 

Greenland). 124.840   

32 Turisme Afmærkning er 

vandreruter er igangsat 

Afmærkninger fortsættes 

mellem Sisimiut, 

Assaqutaq og Sarfannguit 250.000 250.000 
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Bæredygtige konsekvenser 

Prioritering af de 2,5 mio. kr. skulle gerne opstarte flere af de undersøgte delprojekter. Det skal 

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

kunne prioriteres indenfor disse midler og skal fortsat afsættes særskilt.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

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

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

fokus på bæredygtighed. 

 

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

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

om at tilføre kommunen flere udgifter og store administrative byrder.   

 

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

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

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

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

sprede viden til andre dele af Grønland og Arktis. 

 

Administrationens vurdering 

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

uddannelses- og bedre familieliv samt turismeprojekter bør de projekter have et relativt højt fokus i 

uddelingen. Desuden vil det være ønskeligt at prioritere projekter, som berører mange dele af 

samfundet og/eller kommunen, så der bliver flere synlige effekter af bæredygtighedsprojektet. 

 

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

samt vandrerute omkring 

Maniitsoq øen 

  a.Hvaludkigspost i 

Maniitsoq 

Ved hvaludkigsposten 

er der opført hvalkæber 

Der planlægges opførsel af 

et helt kvalskelet ved 

udkigspost, i samarbejde 

med en konservator 150.000 150.000 

  c. Extrem sport Med baggrund i Paolo 

Barghini, medejer af 

XRO (Extreme Races 

Organization, Italien) 

og deres repræsentant i 

Norge (Frode Lein) er 

det nu lykkedes at 

planlægge et ”Test 

”Run” her i vort 

bagland, i begyndelsen 

af april måned i år. 

Der er udarbejdet 

detaljerede planer for det 

endelige løbs udformning 

med 4 løbsdage Dag 1: 

43,2 km. Start ved 

Iskappen og overnatning 

ved Kellyville. Dag 2: 42.5 

km. Overnatning 

Kanocentret. Dag 3: 50.2 

km. Overnatning 

Innajuattoq og dag 4: 52,3 

km. Sisimiut. 120.000 60.000 

36 Borgerpulje Uddeling 2 gange årligt   200.000 200.000 

I alt       2.652.440 2.500.000 
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 Bedre familieliv med indsats for oplysningskampagner vedr. seksuelle krænkelser, misbrug 

og selvmord, og sundhedsuge for Kommunen 

 Bygdeelevintegrering for at skabe bedre brobygning og øget forældre ansvar 

 Nutaaliorfik færdiggørelse af installationsarbejdet af ler brændingsovn og oplæring af 

folkeskolelærer.  

 Heldagsskole med igangsættelse af læseindsats, og udvikling af personale 

 Forældreansvar i daginstitutioner med udarbejdelse af læringsmål for de 0-3 årige 

 Dyrkning af grønsager i dagsinstitutioner med fokus på forankring med at dyrke egne 

grønsager ”Naatsitsisa” der i fremtiden kan være med til, at man på et omfang er 

selvforsynende i grøntsager. 

 Turisme udvikling i hele regionen med afmærkninger af vandreruter, og opsætning af 

muldtoiletter på vandreruter, og videreudvikling af hvaludkigspost ved Maniitsoq, 

yderligere at man foretager et testrun for Extreme sport mellem Kangerlussuaq og Sisimiut 

 

For erhvervsudviklingsprojekterne anser administrationen, at det ansøgte midler er tildelt igennem 

servicekontrakten samt, at man skal være påpasselig med at støtte enkelte firmaer. 

 

Indstilling  

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse 

 

-at de 2½ mio. kr. fordeles i henhold til bilaget, og som fremstår på tabel 1 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Oversigt over status, tiltag og midler til delprojekterne i bæredygtighedsprojektet 2017 
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Punkt 09 Plan for erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats i bygder i Qeqqata Kommunia 

 

Journalnr. 67.05 

Baggrund  

Selvstyret har i Finansloven 2017 afsat 7,588 mio. kr. til indsats for bygderne, der fordeles ligeligt 

mellem kommunerne.. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og 

Udenrigsanliggender ønsker at midlerne udbredes til flere af kommunens bygder. Det kan f.eks. 

være udvikling og afholdelse af kurser og workshop, eller udvikling af investeringsprospekter for et 

eller flere steder i Kommunen. 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. Midlerne 

kan eksempelvis anvendes til at arrangere og afholde kurser, seminarer o.l., foretage forbedringer 

af, og indkøb til servicehuse samt udarbejdelse af turismeprospekter. 

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 er 100% finansiering fra Selvstyrets side af 

bygdeindsatsen i 2017. Der er således ingen kommunale økonomiske udgifter men en række 

administrative konsekvenser, da kommunerne skal stå for planlægningen og koordinering af 

midlerne. 

