Udvalg for Uddannelse ordinære møde 04/2022, den 09. Maj 2022
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Nivi Heilmann Efraimsen
Naleraq
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Anna Karen Hoffmann – kom med i kl. 08:40 via telefon
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Punkt 1.1 Godkendelse af dagsorden
Afgørelse:
Dagsorden godkendt
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Punkt 2.1 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut for marts 2022
Journalnr. 06.01.02
Baggrund
Området for Uddannelse fremlægger hermed budgetopfølgning for marts 2022.
Regelgrundlag
Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.
Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare
kompetence.
Faktiske forhold
Forbruget skal ligge på 25 % hvis forbruget for marts 2022 er jævnt fordelt over året.
Der skal ske budgetkorrigeringer og ansøgninger om budgetomplaceringer i de enkelte afdelinger, så
budgetterne tilpasses det reelle forbrug. Sis uddannelse stab hørte i 2021 ikke med i området for
uddannelse, men under økonomiudvalget. På kommunalbestyrelsens møde 24. februar blev det
besluttet, at administrationsudgifterne skal høre under de enkelte områder fra 2022.
Konto 571 – Uddannelse Sisimiut + Bygder.
Korrigeret
Budget

Realiseret
beløb

Forbrug
s Pct
Restbudget
2022
2022

5.965.079,00

5.965.079

1.487.490

24,94 %

4.477.589

5.965.079,00
183.533.401,0
0

5.965.079
183.533.40
1

1.487.490 24,94 %
44.097.54
2 24,03 %

4.477.589
139.435.85
9

2.738.731,00

2.738.731

284.000,00

284.000

1.382.882,00

1.382.882

619.713

44,81 %

763.169

318.578,00

318.578

111.298

34,94 %

207.280

88.381,00

88.381

88.381

571020205 Fritidsundervisning Sarfannguit

80.158,00

80.158

80.158

571020206 Fritidsundervisning Itilleq

47.273,00

47.273

47.273

2.717.155,00

2.717.155

813.917,00

813.917

1.253.754,00

1.253.754

365.213

29,13 %

888.541

558.024,00

558.024

138.168

24,76 %

419.856

571020401 Kultur og Folkeoplysningafd

606.327,00

606.327

192.869

31,81 %

413.458

571020402 Amerloq

218.897,00

218.897

27.936

12,76 %

190.961

1.332.886,00

1.332.886

299.174

22,45 %

1.033.712

155.181,00

155.181

6.194

3,99 %

148.987

16.444,00

16.444

7.026

42,73 %

9.418

Buget og forbrug marts 2022
Total
571010000 Uddannelse Stab
Total
571020100 Fritid Stab
571020201 Ungdomsskolen Sisimiut
571020202 Musikskole
571020203 Fritidsundervisning Sisimiut
571020204 Fritidsundervisning
Kangerlussuaq

571020301 Sukorsit Sisimiut
571020302 Svømmebadet Sisimiut
571020303 Fritidsklub Kangerlussuaq
571020304 Skolepasning Kangerlussuaq

Budget

Ompl Tillægsbev
.
.

816.300

29,81 %

1.922.431
284.000

725.072

26,68 %

1.992.083
813.917

571020305 Skolepasning Sarfanguit

571020501 Bibliotek Sisimiut
571020502 Bibliotek Kangerlussuaq
571020503 Bibliotek Sarfannguit
571020504 Bibliotek Itilleq
571020601 Lokalmuseum Sisimiut

16.444,00

16.444

4.003

24,34 %

12.441

2.012.181,00

2.012.181

486.376

24,17 %

1.525.805
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571020801 Tilskud F-K formål Sisimiut
571020802 Tilskud F-K formål
Kangerlussuaq

9.102.043,00

9.102.043

3.671.170

40,33 %

5.430.873

79.131,00

79.131

10.000

12,64 %

69.131

571020803 Tilskud F-K formål Sarfannguit

249.723,00

249.723

45.093

18,06 %

204.630

571020804 Tilskud F-K formål Itilleq

207.589,00

207.589

19.006

9,16 %

188.583

2.004.980,00

2.004.980

176.448

8,80 %

1.828.532

1.944.346,00

1.944.346

233.848

12,03 %

1.710.498

34.474.864,00

34.474.864

9.629.214

27,93 %

24.845.650

35.131.542,00

35.131.542

9.003.799

25,63 %

26.127.743

8.395.014,00

8.395.014

1.354.882

16,14 %

7.040.132

571030304 - Skole Sarfannguit

2.382.141,00

2.382.141

719.801

30,22 %

1.662.340

571030305 Skole Itilleq

1.934.078,00

1.934.078

458.765

1.475.313

737.009,00

737.009

-87.939

23,72 %
-11,93
%

571040201 Nuka Sisimiut

4.956.352,00

4.956.352

1.139.057

22,98 %

3.817.295

571040301 SISI Sisimiut

4.076.672,00

4.076.672

829.277

20,34 %

3.247.395

571040401 Naasoq Sisimiut

3.350.199,00

3.350.199

776.506

23,18 %

2.573.693

571040402 Sikkersoq Sisimiut

3.345.061,00

3.345.061

787.709

23,55 %

2.557.352

571040501 Naalu Sisimiut

4.736.428,00

4.736.428

1.193.067

25,19 %

3.543.361

571040502 Naja/Aleqa Sisimiut

3.851.608,00

3.851.608

936.269

24,31 %

2.915.339

571040503 Ungannguaq Sisimiut

3.832.083,00

3.832.083

620.147

16,18 %

3.211.936

571040504 Nuniaffik Sisimiut

4.960.464,00

4.960.464

1.062.129

21,41 %

3.898.335

571040505 Kanaartaq Sisimiut

4.961.495,00

4.961.495

968.683

19,52 %

3.992.812

571040506 Uiaq Sisimiut

4.946.079,00

4.946.079

1.120.839

22,66 %

3.825.240

571040507 Nuka Kangerlussuaq

4.129.168,00

4.129.168

954.592

23,12 %

3.174.576

571040508 Akia

4.990.595,00

4.990.595

216.131

4,33 %

4.774.464

571040601 Nasunnguaq Sarfanguit

1.367.832,00

1.367.832

249.684

18,25 %

1.118.148

571040602 Nuunu Itilleq

1.238.344,00

1.238.344

228.547

18,46 %

1.009.797

571040603 Kommunal DagplejeFamilier

1.144.825,00

1.144.825

198.298

17,32 %

946.527

571050100 Qeqqani MISI (Psykolog)

3.740.713,00

3.740.713

793.763

21,22 %

2.946.950

571060100 Majoriaq Stab

4.890.668,00

4.890.668

515.322

10,54 %

4.375.346

379.208,00

379.208

180.264

47,54 %

198.944

571020901 Idrætshallen Kangerlussuaq
571030100 Skole Stab
571030200 Skoleforvaltning
571030301 Minngortuunnguup Atuarfia
571030302 Nalunnguarfiup Atuarfia (Skole
2)
571030303 Qinnguata Atuarfia
Kangerlussuaq

