
Referat af økonomiudvalgets ekstraordinære møde ex01/2020 den 1. juni 2021 

 

 

 

 

  

 

 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 

qeqqata@qeqqata.gl 

Oversigt – åbent møde: 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

   03. Økonomisager 

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30.04.2021 

 

Punkt 3.2     Årsregnskabsberetning 2020 

 

Punkt 3.3         Omplacering af midler i IT konti og ansøgning om tillæg til IT-konsulent 

 

04. Generelle sager 

Punkt 4.1  Forslag til tidsplan og budgetramme for budget 2022 og overslagsårene 2023-25 

Punkt 4.2  Administrativ ændring af bevilling af boliglån under kapitlerne 2, 3 og 4. 

 

Punkt 4.3  Udviklingsarbejde vedr. håndtering af bevaringsværdige bygninger 

 

Punkt 4.4 Annoncering af etape 3 af Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2012-2024 for Qeqqata 

Kommunia, Erhvervsområde B8 ved Ulkebugten Sisimiut 

 

 

  05. Personalesager 

Punkt 5.1  Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. maj 2021 

  06. Orienteringssager 

Punkt 6.1 Borgmesterbeslutning - Plan for erhvervsudvikling (bygdepulje) i bygder i Qeqqata 

Kommunia 

 
Punkt 6.2 Borgmesterbeslutning - Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2021 

Punkt 6.3 Borgmesterbeslutning - Forslag til kommuneplantillæg nr. 62, Område til 

handicapinstitution og handicapboliger centralt i Maniitsoq 

 
 Punkt 8.1  Eventuelt 

 

  



Referat af økonomiudvalgets ekstraordinære møde ex01/2021, den 1. juni 2021 

 

 

 

2 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Mødet foregår via videokonference den 1. juni 2021 og starter kl. 08.30 

 

 

  

Atassut  

Siverth K. Heilmann 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen  

 

Naleraq 

Paneeraq Olsen 

 

Siumut 

Malik Berthelsen 

Evelyn Frederiksen 

 

 

Fraværende med afbud 

 

 

 

  



Referat af økonomiudvalgets ekstraordinære møde ex01/2021, den 1. juni 2021 

 

 

 

3 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

Afgørelse 

 

Dagsorden godkendt. 

 

  



Referat af økonomiudvalgets ekstraordinære møde ex01/2021, den 1. juni 2021 

 

 

 

4 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30.04.2021  

Journalnr. 06.00 

Udgifterne under Økonomiudvalgets forbrug er 35,6% af budgettet for 2021, hvilket svarer til et 

overforbrug på 6,8% (2,3 procentpoint) for årets første 4 måneder. Merforbruget skyldes 

forsikringsbetaling for alle kommunens forsikringer på 6,3 mio. kr.  
 

 
 

  

Økonomi Udvalget
 Oprindeligt 

Budget 2021 

 Tillægs 

Bevillinger 
 Omplaceringer 

 Nyt Budget 

2021 

 Forbrug 

30.04.2021 
 Forbrugs % 

 Rest Budget 

2021 

 Relativt 

Forbrug 

Økonomi Udvalg

Administration

521000000 - Direktør 20,074,637 20,074,637 5,586,528 27.83% 14,488,109 83.5%

523000000 - HR QEQ 4,059,744 4,059,744 1,588,643 39.13% 2,471,101 117.4%

527010000 - Planchef og Sekretariat 531,658 531,658 76,150 14.32% 455,508 43.0%

527020100 - Unesco 266,121 -266,121 

528000000 - IT QEQ 9,567,013 9,567,013 3,800,392 39.72% 5,766,621 119.2%

529030000 - Direktion ADM Fællesomkostninger 5,873,690 5,873,690 9,375,957 159.63% -3,502,267 478.9%

531000000 - Økonomichef og Sekretariat 8,299,757 8,299,757 2,788,453 33.05% 5,511,304 100.8%

Administrations afdelinger

551010000 - SIS Familie Stab 11,403,911 11,403,911 4,208,641 36.91% 7,195,270 110.7%

552010000 - MAN Familie Stab 9,761,305 9,761,305 3,782,477 38.75% 5,978,828 116.2%

561010000 - SIS Teknik og Miljø Stab 6,929,974 6,929,974 2,265,776 32.70% 4,664,198 98.1%

563010000 - MAN Teknik og Miljø Stab 3,411,051 3,411,051 1,576,871 46.23% 1,834,180 138.7%

571010000 - SIS Uddannelse Stab 5,911,872 5,911,872 1,605,683 27.16% 4,306,189 81.5%

572010000 - Man Uddannelse Stab 2,122,554 410,280 2,532,834 983,521 38.83% 1,549,313 116.5%

Borgerservice ØKO

542010100 - Borgerservice Fælles ØKO 2,638,934 2,638,934 1,030,039 39.03% 1,608,895 117.1%

542010202 - MAN Borgerservice ØKO 15,461 -15,461 

542010301 - Borgerservice Kangerlussuaq ØKO 266,849 266,849 58,857 22.06% 207,992 66.2%

542010302 - Borgerservice Sarfannguit ØKO 100,832 100,832 38,028 37.71% 62,804 113.1%

542010303 - Borgerservice Itilleq ØKO 95,740 95,740 18,107 18.91% 77,633 56.7%

542010304 - Borgerservice Kangaamiut ØKO 163,980 163,980 29,631 18.07% 134,349 54.2%

542010305 - Borgerservice Napasoq ØKO 72,315 72,315 52,801 73.02% 19,514 219.0%

542010306 - Borgerservice Atammik ØKO 107,962 107,962 5,368 4.97% 102,594 14.9%

Folkevalgte

511000000 - Kommunalbestyrelsen 5,737,213 5,737,213 1,764,658 30.76% 3,972,555 92.3%

512010000 - Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat 2,053,301 2,053,301 116,745 5.69% 1,936,556 17.1%

512020100 - Folkevalgte Kangerlussuaq 586,658 586,658 121,168 20.65% 465,490 62.0%