Administrationens vurdering  

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

hidtidige planlægning med UNESCO verdensarvsområde fortsætte, og som nyt at få afholdt 

turismeseminar i Kangerlussuaq for hele kommunen. 

Der bør således straks afsættes 300.000 kr. til fortsættelse af disse planer. Som økonomiudvalget 

godkendte ved deres møde d. 14. februar 2017, om at tildele 50.000 kr. til Unesco og 250.000 kr. 

for turisme seminar i Kangerlussuaq samt bygdebestyrelserne skal fremkomme med ønsker til 

fordeling af det 1,295 mio. kr. 

Det er også administrationens vurdering, at bygdebestyrelsernes forslag bør prioriteres. Derfor har 

borgmesteren og bygdebestyrelsesformænd holdt møde d. 6 marts 2017 og diskuteret mulighederne 

med ønsker og at man ved fordeling af bygdepuljen prioriterer hvilke tiltag bygderne ønsker at få 

igangsat, og at disse tages udefra bygdernes behov og blevet enige om en fordeling i henhold til 

vedhæftede bilag der ligeledes fordeles ligeligt som Selvstyret også foretager imellem bygderne. 
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Indstilling  

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,  

-at 1,295 mio. kr. afsættes med prioritering af bygdebestyrelsens ønsker, og at disse tiltag 

koordineres med bygderne og Område for Teknik og Miljø (OTM) samt stabsfunktionen 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

 

Bilag  

1. Fordeling af midler for Erhvervs- og beskæftigelsespulje ved bygder 2017 

2. Brev til Qeqqata Kommunia fra NaalakkersuisoqVittus Qujaukitsoq vedr. midler til Erhvervs- 

og arbejdsmarkedsudvikling i bygder 2017 
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Punkt 10 Placering af nyt salgsbræt   

Journalnr. 73.01.50  kt. 70-02-00 

 

Baggrund 

Der er under TMU møde nr. 09.16 d. 6. december 2016 og senest i ØU nr. 10.16 møde d. 13. 

december 2016 blevet besluttet at 9 mio. kr. fra renoveringspuljen 70-02-00 anvendes til opførelse 

af et nyt salgsbræt i årene 2017 og 2018. 

   

Denne indstilling handler om at tage en beslutning omkring placering af et nyt salgsbræt i Sisimiut. 

Der er efter en del undersøgelser fundet en placering i byen som har en central beliggenhed. 

Nuværende salgsbræt er forældet og overholder ikke arbejdstilsynets krav som arbejdsplads ikke 

mindst byggeloven og bygningsreglementets krav. Salgsbrættet har i de seneste år kørt på 

dispensation fra selvstyret som salgsbræt uden godkendelse fra veterinærmyndighederne som 

slagtervirksomhed. I 2016 blev der konstateret skimmelsvamp inde i bygningen som forårsagede en 

midlertidig lukning imens en sanering af skimmelsvamp pågik.  

 

I forbindelse med den nye placering har Teknik og Miljø haft tæt dialog med lokale fanger- og 

fiskerorganisationer, fanger- og fiskerkonsulent samt medarbejderne som til daglig benytter sig af 

salgsbrættet. Således er deres ønsker på forhånd undersøgt nærmere. I forbindelse med den nye 

placering er der ikke indkommet indvendinger eller bemærkninger da man mener at placeringen er 

optimalt i forhold til de muligheder som ligger i bymidte med hensyn til placering af 

erhvervsvirksomheder/butikker.  

 

Udvidelse af bygning på nuværende placering har været på tale, dog vil der i den forbindelse ske en 

længerevarende lukning af salgsbrættet under udvidelsen.  Dette vil ikke være optimalt for brugerne 

da det vil medføre at fangerne i stedet vil sælge provianter ulovligt og uden kontrollerede forhold. 

Ikke mindst ligger nuværende salgsbræt på et byggefelt hvor der kan risikeres, at der er langt til fast 

fjeld hvilket vil medføre højere anlægsudgifter. Under anlægsfasen er det muligt at flytte 

salgsbrættet midlertidigt, men dette vil også bare medføre højere anlægsudgifter.  

 

Som en tredje løsning er det muligt at indkøbe eksisterende bygninger og 

nedrive/ombygge/udvide/opføre på eksisterende fundament, dog er det vurderet at indkøb af 

bygninger i midten af byen vil forhøje anlægsudgifterne unyttigt og en del udgifter som kunne gå til 

forbedring af arbejdspladsen vil blive tabt.  

