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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

Punkt 2 Mundtlig orientering fra administrationen 
Sisimiut 

En kontormedarbejder er sygemeldt i maj måned. 

Der en stillingsopslag som driftsleder frem til d. 9 maj. 

Der kommer en stillingsopslag som vejformand I Sarfannguit i løbet af uge 19.  

Transport af affald fra Itilleq til Sisimiut er gået i gang. Transport af affald fra Sarfannguit 

igangsættes når haviset er væk. 

Grøfterne afises. 

Pontonbroer istandsættes. 

Ansøgning om midler til Miljøfonden vedrørende nedrivning af forbrændingsanlæg i Itilleq 

er godkendt. 

Daginstitutionen i Akia blev indviet. Anlæg af udenoms arealerne bl.a. legepladsen 

påbegyndes.  

Byggemodning på A30 fortsætter med sprængning, efter den har stået vinterstille. 

Byggemodning på C14 igangsættes i juni, når sneen er smeltet. 

 

Maniitsoq 

For at undgå gummigranulater på fodboldbanen bliver spredt, blev der fra Miljøfonden 

givet et tilskud på omkring 200.000 kr. til asfaltering. Kommunen skal selvfinancier 25 %. 

Der er givet tilskud fra Miljøfonden, til nedrivning af den gamle forbrændingsanlæg. 

Nedrivningen foretages ligesom i Atammik. 

Kranen bliver installeret i Napasoq. 

Grøfterne afises og sneryddes. 

Pontonbroer klargøres, og bliver monteret når isfoden er smeltet. 

Planchef var på besøg fra 21. april til 28. april, personen der arbejder med 

kommuneplanen kunne desværre ikke deltage. 

Anlægsbyggeriet pågår normalt. (12. – 30. sept. – fam. Center 30. juni – vej i kangaamiut 

30. sept. – udvi. Af kirkegård 15. juni.) De kommer igen til Kangaamiut den 21. maj. 

Det er svært at rekruttere i Napasoq. 
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Punkt 3.1 Ældreboliger Kangerlussuaq, 2 stk 2021, 

Licitationsresultat, justering bevillingsramme. 
Journalnr. 06.03.01, Projekt 500005-003. 

 

Baggrund 

Kommunen har til opførelse af 2 ældreboliger i Kangerlussuaq projekt 500005-003: 2021 

Ældreboliger afsat 4.698.750 kr. efter beslutning på Teknisk Udvalgs møde 9.9.2021 og 

efterfølgende Økonomiudvalgsmøde. 

Fundaments materialer blev leveret sidste år som bygherreleverance og fundament er 

opført. 

Der blev afholdt licitation på opførelse af husene den 13.4.2022, og ud fra lavestbydende 

entreprenørs tilbud er opstillet A-overslag for byggeriet, se bilag 1.  

 

Regelgrundlag  

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet. 

 

Faktiske forhold 

Byggemarkedet er ophedet, da Selvstyret har igangsat 2 store lufthavnsbyggerier, det er 

generelt vanskeligt at skaffe faglærte håndværkere og byggematerialer er steget kraftigt 

i pris.  

Ved licitation marts 2022 for 3 ungdomsboliger i Atammik blev opførelsesprisen 53.882 

kr/m2 for boligbyggeri i bygd. 

De 46.453 kr/m2 for boligbyggeriet i Kangerlussuaq er incl fjernvarmestikledning og 

kloaktilslutning. 

 

Bæredygtigheds konsekvenser 

Det er bæredygtigt at kommunen opfører boliger til boligsøgende i bygder, hvor der ikke 

kan opnås kreditforeningslån til eget boligbyggeri. Ini havde i marts 2020 noteret 40 

familier på boligventeliste i Kangerlussuaq. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Opførelse af de af ØU ønskede 2 stk 2-værelses ældreboliger á 60m2 koster 5,602 mio kr jfr 

A-overslag.  

Der mangler således 903.000 kr. på Projekt 500005-003 Ældreboliger Kangerlussuaq. Dette 

beløb kan overføres fra Projekt 500005 Boligpulje i Man & Bygder – Fælles, anført med 

kontonoder i bilag 2.  
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Administrationens vurdering 

Der forventes ikke at kunne opnås lavere pris ved et nyt udbud, nærmere tværtimod da 

priser på byggematerialer er kraftigt stigende. 

Der er forhandlet besparelser med lavestbydende entreprenør, og disse besparelser er 

indarbejdet i A-overslag. Der skønnes ikke at kunne bespares mere i projektet uden 

materialer bliver af uforholdsmæssig ringe kvalitet. 