512020200 - Folkevalgte Kangaamiut 586,658 586,658 129,538 22.08% 457,120 66.2%

512020300 - Folkevalgte Atammik 799,524 799,524 165,084 20.65% 634,440 61.9%

512020400 - Folkevalgte Napasoq 216,941 216,941 2,088 0.96% 214,853 2.9%

512020500 - Folkevalgte Sarfannguit 799,524 799,524 178,184 22.29% 621,340 66.9%

512020600 - Folkevalgte Itilleq 216,941 216,941 18,253 8.41% 198,688 25.2%

512020700 - Lokaludvalg Sisimiut 498,067 498,067 -18,474 -3.71% 516,541 -11.1%

512020800 - Lokaludvalg Maniitsoq 342,491 342,491 26,225 7.66% 316,266 23.0%

Stab

541000000 - Stabschef 9,455,758 9,455,758 861,360 9.11% 8,594,398 27.3%

543000000 - Direktionssekretariat 9,629,925 9,629,925 2,217,190 23.02% 7,412,735 69.1%

Tværgående projekter

545010000 - Bæredygtighed ØKO 4,744,176 4,744,176 533,460 11.24% 4,210,716 33.7%

545020000 - Det Gode Liv ØKO 110,891 -110,891 

Samlede udgifter under Økonomi Udvalget 127,060,955 410,280 127,471,235 45,379,877 35.60% 82,091,358 106.8%

Indtægter -809,326,175 -809,326,175 -234,140,029 28.93% -575,186,146 86.8%

Nettot Økonomiudvalget -682,265,220 410,280 0 -681,854,940 -188,760,152 28.93% -493,094,788 83.0%
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Udgifter til de folkevalgte: 
 

 
 

Udgifterne til de folkevalgte er opdelt på de enkelte afdelinger og formålskoder, og forbruget har 

samlet set været på 21,15% for årets første 4 måneder. Normtallet er 33,3% så forbruget er under 

det budgetterede niveau. Forbruget svarer til 63,4% af det forholdsmæssige budget for den 

betragtede periode. 

  

Økonomi Udvalget Folkevalgte
 Oprindeligt 

Budget 2021 

 Tillægs 

Bevillinger 
 Omplaceringer 

 Nyt Budget 

2021 

 Forbrug 

30.04.2021 
 Forbrugs % 

 Rest Budget 

2021 

 Relativt 

Forbrug 

511000000: Kommunalbestyrelsen

0201020000: Kommunalbestyrelse 5,737,213        5,737,213                 1,727,658 30.11% 4,009,555        90.3%

1601075002: Jubilæumsgaver               37,000 37,000-              

512010000: Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat

0201025001: Øvr. Udg. Folkevalgte 270,922           270,922           270,922           0.0%

0201030000: Bygdebestyrelse 106,943           106,943           106,943           0.0%

0202010000: Nationalt valg 240,368           240,368                         21,873 9.10% 218,495           27.3%

0203055001: Kommisioner, råd og nævn 1,405,531        1,405,531                      94,873 6.75% 1,310,658        20.2%

0203055002: Ældreråd 29,537              29,537              29,537              0.0%

512020100: Folkevalgte Kangerlussuaq

0201030000: Bygdebestyrelse 369,717           369,717                       121,168 32.77% 248,549           98.3%

0204010000: Bygdepuljer 216,941           216,941           216,941           0.0%

512020200: Folkevalgte Kangaamiut

0201030000: Bygdebestyrelse 369,717           369,717                       129,533 35.04% 240,184           105.1%

0204010000: Bygdepuljer 216,941           216,941                                   5 0.00% 216,936           0.0%

512020300: Folkevalgte Atammik

0201030000: Bygdebestyrelse 582,583           582,583                       165,084 28.34% 417,499           85.0%

0204010000: Bygdepuljer 216,941           216,941           216,941           0.0%

512020400: Folkevalgte Napasoq

0201030000: Bygdebestyrelse                 2,088 2,088-                

0204010000: Bygdepuljer 216,941           216,941           216,941           0.0%

512020500: Folkevalgte Sarfannguit

0201030000: Bygdebestyrelse 582,583           582,583                       176,465 30.29% 406,118           90.9%

0204010000: Bygdepuljer 216,941           216,941                           1,719 0.79% 215,222           2.4%

512020600: Folkevalgte Itilleq

0201030000: Bygdebestyrelse               18,253 18,253-              

0204010000: Bygdepuljer 216,941           216,941           216,941           0.0%

512020700: Lokaludvalg Sisimiut

0201040000: Lokale Byudvalg 498,067           498,067           -             18,474 -3.71% 516,541           -11.1%

512020800: Lokaludvalg Maniitsoq

0201040000: Lokale Byudvalg 342,491           342,491                         26,225 7.66% 316,266           23.0%

Grand Total 11,837,318      11,837,318               2,503,469 21.15% 9,333,849        63.4%
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Administrationen: 
 

 
 

Administrationen har overordnet et overforbrug på 14,4% (svarende til 4,8% point) som skyldes 

den årlige betaling af forsikringer. Ellers er forbruget under det budgetterede niveau. 

 

Afdelingerne 521, 52903, 541 og 543 bliver sammenlagt til 2 nye afdelinger, og omposteringer af 

forbrug og budgetter er under gennemførsel og er gennemført for 2020, og i proces til også at blive 

omposteret for 2021. 

 
  

Økonomi Udvalget Administrationen
 Oprindeligt 

Budget 2021 

 Tillægs 

Bevillinger 
 Omplaceringer 

 Nyt Budget 

2021 

 Forbrug 

30.04.2021 
 Forbrugs % 

 Rest Budget 

2021 

 Relativt 

Forbrug 

521000000: Direktør

0701010000: Byplanlægning -6,350 6,350

1601010000: Sekretariat 19,778,254 19,778,254 5,592,878 28.28% 14,185,376 84.8%

1601015001: Sekretariat - Sparemål 296,383 296,383 296,383 0.0%

523000000: HR QEQ

1101015001: Corona 2020 171,715 -171,715 

1601010000: Sekretariat 1,461,549 1,461,549 302,695 20.71% 1,158,854 62.1%

1601030000: HR 2,598,195 2,598,195 1,114,233 42.88% 1,483,962 128.7%

527010000: Planchef og Sekretariat

0701010000: Byplanlægning 68,682 -68,682 

1601010000: Sekretariat 531,658 531,658 7,468 1.40% 524,190 4.2%

527020100: Unesco

0601025101: Bæredygtighed 266,121 -266,121 

528000000: IT QEQ

1601040000: IT-drift -2,154,000 -2,154,000 3,800,392 -176.43% -5,954,392 -529.3%

1601045001: Fælles IT Virksomhed 11,721,013 11,721,013 0 0.00% 11,721,013 0.0%

529030000: Direktion ADM Fællesomkostninger

1601010000: Sekretariat 432,863 432,863 3,220,091 743.91% -2,787,228 2231.7%

1601025002: Bygningsforsikring 6,821,913 6,821,913 3,506,634 51.40% 3,315,279 154.2%