 

Den nye placering ligger centralt og inde i kommuneplanområde som er godkendt til 

erhvervsvirksomheder og butiksområde. Ikke mindst vil den nye placering medføre forbedring af 

vejforløb samt vil det give mulighed for at udvikle byplanområdet til sit formål. I forbindelse med 

anlæggelsen vil der ikke være ekstra omkostninger i forbindelse med indkøb af bygning, lukning af 

salgsbræt samt flytning af salgsbræt og der kan fokuseres på ny anlæggelse. Den nye placering tager 

hensyn til de omkringliggende bygninger og infrastruktur dog vil der efter godkendt placering 

skulle udarbejdes nyt kommuneplantillæg for området da byggefeltet er et nyt byggefelt. Se ny 

placering på vedhæftet bilag ikke mindst gældende kommuneplan.  

 

Regelgrundlag  

Kommuneplan for Sisimiut er gældende. Dertil er alle udgifter til opførelsen af ny salgsbræt ikke 

mindst byggemodning og stikledninger afholdt af kommunen 
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Faktiske forhold 

Det eksisterende salgsbræt er i dag ca. 170 m2 stort og de seneste undersøgelser viser, at arealet 

ikke er stort nok til medarbejderne kan udføre deres arbejde optimalt. Ikke mindst er det for 

fangerne ikke optimalt med de faciliteter der forefindes ikke mindst er der ikke tilstrækkelig 

muligheder for at behandle deres kød.  

 

Det eksisterende salgsbræt er placeret centralt i østlig bymidte nær Brugsen og Tele post samt andre 

butikker og virksomheder. I nærheden er der også et busstop hvilket betyder, at salgsbrættet ikke er 

placeret dårligt da det gør, at borgerne har let adgang til salgsbrættet og ikke mindst de ældre 

borgere som til dagligt benytter salgsbrættet. 

 

At bygge det nyt bræt på eller ved siden af eksisterende placering ville også medføre en stor 

økonomisk risiko pga. uheldige geologiske formål i området. Eksisterende byggerier og byggerier 

under opførelse i området har haft problemer med fundering, hvilket har medført forholdsvis store 

meromkostninger. Med andre ord ville det medføre mindre byggeri til samme budget, hvis 

budgettet skal holdes, da fundamentet ville medføre større omkostninger. 

 

Den nye placering indeholder samme type af muligheder dog vil den være placeret på vestlig del af 

bymidten hvilket vil betyde at fangere og fiskere vil havde forbedret adgang. Den nye placering vil 

ligge tæt på forsamlingshuset, den lokale bager, banken, eks. busstoppested, Pisiffik, lille Brugsen 

m.v. alt i alt vil det betyde at det nye salgsbræt vil blive mindst lige så attraktivt som nuværende 

salgsbræt.  

 

Den nye placering vil dog medføre ændring i vejtrace og profil men det vil kun betyde en mulighed 

for at forbedre køretrafikken i bymidten.   

 

Bæredygtige konsekvenser 

En ny bygning vil betyde, at man på mange møder kan gennemtænke de mange bæredygtige 

aspekter der er i forhold til eksisterende forhold f.eks. 

- Bedre arbejdsmiljø 

- Bedre vedligeholdelse af bygning 

- Forbedret salg af grønlandske provianter for medarbejderne 

- Forbedret slagtermuligheder for fangerne 

 

Bygningen er i dag forældet og vedligeholdelsen kan ikke anses som bæredygtig længere. Et nyt 

salgsbræt vil betyde, at man på eksisterende byggefelt river det gamle salgsbræt ned som derfor 

også betyder, at det vil åbne muligheden for at et nyt byggefelt kan søges af en privat 

erhvervsdrivende virksomhed eller af kommunen, hvis der er andre planer som passer til brug af 

byggefeltet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

På konto 70-02-00 er der afsat i alt 9 mio. kr. til opførelse af nyt salgsbræt som er frodelt på 5 mio. 

kr. i 2017 og 4 mio. kr. i 2018. dertil er der på konto 70-52 afsat midler til vedligeholdelse af 

slagsbræt som i 2017 vil gå til projektering af nyt salgsbræt. I 2017 vil projektering og opstart af nyt 

salgsbræt forekomme med færdiggørelse og ibrugtagning i 2018.  
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Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer den nye placering som at være den optimale løsning i forhold til 

kommuneplanen og de eksisterende byggefelter som forefindes i byplanen.  

 

OTM har inddraget brugerne (KNAPP og SAAPP), medarbejderne på brættet samt fanger- og 

fiskerkonsulent som alle synes at den nye placering vil være den optimale løsning.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget skal der selvfølgelig tages hensyn til de 

omkring liggende bygninger.  

 

Som tilføjelse til det nye salgsbræt ønsker brugerne, at man i projekteringen medtager mulighed for 

at kunne sælge varme grønlandske retter. Ikke mindst har fanger og fisker foreningerne påpeget at 

man fra fangernes side ønsker bedre muligheder for at slagte dyr under kontrollerede forhold idet 

mange slagter deres dyr i havnen eller andet steds i byen. Dette er en risiko for forurenet kød som 

kan undgås i fremtiden, og som man i dag ikke har fuld mulighed for at kontrollere fra kommunens 

side.  

