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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

 

Malene Ingemann havde to forespørgsler om dagsorden, med hensyn til punkt 07 og 

dagsordenforslag hun havde fremsendt. Paneeraq Olsen fremkom med redegørelse vedrørende 

dagsordensforslag. Udvalget afgjorde at punkt 07 forbliver under åben møde som den foreligger. 

 

Dagsorden godkendt.  



Referat - Uddannelses-, Sundhed, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde 2/2019, den 4. 

marts 2019 

 3 

Økonomi sager 

Punkt 02 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut, Ultimo januar 2019 

Journal nr. 06.01.02 

 

Baggrund 

Der skal hver måned foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede forbrug for 

resten af året samt angivelse af områder. 

Område for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur i Sisimiut vedlægger hermed budgetopfølgning 

for januar 2019. 

 

Regelgrundlag 

Qeqqata Kommunia s kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget / indtægterne skal ligge på 8,33 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

 

Konto 5 – uddannelsesområdet Sisimiut + Bygder 

 
Undervisning og Kultur i Sisimiut har et samlet forbrug på 15.152 mio. kr. ud af en bevilling på 

152.278 mio. kr. det svare til et forbrug på 9,9 %. 

 

Konto 50 – Dagsforanstaltninger for børn og unge i Sisimiut + Bygder 

 
Daginstitutioner har et samlet forbrug på 4.125 mio. kr. ud af en bevilling på 45.950 mio. kr. det 

svare til en forbrug på 9,0 % 

Konto 50-01 Fællesformål forbrug ligger på 103,1% der hvor januar måned som fri for 

forældreindbetalinger. 

 

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

5

50 45.950 45.950

51 81.400 81.400

53 10.402 10.402

55 1.452 1.452

56 1.918 1.918

59 11.156 11.156

5 152.278 152.278UNDERVISNING OG KULTUR 0 0 15.151.574 137.126 9,9

FORSKELLIGE KULTURELLE & 

OPLYSNINGER

0 0 1.500.371 9.656 13,4

MUSEUM 0 0 166.909 1.751 8,7

BIBLIOTEKSVÆSEN 0 0 90.609 1.361 6,2

FRITIDSVIRKSOMHED 0 0 1.183.622 9.218 11,4

SKOLEVÆSENET 0 0 8.085.179 73.315 9,9

UNDERVISNING OG KULTUR

DAGFORANSTALNINGER FOR 

BØRN OG UNGE

0 0 4.124.884 41.825 9,0

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

50

50-01 675 675

50-02 4.454 4.454

50-03 3.634 3.634

50-04 6.340 6.340

50-05 28.356 28.356

50-06 2.491 2.491

50 45.950 45.950DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE 0 0 4.124.884 41.825 9,0

DEN KOMMUNALE DAGPLEJE 0 0 210.047 2.281 8,4

INTEGREREDE INSTITUTIONER 0 0 2.112.564 26.243 7,5

FRITIDSHJEM 0 0 464.492 5.876 7,3

BØRNEHAVER 0 0 283.091 3.351 7,8

VUGGESTUER 0 0 358.488 4.096 8,0

DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE

FÆLLESFORMÅL 0 0 696.203 -21 103,1

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug
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Konto 51 – Skolevæsenet Sisimiut + Bygderne 

 
Skolevæsenet: Konto 51 Skolevæsenet har et samlet forbrug på 8.085 mio. kr. ud af en bevilling på 

81.400 mio. kr. det svare til en forbrug på 9,9%. Der er merforbrug i skolens lønninger. 

 

Konto 53 Fritidsvirksomhed Sisimiut + Bygderne. 

 
Fritidsvirksomhed: Konto 53 fritidsvirksomhed har et samlet forbrug på 1.184 mio. kr. ud af en 

bevilling på 10.402 mio. kr. det svare til en forbrug på 11,4%.  

Der er merforbrug i kurser, købsanskaffelser af EDB udstyr, rengøring samt bygninger og lokaler.  

 

Konto 55 Biblioteksvæsen Sisimiut + Bygderne. 

 
Biblioteksvæsen: konto 55 Biblioteksvæsen har et samlet forbrug på 91 mio. kr. ud af en bevilling 

på 1.452 mio. kr. det svare til en forbrug på 6,2% 

 

Konto 56 Museum Sisimiut + Bygderne 

 
Museum: konto 56 Museum har et samlet forbrug på 167 mio. kr. ud af en bevilling på 1.918 mio. 

kr. det svare til en forbrug på 8,7%. 

 

  

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

51

51-01 78.991 78.991

51-21 2.409 2.409

51 81.400 81.400SKOLEVÆSENET 0 0 8.085.179 73.315 9,9

QEQQANI MISI. 0 0 176.102 2.233 7,3

SKOLEVÆSENET

DEN KOMMUNALE SKOLE 0 0 7.909.077 71.082 10,0

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

53

53-01 2.094 2.094

53-03 7.525 7.525

53-06 783 783

53 10.402 10.402FRITIDSVIRKSOMHED 0 0 1.183.622 9.218 11,4

KULTUR- OG FOLKEOPLYSNING 0 0 43.149 740 5,5

FRITIDSKLUBBER 0 0 911.081 6.614 12,1

FRITIDSVIRKSOMHED

FRITIDSUNDERVISNING 0 0 229.392 1.865 11,0

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

55

55-02 1.452 1.452

55 1.452 1.452BIBLIOTEKSVÆSEN 0 0 90.609 1.361 6,2

BIBLIOTEKSVÆSEN

KOMMUNALT BIBLIOTEKSVÆSEN 0 0 90.609 1.361 6,2

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

56

56-02 1.918 1.918

56 1.918 1.918MUSEUM 0 0 166.909 1.751 8,7

MUSEUM

KOMMUNALE MUSEER 0 0 166.909 1.751 8,7

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug
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Konto 59 Kultur Sisimiut og Bygderne. 

 
Kultur og oplysning: Konto 59 har et samlet forbrug på 1.500 mio. kr. ud af en bevilling på 11.156 

mio. kr. det svare til en forbrug på 13,4 % 

Kulturhuset forbruget ligger på 24,4 %. Der er givet Driftstilskud for 1. kvartal. 

Januar idrætsudgifter 

 

Årets idrætspriser: 

SSP ÅRETS BESTYRELSE  3.000 

ÅRETS TRÆNER      500 

ÅRETS TRÆNER      500 

TALANTPRIS TAEKWON-DO  3.000 

ÅRETS IDRÆTSFOLK SAK U-15 PIGER 3.000 

Udgifter til GM’er: 

SSP ALPIN GM NUUK   88.965 

 

Indstilling: 

Det indstilles til Uddannelses, Sundheds, Fritids og Kulturudvalget om at tage økonomirapporten 

for ultimo januar 2019 til efterretning. 

 

Afgørelse: 

Indstilling taget til eftterretning 

 

Bilag 

1. balance ultimo januar 2019 

-  

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

59

59-01 1.658 1.658

59-03 5.213 5.213

59-04 4.034 4.034

59-05 251 251

59 11.156 11.156FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER 0 0 1.500.371 9.656 13,4

KONGRES-/BIOGRAFSALEN 0 0 0 251 0,0

KULTURHUS 0 0 985.500 3.049 24,4

TILSKUD TIL IDRÆTSFORMÅL 0 0 489.134 4.724 9,4

FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER

TILSKUD T/FRITIDSVIRKSOMHED 

& KULTURELLE FORMÅL

0 0 25.737 1.632 1,6

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug
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Punkt 03 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Maniitsoq for januar 2019. 

Journalnr. 06.01.02 

Baggrund 

Området for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur i Maniitsoq fremlægger hermed 

budgetopfølgning for januar 2019.  

 

Regelgrundlag 

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia 

Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare 

kompetence. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget / indtægterne skal ligge på 8,33 % hvis forbruget er jævnt fordelt i 12 måneder over året. 

 

Konto 5 – Uddannelse Maniitsoq + Bygder. 
    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  22.992 0 0 22.992 2.045 20.947 8,9 

  FOR BØRN OG UNGE 
      

  

51 SKOLEVÆSENET 48.888 0 0 48.888 3.801 45.087 7,8 

53 FRITIDSVIRKSOMHED 5.469 0 0 5.469 443 5.026 8,1 

55 BIBLIOTEKSVÆSEN 949 0 0 949 79 870 8,4 

56 MUSEUM 1.048 0 0 1.048 59 989 5,6 

59 FORSKELLIGE KULTURELLE  3.286 0 0 3.286 440 2.846 13,4 

  & OPLYSNINGER 
      

  

                  

5 UNDERVISNING OG KULTUR 82.632 0 0 82.632 6.866 75.766 8,3 

                  

 

Uddannelse og kultur i Maniitsoq har en bevilling på kr. 82.632 mio., forbruget er i alt på kr. 6.866 

mio. Det svarer til et forbrug på 8,3 %. 

 

Konto 50 Daginstitutioner Maniitsoq + Bygder. 

Daginstitutioner: Daginstitutionernes forbrug ligger på 8,9 %.  

 

50-01-20-05-01 Daginstitutionerne har endnu ikke afholdt udgifter til kurser, da forbruget ligger på 

0,0. 

 

50-01-20-16-00 Forbruget på frokost i daginstitutioner ligger på 0,0. 

Der er endnu ikke modtaget en regning. 

 

50-01-20-70-00 Forældrebetalingen ligger på -0,1. 

Januar er betalingsfri. 

 

I januar anskaffer de fleste daginstitutioner de nødvendige materialer ind til resten af året, og nogle 

af daginstitutionerne har endnu ikke haft udgifter. Regningerne til vand og elforbrug er endnu ikke 

modtaget, da de vil blive fremsendt i februar.  

 

 

Konto 51 Skolevæsen Maniitsoq + Bygder. 
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Skolevæsenet: konto 51 Skolevæsenets forbrug ligger på 7,8 %. 

 

Forbruget på Atuarfik Kilaaseeraq ligger på 7,2 %. 

. 

 

Status for bygdeskolernes forbrug: 

Forbruget i Kangaamiut skole ligger på 8,3 % 

 

Forbruget i Napasoq ligger på 15,5 %  

 

Forbruget i Atammik ligger på 13,4 % Forbruget ligger højt, da en lærer er landtids sygemeldt 

(pga. behandling). 