1601025003: Erhvervsforsikring -1,425,900 -1,425,900 2,643,756 -185.41% -4,069,656 -556.2%

1601050000: Bygninger/ejendomsdrift 5,476 -5,476 

1601070000: Kontingenter og tilskud 20,370 20,370 20,370 0.0%

1601075001: Velkomstgave Nyfødte 24,444 24,444 24,444 0.0%

531000000: Økonomi Området

1601020000: Økonomi 7,831,247 7,831,247 2,558,586 32.10% 5,272,661 98.0%

1601045001: Fælles IT Virksomhed 468,510 468,510 229,867 49.06% 238,643 147.2%

541000000: Stabschef

0401045001: Erhvervsudvikling 2,125,610 2,125,610 2,125,610 0.0%

1601010000: Sekretariat 6,442,016 6,442,016 861,360 13.37% 5,580,656 40.1%

1601015100: Kantinedrift 888,132 888,132 888,132 0.0%

543000000: Direktionssekretariat

0504010000: Borgerservice 119,694 -119,694 

1601010000: Sekretariat 5,429,629 5,429,629 2,089,986 38.49% 3,339,643 115.5%

1601050000: Bygninger/ejendomsdrift 4,200,296 4,200,296 7,510 0.18% 4,192,786 0.5%

551010000: SIS Familie Stab

1601010000: Sekretariat 11,403,911 11,403,911 4,208,641 36.91% 7,195,270 110.7%

552010000: MAN Familie Stab

1601010000: Sekretariat 9,761,305 9,761,305 3,782,477 38.75% 5,978,828 116.2%

561010000: SIS Teknik & Miljø Stab

0401010000: Fangst, fiskeri 300,000 300,000 300,000 0.0%

0701030000: Byggemodning 30,000 30,000 30,000 0.0%

0903030000: Kloak 50,000 50,000 50,000 0.0%

1601010000: Sekretariat 6,549,974 6,549,974 2,265,776 34.59% 4,284,198 103.8%

563010000: MAN Teknik Miljø Stab

0903030000: Kloak 50,000 50,000 50,000 0.0%

1601010000: Sekretariat 3,361,051 3,361,051 1,570,427 46.72% 1,790,624 140.2%

1601050000: Bygninger/ejendomsdrift 6,445 -6,445 

571010000: SIS Uddannelse Stab

0302010000: Grundskole 1,900,000 1,900,000 26,621 1.40% 1,873,379 4.2%

1601010000: Sekretariat 4,011,872 4,011,872 1,579,062 39.36% 2,432,810 118.1%

572010000: Man Uddannelse Stab

1601010000: Sekretariat 2,122,554 410,280 2,532,834 983,521 38.83% 1,549,313 116.5%

Grand Total 107,032,849 410,280 107,443,129 40,983,763 38.14% 66,459,366 114.4%
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Borgerservice: 
 

 
 

Forbruget på Borgerservice Fælles ØKO er over det budgetterede niveau på løn, og afdelingen, 

sammen med controllerne, er i gang med at ompostere lønposten med henblik på at omplacere 

lønudgiften til de rigtige afdelinger. BorgerService har et overforbrug på 8,65% point over 

(svarende til et overforbrug på 2,9% point) det budgetterede niveau. 

 

Tværfaglige Projekter: 
 

 
 

De tværfaglige projekter udviser et underforbrug på knap 20% point. Der er samtidigt søgt om 

omplacering af midler fra 2020 til 2021, men da bevilling alene er bevilget som en omplacering af 

Økonomiudvalget afventer indlæsning af de overflyttede budgetter KB’s godkendelse. 

 

Indtægter: 
 

Økonomi Udvalget Borgerservice
 Oprindeligt 

Budget 2021 

 Tillægs 

Bevillinger 
 Omplaceringer 

 Nyt Budget 

2021 

 Forbrug 

30.04.2021 
 Forbrugs % 

 Rest Budget 

2021 

 Relativt 

Forbrug 

542010100: Borgerservice Fælles ØKO

0504010000: Borgerservice -70 70

0504015001: Bopælsattester -5,060 5,060

1601010000: Sekretariat 2,638,934        2,638,934        1,035,169 39.23% 1,603,765 117.68%

542010202: MAN Borgerservice ØKO

0504010000: Borgerservice 15,461 -15,461 

542010301: Borgerservice Kangerlussuaq ØKO

0504010000: Borgerservice 58,857 -58,857 

1601010000: Sekretariat 266,849           266,849           266,849 0.00%

542010302: Borgerservice Sarfannguit ØKO

0504010000: Borgerservice 251 -251 

1601010000: Sekretariat 100,832           100,832           37,777 37.47% 63,055 112.40%

542010303: Borgerservice Itilleq ØKO

0504010000: Borgerservice 18,107 -18,107 

1601010000: Sekretariat 95,740              95,740              95,740 0.00%

542010304: Borgerservice Kangaamiut ØKO

0504010000: Borgerservice 29,053 -29,053 

1601010000: Sekretariat 163,980           163,980           578 0.35% 163,402 1.06%

542010305: Borgerservice Napasoq ØKO

0504010000: Borgerservice 52,561 -52,561 

1601010000: Sekretariat 72,315              72,315              240 0.33% 72,075 1.00%

542010306: Borgerservice Atammik ØKO

0504010000: Borgerservice 3,429 -3,429 

1601010000: Sekretariat 107,962           107,962           1,939 1.80% 106,023 5.39%

Grand Total 3,446,612        3,446,612        1,248,293 36.22% 2,198,319 108.65%

Økonomi Udvalget Tværfaglige Projekter
 Oprindeligt 

Budget 2021 

 Tillægs 

Bevillinger 
 Omplaceringer 

 Nyt Budget 

2021 

 Forbrug 

30.04.2021 
 Forbrugs % 

 Rest Budget 

2021 

 Relativt 

Forbrug 

545010000: Bæredygtighed ØKO

0401045001: Erhvervsudvikling 3,580,029 3,580,029 113,191 3.16% 3,466,838 9.49%

0401045002: Arctic Circle Race 542,861 542,861 30,000 5.53% 512,861 16.58%

0504010000: Borgerservice 58,655 -58,655 

0601025101: Bæredygtighed 331,615 -331,615 

1601010000: Sekretariat 621,286 621,286 621,286 0.00%

545020000: Det Gode Liv ØKO

0601025102: Det Gode Liv 110,891 -110,891 

Grand Total 4,744,176 4,744,176 644,351 13.58% 4,099,825 40.75%



Referat af økonomiudvalgets ekstraordinære møde ex01/2021, den 1. juni 2021 

 

 

 

8 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

 
 

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau. Dette skyldes at april raten for 

indkomstskat ikke er bogført. Når den er modtaget er indtægterne i balance med budgetterne.  