571040100 Dagsinstitutioner Stab

571060200 Kollegium Sisimiut
571060300 Nutaaliorfeeraq
værkstedsforløb
571060400 Arbejdsmarkedsområdet

140.998
7.351.934,00

7.351.934

189.498.480,0
0

189.498.48
0

571060500 Majoriaq F.A

2.141.027

824.948

-140.998
29,12 %

5.210.907

11.805
45.585.03
1 24,06 %

-11.805
143.913.44
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Konto 571 – Uddannelse Sisimiut + Bygder.
Området for Uddannelse i Sisimiut har i marts 2022 et samlet forbrug på kr. 45.585.031,00 hvilket
svarer til 24,06%
571010000: SIS Uddannelse Stab 24,94 %
Der har været udgifter til løn og tjenesterejser.
571020100: SIS Fritid stab 29,81%
4
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Der er givet ekstra tilskud til brug af hallen udenfor åbningstiden grundet GM. – derfor et
overforbrug på denne konto.
571020201: SIS Ungdomsskolen Sisimiut 0%
er er ingen ungdomsskole mere, derfor ingen forbrug.
De bevillige beløb vil blive omplaceret i en anden konto.
571020202: SIS Musikskole 44,81%
Der er et generelt et overforbrug på musikskolen.
Den største overforbrug er månedslønninger. Her er der ikke lavet tilpasning af budgettet, til de
overenskomster de ansatte har. En sag om musikskolen er igangsat.
571020203: SIS Fritidsundervisning Sisimiut 34,94%
Der er et overforbrug grundet sæsonbasseret fritidsundervisning.
Det betyder, at fritidsundervisningen stopper i juni og først starter til september igen. I disse måneder
forventes ingen forbrug.
571020204: SIS Fritidsundervisning Kangerlussuaq 0%
Der er udarbejdet flere tiltag til fritidsundervisningen. Desværre er de posteret i en forkert konto.
Derfor det skal forventes at forbruget på denne konto vil være anderledes til næste økonomirapport.
571020205: SIS Fritidsundervisning Sarfannguit 0%
Der er desværre ikke startet aftenskole op, trods flere tiltag fra kommunen.
Der håbes på at fritidsundervisningen vil starte op til september.
571020206: SIS Fritidsundervisning Itilleq 0%
Der er desværre ikke startet aftenskole op, trods flere tiltag fra kommunen.
Der håbes på at fritidsundervisningen vil starte op til september.
571020301: SIS Sukorsit Sisimiut 26,68%
Der har i starten af året været meget corona i Sukorsit.
Derfor der har været mange sygemeldinger af personale, og derfor man har måtte hente timelønnede
ind, udefra for at kunne holde sukorsit åbent. – derfor et lille overforbrug.
571020302: SIS Svømmebadet Sisimiut 0%
Svømmebadet er lukket. Derfor ingen forbrug.
571020303: SIS Fritidsklub Kangerlussuaq 29,13%
Der er et stort forbrug på timelønnede, dette skal udlignes med det lave forbrug på lønninger i Hallen,
kangerlussuaq. Man har haft hentet personalet fra Qooqa til Hallen til at holde hallen åbent.
Der skal derfor laves omposteringer fra denne konto til hallen i Kangerlussuaq.
571020304: SIS skolepasning Kangerlussuaq 24,76%
Ingen bemærkninger
571020401: SIS Kultur og Folkeoplysningafd 31,81%
Rengøring til kollegie 3, som Taseralik personalet bruger.Varmeregning til kunster værkstedet i
haven.
Der er givet tilskud Arctic sounds. Derfor et overforbrug, som forventes at blive udlignet i
sommerperioden.
571020402: SIS Amerloq 12,76%
5
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Et stort forbrug på rengøring.
Her skal man dog være opmærksom på at rengøringsfirmaet også sørger for rene håndklæder,
toiletpapir og andet, for at huset hele tiden har de ting der skal være så borgerne kan bruge
bygningen.
571020501: SIS Bibliotek Sisimiut 22,45%
Der er ingen månedslønnede i biblioteket, derfor et lavt forbrug på denne konto.
Dog er der et stort forbrug på timelønnede da alle de nuværende ansatte er timelønnede.
571020502: Bibliotek Kangerlussuaq 3,99%
Der er betalt for sivdleq og AG abonnementer. Ellers er der ingen forbrug på denne konto.
571020503: SIS Bibliotek Sarfannguit 42,73%
Der har været fritidsaktiviteter i biblioteket, disse skal omposteres, til fritidsundervisning, for at få
udlignet det store forbrug.
571020504: SIS Bibliotek Itilleq 24,34%
Der er købt nye bøger og betalt et års forbrug af Sivdleq og AG.
571020601: SIS Lokalmuseum Sisimiut 24,147%
Der er et stort forbrug på brændstof til varme af de gamle bygninger.
Der er lavet forbedringer på husene, dog skal det forventes at der fremover vil være et stort forbrug
på brændstof til Museumsbygningerne.
Ligeledes er der udbetalt overtimer for museumslederen for overtimer i år 2021.
571020801: SIS Tilskud F-K formål Sisimiut 40,33%
Der har været uddelt mange penge til rejser til GM og kvalifikations-rejser til GM.
Hertil er der givet et stort engangsbeløb til Avanaata Qimussersua til Qasigiannguit.
Derfor et stort forbrug på denne konto.
Der forventes et mindre forbrug i måneder til sommersæsonen, derfor budgettet forventes at blive
udlignet.
571020802: SIS Tilskud F-K formål Kangerlussuaq 12,64%
Der er tildelt 10.000 kr til et projekt til gavn for borgerne som Qooqa har arrangeret.
571020803: SIS Tilskud F-K formål Sarfannguit 18,06%
Der er givet tilskud til aktiviteter i Sarfannguit.
571020804: SIS Tilskud F-K formål Itilleq 9,16%
Der er givet timeløn til en ansat der yder arrangerer aktiviteter i bygden.
571020901: SIS Idrætshallen Kangerlussuaq 8,80%
Et meget lille forbrug grundet man har hentet personale fra Qooqa til at holde hallen åbent.
Derfor der skal omposteret fra Qooqa.
571030200: SIS Skoleforvaltning 12,03%
Der er ikke særlig meget forbrug. Fællesmidler til madordning placeret på medicin ønskes
omplaceret til skolerne, når disse er placeret vil der være et mere retvisende forbrug på denne og
skolernes madkonto. Der har været udgifter til webinarer for lærerne og Ikiortit Nappiffik i Ilulissat
midler der delvis refunderes af kivitsisa hvert halve år.
571030301: SIS Minngortuunnguup Atuarfia 27,93%
6