 

Forbruget på konto 51-11-20 Kollegier og skolehjem ligger på 7,3 %. 

51-11-20-71-00 Den ene bygning til Minikollegiet udlejes stadig. 

 

Konto 53 Fritidsvirksomhed Maniitsoq + bygder.  

 

Fritidsvirksomhed: forbruget på konto 53 ligger på 8,1 %. 

Forbruget på fritidsvirksomhed for børn og unge ligger på 15,1 %. Der er fritidstilbud fra oktober til 

ultimo marts. 

Forbruget i musikskolen ligger på 4,6 %, og regningerne til vand og elforbrug er endnu ikke 

modtaget. 

Fritidsklubbens forbrug ligger på 9,7%. 

Forbruget i skolepasningen for 1. – 3. klasserne ligger på 9,0% 

Forbruget i Ungdomsklubben ligger på 9,5%. 

Forbruget i Ungklubben Kangaamiut ligger på 7,2%. 

Forbruget i Klubben Napasoq ligger på 3,5%. Der er endnu ikke afholdt udgifter fra konto til 

anskaffelse af materialer, og indbetalingen fra leje af forsamlingshuset er endnu ikke modtaget. 

Forbruget i Klubben Atammik ligger på 8,6%. 

 

Konto 55 Bibliotek Maniitsoq + Bygder. 

 

Biblioteksvæsen: Forbruget på konto 55 ligger på 8,4 %. 

 

Forbruget i biblioteken i Maniitsoq ligger på 8,5%. 

Forbruget i Kangaamiut ligger på 3,3% 

Forbruget i Napasoq ligger på 0,0%; biblioteket har midlertidigt lukket, da der ingen brugere. 

Forbruget i Atammik ligger på 13,8%. Kontoen udviser et mindre overforbrug, da der ryddes op i 

bøgerne. 

 

Konto 56 Museum Maniitsoq + Bygder. 

 

Museumsvæsenet: Forbruget på konto 56 ligger på 5,6 %. 

 

Forbruget i Maniitsoq ligger på 5,6%. Varme-, vand- og elregninger for januar er endnu ikke 

modtaget. 

Bygdebestyrelsen i Kangaamiut har overtaget driften af museet i Kangaamiut. 

 

Konto 59 Kulturvirksomhed Maniitsoq + Bygder. 
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Kultur og folkeoplysning: forbruget ligger på 13,4 %. 

 

MS-89 har fået udbetalt det årlige tilskud på kr. 25.763,00 til driften af skiliften “Sarfat”, der er 

dækket fra konto, der anvendes ved ansøgninger fra foreninger, der har et indestående på kr. 

84.000,00. 

Vi har endnu ikke modtaget driftsregniner for den gamle kirke, og forbruget ligger på 0,0%. 

Forbruget i den gamle Tele/kunstnerværkedet ligger på 6,8%. 

Der udbetales nu månedlige tilskud på kr. 202.161,67 til idrætshallen. 

Forbruget i tilskud til GM ligger på 0,0%. Der er ikke udbetalt tilskud i januar. 

 

Indstilling: 

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur, at økonomirapporten for januar 

2019 tages til efterretning. 

 

Afgørelse: 
Indstillingen godkendt 

 

Bilag: 

1. Balance for januar 2019. 

  



Referat - Uddannelses-, Sundhed, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde 2/2019, den 4. 

marts 2019 

 9 

Punkt 04 Regnskab vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut for år 2018. 

Journalnr. 06.01.02 

 

Baggrund 

Området for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur i Sisimiut fremlægger hermed regnskab for 

2018. 

 

Regelgrundlag 

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia 

Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare 

kompetence. 

 

Faktiske forhold. 

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

 

Konto 5 – Uddannelse Sisimiut + Bygder. 

 
Uddannelse og kultur i Sisimiut har en forbrug på i alt kr. 153.308 mio., ud af en bevilling på kr. 

151.229 mio. Det svarer til et forbrug på 101,4 %. 

 

Konto 50 Daginstitutioner Sisimiut + Bygder. 

 
Daginstitutioner: Daginstitutionernes forbrug ligger på 98,8 %. 

Forældrebetalingen under fællesformål er mindre i forhold til forventningerne. 

4 daginstitutionerne har ansat en pædagog fra udenbys, hvor rejsen, midlertidigt møbler og 

vakantbolig blev betalt af Qeqqata Kommunia. 

I dagplejecentrene i bygderne ansættes en midlertidigt ansat, når antallet af børnene stiger. 

4 uddannede ansatte har haft barselsorlov. 

 

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

5

50 45.302 45.414

51 80.637 80.487

53 10.266 10.416

55 1.434 1.434

56 1.891 2.473

59 11.005 11.005

5 150.535 151.229UNDERVISNING OG KULTUR 694 0 153.307.900 -2.079 101,4

FORSKELLIGE KULTURELLE & 

OPLYSNINGER

0 0 10.238.328 767 93,0

MUSEUM 582 0 2.117.322 356 85,6

BIBLIOTEKSVÆSEN 0 0 1.408.536 25 98,2

FRITIDSVIRKSOMHED 0 150 10.629.058 -213 102,0

SKOLEVÆSENET 0 -150 84.058.026 -3.571 104,4

UNDERVISNING OG KULTUR

DAGFORANSTALNINGER FOR 

BØRN OG UNGE

112 0 44.856.629 557 98,8

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

50

50-01 614 614

50-02 4.395 4.395

50-03 3.586 3.586

50-04 6.259 6.371

50-05 28.354 28.194

50-06 2.094 2.254

50 45.302 45.414DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE 112 0 44.856.629 557 98,8

DEN KOMMUNALE DAGPLEJE 0 160 2.470.937 -217 109,6

INTEGREREDE INSTITUTIONER 0 -160 27.761.377 433 98,5

FRITIDSHJEM 112 0 6.220.653 150 97,6

BØRNEHAVER 0 0 3.451.232 135 96,2

VUGGESTUER 0 0 4.434.148 -39 100,9

DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE

FÆLLESFORMÅL 0 0 518.282 96 84,4

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug
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Konto 51 – Skolevæsenet Sisimiut + Bygder. 

 
Skolevæsenet: konto 51 Skolevæsenets forbrug ligger på 104,4 %. Merforbruget svarer til 3.571 

tkr. 

Nalunnguarfiup Atuarfia har en forbrug på 101,1 % ultimo året, svarende til et merforbrug på 349 

tkr. 

Lønninger til skolekonsulenten på Nalunnguarfiup Atuarfia er højere i forhold til budgettet. 

Under barselsorlov ansættes lærervikarer. 

Der er har være flere med feriefrirejser i forhold til forventningen.  

For 2018 har der været højere udgifter for ansættelse af lærere fra udenbys end forventet. Der er 

indgået aftale med en virksomhed vedrørende IT-service. Endvidere er der indgået en ny 

rengøringsaftale, som medførte yderligere udgifter. 

Udgifter til varmen ligger højt. 

 

Minngortuunnguup Atuarfia har en forbrug på 108,7 % ultimo året, svarende til et merforbrug på 

2.696 tkr. 

Merforbruget under månedslønnede ligger højest. Årsagen hertil er, at behovet for flere lærere 

opstod i forbindelse med antallet af elever og klasser steg. 

Dette resulterede også i flere ansættelse af øvrige personale. 

Hvor man i denne forbindelse havde øget udgifter til rejseudgifter for lærere, bohaveflytning og 

vakantbolig. 

 

Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq har en forbrug på 114,7 % ultimo året, svarende til er 

merforbrug på 1.137 tkr. 

Merforbruget skyldes primært lærernes månedslønninger, overarbejde og udskiftning blandt 

medarbejderne. 

Forbruget under anskaffelse af materiel og inventar ligger ret højt. Forfaldne borde og stole hos 1. - 

5. klassers elever blev udskiftet. 

 

Sarfannguup Atuarfia har en forbrug på 138,2 % ultimo året, svarende til et merforbrug på 858 tkr. 

Der har været merforbrug under forudbetaling af månedslønnede, overarbejde for forudbetalt 

månedslønninger i Sarfannguup Atuarfia, endvidere har der også været merforbrug for øvrige 

ansatte, som ikke var blevet budgetteret. 

 

Itillip Atuarfia har en forbrug på 73,4 % ultimo året, svarende til et mindreforbrug på 485 tkr., hvor 

der er ingen yderligere bemærkninger 

 

  

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

51

51-01 77.916 77.766

51-21 2.721 2.721

51 80.637 80.487SKOLEVÆSENET 0 -150 84.058.026 -3.571 104,4

QEQQANI MISI. 0 0 1.931.727 789 71,0

SKOLEVÆSENET

DEN KOMMUNALE SKOLE 0 -150 82.126.299 -4.360 105,6

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug
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Konto 53 Fritidsvirksomhed Sisimiut + Bygder. 

 
Fritidsvirksomhed: konto 53 har en forbrug på 102 %. 

 

Musikskolen har en forbrug på 124,3 % ultimo året. Svarende til merforbrug på 314 tkr.. 

Der er merforbrug under månedslønnede i Musikskolen. Efter flytning til større lokaler, er udgifter 

til rengøring steget. Endvidere er huslejen større i forhold til budgettet. 

Fritidsundervisningen har en forbrug på 110,4 % ultimo året. Svarende til merforbrug på 215 tkr.. 

Årsagen hertil er merforbrug under timelønnede. 

Fritidsklubben har en forbrug på 101,1 % ultimo året. 

Sukorsit Sisimiut har en forbrug på 109,3 % ultimo året. Svarende til merforbrug på 238 tkr.. 

Der er blevet ansat en uddannet pædagog, som resulterede i merforbrug under månedslønnede, og 

indtægter fra diskotek har været mindre i forhold til forventningen. 

 

Konto 55 Biblioteksvæsenet Sisimiut + Bygder 

 
Biblioteksvæsen. Forbruget under konto 55 ligger på 98,2 %. 

Der er ingen yderligere at bemærke. 

 

Konto 56 Museum Sisimiut + Bygder 

 
Museum: konto 56 har en forbrug på 85,6 %. Svarende til mindreforbrug på 356 tkr.. 

Der har været merforbrug under månedslønnede og mindreforbrug under timelønnede. På grund af 

udskiftning blandt personalet, har der været merforbrug, som også skyldes, at den nye leder har boet 

i vakantbolig i længere tid. Salget i kiosken er endvidere også mindre end forventet. 