 

Kommunens tilgodehavender  

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.04.2021 på 91,1 mio. kr., 

heraf private udeståender 86,1 mio. kr.  Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 

67,6 mio. kr, svarende til ca. 79 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1108 borgere 

gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.840 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4312 private 

debitorer der tilsammen har 24.999 fordringer. 

 

Indstilling  

Det indstilles til økonomiudvalget,  

 

-at tage økonomirapporten til efterretning 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau. 

2. Restanceliste pr. 30.04.2021 

 

  

Økonomi Udvalget Indtægter
 Oprindeligt 

Budget 2021 

 Tillægs 

Bevillinger 
 Omplaceringer 

 Nyt Budget 

2021 

 Forbrug 

30.04.2021 
 Forbrugs % 

 Rest Budget 

2021 

 Relativt 

Forbrug 

537000000: Indtægter

0101010000: Skatter og afgifter

111010100: Indkomstskat personer -388,239,175 -388,239,175 -97,059,795 25.00% -291,179,380 75.00%

111010200: Indkomstskat selskaber -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 0.00%

111010300: Udbytteskatter -1,000,000 -1,000,000 -35,000 -965,000 

0102020000: Tilskud til kommuner

112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre -290,000,000 -290,000,000 -96,414,997 33.25% -193,585,003 99.74%

112030300: Udligningsordning -112,905,000 -112,905,000 -37,502,335 33.22% -75,402,665 99.65%

1601020000: Økonomi

121030200: Andre gebyrer -3,080,000 -3,080,000 -7,538 0.24% -3,072,462 0.73%

131010100: Salg af rullende materiel -5,000 5,000

131010400: Salg af bygninger -1,520,000 -1,520,000 -1,520,000 0.00%

133010100: Renteindtægter -12,000 -12,000 -12,000 0.00%

133010200: Kapitalafkast -11,185,000 -11,185,000 -3,219,228 28.78% -7,965,772 86.34%

134010100: Renteudgifter 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0.00%

135010100: Afskrivning af tilgodehavender 1,115,000 1,115,000 1,115,000 0.00%

1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse

134010200: Kurstab 90,220 -90,220 

1702010000: Afskrivninger

135010100: Afskrivning af tilgodehavender 13,644 -13,644 

Grand Total -809,326,175 -809,326,175 -234,140,029 28.93% -575,186,146 86.79%
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Punkt 3.2   Årsregnskabsberetning 2020 

 

Journalnr. 06.03.01 

 

Baggrund 

Økonomiområdet har udarbejdet forslag til Årsberetning for 2020, som indeholder borgmesterens 

forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskrivelse 

af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. 

Regnskabet for 2020 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsrapport 2020. Revisionen vil 

revidere regnskabet i juni 2021, og det revidere årsregnskab inklusiv revisions protokollat vil blive 

fremlagt efter revisionen er afsluttet. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, § 46 - § 50 om bogføring 

og regnskab. 

  

Faktiske forhold 

Resultatopgørelsen viser, at kommunen i 2020 har et overskud på 10,3 mio. kr.  

 

 
 

Resultatet for 2020 er på 10,3 mio. kr. hvilket er 48,3 mio. kr. lavere end året før. 

Driftsomkostninger excl. anlæg har haft øgede driftsomkostninger på 30 mio. kr. heraf 19 mio. kr. 

som øgede lønudgifter, og 11 mio. kr. som øgede driftsomkostninger. Samtidig konstateres det, at 

lønomkostningerne er 18,1 mio. kr. over budgettet, men driftsomkostninger, excl. lønomkostninger, 

er 9 mio. kr. under budgettet. 
 

 
 

Resultatopgørelsen for 2020 viser, at Qeqqata Kommunia har indtægter på 832,3 mio. kr. og 

driftsudgifter på 730,0 mio. kr. Dette betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 

102,3 mio. kr. Dette overskud er anvendt til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af 

helt nye. De samlede anlægsudgifter var i 2020 på 92 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet 

overskud på 10,3 mio. kr. efter finansielle poster. 

 

Anlægsudgifterne var bevilget med 346,4 mio. kr. inkl. overførsel fra 2019. Anlægsudgifterne i 

2020 er på 92,0. mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 254,4 mio. kr. Overflytning af endnu 

ikke forbrugte anlægsmidler vil blive ansøgt i en separat sagsfremstilling. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Udvalgs Navn
Oprindeligt 

Budget 2020
Tillægsbevillinger Omplaceringer

Endeligt Budget 

2020
Forbrug 2020

Over-/Under 

Forbrug

Forbrug i % af 

Budget 2020
Forbrug 2019

Økonomi Udvalg 122,847,000 6,326,061 -254,000 128,919,061 124,801,338 4,117,723 96.8% 120,722

Teknik Udvalg 46,535,000 2,222,347 48,757,347 51,326,671 -2,569,324 105.3% 60,487

Uddannelses Udvalg 263,554,000 1,376,075 -446,000 264,484,075 268,866,021 -4,381,946 101.7% 266,330

Velfærdsudvalg 267,780,000 11,035,252 278,815,252 285,028,943 -6,213,691 102.2% 252,467

Samlede Driftsudgifter 700,716,000 20,959,735 -700,000 720,975,735 730,022,973 -9,047,238 101.3% 700,006

Anlægsudgifter 147,397,000 198,495,220 700,000 346,592,220 91,966,415 254,625,805 26.5% 78,738

Drifts- og Anlægsudgifter i alt 848,113,000 219,454,955 0 1,067,567,955 821,989,388 245,578,567 77.0% 778,744

Indtægter -816,613,000 2,119,000 0 -814,494,000 -832,310,325 17,816,325 102.2% -837,369 

Årets Resultat 2020 31,500,000 221,573,955 0 253,073,955 -10,320,937 263,394,892 -4.1% -58,625 

Drift/løn
Oprindeligt 

Budget 2020
Tillægsbevillinger Omplaceringer

Endeligt Budget 

2020
Forbrug 2020

Over-/Under 

Forbrug

Forbrug i % af 

Budget 2020
Forbrug 2019

Løn omkostninger 391,652,000       8,704,291           485,000-              399,871,291       417,976,055       18,104,764-         104.5% 398,998               

Drifts Omkostninger excl. Anlæg 309,064,000       9,959,599           2,080,845           321,104,444       312,046,918       9,057,526           97.2% 301,009               

Driftsomkostninger før anlægsomk. 700,716,000       18,663,890         1,595,845           720,975,735       730,022,973       9,047,238-           101.3% 700,006               
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Ingen konsekvenser.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Regnskabet viser et overskud på 10,3 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og uforbrugte drifts-

midler fra rammeregistrerede arbejdspladser.  