Udvalg for Uddannelse ordinære møde 04/2022, den 09. Maj 2022
Der er overforbrug på løn, der blandt andet skyldes, at skolen har 5 lærere på barsel og 10 lærere på
aldersreduktion.
Midler til skolemaden er endnu ikke omplaceret og derfor overforbrug på fødevarer
Skolen har haft udgifter på bygningskonti, til udskiftning af vinder, da der har været hærværk mod
skolens vinduer. Desuden har der været udgifter til VVS, da skolens varme-og ventilationssystem
ikke fungerer optimalt.
Abonnementskonto er uændret, da abonnementer købes i begyndelsen af året. Det samme gælder
forbrug af hygiejneprodukter, der blev indkøbt i starten af året.
571030302: SIS Nalunnguarfiup Atuarfia (Skole) : 25,63%
Der er merforbrug på flere lønkonti og administrationen er i gang med at se på om der skal ske
justeringer. Der har været en del udgifter til vikarer der skyldes meget fravær med to
langtidssygemeldinger og brug af ekstra støttelærer omkring udfordringer på en årgang samt en
enkelt elev.
Første del af udskiftningen af skolens vinduer er nu gennemført, de resterende forventes udskiftet i
juni.
Rengøring i minihallen overgår pr. 1. maj 2022 til skolens eget rengøringspersonale.
Der er overforbrug på brændstofskonto, da der udover brændstof også konteres reparationer af
skolens bil på denne konto. Der er overforbrug på porto og fragt og der ønskes omplaceret midler fra
skolens andre konti til denne konto.
Der er et overforbrug på Abonnementer, udgifter til abonnementer ligger typisk i årets 1. kvartal,
men dækker udgiften for hele året.
Kontoen for Bygninger har mindre overforbrug der skyldes hærværk i forbindelse med indbrud tidligt
på året, der har betydet udskiftning af ødelagte døre og vinduer.
571030303: SIS Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq 16,14%
På Qinnguata Atuarfia har vi ikke haft vikarer til at afløse lærernes fravær og derfor har flere af lærerne skulle
dække for de fraværende. Vi er dog ved at finde en løsning til dette og ansætter også en vikar fra maj måned.
Der er også ansat en ny lærer fra 1. marts

571030304: Skole Sarfannguit 30,22%
En medarbejder fra skolen er omplaceret til Qinnguata atuarfia pr. 1 marts og lønudgifter skal
omposteres til skolen i Kangerlussuaq. Desuden har der været vikarudgifter siden starten af året.
571030305: SIS Skole Itilleq 23,72%
Der har været større indkøb af grønlandsk proviant til resten af året. Skolen har indkøbt nye opladere tilipads.

Der har været udført vvs arbejde
Da skolen ikke har haft særlig meget forbrug af vikarer og der ønske at omplacere midler fra
meraarbejde til lønkonti.
571040100: SIS Dagsinstitutioner Stab -11,93%
Forældrebetalinger er højere end forventet. Det er tanken, at daginstitutionsledere, souschefer samt
områdeledere holder sparring omkring personaleforhold i den nærmeste fremtid. Dette arrangeres
med eksternt fremlæggelse samt koordinator til arrangementet.

571040201: SIS Nuka Sisimiut 22,98%
Forbruget for vikarer ligger højt under rekruttering af pædagog og socialhjælper. Der er indkøbt
rengøringsartikler for tre måneder. Der er i årets begyndelse bestilt kontorartikler for resten af året.
Defekt radiator er udskiftet.
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571040301: SIS SISI Sisimiut 20,34%
Der er merforbrug under konto for timelønnede på grund af at der mangles uddannede personale.
Der har været forbrug under rengøringsartikler for at mindske spredning af smitsomme sygdomme.
Fragtudgifter for indkøbte varer.
571040401: SIS Naasoq Sisimiut 23,18%
For at dække vakante stillinger er forbruget af timelønnede lidt højere.
Der er i starten af året indkøbt rengøringsartikler for det første tre måneder.
571040402: SIS Sikkersoq Sisimiut 23,55%
Der er ved mangel på uddannede personale brugt vikarer. Der er indkøbt rengøringsartikler.
571040501: SIS Naalu Sisimiut 25,19%
Værdien fra tidligere bestilt legetøj er fratrukket. To medarbejdere har været på kursus, der er brugt
vikarer. Der er udgifter i indendørs reparationer.
571040502: SIS Naja/Aleqa Sisimiut 24,31%
Vi har indkøbt artikler for resten af året og har udskiftet nogle møbler.
571040503: SIS Ungannguaq Sisimiut 16,18%
Udgifter til daglig drift er nu betalt.
571040504: SIS Nuniaffik Sisimiut 21,41%
Der er mangel på 4 uddannede pædagoger, der er dækket af timelønnede vikarer, hvorfor forbruget er
højt.
571040505: SIS Kanaartaq Sisimiut 19,52%
Udgifterne er primært til vinduer pga., tyveri, derudover har man fået tilstoppet kloakrør repareret.
Rengøringsartikler til resten af året er indkøbt. På grund af at det er tunge ting, har fragtudgiften
været højt.
Medarbejderne har været på kursus med eksternt kursusinstruktør.
571040506: SIS Uiaq Sisimiut 22,66%
Der er brugt timelønnede for dækning af 3 stillingsopslag for socialhjælpere. Indkøb af
kontorartikler. Der er udført indendørs reparationer af gulv og dækning for ophedet rør.
571040507: SIS Nuka Kangerlussuaq 23,12%
Brug af vikarer under rekruttering af pædagoger og socialhjælpere ligger højt. Forbruget ligger højt,
dette skyldes forkert kontering af indkøbt mad.
571040508: SIS Akia 4,33%
Børnenes besøg startede fra den 19. april, de starter fast den 25. april. Børnene starter på skift. 1
pædagog og 3 socialhjælpere til normering på 14½ medarbejdere er stadigvæk opslået.
571040601: SIS Naasunnguaq Sarfannguit 18,25%
Almindelige driftsudgifter.
571040602: SIS Nuunu Itilleq 18,46%
Almindelige driftsudgifter.
571040603: SIS kommunal dagplejer 17,32%
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2 dagplejere starter i den nye daginstitution i Akia den 25. april. Ubrugte midler ønskes benyttet til
formålsrettede under respektive områder under daginstitutionsområdet.
571050100: SIS Qeqqani MISI (Psykolog) 21,22%
De fleste input er tilbagevendende
Tjenesterejser er foretaget til Årskursus for Psykologer i Nuuk
571060100: SIS Majoriaq Stab 10,54%
Samlet set har Majoriaq et mindre forbrug, som midlerne vedr. Resultatkontrakten. En del af disse
midler vedrører også Nutaaliorfeeraq samt Arbejdsmarkedsområdet.
Vi har fortsat et mindre overforbrug i lønudgifterne.
Der skal i nærmeste fremtid revideres i budgettet yderligere.
571060200: SIS Kollegium Sisimiut 47,54%
Overforbruget skyldes uforudsete udgifter til opstået skade på kollegiebygningerne, på et
badeværelse samt vand og kloakrør.
571060300: SIS Nutaaliorfeeraq værkstedsforløb 0%
Budgettet til Nutaaliorfeeraq er placeret under 570060400, vi arbejder på at få det omplaceret.
571060400: SIS Arbejdsmarkedsområdet 29,12%
Overforbruget skyldes primært corona relateret udbetalinger af sygedagpenge.
571060500: Sis Majoriaq F.A
Budgettet til disse er fortsat under 571060100, der arbejdes på omplacering
Indstilling:
Det indstilles til Udvalget for Uddannelse, at økonomirapporten for marts 2022 tages til efterretning.

Afgørelse:
Taget til efterretning, dog skal den stramme økonomistyring fortsætte.