 

  

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

53

53-01 2.069 2.069

53-03 7.423 7.573

53-06 774 774

53 10.266 10.416FRITIDSVIRKSOMHED 0 150 10.629.058 -213 102,0

KULTUR- OG FOLKEOPLYSNING 0 0 689.792 84 89,1

FRITIDSKLUBBER 0 150 7.655.018 -82 101,1

FRITIDSVIRKSOMHED

FRITIDSUNDERVISNING 0 0 2.284.248 -215 110,4

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

55

55-02 1.434 1.434

55 1.434 1.434BIBLIOTEKSVÆSEN 0 0 1.408.536 25 98,2

BIBLIOTEKSVÆSEN

KOMMUNALT BIBLIOTEKSVÆSEN 0 0 1.408.536 25 98,2

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

56

56-02 1.891 2.473

56 1.891 2.473MUSEUM 582 0 2.117.322 356 85,6

MUSEUM

KOMMUNALE MUSEER 582 0 2.117.322 356 85,6

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug
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Konto 59 Kulturområdet Sisimiut + Bygder. 

 
Kultur og folkeoplysning: ligger på 93 %, svarende til mindreforbrug på 767 tkr.. 

Tilskud til idrætsformål ligger på 130,4 %, svarende til merforbrug på 352 tkr.. 

 

Tilskud til idrætsformål i 2018 ligger højt, som skyldes primært, at sportsforeningerne fra Sisimiut 

rejste til turneringerne i 2018. 

Rejsetilskud: kr. 813.160 blev brugt til børnenes deltagelse i GM børne cups. 

Udgifter til løjpe præparering: kr. 96.975 blev brugt til løjpe præparering udover aftalen under 

mesterskaber, endvidere til løjpe præparering til træning for deltagerne samt leje af liften under 

mesterskabet. 

Avannaata Qimussersua: kr. 40.000 blev udbetalt fra midler til idrætsformål, og resterende på kr. 

40.000 blev udbetalt fra kulturkonto, hvor man dermed udbetalte en tilskud på kr. 80.000 til 

Avannaata Qimussersua. 

Tilskud til isskøjtebanen: kr. 19.000. 

For mesterskabsarrangementer og bygninger er der i alt udbetalt på: kr. 541.240. 

For 2018 er der afsat kr. 1.158.000 til Idrætsformål. 

For 2018 er der i henhold til regler for tilskud udbetalt tilskud på kr. 1.510.335. 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur, at regnskabet for 2018 

godkendes.  

 

Afgørelse: 

Indstillingen godkendt. Såfremt man kan se, at der vil være merforbrug, anbefaler udvalget, at der 

indsendes en ansøgning om tillægsbevilling. 

 

Bilag: 

Balance for konto 5 Sisimiut 2018 

  

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

59

59-01 1.636 1.636

59-03 5.142 5.142

59-04 3.979 3.979

59-05 248 248

59 11.005 11.005FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER 0 0 10.238.328 767 93,0

KONGRES-/BIOGRAFSALEN 0 0 2.160 246 0,9

KULTURHUS 0 0 3.942.000 37 99,1

TILSKUD TIL IDRÆTSFORMÅL 0 0 5.163.387 -21 100,4

FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER

TILSKUD T/FRITIDSVIRKSOMHED 

& KULTURELLE FORMÅL

0 0 1.130.781 505 69,1

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug
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Punkt 05 Regnskab vedr. Området for Uddannelse i Maniitsoq for år 2018. 

Journalnr. 06.01.02 

 

Baggrund 

Området for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur i Maniitsoq fremlægger hermed regnskab for år 

2018.  

 

Regelgrundlag 

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia 

Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare 

kompetence. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget / indtægterne skal ligge på 100 % for hele året. 

 

Konto 5 – Uddannelse Maniitsoq + Bygder. 
    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  22.642 0 25 22.667 24.288 -1.621 107,1 

  FOR BØRN OG UNGE 
      

  

51 SKOLEVÆSENET 47.293 0 -201 47.092 43.788 3.304 93,0 

53 FRITIDSVIRKSOMHED 5.394 0 0 5.394 6.728 -1.334 124,7 

55 BIBLIOTEKSVÆSEN 938 0 0 938 928 10 98,9 

56 MUSEUM 1.123 0 -89 1.034 893 141 86,4 

59 FORSKELLIGE KULTURELLE  3.068 0 176 3.244 3.193 51 98,4 

  & OPLYSNINGER 
      

  

                  

5 UNDERVISNING OG KULTUR 80.458 0 -89 80.369 79.818 551 99,3 

                  

 

Uddannelse og kultur i Maniitsoq har en bevilling på kr. 80.369 mio., forbruget er i alt på kr. 79.818 

mio. Det svarer til et forbrug på 99,3 %. 

 

Konto 50 Daginstitutioner Maniitsoq + Bygder. 

Daginstitutioner: Daginstitutionernes forbrug ligger på 107,1 %.  

 

50-01-20-05-01 Daginstitutionernes samlede forbrug på kurser ligger på 95,4: Det resterende beløb 

er ikke tilstrækkelig nok til at blive anvendt til kurser, hvorfor de ikke er brugt. 

 

50-01-20-16-00 Forbruget til frokost på daginstitutionerne ligger på 107,9 %, hvilket viser, at 

bevillingerne næsten er retvisende. 

 

50-01-20-70-00 Forbruget på forældrebetalinger ligger på 118,0: Vi kan ikke gøre noget ved det, da 

daginstitutionskontoret har ansvaret for kontoen. 

 

50-04-23 Ornittagaq Angaju har et merforbrug på 105,7 %, merforbruget skyldes primært 

benyttelse af vikarer ved barselsorlov, kursusdeltagelse og ferie blandt medarbejderne. 

Konto for reparation og vedligeholdelse har et merforbrug, som skyldes udskiftning af mindre 

toiletter, dengang bygningen blev benyttet som daginstitutionen, med større toiletter, endvidere er 

der blevet foretaget indvendigt og udvendigt maling af bygningen. 
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Grunden til merforbruget under Aanikasik 50-05-21-01-11 Timelønnet er, at der er ansat en vikar til 

en ansat på barselsorlov, endvidere er årsagen ansættelse af en vikar under sygemelding, 

kursusdeltagelse og ferie. 

 

Der er stort forbrug under Paarsi 50-05-24-05-03, i år har der været stort personaleudskiftning, som 

har medført udgifter i form af flytning fra et andre byer. 

Der er merforbrug under anskaffelse af inventar, idet der var behov for udskiftning af en defekt 

vaskemaskine i køkkenet. 

 

På Kuunnguaq er der merforbrug under 50-05-25 Timelønnet, på grund af ansættelse af vikar under 

personaleudskiftning, sygemelding, kursusdeltagelse og ferieafholdelse. 

Der har været behov for udskiftning af defekte udstyr, såsom tørretumbler, forældet telefonsystem 

m.m. 

 

Forbruget på konto 50-06-60 Naja Kangaamiut ligger på 100,6 %. 

 

Naasunnguit Napasoq konto 50-06-70 ligger på 93,3 %. 

 

Forbruget på konto 50-06-80 Inequnaaqqat Atammik ligger på 106,1 %, ny daginstitution er taget i 

brug og fik et nyt navn, merforbruget skyldes vikarer under personaleudskiftning blandt 

timelønnede, sygemelding, der er også merforbrug under varme for den gamle og nye bygning, der 

er merforbrug under anskaffelse af inventar, som hører under den nye bygning. 

 

Konto 51 Skolevæsen Maniitsoq + Bygder. 

 

Skolevæsenet: konto 51 Skolevæsenets forbrug ligger på 93,0 %. 

 

Forbruget på Atuarfik Kilaaseeraq ligger på 87,2 %. 

Mindreforbruget skyldes primært lærermangel. 

Der er merforbrug under madpakkeordningen. 

Udgifter til drift er jævnt fordelt, en del har merforbrug, f.eks. i form af anskaffelser, som vedrører 

materielle indkøb til næste skoleår. Til udskiftning af borde og stole i faser. 

Der er stort merforbrug under varme i skolen, hvor forbruget ligger p.t. på 168,0 %. 

Forbruget under el er faldet markant. Dette skal bare justeres i overslagsårene. 

 

Status for bygdeskolernes forbrug: 

Forbruget i Kangaamiut skole ligger på 92,4 % 

 

Konto: 51016000113 Øvrige personale (Kontor, pedel og skolepasning) har et merforbrug på kr. 

128,000, der primært skyldes, at pedellen sammen med en medhjælper har udført arbejde efter 

branden i minihallen  

             5101600500 Personaleomkostninger har et merforbrug på kr. 85,000, der primært skyldes, 

at lærerne har været på flere kurser. 

             5101600501 Boligtilskud til lærerne i bygderne har et merforbrug på kr. 62,000. Det er 

glædeligt, at der er flere faglærte lærere, hvilket også er årsagen til merforbruget. 

              5101601000 Kontorholdsudgifter har et merforbrug på kr. 53,000. Udgifter til 

telekommunikation har været høje, hvor der desuden er anskaffet en ny kopimaskine, ligesom 

papirforbruget har været høj. 

              5101601200 Fremmede tjenesteydelser har et merforbrug på kr. 40,000, der primært 

skyldes opgaver som følge af branden i minihallen, og bekæmpelse af skimmelsvamp i skolen. 
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              5101602150 Øvrige driftsmidler har et merforbrug på kr. 16,000, der primært skyldes 

opgaver som følge af branden i minihallen, og bekæmpelse af skimmelsvamp i den ældre del af 

skolen. 

              5101602200 Reparation og vedligeholdelse har et merforbrug på kr. 73,000, der primært 

skyldes skimmelsvamp i skolen, og mindre udskiftninger. 

              51011607100 Lejeindtægterne ligger på kr. 51,000, idet alene Ungdomsklubben bliver lejet 

ud. 

Mindreforbruget på de fleste konto skyldes, at vi sparer til den kommende istandsættelse af skolen i 

2019. Så der bliver færre transport, når istandsættelsen starter. 

 

Forbruget i Napasoq ligger på 104,8 %, Dette skyldes vikarer for lærerne. Forbrug på grund af en 

langtids sygemelding blandt lærerne. 