Entreprenør oplyser at der er 5 ugers leveringstid på tømrermaterialer og afgang for skib til 

Kangerlussuaq 1. og 15. juni. Der skal derfor afgives bestilling på materialer senest den 

25.4. hvis byggematerialer skal bestilles og sejles med 1. skib til Kangerlussuaq 2022, så 

husene kan blive klar til indflytning først på året 2023. Da førstkommende 

kommunalbestyrelsesmøde er 28.4. kan beslutning ikke afvente dette møde hvis 

materialer skal kunne komme frem først på sommeren, hvorfor borgmesterbeslutning er 

nødvendig efter UT-mødet 5.5.2022. 

 

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling 

Teknik- og miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik og Økonomiudvalget samt 

kommunalbestyrelse via borgmesterbeslutning: 

 

at  Omplacering af 0,903 mio kr ERP Projekt 500005 Boligspulje i Man & Bygder – Fælles fra 

til projekt 500005-003: 2021 Ældreboliger - Kangerlussuaq budgetår 2023 som anført 

herover under Økonomiske konsekvenser. 

at  Projekt for ældreboliger som dobbelthus med 2 stk 2-rums boliger ´a 60m2 

igangsættes med lavestbydende entreprenør. 

 

 

Afgørelse: 

Indstilling godkendt 

 

Bilag: 

Bilag 1:  A-overslag 19.4.2022.  

Bilag 2:  XL-tabel omplacering beløb projekt 500005 i ERP med kontonoder.    

 

  

Tillægs-

bevil.

Ompla

cering Tekst Afdeling formål art sted projekt gruppe projektnummer

Beløb, Ompl. / 

tillæg 2021 2022 2023

X
Boligpulje i MAN & Bygder - 

fælles
562040600 0301040000 322140700 010580 1-20-15 500005 -903.000 -903.000

X
Ældreboliger 2021, 

Kangerlussuaq
562040600 0301045102 322140765 010580 1-55-00 500005-003 903.000 903.000

sæt kryds Ændringer I overslagsår
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Punkt 3.2 Økonomirapport for januar-april, Teknik 

Og Miljø Udvalg – Drift og Anlægsaktiviteter  
Journalnr. 06.01.02 

  

Dette er månedsrapport for april 2022 udarbejdet ud fra tal fra Power-Bi som henter data 

fra ERP.  

Forbrug er opgjort med konteringer frem til 02-05-2022 under udarbejdelse af denne 

rapport. Det er ikke en decideret kvartalsrapport med skæringsdato primo april, for da 

ville indtægter for 1.kvartal ikke blive medregnet, og kvartalsrapporten derved ganske 

misvisende.  

 

Det har ikke været muligt at hente fuldstændig opgørelse for april måned for 

Anlægsmidler, da overførsler af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2021 endnu ikke er 

indarbejdet i ERP systemet.  

 

Hovedtal for Drift 
Driftsafdelingen på Teknik og Miljø området udviser et forbrugsprocent på 39,75% og 

udgør 24.341.373,63 kr. for de første 4 måneder af året. Detaljerede opgørelser for forbrug 

fremgår i bilag 1 & 2.  

 

 

 
 

 

 

Driftsafdeling for Sisimiut og Maniitsoq 

Ud fra budgettet bør forbrugsprocenten, for de første 4 måder af året, ligge på 33%. 

Forbrugsprocenten for driftsområdet i Sisimiut er på 39,81%, hvilket er vurderes som 

tilfredsstillende. Forbrugsprocenten i Maniitsoq er på 41,86% og kan vurderes at forbruget 

er inden for budgettet.       

 

Dag – og nat renovationsregningerne for erhvervskunder, affaldsafgifter for 1. kvartal er 

bogført i slutningen af april måned. Dog mangler man stadig at bogføre dag- og nat 1. 

kvartals renovationsregninger for privatkunder, og forbrændingens varmeforsynings 

regning for marts og april. Dette gør at forbrugsprocenten ligger højere end forventet.   

 

I forhold til forbrugsprocenter har driftsområder har følgende bemærkninger, for de 

områder med budgetafvigelser:   

 

Sisimiut:   

Snerydning  

 Drift Samlet inkl. Brandvæsen
Oprindeligt 

Budget 2022

Omplaceringer 

2022

Tillægsbevillinger 

2022

Korrigeret Budget 

2022

Realiseret beløb 

2022

Forbrugs 

Pct 2022
Restbudget 2022

Drift Sisimiut 31.948.189,00 454.000,00 32.402.189,00 12.899.860,59 39,81% 19.502.328,41 

Drift Maniitsoq 19.821.787,00 19.821.787,00 8.298.007,99 41,86% 11.523.779,01 

Brandvæsen MAN & SIS 9.008.541,00 9.008.541,00 3.143.505,05 34,89 % 5.865.035,95 

Total 60.778.517,00 0,00 454.000,00 61.232.517,00 24.341.373,63 39,75% 36.891.143,37
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Der har været en del aktiviteter i forbindelse med snerydning, bortkørsel og ishugning i 

Sisimiut, hvor 83,8 % af budgettet er brugt. De sidste sne bortkørsler og is-hugninger er 

foretaget for vintersæson 2022.  