 

Det registrerede forbrug på lønninger ud over de budgetterede rammer skal gennemgås af de enkelte 

områder med henblik på at udføre tilretninger i forhold til de faktiske forhold. 

 

Kassebeholdning ved udgangen af 2020 er i regnskabet angivet 365 mio. kr. mod 328 mio. kr. i 

2019. 

 

Den aktuelle likviditetsbeholdning ultimo 2020 er med afsæt i fortsat ansvarlig økonomistyring og 

at overførsler af uforbrugte anlægsmidler mellem regnskabsårene fortsat sker på et solidt grundlag. 

 

Administrationens vurdering 

Indtægtssiden i 2020 er 17,8 mio. kr, over det budgetterede niveau, men ca. 5 mio. kr. lavere end 

realiseret i 2019.  

 

Driftsudgifterne har været højere end budgetteret jf. ovenfor, hvor lønudgifterne er 18 mio. kr. over 

det budgetterede niveau og 19 mio. kr. højere end i 2019. Driftsudgifterne excl løn er steget med 11 

mio. kr. men er samtidig 9 mio. kr, under det budgetterede niveau. 

 

Merforbruget på løn giver anledning til, at udvalgsområderne må gennemgå deres lønforbrug med 

henblik på at bringe forbrug og bevilling på samme niveau. 

 

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at anvende en stram økonomistyring, hvor 

driftsudgifterne fortsat søges reduceret gennem rationalisering og generelt mere fokus på 

økonomien. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen    

 

-at godkende Årsrapporten 2020 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Årsberetningen 2020 
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Punkt 3.3  Omplacering af midler i IT konti og ansøgning om tillæg til IT-konsulent 

Journal nr. 06.02.04 

 

Baggrund 

IT-afd. i Sisimiut søger om omplacering inden for konto 12 for bevilling 2021 og i overslagsårene. 

Lønbudget har ikke været reguleret i flere år, og IT-afd. dækker dette fra driftsbudgettet. Hvert år 

bliver driftsbudgettet brugt til at dække overforbruget på lønbudgettet. 

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Månedsløn konti dækker ikke det nødvenlige lønudgifter. Der er årligt forbrug på 1,9 mio. kr. årlig, 

mens der er 1.792T kr. i lønbudgettet. Derudover er IT Konsulent stillingen i Sisimiut er normeret 

til en IT Supporter. IT Konsulenten har taget en videre uddannelse efter IT Supporter til IT 

Datatekniker. 

 

IT Konsulentens opgaver er at sikre netværket og IT Drift er stabilt ved tilsyn og løbende 

vedligeholdelse. Han har hyppige opgaver sammen med skolernes IT Konsulenter 

IT Konsulenten er sparringspartner for IT-chefen for nye opgaver/projekter samt for 

vedligeholdelse af kommunens infrastruktur. Efter ERP er indført i kommunen er han også blevet 1. 

godkender for IT konti. 

 

IT Konsulentens arbejdsområder har været udvidet løbende, efterhånden som vi har hjemtaget 

arbejdsopgaver fra eksterne leverandører. 

 

Opgaver ifm. telefoni system er godt eksempel på hjemtagelser, som ikke stod i 

ansættelseskontrakten eller i funktionsbeskrivelsen. Der er flere nye tiltag det sidste års tid, der gør 

at der er flere opgaver der kommer. 

 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt, at kunne holde på de ansatte. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

IT-konsulenten er ansat over AK-overenskomst og et §13-tillæg vil give ham ikke er 

pensionsgivende tillæg på kr. 41.800 kr. årligt, og kr. 3.483kr. månedligt. 

Dermed er der tilsammen behov for at omplacere 300 t. til lønkonto: 

- At 300 t. omplaceres inden for konto 12 jf. ovennævnte tabel for bevilling 2021 og i 

overslagsårene. 

- At IT-supporter normeringen opnormeres til IT-konsulent og gives §13-tillæg 

 
Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg 

2021 

Ny bevilling 

122120100 Anskaffelse af hardware 7.527T kr. -300T kr. 7.227T kr. 

122010102 Månedsløn bagud 1.793T kr. +300T kr. 2.093T kr. 

 I alt    
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Administrationens vurdering 

Driftsbudgettet har ligget meget stabilt det sidste flere år. Underforbrug på det budget har været 

med til at dække lønudgifternes overforbrug i flere år og derfor vurderes administrationen, at 

omplaceringen ikke vil have større effekt på driftsbudgettet. 

Omplaceringen gør at lønkonti vil passe det faktiske udgifter, og vi kan give §13 tillæg ift. 

ansættelseskontrakten til IT Konsulenten. 

 

Indstilling 

Administration indstillinger til økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at 300 t. omplaceres inden for konto 12 jf. ovennævnte tabel for bevilling 2021 og i overslagsårene 

 

-at IT-supporter normeringen opnormeres til IT-konsulent og gives §13-tillæg 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 4.1 Forslag til tidsplan og budgetramme for budget 2022 og overslagsårene 2023-25 
 

Journalnr. 06.01.00 

 

Baggrund 

Chefgruppen fremlægger forslag til tidsplan og budgetramme for budget 2022 og overslagsårene 

2023-2025 

 

Regelgrundlag  

I henhold til styrelseslovens § 41 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til 

et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år. 

 

Faktiske forhold 

Tidsplanen er med afsæt i sidste års tidsplan. Tidsplanen indebærer, at det primært er de politiske 

fagudvalg, og partierne der indstiller forslag til budgettet. 

 

Rammebudgettet foreslås udarbejdet som fremskrivning af budget 2021, overslagsår 2022 med 

0,9% for løn- og driftsudgifter. Indtægter foreslås indarbejdet med de finansieringsposter som 

allerede er indarbejdet i budget 2021. Dog foreslås det, at de miljøafgifter, der fortsat har højere 

driftsudgifter end indtægter fortsætter med at stige med 10%.  