 

Forbruget i Atammik ligger på 136,7 % og merforbruget skyldes en sygemeldt lærer, vikarbrug, 

ansættelse af tre uddannede lærer og anskaffelse af udstyr/materialer. 

 

Forbruget på konto 51-11-20 Kollegier og skolehjem ligger på 113,9 %. 

Merforbruget skyldes primært lønudgifter, overtimer for personalet under stillingsopslagene, 

forberedelse af elever og forældre, for elever der skal til skolehjemmet, merindtægter skyldes 

primært, at den ene af skolehjemmene er udlejet til Selvstyret. 

 

Konto 53 Fritidsvirksomhed Maniitsoq + bygder.  

 

Fritidsvirksomhed: forbruget på konto 53 ligger på 124,7 %. 

 

530120 Forbruget på fritidsundervisning for børn og unge ligger på 150,4. Merforbruget skyldes til 

dels, at der er overført midler til driften af ungdomsklubben, der åbnede i 2015. Desuden bliver der 

tilbudt felre fritidsaktiviteter for børn efter skole. 

Forbruget på konto 530125 Musikskolen ligger på 102,3%. 

Forbruget på konto 530320 Fritidsklubben ligger på 114,6%. Forbruget på kontoen for 

månedslønnede ligger på 140,2 %, på grund af lønstigninger. 

Forbruget på konto 530321 Skolepasningen ligger på 157,6%, mens forbruget til timelønnede ligger 

på 211,9%. 

Forbruget på konto 530322 Ungdomsklubben “Inuusuit” ligger på 150,9%, mens forbruget til 

timelønnede ligger på 188,0%, da bevillingerne ikke svarer til personalenormeringen. 

Forbruget på konto 530360 Ungdomsklubben i Kangaamiut ligger på 108,7%, da ungdomsklubbens 

åbningstider er forlænget, nu hvor minihallen ikke kan benyttes. 

Forbruget på konto 530370 Klubben i Napasoq ligger på 64,0%. Kontoen udviser et mindreforbrug, 

da unge i bygden er blevet færre, hvorfor klubben ikke længere er så aktivt som den plejer, ligesom 

der har manglet personale i løbet af året. 

Forbruget på konto 530380 Klubben i Atammik ligger på 107,1 %. Klubben har åbent for børn og 

unge. 

Forbruget på konto 530620 Kulturelle oplysningskampagner ligger på 121,0 %. Forbruger varierer, 

da forbruget er afhængig af kulturelle arrangementer, og besøg af udenbys sangkor, ligesom tilskud 

til elever på højskoler varierer. 

 

Konto 55 Bibliotek Maniitsoq + Bygder. 

 

Biblioteksvæsen: Forbruget på konto 55 ligger på 98,9 %. 
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Forbruget i Maniitsoq ligger på 103,4 %. Merforbruget skyldes anskaffelse af materialer, bøger 

samt forbrug på telefon og internettet. 

 

Bevillinger til bygderne er lønninger i bygderne: 

 

Forbruget i Kangaamiut ligger på 51,1%. 

Bibliotekets åbningstider er forkortet, da borgerne efterhånden ikke bruger den. 

Napasoq 9,9% 

Er midlertidigt lukket, da der ingen brugere kommer, når den holdes åbent. 

Forbruget i Atammik ligger på 23,7%. 

Har været midlertidigt lukket pga. manglende personale. Der er ansat nye medarbejdere, og der 

ryddes op i bøgerne. Den vil blive åbnet for borgerne igen. 

 

Konto 56 Museum Maniitsoq + Bygder. 

 

Museumsvæsenet: Forbruget på konto 56 ligger på 86,4 %. 

 

Forbruget i museet i Maniitsoq ligger på 84,6 %. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til 

personaleudgifter, der ligger på 33,9 %, mindreforbrug til anskaffelse af materialer, der ligger på 

31,4 %, og mindreforbrug på istandsættelser, der ligger på 20,6 %. 

Bygdebestyrelsen dækker driftsudgifterne på museet i Kangaamiut. 

 

Konto 59 Kulturvirksomhed Maniitsoq + Bygder. 

 

Kultur og folkeoplysning: forbruget ligger på 98,4 %. 

 

Forbruget på den gamle kirke ligger på 90,9 %. Elforbruget er minimeret, og udgifterne er således 

også minimeret. 

Forbruget på den gamle Tele (kunstnerværkstedet) ligger på 68,7 %. Lønudgifter til tilsynsføreren, 

der tilmed sørger for rengøringen ligger på 50,0 %, idet timerne er reduceret på grund af færre 

brugere. 

Forbruget på konto til GM ligger på 133,8 %, og bevillingerne vil blive overskredet med kr. 

155.000. De samlede tilskud til GM: 

Aqissiaq fodbold U16 45.000,00 

Aqissiaq Volleyball kvinder og herrer 15.000,00 

Aqissiaq Volleyball GM    24.750,00 (halleje i helligdage) 

Aqissiaq Volleyball Kids- teenvolley U12-U14-U 1620.000,00 

Aqissiaq kvinder Fútsal seniorer +35 6.952,00 

Kâgssagssuk håndbold U19 drenge  45.000,00 

Kâgssagssuk håndbold U16 drenge  45.000,00 

Kâgssagssuk håndbold U10+U12 113.288,00 

Kâgssagssuk herrer Fútsal 20.900,00 

Kâgssagssuk drenge Fútsal U15 35.295,00 

Kâgssagssuk drenge Fútsal U17 36.600,00  

Kâgssagssuk seniorer Fútsal GM 4.950,00 (halleje i helligdage) 

Kâgssagssuk fodbold kvalifikationskamp herrer  11.000,00  

Kâgssagssuk fodbold herrer udendørs 11.064,00  

Kâgssagssuk fodbold drenge U19 udendørs 22.920,00 

MS-89 Alpin 62.622,00 

KS-69 langrend 30.832,00 

KT-VI Volleyball kvinder og herrer 15.000,00 (Kangaamniut) 
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Napa-86 Bordtinnes 20.775,00 (Atammik) 

Paarnguliaq 37.015,00 (Utoqqaat timersoqatigiiffiat) 

Tae kwon do klub 13.141,00 

 

 

Indstilling: 

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur, skal godkende åretsrapport for 

år 2018. 

 

Afgørelse: 
Malene Ingemann fremkom med en ønske om rettelse vedrørende forældrebetaling. 

Uddannelseschefen fremkom med en rettelse, hvor der er merindtægter i forhold til budgettet.  

Udvalget roser økonomistyringen i Maniitsoq. 

 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag: 

1. Balance for år 2018. 
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Punkt 06 Forslag til skoleferie for skoleåret 2019/2020 

Journalnr. 51.08.02 

 

Baggrund 

Iht. bekendtgørelsen om folkeskolen skal ferieplanen godkendes af pædagogisk råd, 

skolebestyrelsen og Udvalget for Uddannelse, Kultur og Fritid, og når ferieplanen er godkendt, skal 

den fremsendes til IIIN i Selvstyret. 

 

Regelgrundlag  

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 5. marts 2003 om ferieplan for folkeskolens elever 

Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen § 7, Skoleårets længde 

 

Faktiske forhold 

By- og bygdeskoler fra Sisimiut og Maniitsoq og bygderne har fremsendt forslag om ferieplaner for 

skoleåret 2019-2020. 

I Sisimiut er det almindeligt, at ferieplanen er ens for skolerne. I det fremsendte forslag, er der 3 

forskellige ferieplaner. Minngortuunnguup atuarfia ønsker at indføre jagtferie, hvor Nalunnguarfiup 

atuarfia ikke ønsker at indføre den. På baggrund af den, er der nu ikke længere ensartet efterårsferie, 

og som det sidste, er der også ikke længere ensartet vinterferie. 

Nalunnguarfiup atuarfia foreslår, at efterårsferien forlænges, uden at der skal være jagtferie, 

derimod foreslår Minngortuunnguup atuarfia, at der skal være to dages jagtferie, og den almindelige 

efterårsferie forkortes med to dage. Der er også difference med dagene i forbindelse med 

vinterferien. Nalunnguarfiup atuarfia tager udgangspunkt i mandag og tirsdag, og 

Minngortuunnguup atuarfia tager udgangspunkt i fredag og mandag. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Intet at bemærke 

 

Administrationens vurdering 

I Sisimiut er det almindeligt, at ferieplanen er ens for skolerne. I det fremsendte forslag, er der 3 

forskellige ferieplaner. Administrationen vurderer, at det vil være bedst, når ferieplanerne er 

ensartet. Derfor vurderer administrationen, at udvalget skal tage stilling til, hvilken forslag fra de to 

skoler fra byskolerne skal være gældende. Oversigten kan ses i oversigten. 

Kilaaseeqqap Atuarfia i Maniitsoq og bygderne fra Sisimiut har fremsendt særskilte forslag. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur: 

1. at man vælger en forslag om ferieplan for Sisimiut by 

2. at forslaget om ferieplan for skoleåret 2019/2020 godkendes 

 

Afgørelse 

Udvalget besluttede: 

 

1. Nalunnguarfiup Atuarfias forslag til ferieplan blev godkendt til at gælde for folkeskoler i Sisimiut 

 

2. Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Forslag om ferieplan fra Minngortuunnguup Atuarfia 

2. Forslag om ferieplan fra Nalunnguarfiup Atuarfia 

3. Forslag om ferieplan fra Sarfannguit Atuarfia 
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4. Forslag om ferieplan fra Itillip Atuarfia 

5. Forslag om ferieplan fra Kilaaseeqqap Atuarfia 

6. Forslag om ferieplan fra Atammiup Atuarfia 

7. Forslag om ferieplan fra Napasup Atuarfia 

8. Forslag om ferieplan fra Kangaamiut Atuarfia 

9. Forslag om ferieplan fra Qinnguata Atuarfia 

10. Forslag om ferieplan for Qeqqata Kommunia for skoleåret 2019-2020 
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Punkt 07 Undersøgelse af trivsel og grunde til opsigelse af lærerjobbet på de 3 by skoler i 

Qeqqata Kommunia 

 

Journal nr. 03.03.02.04 

 

Baggrund 

Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur besluttede på sit møde 01/2018, den 29 januar 

2018, at der skulle foretages en undersøgelse til årsager for lærermanglen på Kilaaseraq Atuarfik.  

Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur besluttede på sit møde 30. april 2018, at der 

skulle igangsættes en internetbaseret undersøgelse blandt eksisterende lærere på de 3 byskoler i 

Sisimiut og Maniitsoq, samt blandt lærere der er stoppet inden for de seneste 5 år. 

Regelgrundlag  

Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid er ansvarlig for folkeskolen i Qeqqata 

Kommunia. 

Økonomiudvalget er ansvarlig for personaleforhold i Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Undersøgelsen er inddelt i 2 dele. Den ene del omhandler de lærere, der er ansat på de 3 byskoler i 

Qeqqata Kommunia lige nu. Den anden del omhandler de lærere, der er stoppet på de 3 byskoler 

inden for de sidste 5 år. 

Undersøgelsen er foregået via 2 forskellige online spørgeskemaer. Spørgeskemaerne er udformet, så 

der er spørgsmål der omhandler ansættelsesforhold, hvad lærerne ligger vægt på når de bliver ansat, 

grunde til de stopper samt hvad der kan gøres for at tiltrække og fastholde lærere.  

De 2 internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blev gennemført i August-oktober.  

I spørgeskemaundersøgelsen blandt de nuværende lærere er der kommet 77 ud af ca. 143 mulige 

besvarelser. Dette giver en svarprocent på over 50%, hvilket regnes for at være repræsentativt. 

Svarene er næsten ligeligt fordelt blandt de 3 skoler. 

I undersøgelsen blandt lærere, der er stoppet inden for de sidste 5 år, var det svært at få kontakt til 

de tidligere lærere og nogle kunne slet ikke kontaktes. Dette har været medvirkende til, at vi kun har 

modtaget 19 besvarelser ud af ca.  90 mulige. Ud af de 19 besvarelser fra tidligere lærere, var der 4, 

der var ansat på Kilaaseeraq, mens 9 var ansat på Minngortuunnguup Atuarfia og 6 var ansat på 

Nalunnguarfiup Atuarfia. 

Resultatet giver dog et billede af grundene til, hvorfor lærerne er stoppet, samt hvad der kan gøres 

for at tiltrække og fastholde lærere.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Hvis der kan findes baggrunde for hvorfor lærere stopper og hvad der skal gøres for at tiltrække 

dem kan man sikre flere uddannede lærere på skoler der mangler lærere. Men det kan også være 
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med til at påpege, hvad der kan gøres for at forbedre trivslen for de nuværende lærere og kan være 

med til at fastholde dem. 

Konklusionen på undersøgelsen er: 

Del 1: Undersøgelsen viser, at i forhold til tiltrækning er der en tendens til at en stor del af lærerne søger 

tilbage til den by de kommer fra eller hvor de har familie. Derfor kan der være en styrke i at tiltrække lærere 

der kommer fra kommunen.  

 

Det kan også konkluderes, at et af de områder der vejer tungt er boligforhold og kommunen skal se på 

hvordan man kan tilbyde bedre boligforhold for lærerne, da gode boligforhold er med til at sikre at folk 

bliver i stillingen, men også at de har lyst til at flytte til byen i første omgang. 

 

Kommunen skal overveje at forbedre ansættelsesforholdene på skoler, hvor der mangler uddannede lærere. 

Her kan åremålsansættelse, samt ordninger med særlige tillæg eller goder være løsningen i forhold til at 

tiltrække lærere. 

    

For at lærerne trives og ønsker at blive i deres job er det vigtigt, at de får den nødvendige støtte og faglige 

sparring fra deres ledere, så de kan udvikle sig fagligt. Dette kan ske gennem styrkelse af teamsamarbejdet, 

men også ved at ledelsen både trinlederne og den overordnede ledelse åbner mere op for at følge med i, men 

også deltage i undervisningen, så lærerne kan udvikle deres pædagogiske praksis.  

 

De enkelte skole/skoleledelse kan tænke på, hvordan de styrker kommunikationen med lærerne, og skaber 

mulighed for mere dialog, da dette måske kan mindske følelsen af dårligt samarbejde med ledelsen, som en 

del påpeger som grunden til at det kan være svært at fastholde lærere.   

 

Undersøgelsen peger også på, at man kan styrke forholdene for lærerne er ved at satse mere på 

personalepleje som fri frugt, gratis motion, osv. Desuden kan man overveje at lave flere sociale 

arrangementer blandt lærerne, da det skaber bedre sammenhold og fællesskab og kan styrke trivslen blandt 

lærerne.  

 

Del 2: De adspurgte lærere, som er stoppet fortæller, at når lærere skal tiltrækkes handler det om at 

sørge for gode vilkår for lærerne i form af gode ansættelsesforhold som god løn, gode 

personaleboliger, at skolens forhold og omgivelser er gode.  

Undersøgelsens del 2 viser endvidere, at når lærerne skal fastholdes er det vigtig at ledelsen sørger 

for at de trives og dette kan ske gennem god kommunikation til lærerne og via inddragelse, men 

også ved at de stiller krav til lærerne og engagerer sig i deres undervisning. Desuden kan lærernes 

trivsel styrkes ved at de får lov til at bruge deres kompetencer og samarbejde med deres leder og 

kollegaer omkring undervisningen, så de føler et fælles ansvar og fællesskab. Det er også vigtigt at 

lærerne har gode udviklingsmuligheder, da det styrker fagligheden og trivslen. 

Det er tydeligt, at kommunikation og samarbejde med ledelsen fylder meget for lærerne og at 

samarbejde med ledelsen og indflydelse er med til at styrke motivationen og trivslen hos lærerne. 

Og da det er en vigtig faktor for lærerne, er det også en direkte årsag til, at lærere stopper i deres 

job, når lærerne ikke føler at deres ledelse støtter dem eller inddrager dem. Derfor er ledelse et 

tema, der ikke kan undgås, når der tales om hvorfor vi har svært ved at fastholde lærere 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

gennemførelse af de foreslåede tiltag kan gennemføres via de afsatte midler til folkeskolerne (konto 

51), renovering af skolerne (konto 75), opførelse af personaleboliger (konto 72). 
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Samt ved at lederne bliver bedre til at lede deres ledere i det de gennemgår den igangsatte 

ledelsesudvikling. Desuden er der mulighed for at der kan ske omprioritering inden for konto 

51(midler til folkeskolerne). 

Der er dermed ikke behov for flere midler, men i stedet skal der ske en mere optimal udnyttelse af 

de afsatte midler.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at de 2 undersøgelser har belyst, hvilke grunde der er til, 

hvorfor lærerne stopper i Qeqqata Kommunia, men også hvad der kan gøres for at styrke trivslen 

blandt de ansatte lærere og fastholde dem i deres nuværende stilling. 

Dårlige skolebygninger og omgivelser er en direkte grund til at lærere stopper og derfor skal der 

sikres gode skolebygninger, hvis man ønsker at fastholde lærere. 

Der bør tilbydes særlige ordninger for at tiltrække lærere. Her kan overvejes åremålsansættelse, 

ferie-frirejser og bonusordninger. 

Der skal sikres gode personaleboliger til lærere, da en dårlig bolig kan få lærere til at flytte. 

Samarbejdet med ledelsen er en vigtig faktor for trivslen hos lærerne og en vigtig grund til, hvorfor 

lærerne stopper, hvis det ikke fungerer. Ledelsen på de enkelte skoler kan derfor se på, hvordan de 

forbedrer forholdet til lærerne gennem tydelig kommunikation, åben dialog men også ved at give 

dem den faglige og ledelsesmæssige opbakning de har brug for. Og ved at inddrage dem mere i 

større forandringer.  

Den enkelte skole kan arbejde med at styrke fællesskabet mellem medarbejderne på skolen gennem 

flere sociale sammenkomster. Men de kan også overveje at lærerne får flere personalegoder, da 

dette er med til at de føler sig værdsat. 

Den kommunale ledelse skal se på, hvordan de kan støtte skolelederne bedre, så de kan udføre deres 

arbejde bedst muligt. Skolelederne på de enkelte skoler skal sikre, at lærerne har mulighed for at 

udvikle sig fagligt. Dette kan ske ved, at lederne tilbyder faglig sparring, stiller krav til og 

involverer sig mere i undervisningen og sikre at lærerne udvikler deres pædagogiske praksis. Faglig 

udvikling er en vigtig faktor for, at lærerne trives i deres arbejde, men også for at sikre at de 

fastholdes i deres arbejde. 

Kommunen har allerede igangsat forskellige tiltag for at imødekomme disse udfordringer. Disse 

tiltag er blandt andet: 

 Ledelsesudviklingsforløb for skolelederne igangsat i 2018 

 Midler til renovering af skolerne i Kangaamiut og Maniitsoq er indarbejdet i budget 2018 og 

fremadrettet 

 Åremålsansættelse er muliggjort på Atuarfik Kilaaseeraq med beslutning i 

uddannelsesudvalg og kommunalbestyrelsen november 2018 

 Opførelse af personaleboliger i Maniitsoq indarbejdet i budget 2019 

 Observation inkl. faglig sparring indarbejdet i skoleledernes ansvarsopgaver 
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 Trivselsundersøgelse forventes gennemført 1. halvdel af 2019 

Resultaterne af denne undersøgelse af trivsel og fastholdelse forventes at blive behandlet over tid, 

da det ikke er muligt at løse alle udfordringer på en gang. 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritids godkendelse, 

 

at tage undersøgelsen til efterretning og at der arbejdes videre med, hvordan anbefalingerne kan 

gennemføres. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt med faldne bemærkninger. 

Følgende medtages: 

Malene Ingemann spurgte hvordan tidligerre lærer blev kontaktet. Besvarelse: e-mail og telefonisk. 

Spørgsmål om sygdomsfravær blev besvaret. For det tredje opfordrer hun til, at 

Evalueringsinstitutens undersøgelse vedrørende folkeskoler fremlægges overfor 

kommunalbestyrelsen. Formanden besvare, at evalueringsinstitutens undersøgelse af folkeskolerne 

er fremlagt overfor kommunalbetyrelsen tidligere. Frederik Olsen: Med det formål at styrke styring 

af folkeskole i Qeqqata Kommunia, er der behov for evaluering af ledelsesstruktur. Malene 

Ingemann: Anbefaler en tæt samarbejde med skolerne, og anbefaler at der afholdes møde med 

lærer, skolebestyrelsen og ledelsen, og dette støttes op af Ruth Heilmann. Karl Davidsen: Der bør 

arbejdes for forbedringer af arbejdsforholdende og bedre skolebygninger. 