Ved licitationen for snerydning i Sisimiut 2021-2023, er prisstigningen for entreprenørens 

timepris for snerydning 8%, hvilket giver et merforbrug på omkring 300.000 kr. i forhold til de 

indregnede prisstigninger. Dertil har tø-perioden givet is-hugnings udgifter på 200.000 kr. 

Den øgede nedbør afspejles i bortkørsler af sne til 450.000 kr.  

 

Hvis nedbørsmængden er det samme som året før, vil man ved årets udgang have et 

merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til budgettet.      

 

Brædtet:  

Brædtets forbrugsprocent er på 43%, hvor budgetafvigelsen skyldes primært for store 

lønomkostninger til timelønnede. Hvis der skal skæres ned på lønomkostningerne, skal 

brættets åbningstider revurderes. I dag har brædtet åbent i alle ugens dage. Hvis 

brædtet kan holdes lukket i de dage hvor der normalt er mindst omsætning f.eks. om 

lørdagen, vil forbrugsprocenten for lønomkostninger begynde at passe med budgettet. En 

lukkedag for brættet i Sisimiut og Maniitsoq om lørdagen har en værdi på omkring 150.000 

kr.  

 

  

 

Maniitsoq: 

Der er faldet meget sne i år i Maniitsoq. Det har stort set sneet i hele januar måned og 

derfor har det flere gange været nødvendigt at hyre ekstra mandskab og materiel for at 

holde vejene åbne.  

I dag ligger forbrugsprocenten er på 76,58 % ud af en bevilling på 2.693.516,00,- kr. 

Snerydningssæson er forbeholdt 1. og 4. kvartal. 

Derudover er reparationsudgifterne for det mest nedslidte køretøjer fortsat høje. 

   

Anlægsaktiviteter 
 

 
 

Af anlægsbudgettet er pr 02-05-2022 brugt 16.743 mio kr, hvilket svarer til en realiseringen 

af anlægsbudgettet på 17,32%.  Den forventede overførsel af uforbrugte anlægsmidler 

fra 2021 til 2022 bliver ca 190 mio kr som endnu ikke er medtaget i oversigten. 

 

I Sisimiut området var følgende større bygge- og anlægsarbejder er i gang april 2022: 

Daginstitution 4 på Akia er  færdig, blev overdraget 1.4.2022 og der er åbent hus med 

navngivning 29.4,  

Multihus Sarfannguit ligger vinterstille.  

Byggemodning Kommuneplantillæg 19 ligger vinterstille medens udsprængningsarbejdet 

på byggemodning kommuneplantillæg 30 på Akia  er startet. 

 

Anlægsafdeling
Oprindeligt 

Budget 2022

Omplaceringer 

2022

Tillægsbevillinger 

2022

Korrigeret Budget 

2022

Realiseret beløb 

2022

Forbrugs 

Pct 2022
Restbudget 2022

562040600 - SIS Anlægsafdeling 68.126.500,00 68.126.500,00 8.681.695,59 12,74 % 59.444.804,41 

563030600 - MAN Anlægsafdeling 28.548.000,00 28.548.000,00 8.061.893,45 28,24 % 20.486.106,55 

Total 96.674.500,00 96.674.500,00 16.743.589,04 17,32 % 79.930.910,96 
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2 ældreboliger Kangerlussuaq er startet, fundament udført, licitation for udførelse af 

bygning er afholdt, se andet dagsordenspunkt herom, 

Kloakering for Sisimiut Øst ved Jaakunnguaq Aqq. er der skrevet kontrakt med 

entreprenører om, og materialer er bestilt.Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq 

er der udarbejdet dispositionsforslag for, forundersøgelser og jordbundsundersøgelser er 

under udbud, 

Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek er startet, betonstøbning er under 

afslutning, stålkonstruktion under opstilling. 

For svømmehal i Sisimiut er dispositionsforslag afleveret fra rådgiver for fondsansøgninger. 

 

I Maniitsoq område er følgende større bygge- og anlægsarbejder i gang april 2022: 

Familiecenter er under færdiggørelse, 

12 personaleboliger er under færdiggørelse.  