 

Ønskerne vil blive betragtet under planlægningen og projekteringen mht. realiserbarhed ift. det 

afsatte anlægsbudget og det kommende driftsbudget.  

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles til Teknik og Miljøudvalget godkendelse, og senere til økonomiudvalgets 

godkendelse,  

 

-at man opfører et nyt salgsbræt på anviste placering som vist i bilag 1 og bilag 2 og at der i den 

forbindelse udarbejdes et nyt kommuneplantillæg for området. Hvor byggefeltet på brættet 

indarbejdes i kommunalplantillægget iht. de vedhæftede bilag 

 

Teknik og Miljøudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 6. marts 2017 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Teknik og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at man opfører et nyt salgsbræt på anviste placering som vist i bilag 1 og bilag 2 og at der i den 

forbindelse udarbejdes et nyt kommuneplantillæg for området. Hvor byggefeltet på brættet 

indarbejdes i kommunalplantillægget iht. de vedhæftede bilag 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag: 

1. Oversigtskort over placering mål 1:1000  

2. Oversigtskort over ny placering 1:500  

3. Oversigt over ledningsnet 1til 1500 

4. Gældende kommuneplan for nyt salgsbræt: Lokalplan C2b 
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Punkt 11 Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 for erhvervsområde 800-B8 Sisimiut 

Journalnr. 16.03.01.01 

 

Baggrund 

Der er løbende efterspørgsel efter nye erhvervsområder i Sisimiut både til etablering af nye 

virksomheder og til udflytning af virksomheder fra de centralt beliggende erhvervsområder i byen. 

Samtidig skal der etableres ny forbindelsesvej gennem området øst for det eksisterende B-8 ved 

Ulkebugten og vejforbindelsen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut. 

  

Regelgrundlag  

Forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 

2010, om planlægning og arealadministration og 

Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov om planlægning og 

arealanvendelse Landsplanredegørelse, reservation af arealer, mulighed for forlængelse af 

udnyttelsesfrist, offentliggørelse af ventelister, fjernelse af plan- og arealklagenævnet, m.v.) 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på 

miljøet og betaling for miljøtilsyn, med bilag 1 og 2. 

 

Faktiske forhold 

Med dette kommuneplantillæg etableres en planlægning der på den ene side samler de eksisterende 

erhvervsområder i den østlige del af Sisimiut (B8, B7 – det stort set udbyggede erhvervsområde 

vest for højskolen og erhvervsområdet omkring Gl. Heliport) i et kommuneplantillæg med flere 

detailområder   
  
Med kommuneplantillægget sikres tillige mulighed for en endnu bedre udnyttelse af de foretagne 

investeringer i vejanlæggene langs Ulkebugten og en bedre udnyttelse af de eksisterende 

erhvervsområder. Særligt området omkring Gl. Heliport kan udnyttes til flere mindre 

erhvervsvirksomheder og der sikres mulighed for at etablere en tankstation ved adgangen til 

baglandet så den omfattende trafik med snescootere gennem byen for at tanke kan minimeres. 

Langs Ulkebugten skabes mulighed for at nedsprænge fjeldet i en dybde på 30 – 40 m så der på den 

ene side skabes fyld til opfyldning af de lavvandede arealer langs sydsiden af Ulkebugten, på den 

anden side skabes mulighed for etablering af erhvervsvirksomheder langs vejens sydside, samt 

etablering af lagerhaller m.v. ind i fjeldet, ved at udsprænge fjeldhaller.   

 

Kommuneplantillægget angiver et vejforløb i forlængelse af Ulkebugt vejen – som forventes videre 

ført til Kangerlussuaq så tung trafik kan benytte vejen langs Ulkebugten udenom boligområder. Der 

er angivet en vejforbindelse som en forlængelse af Aqqusinersuaq der foreslås etableret syd for den 

eksisterende grusvej, således at der sikres en byggemodning af nye erhvervsarealer med 

anlæggelsen af vejen. 

 

Ved Gl. Heliport lægges der op til at der byggemodnes arealer til mindre virksomheder og hangarer 

så der fortsat kan ske reparationer og vedligeholdelse af helikoptere i forbindelse med heliporten. 

Der er udlagt 3 byggefelter der er reserveret til hangarer. På arealerne nord for Gl. Heliport, foreslås 

byggemodnet til lidt større virksomheder, jfr. den i planen angivne opdeling. 