Bilag:
1. Budget balance marts 2022 afd. 571
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Punkt 2.2 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse og Majoriaq i Maniitsoq, Marts
2022
Journalnr. 06.01.02
Baggrund
Området for Uddannelse og Majoriaq i Maniitsoq fremlægger hermed budgetopfølgning for Marts
2022.
Regelgrundlag
Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.
Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare
kompetence.
Faktiske forhold
Forbruget skal ligge på 25,0 % i januar, hvis forbruget er jævnt fordelt for hele året.
Konto 572 – Uddannelse Maniitsoq + Bygder.
Pct %
Afdelingsnavn
Budget 2022
Forbrug 2022
2022
572010000 Uddannelse Stab
2.555.630,00 kr. 1.216.117,68 kr.
47,59 %
572020100 Fritid Stab
0,00 kr.
1.716,30 kr.
572020201 Fritidsundervisningsafd
316.522,00 kr.
83.547,08 kr.
26,40 %
572020202 Musikskole
1.310.278,00 kr.
207.079,42 kr.
15,80 %
572020301 Fritidsklub (Ungdomsklub)
1.705.928,00 kr.
723.226,69 kr.
42,39 %
572020302 Skolepasning
1.106.798,00 kr.
433.597,77 kr.
39,18 %
572020303 Fritidsklub
602.215,00 kr.
380.194,17 kr.
63,13 %
572020304 Klubben Kangaamiut
147.985,00 kr.
68.198,97 kr.
46,09 %
572020305 Klubben Napasoq
108.935,00 kr.
11.012,74 kr.
10,11 %
572020306 Klubben Atammik
186.008,00 kr.
99.347,60 kr.
53,41 %
572020400 Kultur og folkeoplysning
239.447,00 kr.
26.911,63 kr.
11,24 %
572020501 Bibliotek
927.985,00 kr.
177.140,58 kr.
19,09 %
572020502 Kangaamiut Bibliotek
38.024,00 kr.
6.727,66 kr.
17,69 %
572020503 Napasoq Bibliotek
9.249,00 kr.
975,83 kr.
10,55 %
572020504 Atammik Bibliotek
18.499,00 kr.
350,00 kr.
1,89 %
572020601 Museum Kangaamiut
12.335,00 kr.
-138,56 kr.
-1,12 %
572020602 Museum
1.093.438,00 kr.
254.705,39 kr.
23,29 %
572020703 Husflidsværksted Teletoqaq
107.908,00 kr.
28.930,27 kr.
26,81 %
572020704 Den gamle Kirke
kr. 64.745,00
0,00 kr.
0,00 %
572020705 Ældres værested
"Kristinemut"
17.471,00 kr.
0,00 kr.
0,00 %
572020800 Tilskud til idrætsformål
3.242.287,00 kr. 1.589.976,44 kr.
49,04 %
572030301 Skole 1
572030302 Skole Kangaamiut

36.137.624,00 kr. 8.414.395,08 kr.
7.185.448,00 kr. 2.125.841,75 kr.

Restbudget
2022
1.339.512,32 kr.
-1.716,30 kr.
232.974,92 kr.
1.103.198,58 kr.
982.701,31 kr.
673.200,23 kr.
222.020,83 kr.
79.786,03 kr.
97.922,26 kr.
86.660,40 kr.
212.535,37 kr.
750.844,42 kr.
31.296,34 kr.
8.273,17 kr.
18.149,00 kr.
12.473,56 kr.
838.732,61 kr.
78.977,73 kr.
64.745,00 kr.

17.471,00 kr.
1.652.310,56 kr.
27.723.228,92
23,28 %
kr.
29,59 % 5.059.606,25 kr.
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572030306 Skole Napasoq
572030307 Skole Atammik
572030401 Kollegier og skolehjem
572040100 Dagsinstitutioner Stab
572040401 Fritidshjem Angajo
572040501 Aanikasik
572040502 Paarsi
572040503 Kuunnguaq
572040601 Naja Kangaamiut
572040602 Napasoq Naasunnguit
572040603 Meeqqat Atammik
572050200 Majoriaq Stab (NY)
572050300 Pilersitsivik
Værkstedsforløb
572050400 Igaffik Køkkenforløb
572050500 Arbejdsmarkedsområdet
572060000 Uddannelses Puljer

1.194.155,00 kr.
3.084.029,00 kr.
2.884.662,00 kr.
506.728,00 kr.
3.509.734,00 kr.
5.028.965,00 kr.
4.201.573,00 kr.
7.499.673,00 kr.
3.026.481,00 kr.
598.107,00 kr.
1.890.911,00 kr.
3.823.952,00 kr.

409.156,05 kr.
1.029.067,38 kr.
1.120.845,59 kr.
738.766,66 kr.
943.705,64 kr.
1.215.938,95 kr.
923.859,82 kr.
1.891.177,08 kr.
814.585,12 kr.
129.997,44 kr.
566.423,15 kr.
428.555,74 kr.

0,00 kr.
26.497,88 kr.
0,00 kr.
843,48 kr.
6.601.735,00 kr. 2.468.620,88 kr.
917.866,00 kr. -519.278,00 kr.
101.903.330,00
28.038.617,35
kr.
kr.

34,26 %
33,37 %
38,86 %
145,79 %
26,89 %
24,18 %
21,99 %
25,22 %
26,92 %
21,73 %
29,96 %
11,21 %

784.998,95 kr.
2.054.961,62 kr.
1.763.816,41 kr.
-232.038,66 kr.
2.566.028,36 kr.
3.813.026,05 kr.
3.277.713,18 kr.
5.608.495,92 kr.
2.211.895,88 kr.
468.109,56 kr.
1.324.487,85 kr.
3.395.396,26 kr.

-26.497,88 kr.
-843,48 kr.
37,39 % 4.133.114,12 kr.
-56,57 % 1.437.144,00 kr.
73.864.712,65
27,51 %
kr.