Byggemodning Ungusivik og erhvervsområde ligger vinterstille. 

Udvidelse af Kirkegård i Maniitsoq er i gang, 

Vej til kirkegård i Kangaamiut er startet. 

Skolerenovering Kangaamiut er der udarbejdet dispositionsforslag for, se andet 

dagsordenspunkt herom, 

Skolebyggeudvalg for Kilaaseeraq Atuarfia har holdt 1. møde om udarbejdelse af 

byggeprogram, 

3 Ungdomsboliger Atammik  har været udbudt i licitation, kommunalbestyrelsens 

beslutning om justering af bevillingsramme afventes. 

Kloakering for vest Maniitsoq er der skrevet kontrakt med entreprenører for og materialer 

er bestilt. 

For svømmehal i Maniitsoq er rådgiver ved at udarbejde dispositionsforslag, høringssvar fra 

foreninger afventes. 

 

I begge områder fortsatte de løbende anlægsarbejder over puljebeløb til 

bygningsrenovering, kloakrenovering, fritidsaktiviteter, miljøforbedringer samt arbejder 

med forbedring af fisker- og fangerforhold. 

 

Indstilling 

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg og økonomiudvalget: 

 

 at månedsrapport for april 2022 for Teknik, Forsyning og Anlæg godkendes. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt 

 

Bilag 

1. Driftsforbrug for Maniitsoq og Sisimiut efter afdelinger 
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Punkt. 3.3 Dispositionsforslag for renovering af 

Kangaamiut Atuarfia, bevillingsjustering. 

Journal nr. 23.02.06  ERP projekt 500026 
 

 

Baggrund 

Udvalget for Uddannelse godkendte på møde 6.12.2021 byggeprogram for renovering af skolen i 

Kangaamiut. Efter rådgiverudbud blev Rambøll valgt til projekteringsopgaven. De har udarbejdet 

dispositionsforslag for udvidelse og renovering af Skolen i Kangaamiut, se bilag 1.  

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 

Landstingsforordning nr 8 af 21.5.2002 om folkeskolen. 

Sektorplan for folkeskolen, rev. 2007 med bilag 5-1 og 5-2 Norm for Atuarfitsialak i bygder med hhv. op til 

45 eller 70 elever. 

 

Faktiske forhold 

Projektgruppen bestående af personale fra Området for Teknik i Sisimiut og Maniitsoq, Område for 

Uddannelse, fra Kangaamiut Atuarfia samt skolebestyrelse har deltaget i projekteringsmøder om 

dispositionsforslaget.  

 

Dispositionsforslaget tilbygger skolen 171m2 i 2 etager til aula og bibliotek, indretter vandskyllende toiletter 

og renoverer væsentlig ca 609m2 lokaler. Efter tilbygning og renovering er skolen på 1179m2 excl 

krybekælder.  

Hele skolen får nyt oliefyr, mekanisk ventilation og opdateret elinstallation med LED-lys. 

 

Skolen i Kangaamiut har den 8.4.2022 godkendt foreløbig udgave af dispositionsforslaget med bemærkning 

om, at der ønskes bogdepot ved lærerværelse, hvilket er medtaget i underetage i det vedhæftede reviderede 

dispositionsforslag. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Renoveringen af skolen vil skabe bedre indeklima for eleverne og bedre arbejdsklima for de ansatte. Ved 

skolerenoveringen vil der blive installeret mekanisk ventilation til bedre indeklima,skiftet oliefyr til et mere 

energiøkonomisk, bedre isolering af de bygningsdele der nyopføres samt skiftet loftsbelysning til 

elbesparende LED-lys. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ved kommunalbestyrelsens møde 25.4.2019 blev der givet tillægsbevilling på 4,130 mio kr til 

skolerenovering Kangaamiut, og der blev valgt et forslag 3, der dengang blev skønnet til at koste 22,753 mio 

kr. Der var på det tidspunkt ikke udarbejdet byggeprogram til nærmere vurdering af anlægsomkostningerne. 

Fra budgetår 2020 til 2021 er overført 16,492 mio kr ERP projekt 500026 skolerenovering Kangaamiut. 

 

Ud fra rådgivers C-overslag er opstillet det i bilag 2 viste C-overslag for skolerenoveringen. Det viser der er 

behov for forhøjelse af rammebeløbet på 10 mio kr til en samlet bevillingsramme på 26,492 mio kr. Dette 

svarer nogenlunde til den ved Kommunalbestyrelsens beslutning 25.4.2019 oplyste byggepris for den valgte 

forslag3 på 22,753 mio kr, de seneste års prisstigninger taget i betragtning.  