  

Ny byggemodning betales efter størrelsen af de erhvervede arealer i de enkelte 

byggemodningsområder. 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFB64B1DD-BB99-4178-A8C8-E6456B5491F1%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFB64B1DD-BB99-4178-A8C8-E6456B5491F1%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFB64B1DD-BB99-4178-A8C8-E6456B5491F1%7d
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Det er forudsætningen for udviklingen af erhvervsområdet at hundeområdet flyttes mod øst og 

senere mod nord når erhvervsområdet når ud til vandspærrezonen og efterhånden som der 

byggemodnes arealer til erhverv 

 

Langs elven fra Vandsø 5, sikres en bufferzone på 30 m fra elvens- eller kanten af de fugtige 

områder omkring elven og til de kommende erhvervs arealer. Arealerne omkring elven forventes 

senere detailplanlagt til rekreative formål. 

 

Der er i planen lagt vægt på at der sikres en velordnet adgangsvej til byen fra Kangerlussuaq, 

hvorfor der er indarbejdet bestemmelser om at oplag skal ske velordnet i containere eller 

lagerhaller. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Med en bedre udnyttelse af allerede foretagne investeringer og en øget tæthed i udnyttelsen 

forventes at der sikres en god økonomi i investeringerne i vejanlæg og forsyningsanlæg. 

Det er forventningen at spildevandsafledningen med tiden samles, pumpes og evt. renses, så der 

undgås en negativ miljømæssig påvirkning af Ulkebugten. 

Etablering af fjeldhaller vil sikre lagerarealer med meget billig opvarmning, frysning og køling da 

byggeri i fjeld sikrer stabile temperaturforhold. 

Der vil også være gode muligheder for at udnytte tagene på store lagerhaller og lign til solceller 

paneler o.lign. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Den byggemodning der skal foregå i området forventes på sigt at være udgiftsneutral gennem 

betaling fra de erhvervsvirksomheder der erhverver arealerne, Der kan dog blive tale om 

omkostninger til den overordnede byggemodning og hvor der foretages en omlægning af 

eksisterende forhold. 

  

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at giver en god baggrund for den fortsatte udbygning af 

erhvervsområderne Øst for Sisimiut. 

 

Indstilling  

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at forslag til kommuneplantillæg nr. 24 efter godkendelse af økonomiudvalget offentliggøres i en 

periode på 8 uger  

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Forslag til Kommuneplan tillæg nr. 24 til kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata 

Kommunia 
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Punkt 12 Forslag til kommuneplantillæg nr. 26, boligområde i Kangerlussuaq 

Journalnr. 16.03.01.01 

 

Baggrund 

Det har i mange år været kommunens politik at sørge for attraktive boliger til kommunens 

indbyggere, både som lejeboliger, men også med mulighed for at opføre egne boliger. Med en stabil 

udbygning med boliger fra de byggesæt kommunen årligt modtager fra selvstyret er der i 

Kangerlussuaq opført flere boliger end forventet, hvorfor der er behov for med et nyt plangrundlag 

at skabe mulighed for at fortsætte udbygningen med de boligtyper der efterspørges.   

 

Regelgrundlag  

Forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 

2010, om planlægning og arealadministration og 

Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov om planlægning og 

arealanvendelse Landsplanredegørelse, reservation af arealer, mulighed for forlængelse af 

udnyttelsesfrist, offentliggørelse af ventelister, fjernelse af plan- og arealklagenævnet, m.v.) 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på 

miljøet og betaling for miljøtilsyn, med bilag 1 og 2. 

 

Faktiske forhold 

Boligudbygningen i Kangerlussuaq er gennem de seneste år foregået med etablering af 

enfamiliehuse fordi det har været muligt at udnytte de byggesæt kommunen har modtaget fra 

Selvstyret.   

Den seneste boligventeliste fra INI viser at der er efterspørgsel efter enfamilie boliger på 4 rum, 

men også efter 2 og 3 rumsboliger.  

 

Der er i planforslaget udlagt byggefelter til 32 enfamilie boliger med 4 rum i en etage, hvoraf 11 

boliger er opført eller under opførelse og 9 byggefelter til boliger i 2 etager boliger hvor der kan 

etableres både boliger i 2, 3 og 4 rum i alt 36. med 4 boliger i hvert byggefelt. Disse boligblokke 

forventes at komme til at ligne de boligblokke de i forvejen er etableret i området. 

 

Med planen etableres der en mulighed for fortætning af de eksisterende områder, og dermed en 

mulighed for at sikre en bedre udnyttelse af eksisterende veje og forsyningsledninger.  

Udbygningen af området forventes at foregå i takt med at behovet for de forskellige boligtyper 

opstår.  

 

I området forventes der etableret den legeplads som Naalakkersuisut forærede bygden i forbindelse 

med bygdens 75 jubilæum. 

 

Kangerlussuaq Museum er beliggende indenfor planområdet og det er sikret at der i udbygningen 

kan indgå en reservation af arealer til en udbygning af museet eller etablering af udendørs 

udstillingsarealer. 