Området for Uddannelse i Maniitsoq fik en bevillingsramme på kr. 101.903.330 mio. kr.
Forbruget er på kr. 28.038.617,35 mio. Forbrug i % 27,51%
Fritidsvirksomhed Maniitsoq + Bygder.
57201000 Området for Uddannelse 47,59%
Kurser, rejser, dagpenge, forplejning og ophold. Efter at midler til kurser ikke har været brugt i flere
år, er der merforbrug da man fik nye medarbejdere som deltog til flere kurser.
572020201 Fritidsundervisning og aftenskole 26,40%
Der er lidt merforbrug da aftenskolen kører godt. Merforbruget skyldes indkøb af
undervisningsmaterialer. Forbruget bliver dog rettet i løbet af året.
572020202 Musikskolen15,80%
Generelt set er der mindreforbrug, dette skyldes, at man stadig mangler 1 medarbejder, selvom der
har været stillingsopslag.
572020301 Fritidshjem 42,39%
Der er allerede merforbrug under administrationsudgifter, dette skylde primært, at der er betalt for
flytning som ellers skulle have været betalt for to år siden, og regninger for tusass telefon, internet,
kontorhold. I maj mødet skal det overfor udvalget redegøres, at man ikke har nået økonomirapport
for fritidshjem, målet er at der gives redegørelse i juni mødet.
572020302 Skolepasning 39,18%
Der er merforbrug, da eleverne er på skolepasningen når man mangler lærere, da lærerne i skolen
mangles. I sagen der skal fremlægges til kommunalbestyrelsens budgetseminar i august 2022 er det
målet, at AKO medarbejdere skal tilpasset til den nye AKO, når skolepasningen udfases.
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572020303 Ungdomsklub 63,13%
Udgifter til timelønnede vil have en stor merforbrug for resten af året. Dette skyldes, at der har været
midlertidig løsning hvor fritidsklubben blev flyttet til ungdomsklubben, dermed var der dobbelt så
mange personale. På grund af, at man ikke kan når en redegørelse til maj mødet, er det målet, at der
kommer en redegørelse i juni mødet.
572020304 Kangaamiut klubben 46,09%
Den stor merforbrug skyldes, at personalet i skolepasningen i Kangaamiut Atuarfia og køkken er
fejlkonteret til klubben, derfor er forbruget højt. Dette er blevet meddelt primo marts til
lønningskontoret, men desværre er dette endnu ikke blevet rettet.
572020305 Napasoq klubben 10,11%
Klubben har været lukket på grund af medarbejderen ikke kunne ankomme på grund af havisen, nu er
den først åben igen.
572020306 Atammik klubben 53,41%
Efter der er tilkommet en timelønnet medarbejder, er der merforbrug under løn. I løbet af foråret er
klubben midlertidigt lukket, og skal først genåbnes til efteråret.
572020400 Kultur og Folkeoplysning 11,24%
Der har ikke været så meget forbrug, men der vil være forbrug i løbet af året, da planerne pågår.
Bibliotek Maniitsoq + Bygder.
572020501 Bibliotek Maniitsoq 19,09%
Selvom åbningstiderne er gode, er det mærkbart, at der mangles 1 stabil medarbejder.
572020502 Bibliotek Kangaamiut 17,69%
Ingen yderligere bemærkninger.
572020503 Bibliotek Napasoq 10,55%
Er endelig åben da der fundet en medarbejder.
572020504 Bibliotek Atammik 1,89%
Der arbejdes for at den kan genåbnes.
Museer Maniitsoq + Bygder.
572020601 Kangaamiut Museum -1,12%
På grund af, at der er få midler til indkøb af madvarer, er der merforbrug under madvarer, efter at der
har været indkøbt af madvarer. Dog er der ikke generelt set ikke merforbrug.
572020602 Maniitsoq Museum 23,29 %
Der er kun lidt bevilget til mundgodt på indkøb, efter indkøbt er der allerede merforbrug. Men på
hele budget er der ikke merforbrug.
Kulturområdet Maniitsoq + Bygder.
572020703 Husflidsværksted Den gamle telebygning 15,88%
Det er lidt mærkbart, at man har tanket efter at der har været frostsprængt, man skal lægge mærke til,
at tankningen er blevet større.
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572020704 Den gamle kirke 0,00%
Der er ingen forbrug endnu.
572020705 Ældreværestedet Kristine-mut 0,00%
Der er ingen forbrug endnu.
572020800 Tilskud til Idrætsformål 49,04%
Der er betalt halleje for halvt år, næste betaling sker først til efterår og vinter. Tilskud til afholdelse af
GM udbetales også fra denne konto, og det fleste GM afholdes i påskeperioden.
Konto 57203 Skolevæsen Maniitsoq + Bygder.
572030301 Atuarfik Kilaaseeraq, forbruget ligger på 23,28 %
Generelt set er forbruget tilfredsstillende. Dog er det nødvendigt, at der skal laves tilpasning af
enkelte kontier.
572030302 Kangaamiut skole 29,59 %
På grund af det store overarbejde for månedslønnede, skal denne undersøges. På grund af forudlønnet
har store overarbejde, skal denne undersøges. Der er merforbrug under tilskud til lærernes boliger, da
beboerne er blevet fordoblet, derfor er forbruget højt. Der er brugt flere vikarer under personalets
langtidssygemeldinger.
572030306 Napasup Atuarfia 34,26%
Merfobruget skyldes, at der er brugt vikarer under sygefravær, barn sygedage og på grund af havisen.
572030307 Atammiup Atuarfia 33,37%
Udgifter til barselsdagpenge er højere end forventet. Udgifterne til brændstof til skolen og
minihallen kan også mærkes.
572030401 Kollegier og skolehjem ligger på 38,86 %
Der er merforbrug under lønkonti, efter undersøgelse i samarbejde med HR og lønkontoret for
bagvagten og efter man er begyndt at få løn som bagvagt, er lønomkostninger forhøjet, og er stadig
under tilpasning til konti på grund af, at man også er begyndt at få løn som bagvagt. Der skal først
ske omplacering fra konti med mindre forbrug til konti med merforbrug når udvalget holder møde i
december.
Daginstitutioner Maniitsoq + Bygder
572040100 Daginstitutionskontoret 145,79%
Der er lidt merforbrug under udgifter til kurser, da man har allerede betalt for tilkaldelse af Inuk
Ressource og betalt for bygdeborgernes deltagelse.
Da et beløb på kr. 917.866,00 for forplejning under 572060000 Forplejning ikke er medtaget her, ser
det ud som merforbrug. Hvis beløbet var medtaget, ville kontoen ikke have merforbrug.
572060000 Uddannelses puljer -57,57%
Såfremt midler på kr. 917.866,00 var indplaceret til daginstitutionskontoret, ville forbruget være
normal. Det forventede indtægter for takst betaling for daginstitutioner på kr. -1.466.481, her kan
man se, at der er betalt for takstbetaling på: -519.278,00 kr.
13