 

Fremskrivningen på de 0,9% svarer til den P/L regulering som Finans anbefaler kommunerne at 

bruge for budget 2022. 

 

Anlægsrammen foreslås indarbejdet med de projekter, der allerede er indarbejdet i budget 2021, 

overslagsårene 2022-2025 samt de budgetter der skal overføres fra budget 2020 til budget 2021. 

Rammerne for anlægspuljerne fastholdes på budget 2021, overslagsår 2022 niveau. Overslagsår 

2025 opdateres ikke automatisk for anlægsudgifter hvorfor budget for 2025 på disse områder skal 

bevilges gennem budgetprocessen. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer. Budget 2022 inklusiv 

overslagsårene 2023-2025 skal som minimum balancere og gå i nul. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser  

Kommunal Bestyrelsen har tidligere fastsat at de enkelte partier kan fremsende 10 ønsker per 

parti, mens udvalgene kan fremsende 5 ønsker hver, og bygdebestyrelserne 3 ønsker hver. 

 

KB har også besluttet tidligere, at budget ønsker skal fremføres på de godkendte formularer som 

har været anvendt de seneste 2 års budgetprocesser. 

 

I lighed med tidligere år forventes Selvstyret at fremlægge Forslag til Finansloven (FFL) i starten 

af august, hvorefter kommunalbestyrelsen til budgetseminaret kan danne sig et overblik og 

prioritere anlægsbudget 2022 med henblik på indarbejdelse til 1. behandlingen til september. 

 

Ansvarlig og stram økonomistyring har været vigtig for de tre første kommunalbestyrelser i 

Qeqqata Kommunias levetid. Dette er sket via en systematisk opfølgning af de kommunale 
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politiske udvalg samt kommunalbestyrelsen ved gennemgang af økonomirapporterne fra 

administrationen om budgetopfølgning og finansiel status.  

 

Administrationens vurdering 

Der er administrationens vurdering, der er fortsat er behov for nødvendig anlægsprioritering og 

stram økonomistyring, som beskrevet i afsnit for økonomiske og administrative konsekvenser, hvis 

kommunens økonomi skal forblive sund. 

 

Indstilling  

Det indstilles til Økonomiudvalget godkendelse, 

 

- at den foreliggende tidsplan for budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 godkendes 

 

- at forslag til rammefremskrivning for 2022-25 godkendes  

 

- at de enkelte partier kan fremsende 10 ønsker per parti, mens udvalgene og 

bygdebestyrelserne kan fremsende 5 ønsker hver 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Tidsplan for budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 

2. Budgetformularer, eksempler på udfyldning af formularer 

3. Beskrivelse af Budget Proces 

4. Notat om Budget Proces 
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Punkt 4.2 Adminstrativ ændring af bevilling af boliglån under kapitlerne 2, 3 og 4. 

Journalnr. 06.15.10 

 
Baggrund 

Behov for fastlæggelse af kommunens politik i forbindelse med administration af ansøgninger om 

boliglån 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. 

Qeqqata Kommunia´s kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Udviklingen i lovgivning på boligområdet bliver til stadighed liberaliseret, hvorved antallet af 

borgere, baseret på Naalakkersuisut udstedt lovgivning, der kan opnå kommunal boliglåns 

finansiering til nyopførelser, vedligeholdelse og renovering stiger meget.  

 

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at boliglån uddeles baseret på ansøgninger med 2 

årlige uddelinger. 

 

Det har vist sig, at de individuelle boligsager kommer lidt i klemme med at man tidsmæssig alene 

godkender løn til pensionister (kap4) 100% finansiering max kr. 300.000, og lån til renoveringer 

eller opførsel af ny ejendom (kap 2 og 3) belåningsgrad henholdsvis 40% og 30%, to gange om året, 

den 31.3 og den 30.9. 

 

Der ansøger administrationen om tilladelse til at undtage disse låntyper fra de to årlige uddelinger af 

boliglån, dog således, at det totale budget for hvert halvår ikke kan overstige det samlede 

budgetterede beløb. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ingen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser. 

Ingen konsekvenser 

 

Administrationens vurdering. 

Det er administrationens vurdering at det er fornuftigt at undtage disse lånegrupper, da det kan være 

svært, især for pensionisterne, at skulle vente lang tid på at få udført nødvendig renovering af deres 

ejendom, da det kan have en negativ afsmitning på deres helbred. 

 

Det overordnede budget for boliglångivning fastholdes på 18,7 mio. kr., opdelt i to puljer for 

perioderne 1.10.20 til 30.09.21 og 1.10.21til 30.9.22 fastholdes. Årstallene ændres en gang om året. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at boliglån under kap 2, 3 og 4 bevilges løbende henover året, dog aldrig med beløb 

der overskrider budgettet per halvår.  
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Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 4.3 Udviklingsarbejde vedr. håndtering af bevaringsværdige bygninger 

Journalnr. 16.02.10 

Baggrund 

Tilbage i 2013 iværksatte OTM Sisimiut et større udviklingsarbejde om Sisimiuts 

bygningskulturarv med henblik på at få udarbejdet en fast procedurere for håndteringen af 

bevaringsværdige bygninger. Arbejdet blev indledt med et seminar for borgere, beboerer/ejere af 

bevaringsværdige bygninger, eksperter og administationen. Efterfølgende blev der nedsat et ad hoc 

udvalg til at arbejde videre med opgaven omkring håndtering af bevaringsværdige bygninger. 

Udvalget fik udarbejdet en vedligeholdelsesvejledning og gennemført registrering i Sisimiut af 

eksisterende bevaringsværdige bygninger og potentielt nye bevaringsværdige bygninger.  

Grundet større udskiftning i planafdeling og reduktion af antallet af medarbejdere blev arbejdet ikke 

færdiggjort.  

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. maj 2019 følgende; at arbejdet med 

bevaringsværdige bygninger genoptages med politisk deltagelse af både borgmesteren og 

formanden for Udvalget for teknik, at adminsitrationen undersøger mulighederne for at prioritere 

renoveringsmidler til private boliger til bevaringsværdige boliger og at opnormering af OTM 

Sisimiut og Maniitsoq medtages på budgetovervejelserne for 2020. Jf. bilag 1. 

 

Nærværende sagsfremstilling gør rede for hvordan det forestående udviklingsarbejde med 

bevaringsværdige bygninger vil blive genoptaget. Opgaven vil blive yderligere konkretiseret i 

vedhæftede udkast til tidsplan (bilag 2). 