 

Indenfor delområdet er placeret bygninger der ikke længere benyttes og derfor forventes fjernet og 

dermed giver plads til nyt byggeri. Der ligger tillige bygninger der anvendes til lagerformål, som er 

vurderet at være foreneligt med områdets hovedformål som boligområde. 

 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFB64B1DD-BB99-4178-A8C8-E6456B5491F1%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFB64B1DD-BB99-4178-A8C8-E6456B5491F1%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFB64B1DD-BB99-4178-A8C8-E6456B5491F1%7d
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I delområdets østlige del er der indpasset 2 forslag til placering af et multihus. Det placeres i 

nærheden af servicecenter, skole, børnehave og den eksisterende bygdelegeplads og boldbane for at 

sikre at det let kan benyttes af disse institutioner og aktiviteter. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Indsatsen for at etablere nye attraktive og tidsvarende boliger i Kangerlussuaq skal ses som et led i 

fastholdelsen af bygden som et attraktivt bosted i Qeqqata Kommunia. Den primære placering af 

bygningerne med facaden mod syd giver gode muligheder for at anvende løsninger med udnyttelse 

af vedvarende energi, på tag og facader. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Byggemodningen er på nær nogle kortere boligveje gennemført og byggemodningen skal primært 

suppleres med stikledninger til de enkelte byggefelter for at forsyningsforholdene kan sikres og der 

skal alene etableres mindre boligveje for at adgangen til byggefelterne kan sikres. 

 

Byggemodningsomkostningerne i området vil blive betalt af de enkelte byggerier, hvad enten der er 

tale om privat eller offentligt byggeri. 

Der ses ingen nye administrative konsekvenser idet de offentlige udlejningsboliger overdrages til 

INI at administrere. 

  

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at planen rummer en god mulighed for på kort sigt at opfylde de 

forventede boligbehov i Kangerlussuaq. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at forslag til kommuneplantillæg nr. 26 for et boligområde i Kangerlussuaq udsendes i offentlig 

høring i 8 uger 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 for et boligområde i Kangerlussuaq. 
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Punkt 13 Nyt kommuneplantillæg nr. 32 for at muliggøre etablering af et nyt 

kirkegårdsområde i Nuliata nuua i Sisimiut 

Journalnr. 16.03.01.01 

 

Baggrund 

Kirkegården i Sisimiut er ved at nå sin maksimale kapacitet og har relativt dyre 

udvidelsesmuligheder. Med det baggrund har man ledt efter et større areal til etablering af en ny 

kirkegård, således der kan udarbejdes en mere fremtidssigtet plan for kirkegårdsforhold i Sisimiut. 

På den baggrund er kommuneplantillæg nr. 32 udarbejdet for at muliggøre etablering af en ny 

kirkegård på Nuliata nuua, i det nordlige Sisimiut.  

 

Regelgrundlag 

Forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 

2010, om planlægning og arealadministration og 

Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov om planlægning og 

arealanvendelse Landsplanredegørelse, reservation af arealer, mulighed for forlængelse af 

udnyttelsesfrist, offentliggørelse af ventelister, fjernelse af plan- og arealklagenævnet, m.v.  

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på 

miljøet og betaling for miljøtilsyn, med bilag 1 og 2. 

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelser og 

kirkegårde 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.47 af 28. november 1990 om kirkegårdes indhegning, omgivelser 

m.v. 

 

Faktiske forhold 

I perioden 2009-2014 blev der udført ca. 179 gravsteder svarende til ca. 36 begravelser pr år. 

Benyttes samme afstand mellem gravene på det resterende kirkegårdsareal som for de udførte 

mellem 2009-2014, vil den eksisterende kirkegård være fyldt ved udgangen af 2019. 

 

På grund af hældningen af terrænet på den eksisterende kirkegård er der en del aktivitet i 

undergrunden, hvor grave rykker sig langs hældningen. Det vurderes derfor, at det ikke er 

hensigtsmæssigt at fortsætte med at udvide den eksisterende kirkegård mod nord, da det vil have det 

samme problem. Desuden vil det give store omkostninger for en forholdsvis lille udvidelse, da der 

ikke er gode adgangsmuligheder for sandpåfyldningsmaskiner. 

 

Området i Nuliata nuua er i dag et friholdt område, primært fordi lufthavnen ligger for tæt på 

området. Særlige sikkerhedsregler ved ind- og udflyvning i lufthavnen begrænser området i højden, 

og dermed er det ikke muligt at opnå tilladelse/dispensation fra statens lufthavnsvæsen til at benytte 

arealerne til boligbyggeri.   