Det manglende beløb på 10 mio kr foreslås omplaceret fra ERP projekt 500005 Boligpulje til Bygder & 

MAN, hvorfra der tidligere er omplaceret beløb til projekt 500005-001 Børnehave, dagplejecenter 

Kangaamiut. Da der først er behov for det sidste beløb til betaling af færdiggørelsesarbejder i foråret 2024, 

kan de 2 mio kr udsættes med at blive overført til budgetår 2024 og de 8 mio kr overført budgetår 2023. 
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Dispositionsforslaget omfatter lovliggørelser af elinstallation, etablering af mekanisk ventilation og 

tilgængelighed ved rampe til 1.sal som krævet i nyt bygningsreglement, udskiftning af loftslys til LED-lys 

med lysstyrke iht myndighedskrav, kloakering af skolebygning med etablering af tilstrækkeligt antal toiletter 

samt renovering af personalefaciliteter iht Arbejdstilsynets krav. 

 

Administrationens vurdering 

Der har siden 2019 og især det sidste år været kraftige prisstigninger på byggematerialer, og denne 

prisstigning skønnes at fortsætte det næste års tid. Udsættelse af projektet til senere byggetidspunkt skønnes 

kun at give endnu højere byggepriser. 

 

Ved renovering efter dispositionsforslaget får skolen i Kangaamiut de lokaler der kræves iht norm for 

Atuarfitsialak for en bygdeskole med op til 70 elever. 

 

Der skønnes ikke at kunne reduceres i omfang af skolerenovering, idet ønskede renoveringspunkter som lift, 

vinduesudskiftning, efterisolering af facader, udskiftning gulvbelægning og total indvendig 

maleristandsættelse allerede er udtaget af dispositionsforslaget. Disse renoveringer må senere udføres over 

projekt 500001 - bygningsrenoveringspulje .  

Renoveringen omfatter kun i mindre grad lokalerne sløjd, husgerning, biologi, fysik og 4 klasselokaler, ved 

for disse lokaler kun at være lovpligtige arbejder som branddøre, lovliggørelse af elinstallation og mekanisk 

ventilation.  

Dispositionsforslagets omfang er således stort set kun opfyldelse af myndighedskrav og Atuarfitsiarlak-

norm. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Teknik og efterfølgende til Udvalget for Uddannelse, Økonomiudvalg og 

kommunalbestyrelse at: 

 Godkende dispositionsforslag af 26.4.2022 som grundlag for den videre projektering, 

 Omplacere 10 mio kr fra ERP projekt 500005 med 8 mio kr år 2023 og 2 mio kr år 2024 til projekt 

500026 Kangaamiut skolerenovering. 

 

Afgørelse 

Afstemning:  

 

For: NHE, AS, BL 

 

Imod: GL, KL 

 

Indstilling godkendt 

 

Mindretals udtalelse:  

 

Bilag 

1. Dispositionsforslag renovering skole Kangaamiut 26.4.2022. 

2. C-overslag skolerenovering Kangaamiut 27.4.2022. 

3. XL-fil med omplacering og kontonoder. 

Tillægs-

bevil.

Ompla

cering Tekst Afdeling formål art sted projekt gruppe projektnummer

Beløb, Ompl. / 

tillæg 2022 2023 2024

X Ældreboliger fælles 562040600 0301040000 322140700 010580 1-20-15 500005 -10.000.000 -8.000.000 -2.000.000

X Skolerenovering Kangaamiut 562040600 0302015107 322140765 010573 1-47-15 500026 8.000.000 8.000.000

X Skolerenovering Kangaamiut 562040600 0302015107 322140765 010573 1-47-15 500026 2.000.000 2.000.000

sæt kryds Ændringer I overslagsår
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Punkt 4.1 Budgetønsker til budget 2023 og 

overslagsårene 

Journal nr. 06.01 
 

 

Baggrund 

Økonomiudvalget har fastsat tidsplan for udarbejdelse af budget år 2023 med overslagsårene 2024-

2026. Fagudvalg som Teknisk Udvalg kan fra iår indsende 3 budgetønsker mod tidligere 5 til 

budgetseminar for budget år 2023, iht. beslutning på Kommunalbestyrelsesmøde 24.2.2022 pkt 

4.11. 

 

Regelgrundlag  

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 

Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt. 

 

Faktiske forhold 

Teknisk Udvalg har ansvarsområderne nævnt i Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt §11, 

hovedsagligt: miljø, råstoffer, teknik, infrastruktur, kommunale forsyningsvirksomheder samt 

anlægsområdet. Ved seneste politiske organisering overgik fiskeri, fangst og bygdeforhold til eget 

udvalg. 