Udvalg for Uddannelse ordinære møde 04/2022, den 09. Maj 2022
Under 572040100 Daginstitutionsbetalinger på kr. -1.466.481, nedenfor kan man se hvor meget der
er indbetalt: -519.278,00 kr.
572040401 Angajo forbrug 26,89 %
Det skal gøres opmærksom på, at der kun er merforbrug under timelønnede, hvor konsekvenser fra
corona kan stadig mærkes. Resten kører som det skal.
572040501 Aanikasik forbrug 24,18 %
Der er merforbrug som skyldes, at der er brugt flere timelønnede, da man mangler uddannede
månedslønnede. Der er merforbrug, da der er betalt regning til Pisiffik fra 2018. Dog er forbruget
generelt set godt.
572040502 Paarsi forbrug 21,99%
Der er merforbrug som skyldes, at der er brugt flere timelønnede, da man mangler uddannede
månedslønnede. Forbruget vil tilpasse sig i løbet af året, da der er indkøbt mad nok for resten af året.
572040503 Kuunnguaq forbrug 25,22%
Der er merforbrug som skyldes, at der er brugt flere timelønnede, da man mangler uddannede
månedslønnede. Indkøbt af 2 printere er mærkbart, det forventes, at forbruget bliver tilpasset i løbet
af året. Forbruget er påvirket af betaling af regning fra Pisiffik, som ikke har været betalt siden 2018.
572040601 Naja Kangaamiut forbrug 26,92%
Forbruget er påvirket af høje dagligvare priser, da dagligvarerne har været svært at anskaffe på grund
af havisen.
572040602 Naasunnguit Napasoq forbrug 21,73%
Der er kun to børn og 1½ medarbejdere. Derfor er der mindreforbrug.
572040603 Meeqqat Atammik forbrug 29,96%
Der mangles 1 månedslønnet, derfor er der merforbrug under timelønnede, da timelønnede er flere.
Der er merforbrug under forplejning og varme.
Konto 57205 – Majoriaq Maniitsoq + Bygder.
Indenfor ansvarsområder for Majoriaq Maniitsoq, heriblandt Pilersitsivik forløb, Majoriaq´s
kollegier, Skindsystuer i bygder samt arbejdsmarkedsydelser (Lokalt og bygder) ligger forbruget højt
i marts måned 2022, som plejer at være lidt mindre i denne tidspunkt.
Særlige bemærkninger i forbindelse med økonomistyring:
Afdeling 572050500 beskæftigelsesfremmende ydelser konto 113130300 Sygedagpenge der er
merforbrug for marts måned, der er brugt kr. 830.685,82 ud af en bevilling på kr. 872.489. Som
tidligere orienteret, har der været merforbrug på grund af smittespredning med corona i det første
måneder af 2022. Det vil være nødvendigt at følge forbruget resten af året og man kan allerede se, at
det vil være nødvendigt at lave omplacering til arbejdsmarkedsydelser.
Indstilling:
Det indstilles til Udvalget for Uddannelse, at økonomirapporten for marts 2022 tages til efterretning.
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Afgørelse:
Indstilling godkendt, men udvalget påpeger på det kraftigste, at der er sket overskridelser i flere
afdelinger og ønsker at der føres stram økonomistyring.

Bilag:
1. Økonomirapport for Marts 2022 5720
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Punkt. 2.3 Omplacering af fællesmidler til madordning til skolerne i Sisimiut
Journal nr. 17.00.01

Baggrund
Grønlands Selvstyre ønskede i 2012 at der blev gjort tiltag med mad til skoleelever. I stedet for at
indarbejde som en bevilling til kommunerne i bloktilskuddet, gav Selvstyret kommunerne mulighed
for at søge støtte til tiltaget hos Selvstyret.
Selvstyret stoppede tilskud til madordning fra 1. januar 2020 og derfra modtog kommunerne ikke
længere tilskud til bespisning. Efter ønske fra kommunalbestyrelsen er ordningen dog fortsat som
hidtil,
Udvalget for Uddannelse drøftede fremtiden for skolemadsordningen ved deres møde den 3. februar
2020 med disse indstillinger:
1. om madordningen skal bibeholdes med de nuværende midler
2. om der skal nedskæres i bespisningen, fx til et fast antal skoledage
3. om madordningen skal have fokus på yngste- og mellemtrin
4. om madordningen skal gælde kun de ’trængende’, med et morgenmadstilbud
5. godkende at bespisningsmidler på fælleskonto i Sisimiut 571030200-0302010000-010580122080400 deles i 2 lige og omplaceres til hhv. Nalunnguarfiup Atuarfias og
Minngortuunnguup Atuarfias egne konti.
Udvalget afslog indstillingerne med afgørelsen at ”Sagen udsættes, idet udvalget ønsker at relevante
instanser såsom skolerådgiver og elevrådet først ønskes hørt.”
Der blev udført en høring omkring skolemadsordningen.
På Udvalg for Uddannelse ordinære møde den 04. maj 2020 besluttede udvalget
1. At skolemad bibeholdes med de nuværende midler.
2. Skolebestyrelserne får sammen med elevrådene mulighed for selv at fastsætte hvorledes
midlerne skal fordeles. De vælger om fx ældstetrinnet også får skolemad, om der bliver
madpakke-dage, om der bliver flere dage med varmt mad mod fx flere madpakkedage, osv
osv.
Regelgrundlag
Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder

Faktiske forhold
Bygdeskolerne har egen bespisningsmidler på eget skolekonti men midlerne er meget små. I Sisimiut
er bespisningsmidler sat på en fælleskonto og midlerne til bespisning er placeret på en fælleskonto
medicin og er på 1.318.497 kr . I Maniitsoq er midlerne sat på Atuarfik Kilaaseeraqs konti og er på
513.833,- på budget 2022
Siden overgangen til det nye økonomisystem har fællesmidlerne været placeret på Sis
skoleforvaltning under kontoen medicin, sidste år blev fællesmidler til skolemadsordningen fordelt til
skolerne, men for at sikre at de bliver fordelt automatisk fremover skal de omplaceres i
overslagsårene.
Bæredygtige konsekvenser
Når midlerne bliver fordelt til skolerne kan de selv tilpasse efter skolens behov efter inddragelse af
skolebestyrelserne.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ønskeligt at midlerne fremadrettet fordeles til skolerne, så de har overblik over hvor mange
penge de har til madordning.
Forslag til fordeling af fællesmidler til madordning for 2022 og overslagsårene baseret på beregning
ud fra elevtal
Kontonummer
571030200030201000012208040010500
5710303010302015101122080600010580
5710303020302015102122080600010580
5710303030302015102122080600010582
5710303040302015102122080600010583
5710303050302015102122080600010581

Kontonavn
skoleforvaltning

Bevilling

Tillæg

Ny bevilling

1.318.497

-1.318.000

0

6.278,00

581.190,00

587.468,00

10.277

593.556,00

603.833

14.201

100.472

114.673

3.084

23.186

26.270

20.094
1.318.497

24.205

Minngortuunguup
atuarfia

Nalunnguarfiup
atuarfia

Qinnguata
Ataurfia

Sarfnnguit
atuarfia

Itilleq atuarfia
4.111
I alt

Administrationens vurdering
Det er hensigtsmæssigt at skolerne selv administrer midlerne til skolemaden og selv kan følge med i
budgetterne.
Indstilling
Sagen forelægges til udvalg for Uddannelse at godkende
-At midler til madordning fordeles til skolerne i 2022 og overslagsårene
-At sagen sendes videre til økonomiudvalget godkendelse

Afgørelse
Indstillingen godkendt, og sagen videresendes.
Bilag
1. omplaceringsark
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Punkt. 3.1 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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sæt kryds
Tillægs- Ompla
bevil. cering
X
X
X

Ændringer I overslagsår
Tekst
Afdeling
Ældreboliger fælles
562040600
Skolerenovering Kangaamiut
562040600
Skolerenovering Kangaamiut
562040600

formål
0301040000
0302015107
0302015107

art
sted
322140700
010580
322140765
010573
322140765
010573

Beløb, Ompl. /
projekt gruppe projektnummer tillæg
1-20-15
500005
-10.000.000
1-47-15
500026
8.000.000
1-47-15
500026
2.000.000

2022

2023
-8.000.000
8.000.000

2024
-2.000.000
2.000.000

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.

Udvalget for Tekniks behandling af sagen
Udvalget har den 5. maj 2022 på sit møde behandlet sagen.
Afstemning:
For: NHE, AS, BL
Imod: GL, KL
Indstilling godkendt
Indstilling
Udvalget for Teknik indstiller til Udvalget for Uddannelses godkendelse 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.
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Afgørelse
Indstilling godkendt.