 

Kirkegården tænkes anlagt på de flade dele af arealet med opfyldning med sand til begravelserne, 

svarende til den måde man håndterer begravelserne i Maniitsoq. Der er i planen gjort plads til 

udstyr og toiletter, til et parkeringsareal og placering af midlertidig arbejdsvej som skal anvendes i 

forbindelse med påfyldning af sand samt mulighed for etablering af et stiforløb med opholdspladser. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ved at etablere en kirkegård i Nuliata nuua fremtidssikres kirkegårdsforhold til ca. 70-90 år. 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFB64B1DD-BB99-4178-A8C8-E6456B5491F1%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFB64B1DD-BB99-4178-A8C8-E6456B5491F1%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFB64B1DD-BB99-4178-A8C8-E6456B5491F1%7d
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Og et område der ellers har begrænsede muligheder for at blive benyttet, nyttiggøres ved etablering 

af nyt kirkegård i det pågældende område. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ingen direkte konsekvens af vedtagelse af kommuneplantillægget, da anlægsøkonomien 

håndteres i en bevillingssag. Der er vedlagt en tidligere økonomisk redegørelse udarbejdet af 

Området for Teknik og Miljø.  

På grund af placeringen af den nye kirkegård kan det være nødvendigt at stille en bus til rådighed 

ved begravelser i området. Det vil give mindre økonomiske udgifter og administrative påvirkninger.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at etableringen af kirkegården på Akia vil kunne løse et 

kortsigtet problem med utilstrækkelig rummelighed på den eksisterende kirkegård Arealerne hvor 

Kirkegården placeres kan ikke på hensigtsmæssig måde benyttes til boligbyggeri så længe der 

lufthavnen er beliggende på det nærliggende område. 

 

Indstilling 
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,  

 

-at Kommuneplantillæg nr. 32, for etablering af et nyt kirkegårdsområde i Nuliata nuua udsendes i 

offentlig høring i 8 uger 

 

Afgørelse 
Indstilling godkendt. 

 

Bilag 
1. Forslag til kommuneplantillæg 32 for et kirkegårdsområde på Akia. 

2. Sagsfremstilling med økonomisk redegørelse til TMU 
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Punkt 14 Orientering om aktuelle personalesager pr. 8. marts 2017 

Journalnr. 03.00 

 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale. 

 

Maniitsoq 

 

1. Ansættelser 

Arbejdsplads Navn Stilling 
Ansat pr. 

Området for Familie Steffen Heilmann Sagsbehandler 
1. januar 2017 

 

2. Fratrædelser  

Arbejdsplads Navn Stilling 
Fratrådt pr. 

Atuarfik Kilaaseeraq Rena Lyberth Timelærer 
28. februar 2017 

Kommunekontoret 

Kangaamiut 

Tønnes Kreutzmann ½ Forebyggelseskonsulent/½ 

pedel 

30. april 2017 

Området for Familie Lea-Marie Berthelsen Assistent 
31. marts 2017 

 

3. På orlov  

Arbejdsplads Navn Stilling 
Periode 

Området for Økonomi Dina Olsen Souschef 
Forlænget orlov, 1. januar 2017 

til og med 31. december 2017 

 

4. Rokeringer  

Fra Arbejdsplads  Til  Navn Stilling Periode 

Fritidshjem Angaju Fritidshjem Angaju Grethe Heilmann Fra souschef 

til leder 

1. februar 2017 

 

Sisimiut:  

1. Ansættelser 

Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Skolen i Sarfannguit Peter Berthelsen Pedel 1. marts 2017 

Int. daginst. Naja/Aleqa Elisa Lennert Pædagog 15. februar 2017 

Int. daginst. Uiaq Ânâ Grethe Klein Afdelingsleder 1. april 2017 

Int. daginst. Nuka, 

Kangerlussuaq 

Nina Qvist Nielsen Socialhjælper 1. marts 2017 

Borgerservice Paninnguaq Rasmussen Overassistent 15. februar 2017 

Direktion Christina Johnsen Specialkonsulent 1. marts 2017 
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2. Fratrædelser 

Arbejdsplads Navn Stilling 
Fratrådt pr. 

Nalunnguarfiup Atuarfia Niels Arne Varneskov Lærer 
28. februar 2017 

Minngortuunnguup Atuarfia Aqqalu Augustussen Lærer 
31. marts 2017 

Minngortuunnguup Atuarfia Magdalene Abelsen Lærer 
31. marts 2017 

Minngortuunnguup Atuarfia Ane-Marie Egede Lærer 
31. marts 2017 

Børnehave Sisi Ulrikke Hansen Medhjælper 
31. marts 2017 

Området for Familie 
Kenneth Thomsen 

Familiechef 
31. marts 2017 

Området for Familie 
Malina Andersen 

Sagsbehandler 
31. marts 2017 

Området for Uddannelse 
Pilunguak Larsen 

Overassistent 
31. marts 2017 

Lønningskontoret 
Inger Rosbach 

Kontorfuld-

mægtig 

31. marts 2017 

 