 

Bilag 

1. Resultater af undersøgelse 
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Punkt 08 Nakuusas børnetopmøde og anbefalinger til Qeqqata Kommunia samt 

Naalakkersuisoq for sundhed 

Journal nr. 51.00 
 

Baggrund 

Qeqqata Kommunia med Naalakkersuisut har samarbejdsaftale om styrkelse af børn og unges 

indflydelse og medbestemmelse i Qeqqata Kommunia gennem Nakuusas projekt ”vores hverdag, 

vores stemmer”. Målet med samarbejdet er desuden at øge kendskabet til indholdet af FNs 

Konvention om Barnets rettigheder. Aftalen er gældende fra 14. marts 2016 og gælder 3 år frem. 

Nakuusa har ud fra aftalen oprettet et børneråd med børn fra Qeqqata Kommunia, samt 

Nakuusaaqqat på alle skoler. Nakuusaaqqat laver opgaver hver måned med udgangspunkt i barnets 

rettigheder og deres mødereferater bliver indarbejdet i børnerådets årlige møder, hvorefter de 

udarbejder anbefalinger til kommunalbestyrelsen.  

Til budget for 2014 blev der prioriteret Inddragelse af De unges kommunalbestyrelse for alle 

bosteder i kommunen og der blev indarbejdet 200.000 kr. på konto 10-03-01. Denne prioritering 

samt oprettelsen af børnerådet blev med Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde 

06/2015, den 7. august 2015 godkendelse lagt sammen til 1 projekt. Efter oprettelsen er der dog 

ikke implementeret et særskilt ungdomskommunalbestyrelse i Qeqqata Kommunia, da Nakuusa på 

baggrund af ovennævnte aftale er facilitator for arbejdet med børnerådet og Nakuusaaqqat i 

samarbejde med lærerne på skolerne. Derudover har NAKUUSA pr. mail meldt ud, at Nakuusa 

stopper i 2020, og dermed vil det betyde at koordinering af børnerådet samt Nakuusaaqqat 

overtages af kommunen.  

Siden oprettelsen Qeqqata Kommunias børneråd (Qeqqata Kommuniani Meeqqat Isummersortartui) 

skrevet 2 anbefalinger til kommunalbestyrelsen, som efter behandling er blevet implementeret. 

Årets anbefaling er udarbejdet i forbindelsen med børnetopmødet i Ilulissat, som blev afholdt i 

perioden 17.-25. januar 2019 i Ilulissat. Temaet i år er Mål nr. 3 fra FN's 17 Verdensmål 2030, 

Sundhed og Trivsel.  

Samarbejdsaftalen kan forlænges såfremt begge parter ønsker at forlænge aftalen frem til 2020.  

Regelgrundlag  

Samarbejdsaftale imellem Qeqqata Kommunia og Naalakkersuisut om styrkelse af børn og unges 

indflydelse og medbestemmelse i Qeqqata Kommunia, 2016 

 

Faktiske forhold 

Børnetopmødet blev faciliteret af Nakuusa, og havde deltagere fra 4 kommuner. Qeqqata 

Kommunia blev repræsenteret af uddannelseschef, 2 Nakuusaaqqat-lærere hhv. fra Sisimiut og 

Maniitsoq samt Qeqqata Kommunias børneråd fra Sisimiut og Maniitsoq.  

Der var skemalagt 3 forløb for børn, 1 forløb med True North, hvor deres aktiviteter og workshops 

handler om personligt lederskab, trivsel og hvor de unges mål med livet sættes i spil ved at hjælpe 

dem med at navigere i livet.  

Det andet forløb blev faciliteret af MIO, hvor der var fokus på mental sundhed og trivsel. Det tredje 

forløb blev faciliteret af Ungdommens Røde Kors og handlede om at løse og handle på 

udfordringer, der relaterer sig til emnet om sundhed og trivsel. Det sidstnævnte udmundede i at 

børnerådene udarbejdede 2 anbefalinger, den ene til deres kommune og det andet til 

Naalakkersuisoq for Sundhed. 
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De 2 vedlagte videofiler er anbefalingerne fra QKMI. QKMIs anbefalinger handler om arbejde 

imod / forebyggelse af mobning. Til Naalakkersuisoq anbefaler QKMI, at antimobning skal være et 

særskilt tema i indsatsområdet Inuuneritta, og skal være stærkere end Kammagiitta. Der anbefales at 

både offeret for mobning og den, der mobber skal have hjælp og støtte i tilfælde af mobning. Det 

anbefales desuden, at indsatsmålgruppen også skal gælde for virksomheder og andre steder, hvor 

voksne går til. Til borgmester anbefaler QKMI de samme, men desuden inviterer de kommunen til 

at samarbejde om deres arbejde mod mobning. Børnerådet ønsker i den forbindelse at lave en serie 

af videoer, som skal deles via facebook samt producere radiospot. De ønsker at komme og 

fremlægge i kommunens institutioner, rejse rundt i bygder og introducere deres projekt for 

Nakuusaaqqat i bygderne, så Nakuusaaqqat også kan overtage projektet i deres hjem. 3 deltagende 

var på deres insitutionsbesøg, da de viste 2 videoer (bilag 4) ved Nalunnguarfiup Atuarfias 

forældremøde om mobning 16. februar 2019. 

 

På administrationsniveau blev der udover deltagelse, drøftet erfaringsudvekslinger vedr. 

ungdomskommunalbestyrelse (Kommuneqarfik Sermersooq), og hvilke muligheder der er såfremt 

aftalen forlænges. Kommuneqarfik Sermersooq har etableret ungdoms kommunalbestyrelse, ud 

over kommunens NAKUUSA børneråd. Andre kommuner kører alene med børneråd. Kommune 

Kujalleq har placeret koordinatoren til en lærer i kommunens skoler. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt at børn og unge arbejder aktivt med FNs konvention om barnets rettigheder, og 

at de inddrages i beslutningsprocesserne. Det er ikke bæredygtigt at Qeqqata Kommunia stopper 

med at inddrage børn i politiske beslutningsprocesser, når Nakuusa stopper. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Nakuusa afholdte alle rejse- og opholdsudgifter for deltagerne til børnetopmødet. For at QKMI kan 

arbejde videre med deres projekt, vil der være udgifter for at producere film, radiospot samt rejser 

til bygderne. 

De eksisterende prioritering for budgettet 2014 eksisterer stadigvæk, men er endnu ikke anvendt. 

Skolerne afholder selv udgifter ved at give 99 timer til Nakuusaaqqat-lærere og indgår som del af 

deres løn.  

 

Administrationens vurdering 

Administration vurderer at QKMI inviteres til et møde mellem borgmester, udvalgsformand og 

administration for at igangsætte arbejde vedr. ovennævnte anbefalinger og administrationen i 

samarbejde med QKMI planlægger projektet antimobning. Det anbefales endvidere at QKMIs 

anbefalinger indarbejdes i Qeqqata Kommunias sundheds- og forebyggelsespolitik efterfølgende. 

 

Administrationen vurderer ligeledes at planlægning af oprettelsen af Qeqqata Kommunias 

ungdomskommunalbestyrelse bør igangsættes inden Nakuusa stopper. Administrationen vil 

indhente flere erfaringer udefra før udarbejdelsen af skitseringen af ungdomskommunalbestyrelsen. 

Hvordan den rent formelt skal komme til at fungere, og hvordan børn/unge vælges m.v. vil kunne 

fremlægges til et udvalgsmøde i juni. Indhentelse af viden og erfaringer udefra vil desuden vise om 

hvorvidt børnerådet og ungdomskommunalbestyrelsen skal /bør køres side om side, som det er 



Referat - Uddannelses-, Sundhed, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde 2/2019, den 4. 

marts 2019 

 26 

tilfældet i Kommuneqarfik Sermersooq, eller om børnerådet skal nedlægges og i stedet køre 

ungdomskommunalbestyrelse alene. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til udvalget for uddannelse, sundhed, kultur og fritid til godkendelse 

- At QKMI inviteres til et møde mellem borgmester, udvalgsformand og administration for at 

igangsætte arbejde vedr. ovennævnte anbefalinger 

- at planlægning af oprettelsen af Qeqqata Kommunias ungdomskommunalbestyrelse 

igangsættes og skitseres 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt 

 

Bilag 

1. Referat fra 2016 

2. Samarbejdsaftale 

3. Anbefalinger på video 
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Punkt 09 Fordeling af udendørs sportsfaciliteter for børn og unge. 

Journalnr. 55.02.00 

 

Baggrund 

Qeqqata Kommunia har i 2016 besluttet at etablere udendørs sportsfaciliteter for børn og unge, 

hvorved der bliver afsat 1 mio. kr. til formålet hvert år. 

I 2018 blev det besluttet at bevillingerne skulle forhøjes til 2 mio. kr., formålet var, at 

udendørsfaciliteterne skulle kunne benyttes til sport eller fritidsaktiviteter for borgere, børn og unge. 

I forbindelse med dette, blev bygderne prioriteret i 2016, hvor der blev etableret udendørsfitness 

samt legepladser. 

 

Regelgrundlag 

Bestemmelser i Qeqqata Kommunia.  

 

Faktiske forhold 

Man plejer forhøre bygdebestyrelsen samt bygdekontoret, for at finde ud af hvad man mangler, hvor 

man på baggrund af besvarelserne anskaffes udendørsfaciliteter. 

 

Oversigt over fordeling af midler i 2018 samt beliggenheder ser således ud: 

 

By Aktivitet  Udgifter  

Sisimiut Etablering af sportsudstyr ved Spejdersøen, der kan 

benyttes af alle 

1.000.000,- 

Maniitsoq Etablering af legepladser 100.000 .- 

Napasoq Udendørsfitness 150.000 .- 

Itilleq Klatretårn 100.000 .- 

Sarfannguit Klatretårn, påfyldning af sand på fodboldbanen 300.000,- 

Kangerlussuaq Nye udendørs legeborde og nye 7 mandsmål på 

fodboldbanen. 

100.000 .- 

Kangaamiut Nye udendørs legeborde 100.000 .- 

Atammik Udendørsmål til håndbold 20.000,- 

I 2017 Indkøb der endnu ikke er blevet bogført  90.000,- 

Reserver Midler til rådighed 40.000,- 

 

Efter der blev afgivet midler i 2016, kom der flere fysiske fritids- og udendørsmuligheder, således 

har borgerne flere udendørsfaciliteter at vælge imellem. 