 

Regelgrundlag  

- Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af 

kulturminder 

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (planloven) 

- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30. oktober 1991 om varetagelse af 

bevaringshensyn i kommuneplanlægningen 

- Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvæsen 

- De gule bynotater, 1990, Økonomidirektoratet, Landsplandirektiv 

 

I henhold til planloven og til Hjemmestyrets bekendtgørelse om varetagelse af bevaringshensyn i 

kommuneplanlægningen, skal kommunerne gennem fastsættelse af bestemmelser for delområder, 

tage hensyn til bevaringsværdige forhold, således de landsplanmæssige bevaringsinteresser sikres. 

Det er derfor afgørende, at Qeqqata Kommunia får genoptaget arbejdet med bevaringsværdige 

bygninger med henblik på, at få endeligt udpeget bevaringsværdige bygninger områder i alle byer 

og bygder i kommunen, så det sikres, at bebyggelsernes særpræg ikke går tabt. 

 

Faktiske forhold 

På både nationalt- og internationalt plan arbejdes der med forskellige måder at værne om 

kulturarven. Vedr. bygninger af national vigtighed i Grønland, udpeges disse som 

bevaringsværdige- og fredede bygninger. De fredede bygninger må som udgangspunkt ikke ændres, 

hverken udvendigt eller indvendigt. 

Når en bygning derimod er udpeget som bevaringsværdig, gælder det kun bygningens ydre. 

Eventuelle ændringer af bevaringsværdige bygningers ydre, er underlagt nogle retningslinjer som 
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tager hensyn til bygningens oprindelige udtryk, som afspejler datidens byggeskik, aktiktektur og 

kulturhistorie.  

 

Det er kommunen som er ansvarlig for de bevaringsværdige bygninger, men Naalakkersuisut skal 

inddrages hvis kommunen ønkser at ændre i bygningers bevaringsværdige status. ”De gule 

bynotater” blev udarbjedet af hjemmestyret tilbage i 1990 hvori bevaringsværdige bygninger og 

områder fremgår. Udpegningen af bevaringsværdige bygninger og områder skete for over 30 år 

siden, stort set uden borgerinddragelse. I mellemtiden er nogle bygningers bevaringsværdige status 

ophørt, men de gule bynotater er ikke blevet opdateret. Ligeledes findes der information i 

artikler/registre om bygninger med bevaringsværdig status, som ikke fremgår af de gule bynotater.  

 

Administrationen modtager også borgerhenvendelser som indikerer, at der i dag ikke hersker en 

fælles forståelse for hvilke bygninger der er bevaringsværdige og fredede og dermed at 

retnlingslinjer for renoveringer og ombygninger af bevaringsværdige bygninger ikke er blevet fulgt. 

Henvendelserne understreger også nødvendigheden i at få foretaget en nyregistrering af 

bevaringsværdige bygninger, da flere bygninger formentlig ud fra en arkitektonisk vurdering, 

formentlig ikke længere vil betragtes om bevaringsværdige grundet omfattende udvendige 

ændringer. 

 

Formålet med det fremadrettede udviklingsarbejde er følgende:  

- At gennemgå og registrere alle bygninger/områder i alle byer og bygder i kommunen som er 

benævnt eller registreret som værende bevaringsværdige, hvad enten det fremgår af de gule 

by notater, plangrundlag og/eller andre registre eller opslagsværker.  

- Udarbejde et by- og bygdeatlas (Bevaringsatlas for Qeqqata Kommunia) som kortlægger 

alle bevaringsværdige bygninger og områder samt bygninger med potentiale for at opnå 

bevaringsstatus.  

- Udarbejde kommuneplantillæg for alle byer og bygder i Qeqqata Kommunia med strategier 

for bevaringsværdige bygninger/områder.  

 

Bevaringsatlaset vil indeholde en detaljeret gennemgang og beskrivelse af bevaringsværdige 

bygninger og områder i alle kommunens byer og bygder. Vedhæftet (bilag 3) findes Byatlas Nuuk 

som vil kunne bruges som inspiration til udarbejdelse af by- ogbygdeatlasset for Qeqqata 

Kommunia. Atlasset er tiltænkt at skulle fungere som et konkret værktøj til at informere borgere og 

politikere om hvilke bygninger/områder der er bevaringsværdige, men også hvorfor 

bygningen/området har bevaringsværdig status. Atlasset vil dermed skabe et samlet øjebliksbillede 

af tilstanden af kommunens bygningsarv, men samtidig fremhæve den kulturelle og historiske 

betydning af bygningerne/områderne ved at tilknytte fortællinger om bygningerne.  

 

På baggrund af atlasset, kan der udarbejdes kommuneplantillæg for hver enkelt by og bygd, således 

den fælles kulturav der er repræsenteret i bygningsarven sikres, ved at fastsætte bestemmelser for 

hvilke bygninger/områder der er bevaringsværdige. Eksempel på kommuneplantillæg for 

bevaringsværdige bygninger i Nuuk er vedhæftet (bilag 4).  

 

Processen for det forestående udviklingsarbejde med bevaringsområdet, er beskrevet i vedhæftede 

udkast til tidsplan (bilag 2). Udviklingsarbejdet er estimeret til at forløbe over ca. 2 år, med start fra 

maj 2021. Der vil blive bygget videre på det arbejde, der blev foretaget tilbage i 2013, så 

dobbeltarbejde undgås. Til at understøtte udviklingsarbejdet, skal der dannes en bevaringsgruppe 

(faggruppe/arbejdsgruppe) bestående af repræsentanter fra planafdelingen i OTM, 
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Nationalmuseet, Sisimiut museum samt arktiket(er). Gruppen skal drøfte bygninger og områders 

kulturelle og historiske betydning, drøfte metode til nyeregistrering af bygninger, deltage i 

orienteringmøde med borgerne og være med til forme og vurdere by- og bygdeatlasset for 

bevaringsværdige bygninger/områder. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Foruden det faktum, at kommunerne gennem lovgivning er forpligtiget til sikre en hensigtsmæssig 

håndtering af bevaringsværdige bygninger vurderer administrationen, at det er vigtigt, at værne om 

den kulturvarv der er repræsenteret i bygninger, da gode og smukke bevaringsværdige bygninger og 

områder er med til at give byer og bygder identitet til fordel for beboere, og har desuden indflydelse 

på tiltrækning af turister og erhvervsliv.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Som det gælder for almindelige bygninger, er ejer af en bevaringsværdig bygning ansvarlig for at 

vedligeholde bygningen og afholde udgifterne til dette. Jf. Inatsisartutlov om boligfinansiering og 

Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse, 

har ejere af private boliger i dag mulighed for at søge kommunen om tilskud eller lån til renovering 

af huse, hvis de lever op til forskellige kriterer. Administrationen vil som et led i udviklingarbejdet 

undersøge, om der findes fonde som vil kunne ansøges i forbindelse med renoveringsprojekter og 

som der vil kunne biddrage til sikring af bygningsarven. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at kommuneplantillægget/ene for bevaringsværdige bygninger 

vil lette det administrative arbejde med planlægning og arealadministation fremadrettet, ved først 

om fremmest at skabe overblik over hvilke bygninger der er bevaringsværdige, men også ved bl.a. 

at formulere overordnede retningslinjer for behandlingen af bevaringsværdige bygninger/områder. 