Bilag
1. Dispositionsforslag renovering skole Kangaamiut 26.4.2022.
2. C-overslag skolerenovering Kangaamiut 27.4.2022.
3. XL-fil med omplacering og kontonoder.
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Punkt 4.1 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.
Afgørelse:
Orientering taget til efterretning
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Bilag:
Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:

Byggeudvalgsmøde 8.4.2022 referat.
Liste over elever og klasser pr 20.4.2022.
Liste over forbedrings- og renoveringsønsker pr 6.4.2022.
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Punkt 4.2 Orientering om afholdt centerleder og fagchef møde i Nuuk
Journal nr. 68.02.21
Baggrund
Centerlederne på Majoriaq afholdt deres møde den 31. marts og 1. april 2022.
Mødet foregik i Nuuk. Centerleder fra Sisimiut deltog fysisk,
Pga. udfordringer med vejret deltog centerleder fra Majoriaq Maniitsoq og de 2 fagchefer via zoom.
Regelgrundlag
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om evaluering af Piareersarfiit
centrenes opgavevaretagelse m.v.
Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre
Faktiske forhold
Mødet var arrangeret således at man prioriterede at lave oplæg med udgangspunkt i efterfølgende at
lave gruppearbejde. Således at der kunne være væsentligt mere vidensdeling. Man var dog udfordret
af den tekniske udfordring som hacking af selvstyret system var under.
Indsatser for de ledige
Departementet for Arbejdsmarked og Departementet for sociale anliggender. Det forventes at den
nye lov for arbejdsledige og socialreformen ville blive færdigbehandlet og vedtaget medio maj,
hvorfor departementerne nu er gået i gang med forberedelserne til implementeringen af de
kommende ændringer, som forventes at træde i kræft 1. januar 2023.
De væsentligste ændringer bliver at offentligt hjælp og arbejdsmarkedsydelser bliver mere
sammenhængende, samt at begge ydelser bliver skattepligtige.
Mulighed for jobsøgningsydelser med overgang til offentligt hjælp ved sygdom.
Der forberedes kurser for sagsbehandlere og ledere til efteråret.
Lovændringen kommer til at berøre ledige i alle 3 matchgrupper, det ville fremstå meget skarpere
hvordan arbejdsmarkedsydelserne samt offentligt hjælp fremadrettet være for vores ledige.
Fremadrettet kan arbejdsledige kun kunne være på offentligt hjælp når de ikke er arbejdsdygtige.
Der blev informeret om at den 5. april blev smiley ordningen offentlig på suli.gl. Smiley-ordningen
skal vise om virksomheder eller myndigheder lever op til de forskellige bestemmelser om ansættelse
af lærlinge.
Der forventes ikke at Majoriaq får en rolle omkring denne lærlingelov, da der er ansat en ekstra
medarbejder i departementer hertil.
Man er i departementet i gang med at undersøge udfordringerne ved at unge under 18 år kan arbejde i
fabrikkerne. Bekendtgørelserne er ved at blive undersøgt, og forslag til ændringer vil blive sendt til
Danmark, fordi arbejdsmiljølovgivningen ikke er et hjemtaget ansvarsområde.
Departementet er i gang med at afholde de obligatoriske kurser for de nye Kommunalbestyrelser i
kommunerne. Der er allerede afholdt for 2 kommuner og de sidste afholdes i løbet af efteråret.
Der er nu lavet 3 årig resultatkontrakter med alle kommuner om driften af Majoriaq.

Tunge borgere
Ud fra de politiske målsætninger, bør den enkelte centerleder udfærdige en handleplan som bør
fremlægges de kommunale politikere.
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MKU
Oplægget handler om de tiltag der er omkring udvikling af medarbejdere i Majoriaq.
Majoriaq konsulent uddannelsen, i efteråret 2021 blev et hold færdiguddannet.
Nu er et nyt tiltag i gang med at blive udviklet, ud fra de ønsker som blev fremsat til
centerledermødet i november 2021.
Man er nu i gang med en ny Majoriaq lederuddannelse, man regner med ville indeholde følgende:
- Ledelsesværktøj
- Lovgivning
- Trivsel og arbejdsglæde
o Motivation, løn, kollegaer social samvær, spændende arbejdsopgaver, udfordringer
Mening, mest ring, medbestemmelse, ledelse, resultater, balance, kollegaer, bolig-lønpension og frirejse.
Dialoghjul bilag 2. fra 1-5 skal man tag en snak. 6-10 er ok.
o Ansvar, ret og pligt (personale)
o Uddelegering
o Udvikling
o kompetencer
- Klar kommunikation
- Teamledelse
- Selvledende medarbejdere
- Projektledelse
Indstilling
Det indstilles over for Uddannelsesudvalget, at tage orienteringen til efterretning.
Afgørelse
Orientering og det fremlagte taget til efterretning
Bilag
1. Centerleder møde forår 2022 program
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Punkt 4.3 Orientering om udvalgs formandens beslutninger i marts 2022, vedr.
ansøgninger om udefra kommende arbejdskraft.
Journal nr. 67.01.03

Baggrund
I herværende sag fremligges til orientering, ansøgninger om ansættelse af udefra kommende
arbejdskraft, fra virksomheder i Qeqqata Kommunia for marts 2022, som er blevet fremstillet og
behandlet af udvalgsforkvinden.
Regelgrundlag






Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26. august 1993
Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland
Inatsisartutlov nr. 27, af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om regulering af
arbejdskrafttilgangen i Grønland (Arbejdsgivers anvendelse af jobportalen).
Inatsisartutlov nr. 23, af 28. november 2016 om ændring af landstingslov om regulering af
arbejdskrafttilgangen i Grønland (Anvendelse på andre uddannelseskategorier, rapportering mv).
Inatsisartutlov nr. 22 af 13 november 2017 om ændring af landstingslov om regulering af
arbejdskrafttilgangen i Grønland (Frist for afgørelser).

Faktiske forhold
I henhold til normal procedure bliver ansøgningerne efter modtagelsen på Majoriaq ophængt og
fremsendt til samtlige arbejdsmarkedskontorer i alle kommuner. Samtidig bliver ledighedsregistreret
på arbejdsmarkedskontoret også gennemgået.
I marts 2022 er der i Maniitsoq behandlet i alt 6 ansøgninger i én sag, som alle er fra Royal
Greenland A/S.
I marts 2022 er der i Sisimiut behandlet 9 ansøgninger, hvor 1 er modtaget tilbage i januar 2022.
De ansøgte stillinger der er behandlet i marts 2022, kan ses på nedenstående tabel:
Ansøgende
Dato for
ansøgt i
virksomhed:
Ansøgt stilling
modtagelse
perioden:
Hotel
Sømandshjemmet
Nattevagt
6. januar 2022
1/2-22 – 1/2-24
Hotel
15/2-22 – 15/2Sømandshjemmet
Nattevagt
3. februar 2022
24
9
Royal Greenland A/S produktionsmedarbejdere 15. februar 2022
1/4-22 – 1/4-24
Hotel Sisimiut
Food & beverage assistent 23. februar 2022
1/4-22 – 1/4-24
Pisiffik A/S
Mestersvend
23. februar 2022
1/4-22 – 31/3-24
15/1-22 – 15/1Hotel Sisimiut
Restaurationsmedarbejder 23. februar 2022
24
Royal Greenland A/S produktionsmedarbejder 3. marts 2022
1/4-22 – 1/4-24
6
Royal Greenland A/S produktionsmedarbejdere 11. marts 2022
1/5-22 – 30/4-24
Royal Greenland A/S produktionsmedarbejder 11. marts 2022
1/5-22 – 1/5-24
Golden Seal
International
Forlængelse af kok
23. marts 2022
8/4-22 – 8/4-23