 

Bæredygtig konsekvenser 

Det er bæredygtigt at etablere udendørsfaciliteter samt løbende udvikling af selvsamme. 

Det er bæredygtigt, at der er mulighed for borgerne i Qeqqata Kommunia, for at kunne føre sundere 

livsstil. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ingen økonomisk konsekvens, idet man har allerede afsætte 2 mio. kr. årligt. 

 

Fordeling af midlerne ser således ud i 2019 på baggrund af ønsker: 

 

By Konto  Hvad der skal købes Pris 

Sisimiut 75-06-10-50-61 Pumptrack cykelbane 225.000,- 

– 75-06-10-50-61 Rampe udstyr til 

cykelbanen 

135.000,- 
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Kangerlussuaq 75-06-30-50-61 Kunstgræsbane på 

eksisterende bane 

600.000,- 

Sarfannguit 75-06-40-50-61 Platform terrasse som skal 

stå ved fodboldbanen 

100.000 .- 

Itilleq 75-06-50-50-61 Babygynge til børn 18.000,- 

– 75-06-50-50-61 Karrusel med stænger 

legeplads til børn 

43.000,- 

– 75-06-50-50-61 Robiniagynge til børn 24.000,- 

Maniitsoq 75-06-20-50-61 Pumptrack cykelbane 225.000,- 

– 75-06-20-50-61 Legepladser 250.000,- 

Kangaamiut 75-06-60-50-61 Tilskuerplads og depot ved 

fodboldbanen 

180.000 .- 

– 75-06-60-50-61 Stjernekikkert 10.000,- 

Atammik 75-06-80-50-61 Legepladser 150.000 .- 

– 75-06-80-50-61 10 borde med bænke 20.000,- 

Napasoq 75-06-70-50-61 10 borde med bænke 20.000,- 

Samlet udgifter 2.000.000,- 

 

Der er lavet kontier til hver ting i indkøbslisten.  

Og der skal oprettes kontier. 

 

Forsendelsesprisen samt etablering er inkl. i prisen.  

Der er afgivet midler lidt over selve indkøbsprisen samt etableringsprisen, for at undgå man ikke 

overstiger budgettet hvis opgaven skulle være dyrere.  

 

Hvis der bliver mindreforbrug kan der foreslås omplaceringer før udgangen af året.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at forslage og ønsker om etableringer i 2019 er passende for nævnte 

beliggenheder. 

 

Når godkendelsen foreligger, vil indkøb af udstyrerne foretages snarest, med henblik på installering 

til sommer. 

 

Indstilling: 

At Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid godkender ovenstående ønsker for 2019. 

 

Afgørelse: 

Indstillingen godkendt 

 

4 for 

 

Frederik Olsen stemmer blank, med faldne bemærkning: Opfordrer til at sende en høring til 

sportsforeningerne og andre forvaltninger for børn, inden der indsendes en endelig indstilling. 

 

Ruth Heilmann: Administrationen skal undersøge mulighed for etablering af en skøjtebane på 

tasersuaq. 

 

Bilag: 
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Punkt 10 Grønlands Idræt Forbunds høringsmøder vedr. ny strategi Grønland som 

Verdens mest aktive land. 

 

Journalnr. 63.02 

 

Baggrund 

Grønlands Idræts Forbundet er i gang med at udforme den kommende 2020-2024 strategi, GIF 

rejser rundt i kysten og hører Kommunerne og sportsforeningerne om revurdering af strategien og 

målsætningerne. 

Forbundets repræsentanter skal fremlægge den nye strategi under generalforsamlingen i november. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion. 

 

Faktiske forhold 

Under Grønlands Idræts Forbunds ophold i Sisimiut, blev der afholdt høringsmøde med 

Borgmester, Kommunalbestyrelsesmedlemmer, forebyggelseskonsulent, idrætskonsulent samt 

bæredygtighedskonsulent. 

GIF kommende strategi 2020-2024 er under udarbejdelse og forventes at blive færdig i 

november 

 

Endvidere var der høring af sportsforeningen den 09. februar 2019 kl. 10.00 og kl. 14.00 i Amerlok. 

 

Grønlands Idræts Forbundet vil etablere den sportspolitik, hvor målet er at have et samarbejde med 

selvstyret og kommunerne, for at kunne opnår målene i fællesskab. 

 

Under høringen af sportsforeningerne i Amerlok, blev der givet udtryk for, at såfremt Grønland skal 

blive Verdens mest aktive land, skal der være samarbejde om følgende forholde: 

 

 Styrkelse af gymnastik i daginstitutioner og folkeskolerne. 

 Ansættelse af gymnastiklærer, uden foregående læreruddannelse, men med flerårs erfaring 

indenfor sport. 

 Forældre og trænere som arbejder på frivillig basis, har behov for kursus hvert år. 

 Der er behov for at flere forældre hjælper til i foreningerne. 

 Kursus for trænere hvert år. 

 Tidligere sportsudøvere kunne arbejde og dele deres viden med sportsforeningerne. 

 Tættere samarbejde mellem sportsforeningerne. 

Det er hvad sportsforeningerne prioriterede under høringen. 

 

I april 2018 indgik Qeqqata Kommunia og Grønlands Idræt Forbundet en samarbejdsaftale, med 

udgangspunkt i Qeqqata Kommunias Sundheds- og Forebyggelsespolitik, hvor følgende er indsat 

som hovedmålene: 

 

Målsætning 

Nogle af målene er d.d. gennemført og nogle er under forberedelse til gennemførelse. Aftalen 

mellem Qeqqata Kommunia og GIF er gældende frem til slutning af 2019, hvor de skal afholde et 

møde i marts og drøfte gennemførte og ikke gennemførte målsætninger og skal drøfte, hvordan de 

kan gennemføre de ikke gennemførte målsætninger. 

 

Genneført:  
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• Gennemføre kompetenceudvikling for sundhedsambassadører i aftaleperioden.  

o (Gennemført med Modul 1 i Sisimiut og modul 2 i Maniitsoq, i Qeqqata Kommunia 

deltog flere andre virksomheder og der blev etableret flere sundhedsambassadører, 

hvor målet er mere bevægelighed og sundhed på arbejdspladserne, her blev mere 

bevægelighed og fællesskab skabt) 

 Interessen for fritidstilbud i kommunen skal øges, og Idrætsforeningers medlemstal skal 

stige med 10% inden udgangen af 2019.  

o (Tiltag om udvidelse af fritidstilbuddene i Qeqqata Kommunia er igangværende, 

ikke kun for medlemmer i sportsforeningerne, men også for almindelige borgere, 

hvor der afsættes 2 mio. kr. årligt til etablering af sports- og motionsmuligheder) 

 Afholde et fælles foreningsarrangement i første kvartal 2019 i samarbejde med GIF 

sekretariat, fritidsinspektører og idrætskonsulent.  

o (Afprøvet i minihallen i 2018, afprøves igen i 2019) 

 Gennemføre et kampagneforløb med fokus på de skadelige virkninger af hash og et 

skadeligt alkoholforbrug i efteråret 2018.  

o (Afholdt i uge 46 i forsamlingshuset, af personale som arbejder med 

forebyggelsesopgaver) 

 At arbejde henimod at gennemføre et trænerforløb med fokus at forebygge seksuelle 

krænkelser og overgreb første kvartal 2019.  

o (Ulrikka Hold rejser rundt i Qeqqata Kommunia og afholder foredrag) 

 

Ikke gennemført: 

 

 Gennemføre kompetenceudvikling for daginstitutioner og skoler i aftaleperioden.  

 I efteråret 2018 skal der gennemføres ét pilotprojekt vedr. træner-besøg i en folkeskole og 

en daginstitution.  

 

Når GIF har udarbejdet ny strategi for Grønland som Verdens mest aktive land, vil der blive 

udarbejdet en ny samarbejdsaftale med Qeqqata Kommunia med udgangspunkt i målsætningerne. 

GIF forventer at fremlægge strategien i november. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ikke fastsat en fælles økonomisk ramme. 

 

Administrationens vurdering 

Målene der ikke er gennemførte i aftalen skal arbejdes for at gennemføre inden slutning af 2019 der 

er forventet møde mellem GIF og administrationen i marts måned.  

Det er administrationens vurdering at udvalget skal høres når GIF har udarbejdet den kommende 

strategi 2020-2024 og med hensyn til den ny aftale som lægger op til den nye strategi 2020-2024. 

Den kommende ny aftale med GIF udformes i samarbejde med GIF, med hensyn til målsætninger 

til de næstkommende år efter høring i udvalget. 

 

Indstilling: 

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur, at godkende, 

- At der fortsat arbejdes på at gennemføre de ikke gennemførte målsætninger jf. aftale mellem 

GIF og Qeqqata Kommunia 
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Afgørelse: 

Indstillingen godkendt, med faldne bemærkninger. 

 

Der fremkom en påpegning, om at det kun var medlemmer i kommunalbestyrelsen bosiddende i 

Sisimiut, som blev inviteret til mødet med GIF. Ruth Heilmann: GIF skal spørges, om der er 

mulighed for afholdelse af en workshop i Maniitsoq. 

 

Malene Ingemann: Afgørelsen under udvalgets møde den Ataatsimiititaliap ataatsimiinnerani 

ullormi 28. maj 2018 pkt. 5 bør realiseres. 

 

Endvidere er det ønskeligt, at medtage den under forhandlinger om samarbejdsaftale. 

 

Bilag: 

 

1. GIF & QK aftale 

2.  GIF mødeindkaldelse  
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Punkt 11 Høring vedr. forslag til bekendtgørelser om tilskud til efterskoleophold i DK og 

udvekslingsophold 

Journal nr. 52.05 
 

 

Baggrund 

Kommunen modtog d. 4 februar høring vedr. forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til 

udvekslingsophold og forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til efterskoleophold i 

Danmark. 

 

Baggrunden for fremsættelse af forslagene er, at der er et politisk ønske om at forbedre 

mulighederne for, at unge fra lavindkomstfamilier kan komme afsted på udvekslingsophold, således 

at det ikke kun er unge fra velstillede familier, der skal have mulighed herfor.  