 

Sidste år blev anlægsønsker drøftet på Teknisk Udvalgs møde 8.6.2021 pkt 3.3, hvor følgende 

forslag blev oplistet: 

 

1. Skibakker i Sisimiut og Maniitsoq, med budget på 4,1-20,5 mio. kr. afhængig af valg. 

2. Forhøjelse af konto 72-42 ”Nye kloakker” med 6 mio. kr. yderligere årligt. 

3. Forhøjelse af konto 77-50 ”byggemodningspulje”, til 13 mio. kr. årligt. 

4. Nyt salgsbræt i Sisimiut til 10 mio. kr, da det eksisterende er skimmelsvampramt. 

5. Budgetforhøjelse af driftsbudgettet I Sisimiut på 1 mio. kr. årligt og 0,5 mio. kr. årligt i 

Maniitsoq. 

6. Beredskabet ønsker en ekstra medarbejder med årlige lønomkostninger på 450.000 

kr. 

7. Havneselskab og opgradering af den kommunale havn i Sisimiut: 20 mio. kr. 

8. Forhøjelse af driftsmidler til ”0902030000: veje, broer og trapper” med 5 mio. kr. årligt 

med administrativ fordeling efter indbyggertal. 

9. En ekstra byggesagsbehandler: 500.000 kr. årligt til løn- og ansættelsesrelaterede 

omkostninger. 

10. Opgradering af bygningsrenoveringspuljen med 4 mio. kr. årligt til hele kommunen. 

11. Drift- og vedligehold af ATV spor 1 mio. kr. hvert år fra og med 2023. 

12. Opgradering af Beredskabets udstyr på sammenlagt 7,3 mio. kr. i form af nye 

tankvogne til 4 mio, kr., og hjælpecentraler. 

 
Nærmere beskrivelse af disse anlægsønsker fra år 2021 er anført i sagsfremstilling til UT 8.6.2021 

pkt 3.3. 

 

Administrationen har i årets løb modtaget følgende nye anlægsønsker: 
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13. Pulje på 0,5-1 mio kr/år fra år 2023 og fremover til udskiftning af mest nedslidte 

køretøjer i OTM, se nærmere beskrivelse i bilag 1. 

14. 0,5 mio kr/år fra år 2023 og fremover til nedrivning af saneringsmodne ejendomme, 

se nærmere beskrivelse i Kommunalbestyrelsesmøde 28.10.2021 pkt 4.2.  

15. Etablering af pladser i bygder til opbevaring af affald mellem anløb af ESANI´s 

affaldsskib, Puljebeløb 2 mio kr anlægsudgift år 2023 se nærmere beskrivelse i bilag 

2. 

16. Opgradering af sti Tuapannguanut – Qeeqi til busgade anlægsbeløb 1 mio kr 

anlægsudgift år 2023, se nærmere beskrivelse i bilag 3. 

 

Bæredygtige konsekvenser:  

De bæredygtige konsekvenser vil variere afhængig af hvilke anlægsønsker der bliver realiserede. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Administrationen foreslår at udvalget vælger 3 stk. anlægsønsker enten fra ovenstående lister eller 

blandt nye ønsker fra udvalgets medlemmer. 

Det eksisterende anlægsbudget er anført i budgetredegørelse 2022. Overførte ikke-forbrugte 

anlægsmidler fra budget 2021 kan dog ikke ses heri, da denne opgørelse endnu ikke foreligger.  

 

Forbrug på anlægsmidler hhv. i Sisimiut og Maniitsoq kan ikke umiddelbart opgøres, da alle beløb 

der er anført for stedet ’fælles’ skal manuelt fordeles, medmindre controllere kan gøre det i ERP 

tilbage til 2020 og i winformatik tilbage til 2012 hvis den kommunale havn skal medtages. Men 

nuværende projekter for Maniitsoq er familiecenter, 5 medbyggerhuse, 12 personaleboliger, 

ungdomsboliger Atammik, Skolerenoveringer i Kangaamiut og Maniitsoq.  

I Sisimiut er der kulturhusudvidelse, daginstitution og 12 ældreboliger. ATV spor er noget delvis 

fælles, for den skulle generere turister også til Maniitsoq.  

I forhold til indbyggertallet, har Maniitsoq flere anlægsprojekter i forhold til Sisimiut.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationens bemærkninger til de enkelte nye forslag er anført i bilag. Der gøres opmærksom 

på, at anlægsønsker skal være stedspecifikke for at kunne sagsbehandles, og hvis et ønske 

formuleres ”både i Sisimiut og Maniitsoq” tæller det som 2 ønsker. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Tekniks afgørelse at udpege maksimalt 3 drifts - og anlægsønsker til 

budget år 2023 og overslagsårene 2024-2026. 