3. Rokeringer 

Arbejdsplads fra til Navn Stilling 
Periode 

Minngortuunnguup 

Atuarfia 

Nalunnguarfiup 

Atuarfia 

Mia Ingemann Lærer 
1. marts 2017 

Skolen i Itilleq Majoriaq Jacob Nielsen 

Storch 

Fra leder til 

lærer på 

kombination 

7. marts 2017 

Skolen i Itilleq Minngortuunnguup 

Atuarfia 

Justa Larsen Lærer 
7. marts 2017 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Orientering taget til efterretning. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 15 Orientering om høringssvar vedrørende ændring af Inatsisartutlov nr. 8 af 3. 

december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut 

 

Journalnr. 91.04 

 

Baggrund 

Landstingets Ombudsmands virke startede pr. 1. april 1995. Under forarbejdet til lovsforslag i 

efterår 1993 blev der fremført, at Inatsisartut burde holde sig løbende orienteret om de ændringer, 

som gennemføres i den Folketingets ombudsmandslov, som var grundlaget for den grønlandske lov. 

Folketingets ombudsmandslov blev i ændret i 2009, således den også omfatter frihedsberøvedes 

forhold på private institutioner, samt Folketingets ombudsmandslov blev ændret igen i 2012, så den 

også omfatter børns forhold på private institutioner som varetager opgaver i forhold til børn. 

Inatsisartutlov blev sidst ændret ved Inatsisartutlov i 2009, således Inatsisartutlov om 

Ombudsmanden for Inatsisartut har ikke fuldt med i udvikling af Folketingets ombudsmandslov. På 

det baggrund Bureau for Inatsisartut har fremsat lovændringsforslag til Inatsisartutlov om 

Ombudsmanden for Inatsisartut.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut. 

 

Faktiske forhold 

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut har ikke fuldt med i 

lovgivningsmæssig udvikling af lov om Folketingets Ombudsmand som lov nr. 568 af 18. juni 

2012, hvor loven blev omfattet børns forhold på private institutioner mv., samt at loven om 

Folketingets Ombudsmand blev også ændret ved lov nr. 502 af 12. juni 2009 hvor loven også blev 

at omfatte frihedsberøvedes forhold på private institutioner. Inatsisatutlov om Ombudsmanden for 

Inatsisartut er ikke blevet tilpasset efter de ændringer som Folketingets ombudsmandslov blev 

ændring de sidste to gange, hvorfor det er nødvendigt med denne tilpasning, kommer Bureau for 

Inatsisartut med forslag til ændring af loven.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for det offentlige. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen bemærker at loven om Ombudsmanden for Inatsisartut skulle følge med de 

løbende ændringer i den danske ombudsmandslov. Derfor vurderer administrationen at de 

ændringer som kommer med lovforslaget er nødvendige.  

 

Administrationen har ved høringssvar meddelt Bureau for Inatsisartut at Qeqqata Kommunia har 

ingen bemærkninger til lovforslaget. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,  

 

-at tage orientering til efterretning 
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Afgørelse  
Orientering taget til efterretning. 

 

Bilag   

1. Notat til sagen 
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Punkt 16   Borgmesterbeslutning -  Salg af B-867 i Napasoq 

Journalnr. B-867 Napasoq 

 

Baggrund 

Den kommunale udlejningsbolig B-867 i Napasoq, som står tom, har været sat til salg for højeste 

bud. 

 

Regelgrundlag  

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. februar 2009, at ordningen med at sælge tomme 

en- og tofamilieboliger for højeste bud skulle fortsætte for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

B-867 er en udlejningsbolig på 82 m
2
 opført i 1969, som har stået tom et stykke tid. Der er 

frostsprængninger i husets vandinstallationer. Boligen har derfor været opslået til salg for højeste 

bud. Der er indkommet 6 bud, hvoraf det højeste lyder på kr. 81.150,-. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ved salg mister kommunen kr. 7.353,- i årlig indtægt fra kapitalafkast. 

 

Administrationens vurdering 

Det vurderes ikke sandsynligt, at der vil kunne opnås en højere pris for boligen end det højeste 

indkomne bud. 

 

Administrationens indstilling 

Området for Teknik & Miljø indstiller til Økonomiudvalget at acceptere det højeste bud og sælge 

B-687 til den højest bydende for kr. 81.150,-. 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmesteren besluttede den 27. februar 2017 på vegne af Økonomiudvalget, 

 

-at acceptere det højeste bud og sælge B-687 til den højest bydende for kr. 81.150,-. 

 

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Orientering taget til efterretning. 

 

 

Bilag 

1. Opslag og indkomne bud 
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Punkt 17 Eventuelt 

 

 
Borgmester meddelte at Tønnes Kreutzmann har søgt om udtrædelse af kommunalbestyrelsen. 