 

En af Qeqqata Kommunias indsatsområder på folkeskolen er ”Sprog og internationalisering” 

hvilket betyder, at man ønsker at styrke folkeskoleelevernes sprogkundskaber, men også at 

elevernes øjne skal åbne sig mod verden uden for Grønland.   

 

I forlængelse af heraf besluttede Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid på deres 

møde, d. 28. maj 2018 at afsætte 300.000 kr. årligt til engelsktiltag, der blandt andet giver elever og 

lærere mulighed for at rejse til udlandet på klasseudveksling, sprogophold og kurser i 

sommerferien.  

 

På Udvalget for Sundhed, Kultur, Fritid og Uddannelses møde d. 1 februar 2019 blev det besluttet, 

at der arbejdes videre med at der skal oprettes en Fond, der kan yde støtte til at flere unge kan 

komme på et udvekslingsophold efter folkeskolen. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2012 om ændring af Landstingslov om efterskoler (Tilskud til 

udvekslingsophold) 

 

Faktiske forhold 

Forslaget ligger op til en tilskudsmodel, der tager højde for forældrenes indkomst, således at 

lavindkomstfamilierne tilgodeses mest. Der lægges desuden op til, at 

forældremyndighedsindehavere skal have de samme udgifter, som hvis de sendte deres barn på 

efterskole i Danmark med tilskud fra Selvstyret. 

 

Tilskuddet til betaling af deltagergebyret til udvekslingsophold er indkomstbestemt, mens der ifølge 

forslaget ydes tilskud til rejser til unge, uanset hvad forældrenes indkomst er.  

 

Derudover foreslås det, at der kun kan ydes tilskud til enten ét efterskoleophold i Danmark eller 

Grønland eller ét udvekslingsophold, hvilket er baggrunden for, at bekendtgørelsen om tilskud til 

efterskoleophold i Danmark foreslås ændret. Der er således kun foretaget redaktionelle ændringer i 

dette forslag samt en ændring omkring betingelserne for at modtage tilskud til efterskoleophold i 

Danmark. 

 

I forslag til bekendtgørelse af tilskud til udvekslingsophold ligges der op til, at Departementet for 

Uddannelse kan yde tilskud til følgende i forbindelse med udvekslingsophold:   

1)  Nedsættelse af deltagergebyret. 

2)  Udgifter til visum. 
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3)  Udgifter til nødvendig forsikring. 

4)  Den unges rejse til og fra Grønland i tilknytning til skolestart og skoleafslutning. 

 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil have positive følger hvis flere unge får mulighed for at komme på udvekslingsophold, da det 

vil være betyde, at de unge får styrket deres faglige, personlige og sproglige kompetencer. 

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at forslaget vil gavne flere familier, der ønsker at sende deres 

børn på udlandsophold.  Og kommunen har lavet følgende udkast til høringssvar: 

Qeqqata Kommunia ser positivt på de 2 forslag til bekendtgørelser, særlig forslaget om at gøre det 

muligt for unge at få støtte til udlandsophold på lige fod med et efterskoleophold. 

 

Det er vigtigt for kommunen, at der åbnes op for en bedre tilskuds proces end tidligere, hvor 

forældrene selv har skullet ligge ud for deltagergebyr og rejser inden de kunne få refunderet 

beløbet. Så selvom man med den eksisterende ordning kunne få refunderet det meste af beløbet er 

det langt fra alle forældre, der har råd til at ligge ud. Derfor mener Qeqqata Kommunia, at den 

eksisterende ordning sandsynligvis mest støtter elever, der har forældre med en god økonomi og 

som allerede får en del støtte hjemmefra, og at man mod hensigten ikke støtter elever, hvis forældre 

ikke har ressourcer til at ligge minimum 25.000 kr. ud inden ansøgning om ophold. 

Det er ikke klart beskrevet i forslaget om forældrene stadig skal ligge ud for deltagergebyret, så 

denne del bør tydeliggøres.  

 

Tiltaget stemmer overens med Qeqqata Kommunias indsatsområde på folkeskoleområdet, der 

hedder sprog og internationalisering. og hvor man fra kommunens side allerede i dag yder tilskud til 

at enkelte unge fra 8.-9. klasse kan komme på kortere engelske sprogrejser i udlandet. Desuden yder 

kommunen støtte til at klasser, der samarbejder med elever fra udlandet kan komme på udveksling.  

 

Desuden har kommunalbestyrelsen i den forbindelse givet mulighed for, at der kan oprettes en fond, 

som kan yde støtte til at elever fra alle indkomstgrupper kan komme på udlandsophold efter 

folkeskolen, da det er vigtigt for disse unge at styrke deres sprogkompetencer og få indblik i, 

hvordan man lever i andre steder i Verden. 

 Qeqqata Kommunia ser derfor positivt på forslaget og håber det kommer igennem, så endnu flere 

unge kan få muligheden for at rejse ud i verden. 

 

Indstilling 

Det forelægges til Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid at 

 Tage orientering om høring til efterretning 

 Samt at drøfte forslagene til bekendtgørelser og komme med eventuelle input til 

høringssvaret 

 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 
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Bilag 

4. Høringsskrivelse 

5. Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til efterskoleophold i Danmark 

6. Forslag til bekendtgørelse om tilskud til Udvekslingsophold 
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Punkt 12 Orientering om evalueringsrapport om socialrådgiver/sagsbehandler på skolerne 

i Sisimiut og Maniitsoq.   

 

 Journalnr: 42.00  

 

Baggrund   

Kommunalbestyrelsesmedlem Ruth Heilmann har pr. 8. november 2018 ønsket om at få oplyst, 

hvordan socialrådgiverne/sagsbehandlerne fungerer på skolerne i Qeqqata Kommunia. 

 

Regelgrundlag:  

Inatsisartut lov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn. 

 

Faktiske forhold  

Socialrådgiveren i Sisimiut, som har ansvar for opgaven på de to by skoler oplever, at 

arbejdsbyrden er alt for stor, og det anbefales derfor, at der i Sisimiut bliver tilknyttet to 

socialrådgivere/sagsbehandlere til de to skoler. Dette ønske er i tråd med uddannelseschefens, og 

begge skoleinspektørers vurdering. 

 

I Sisimiut er der 811 elever på de to skoler, og i Maniitsoq er der 348 elever, hvilket viser et behov 

for dobbelt så meget socialrådgivertid til skolerne i Sisimiut (tal fra kvalitetsrapport 2017/2018). 

 

Socialrådgiveren i Sisimiut oplyser pr. 1. februar 2019, at 20 elever nu er på listen og får samtaler 

på Nalunnguarfiup Atuarfia og 15 elever får samtale på Minngortuunnguup Atuarfia.  

 

Der er ikke registreret hvilke elever og hvor mange elever, som har fået tilbudt samtale i 2018 på 

kommunens skoler. For at forstå omfanget af elevsager på skolerne, er der behov for, at Område for 

Familie i både Sisimiut og Maniitsoq indsamler tal og udarbejder statistik over alle elevsager. 

Statistik over antal elever, og karakteren af elevens problematik kan give de nødvendige 

forudsætninger for at træffe velbegrundede beslutninger om, hvordan de sociale udfordringer skal 

håndteres i fremtiden. 

 

Socialrådgiveren i Sisimiut efterspørger kurser og efteruddannelse i samtaleteknik til børn og unge, 

som har det svært. Uddannelseschefen i Sisimiut fremhæver også, at socialrådgiveren skal klædes 

på til at kunne afholde og håndtere udfordrende og svære børnesamtaler.  

 

I Maniitsoq har sagsbehandlerens samtale med elever i socialt sårbare situationer resulteret i, at to 

børn er anbragt uden for hjemmet. Området for Familie i Maniitsoq har på baggrund af forudgående 

erfaringer vurderet, at der skal være en bestemt sagsbehandler tilknyttet skolen, som udfører 

samtaler. 

 

De sociale udfordringer i bygdeskolerne bliver håndteret ved elevsamtaler med skolelederen eller 

klasselæreren. Der afholdes ofte samlinger, hvor eleverne kan dele tanker og følelser med hinanden.  

 

Pr. 15. februar 2019 har Område for Familie i Sisimiut være nødsaget til midlertidigt at flytte 

socialrådgiveren fra skolerne til børne- og ungesagsbehandling, da Området akut mangler 

medarbejdere. Der arbejdes på, at sagsbehandlerstillingen hurtigt bliver besat, og socialrådgiveren 

igen kan varetage samtaler på skolerne.   

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Hvis rapportens anbefalingerne følges, vil det resultere i ansættelse af en ekstra socialrådgiver på 

skolerne i Sisimiut, hvilket vil have en økonomisk konsekvens.   
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Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være bæredygtig at opnormere socialrådgiverstilling i Sisimiut således at begge skoler får 

deres egen socialrådgiver, og flere børn får gavn af tilbuddet.  

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie vurderer, at behovet for elevsamtaler i Sisimiut er så stort, at det er nødvendigt 

at ansætte to socialrådgivere. At elevsamtalerne i Maniitsoq har resulteret i to anbringelser uden for 

hjemmet viser, at elevsamtalerne er et godt redskab, så elevernes problemer kommer frem i lyset.  

 

Det vil tage tid før en større effekt af ordningen vil være mærkbar, men allerede nu er der 

værdifulde erfaringer fra ordningen, som der kan bygges videre på.  

 

Indstilling 

Det indstilles over for Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur at  

- orientering om evalueringsrapport om socialrådgiver/sagsbehandler på skolerne tages til 

efterretning  

 

Afgørelse 

Indstillingen taget til efterretning, med følgende bemærkninger 

 

Malene Ingemann: I forbindelse med projektet med socialrådgiver, bør man arbejde for at ansætte 

flere socialrådgivere og psykoterapeuter. 

 

Ruth Heilmann: Antallet af samtaler med elever bør registreres. 

 

Bilag 

1. Rapport om socialrådgiver/sagsbehandlere på skolerne i Qeqqata Kommunia 

2. e-mails-korrespondance dateret 29.11.2018 af Riikki Grønvold  

3. e-mails-korrespondance dateret 28.11.2018 til Nivi Heilmann Efraimsen 

4. e-mails-korrespondance dateret 29.11.2018 af Sofie-Dorthe R. Olsen  
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Punkt 13 Eventuelt 

Karl Davidsen: Fremkom med en forespørgsel vedrørende pistemaskinen i Maniitsoq, besvarelsen 

vil blive sendt til udvalget på skrift. 

 