 

 

Afgørelse 

UT ønske 1: Budgetønske 13, puljebeløb til køretøj udskiftning, 1 mio. kr 

UT ønske 2: Forbedring af skisportsfaciliteter i Maniitsoq, Lift og pistemaskine 5 mio. kr.  

UT ønske 3: Forbedring af byens infrastruktur, 10 mio. kr.  

 

Bilag 

1. Budgetønske 13, puljebeløb til køretøj udskiftning, 

2. Budgetønske 15, plads for affaldsdepot i bygder. 

3. Budgetønske 16, Opgradering sti Tuapannguanut – Qeeqi Sisimiut til busgade. 
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Punkt. 4.2 Ravne, skadedyr. 

Journal nr. 81.05.06 
 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Lyberth stiller forslag til Teknisk Udvalg om at bestanden af ravne i 

kommunen skal nedbringes, samt at der bruges dusør for døde ravne.  

 

Regelgrundlag  

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 28. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af fugle. 

Politivedtægt for Qeqqata Kommunia.  

 

Faktiske forhold 

Ravnene trives hvor de kan finde føde. Typisk kan de finde føde på byers og bygders dumpe og evt. foder og 

grønlandsk mad hængt til tørring uden net over.  

Hvis dumpene kan drives, så der ikke ligger organisk materiale, ville dette hjælpe. I Sisimiut trives ravnene i 

dumpen, da forbrændingsanlægget ikke kan følge med. Løsningen med de nye forbrændingsanlæg kommer 

dog først på længere sigt.  

Kun personer med særlig tilladelse må skyde inde i byen. Det er typisk kommunalt ansatte, der får sådan en 

tilladelse. Ifølge politivedtægten for Qeqqata Kommunia, må der ikke skydes inde i by og bygd og i 500 

meters omkreds fra bebyggelse. I Sisimiut gælder hundeområdet øst for byen også som bebygget område.  

Alle må dog skyde uden for bymæssig bebyggelse. Så enhver kan, inden for jagttiden på ravne, skyde så 

mange de ønsker. Bare ikke nærmere bebyggelse end 500 m.  

Ifølge bekendtgørelsen af 2019 om beskyttelse og fangst af fugle, så er der fri fangst på ravn i en 

forsøgsperiode på 5 år fra ikrafttrædelse af bekendtgørelsen, hvilket er 28. oktober 2019. Dermed må ravne 

(samt gråmåger og svartbag) skydes hvert af de 5 år indtil 27. oktober 2024, i perioden 1. januar – 31. 

december.  

 

Ved søgning i udvalgssager fra 2001 og frem sås intet vedrørende beslutning om dusør for ravnefødder. Så 

en beslutning ligger længere tilbage. Der sås tre sager om gener fra ræve/ravne/måger bragt op: I 2007 vedr. 

Sisimiut, i 2014 vedr. Maniitsoq og i 2019 vedr. Sisimiut.  

For at fremme nedskydningen kan man evt. igen give et beløb for et par ravnefødder.   

Ved gennemsyn af takstblade fra 2003 og til 2021 ses intet om dusør for ravnefødder.  

I gammelt budget for 2019, ses at Kangerlussuaq havde budget på 0 kr. til rævehaler og forbrug på 750 kr.  

Sarfannguit, budget 9000 kr. til rævehaler, forbrug 375 kr. 

Itilleq, budget 9000 kr. til rævehaler, forbrug 300 kr.  

Der ses intet budget til rævehaler og ravnefødder for Sisimiut i 2019.  

Der ses intet budget vedr. skadedyr for Maniitsoq og tilhørende bygder i 2019. 

I budgetter fra 2008 til 2018 ses kun kontonummer til rævehaler, samt et forbrug nogle af årene. Men ingen 

bevilling og kun for bygderne. Der er ikke nævnt ravnefødder i nogen af de gennemsete budgetter. 

Ældre medarbejdere husker dog at det har været brugt med dusør for ravnefødder.  

 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt at håndtere organisk affald og grønlandsk mad til tørring, så ravne og måger ikke kan få 

fat på det.  

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
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Forslag om dusør for ravnefødder, som forsøg over de næste to år med start 2023, vil koste 10.000 kr. pr. år. 

Hvis forslaget om dusør for ravnefødder som forsøg, bliver godkendt skal det medtages i takster for 2023 og 

forsøgsperioden kan startes fra 2023. 