Beslutning:
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt

Ansøgningerne er blevet fremstillet til beslutning hos forkvinden for Uddannelsesudvalget, som på
vegne af udvalget, har taget beslutning i forhold til indstillingen.
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Ansøgningerne fremstilles i herværende sag til udvalgets orientering og hvor sagsfremstillingerne
medtages som bilag.
Bæredygtige konsekvenser
Det er ikke bæredygtigt, at et land må basere sig på tilkaldt arbejdskraft, med en række lande benytter
tilkaldt arbejdskraft i servicebranchen. Der bør generelt fokuseres på at opnå bedre samarbejde om
ansættelse af lokalt arbejdskraft i produktionsvirksomhederne i Qeqqata Kommunia.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er ikke nogle væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Kommunen at
behandle ansøgninger og meddelele beslutningen til ansøger.
Administrationens vurdering
Administrationen fremstiller ansøgningen til Uddannelsesudvalgets orientering med indstilling om, at
tage forkvindens beslutninger på vegne af udvalget til efterretning.
Indstilling
Det indstilles til Uddannelsesudvalget, at tage orienteringen vedr. udefrakommende arbejdskraft og
som forkvinden på vegne af udvalget har tage beslutning om til efterretning.

Afgørelse
Taget til efterretning.

Bilag
1. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Hotel
Sømandshjemmet
2. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Hotel
Sømandshjemmet
3. Sagsfremstilling vedr. 9 ansøgninger om ansættelse af udefrakommende fra Royal Greenland
A/S
4. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Hotel Sisimiut
5. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Pisiffik A/S
6. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Hotel Sisimiut
7. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Royal Greenland A/S
8. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af 6 udefrakommende fra Royal Greenland
A/S
9. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Royal Greenland A/S
10. Sagsfremstilling vedr ansøgning om forlængelse af udefrakommende fra Golden Seal
International
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Punkt 4.4 Orientering vedrørende arbejdsledighed ultimo marts 2022 i Qeqqata
Kommunia
Journal nr. 65.15.00

Baggrund
Udvalget for Uddannelse ønsker at følge udviklingen af arbejdsledigheden i Qeqqata Kommunia og
har i den forbindelse besluttet, at arbejdsledighedsstatikken medtages som fast orienteringspunkt
under udvalgets fremtidige møder.
Regelgrundlag
 Inatsisartutlov nr. 28 af 9 december 2015 om job vejlednings og opkvalificeringscentre
 Resultatkontrakt mellem Selvstyret og Qeqqata Kommunia om varetagelse af opgaver på
Majoriaq
 Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse
 Landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling
Faktiske forhold
På baggrund af udvalgets ønske, skal tallene for ledigheden i Qeqqata Kommunia fremstilles som
orientering til udvalgets møder.
Ved udvalgets møde den 4. april 2022, blev tallene for ledigheden i ultimo februar 2022 fremstillet,
hvor tallene for hele Qeqqata Kommunia lå på 509 ledige.
Herværende orientering gælder for udgangen af marts måned, hvor ledigheden for hele Qeqqata
Kommunia ligger på i alt 507, som i forhold til februar måned er faldet med 2 ledige.
Udviklingen af ledigheden bliver fulgt ud fra de ledighedsregistreringer der er foretaget og i
herværende sag fremlægges tallene marts 2022 i tabelform, hvor tallene fremstilles i sammenligning
med ledighedsregistreringer for samme periode i 2021.
Tabel 1 – Ledigheden for marts 2021 og 2022
Marts 2021
Marts 2022
Diff.
Sisimiut
237
285
Kangerlussuaq
5
5
Itilleq
8
16
Sarfannguit
6
10
Maniitsoq
92
135
Kangaamiut
12
28
Napasoq
6
2
Atammik
19
26
I alt
385
507
Procentfordeling
5,83%
7,79%
Arbejdsdygtig borgere
6.607
6.505

+48
0
+8
+4
+43
+16
-4
+7
+122

Tabel 2 – Fordeling af de ledige i matchgrupper:
Marts 2022
Sisimiut og bygder
Maniitsoq og bygder
Arnat /Kvinder Angutit/Mænd Arnat/Kvinder
Angutit/Mænd
M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3
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Marts
109
19 17 142
18
8
42
19
20
68
19 20
Borgere der bliver registreret som ledige, bliver ud fra en vurdering fordelt i matchgrupper. Ud fra de
registreringer der er foretaget i marts 2022, fremvises tallene for matchgrupperne fordelt i køn, på
ovenstående tabel, både for Maniitsoq og bygder samt Sisimiut og bygder.
I Sisimiut er der udarbejdet 26 handleplaner i perioden.
I Maniitsoq er der i marts udarbejdet 15 handleplaner.
Herunder vises i tabelform, hvor mange der er i revalidering, flexjob eller jobtræning pr. dato
Tabel 3 – Revalidering, flexjob og andre beskæftigelser:
Revalidering Flexjob
arbejdsprøvning
Sisimiut
Maniitsoq

5
9

8
2

1
0

Afklaring/vmforløb
0
0

Anvisninger af ledige til forskellige virksomheder i ultimo marts 2022, vises i nedenstående tabel.
Tabel 4 – Anvisninger af ledige til beskæftigelse i forskellige virksomheder:
Anvisninger Jan. Feb.
Mar. Apr. maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
Sisimiut
9
16
12
Maniitsoq
31
27
34

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ledigheden kan have økonomiske konsekvenser for familieområdet med hensyn til udbetaling af
offentlighjælp og for Majoriaq med hensyn til udbetaling af arbejdsmarkedsydelser. Der er til
stadighed bestræbelser på, at sætte større fokus på at øge samarbejdet med virksomheder således, at
flere borgere kan komme i jobtræning og revalidering og på den måde at kunne højne selvforsørgelse
og formindske de økonomiske konsekvenser af hjælpeforanstaltninger i Qeqqata Kommunia.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer at arbejdet med at få ledigheden reduceret er tilfredsstillende, det er
vigtigt at samarbejdet med virksomhederne kører optimalt i forhold til de forskellige indsatser der er
med til at få reduceret ledigheden. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling
Det indstilles til udvalget for Uddannelse, om at tage orienteringen om ledighedsstatistikken for
marts 2022 til efterretning.

Afgørelse
Orientering og det fremlagte taget til efterretning.
Bilag
1. Ledighedsstatistik ultimo marts 2022
2. Matchgruppefordeling for marts 2022
3. Uddannelsesstatistik marts 2022
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