 

 

Administrationens vurdering 

Alle med et våben kan frivilligt skyde ravne uden for by og bygd. Dog er ravnene snu og lærer hurtigt at 

genkende en person med et våben. Derfor er det sjældent at det lykkes at nedbringe bestanden på den måde. I 

Kangerlussuaq har kommunens handyman tilladelse til at skyde ravne på dumpen, men det er kun lykkedes 

at skyde ganske få og tiltaget har dermed været stort set uden virkning. Fordi ravnene kan skelne mellem en 

person med og uden våben. De smutter straks de ser at der er våben med.  

Det vil være en ret lille udgift for kommunen at tilbyde 25 - 50 kr. for et par ravnefødder. Dermed kan 

forsøget gøres f.eks. for de næste par år.  

Det kan forsøges med 25 kr. for et par ravnefødder det første år og 50 kr. pr. par næste år, for at se om det 

gør nogen forskel på folks iver efter at skyde ravne.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles til Teknisk Udvalg  

At borgerene tilbydes dusør på først 25 kr. og næste år 50 kr. for et par ravnefødder.  

At der, til fælles brug for begge byer og alle bygder, afsættes kr. 10.000 pr. år de næste to år til dusør for 

ravnefødder, fra driftsmidlerne.  

At tiltaget gælder i begge byer og alle bygder.  

At tiltaget starter i 2023 når takster for 2023 er godkendt. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt 

 

Bilag 

1. Dagsordensforslag 
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Punkt 6.1 Orientering om status af byggeprogram for 

renovering Kilaaseeraq Atuarfia Maniitsoq. 
 

Journalnr. B-33, Projekt 500032. 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde 24.2.2022 sammensætningen af medlemmer til 

skolebyggeudvalg for renovering af Kilaaseeraq Atuarfia i Maniitsoq. Samtidig blev 

udvalget for Teknik og Udvalget for Undervisning styregruppe for skolerenoveringen. 

Dette er en statusredegørelse til styregruppen for dennes orientering og kommentering.  

 

Regelgrundlag  

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet, UU er ansvarlig for undervisningsområdet, og 

skolerenoveringer er overdraget til kommunen fra Selvstyret med et bloktilskud. 

 

Faktiske forhold 

Byggeudvalget holdt 1. møde den 8.4.2022, se bilag 1.  

Elevantal er opgjort pr 20.4.2022, se bilag 2. 

 

Bæredygtigheds konsekvenser 

Det er bæredygtigt at kommunen etablerer bedre arbejdsmiljø for ansatte og elever på 

skolen. Ved renovering vil der ske forbedring af isoleringen, så bygningen kan overholde 

dagens krav til energiramme. Solfangeranlæg på sydvendt tagflade forsøges bevaret og 

evt udbygget. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Liste over hidtil modtagne ønsker om forbedringer og renoveringer pr 6.4.2022 er anført i 

bilag 3, listen mangler at blive suppleret, ajourført og prioriteret.  

 

Administrationens vurdering 

Den 25.4. har Selvstyrets Sundhedsvæsen meddelt, at tandkliniklokalerne på skolen 

fraflyttes, og lokalerne tilbageleveres til kommunen september 2022, da tandklinik flytter til 

sundhedscenteret i løbet af august 2022.  

Rumoversigt for skolen er under udarbejdelse, 2-rums lejlighed i nordvestfløj medtages, da 

den ikke længere er beboet men en del af skolepasning/VSP, og tanklinik-lokaler 

medtages. Evt sammenlægning af folkebibliotek og skolebibliotek mangler afklaring. 

 

Teknik- og miljøforvaltningens samt undervisningsforvaltningens indstilling 

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik og Undervisningsudvalget: 

 

at  Status drøftes, kommenteres og tages til efterretning. 
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Afgørelse: 

Indstilling godkendt 

 

Bilag: 

Bilag 1:  Byggeudvalgsmøde 8.4.2022 referat.  

Bilag 2:  Liste over elever og klasser pr 20.4.2022.  

Bilag 3: Liste over forbedrings- og renoveringsønsker pr 6.4.2022.   
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Punkt 8 Eventuelt 
 

- Gideon Lyberth spurte ind til hvordan bil-situationen er for enterprenørpladsen, og hvilke tiltag der 

kan gøres for at forbedre køretøjsituationen. Til næste udvalgsmøde vil administrationen komme 

med forslag til hvordan dette kan imødegås.  

- Nivi H. Efraimsen orienterede at nogle af udvalgsmedlemmerne tager på bygdetur til Itilleq og 

Sarfannguit, i forbindelse med politiker kursus i Sisimiut.   