 

Det er administrationens vurdering at, et bevaringsatlas og kommuneplantillæg vil være med til at 

sikre, at Qeqqata Kommunia har en klar strategi for bevaringsværdige bygninger og områder, som 

kan indgå i den overordnede kommuneplanlægningen i fremtiden.  

 

Indstilling  

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalget for tekniks, Økonomiudvalgets og 

Kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

-at arbejdet med bevaringsværdige bygninger genoptages i henhold til tids/projektplanen beskrevet 

ovenfor (vedhæftet bilag 2)  
 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Punkt fra maj 2019 

2. Tids/projektplan 

3. Sermersooq byatlas 

4. Sermersooq kpt for bevaringsværdige bygninger 
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Punkt 4.4 Annoncering af etape 3 af Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2012-2024 for Qeqqata 

Kommunia, Erhvervsområde B8 ved Ulkebugten Sisimiut 

Journalnr. 16.03.01.01 

Baggrund 

Området for Teknik og Miljø  har fået henvendelse fra erhvervslivet med ønske om udnyttelse af 

arealer langs Ulkebugten. Området ønskes benyttet i forbindelse med servicering af forskelligt 

erhverv og aktiviteter knyttet til havnen, f.eks. trawlere og krydstogtskibe. Arealer langs 

Ulkebugten kan derfor lette dette arbejde, da det blandt andet betyder, at man undgår at skulle køre 

op gennem byen med tung trafik. Erhvervslivet har tilkendegivet, at de godt kan klare sig uden 

fremførsel af el, vand eller kloak. 

Når byggemodningsudgifter og pris pr. m2 til arealansøgere er fastlagt, kan arealerne annonceres og 

derefter ansøges. Dog vil areal 1 og 2 først blive annonceret efter udløb af den tidsbegrænsede 

arealtildeling til hestefold og stald, der udløber den 31-07-2022.  

 

Regelgrundlag  

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2012-2024 for Qeqqata Kommunia, Erhvervsområde B8 ved 

Ulkebugten Sisimiut. 

 

Faktiske forhold 

Vejen langs Ulkebugten, Qinngunnguanut, er anlagt i årene 2007-2012 ud fra den dengang 

gældende Lokalplan B8, der blev endeligt godkendt i 2007. Den kommunale Containerplads 2 er 

efterfølgende etableret i 2012, og udbygges stadig når der er stenmaterialer. 

Delområde B8 er udlagt til erhvervsformål, og er i dag reguleret af kommuneplantillæg nr. 24, der 

blev endelig godkendt i 2017. I kommuneplantillægget opdeles delområdet i otte detailområder 

B8.1 – B8.8, og udviklingen af området er dermed opdelt i forskellige etaper/faser. Etape 1 udgøres 

af område B8.1 som er byggemodnet og de fleste byggefelter er i dag enten arealtildelt eller ansøgt, 

samt område B8.3 bestående af det eksisterende erhvevsområde. Etape 2 er området B8.2 omkring 

den gamle heliport. Byggemodningen af området er afsluttet (2019) og byggefelter er udlagt og 

annonceret. Selvom der fortsat er ledige byggefelter i dette område, oplever administrationen en 

interesse fra virksomheder for arealerne i område B8.4 langs Qinngunnguanut ved Ulkbugten. 

Denne etape kan godt iværksættes på nuværende tidspunkt i udviklingen af nye erhvervsområder, jf. 

kommuneplantillægget. 

 

Hvis Qeqqata Kommunia skal imødekomme interessen, og åbne op for muligheden for ibrugtagning 

af område B8.4 langs Qinngunnguanut, skal byggemodningsandelen for de nye byggefelter 

fastsættes, hvorefter processen omkring annoncering kan påbegyndes. På bilag 1 fremgår 

administrations forslag til hvorden de nye byggefelter skal udlægges. Der er ikke behov for 

yderligere byggemodning af området såfremt erhvervsaralerne ikke kræver vand eller kloak, idet 

vejadgangen er etableret. Ønskes der el, skal dette føres frem og der skal etableres kabelskabe, 

hvilket i alt vil koste ca. 2 millioner kr. Fremførsel af el kan etableres på et senere tidspunkt, 

såfremt behovet opstår. Skulle der opstå ønske om areal med mulighed for kloak- og 

vandtilslutning, kan der henvises til nogle af de øvrige byggefelter i B8, der allerede har været 

annonceret og fortsat er ledige. 

 

Til de nye byggefelter i område B8.4 vil der være medfølgende bonusarealer til opfyld langs kysten 

i Ulkebugten på den nordlige side af Qinngunnguanut, som det også har været tilfældet med 
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byggefelterne i område B8.1. Bonusarealerne ligger dog fordelt forskudt fra de tilhørende arealer på 

sydsiden af Qinngunnguanut, da der allerede er tildelt et areal til Qeqqata Kommunia til etablering 

af containerplads. Bonusarealerne vil blive tildelt ansøgerne fra øst til vest, uagtet hvilket byggefelt 

ansøger har fået tildelt.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være hensigtmæddigt og bæredygtigt, at erhvervet får mulighed for at bruge arealer i 

tilknytning til Qinngunnguanut, og dermed også få nem adgang til havneområde. På den måde kan 

virksomheder med tilknytning til havnen undgå, at deres tunge trafik og materiel til brug i 

forbindelse med havneaktiviteter behøver at blive kørt op ad de stejle bakker og igennem byen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Byggefelterne i bilag 1 er justeret i forhold til kortbilag 2 i kommuneplantillægget. Der er udlagt 5 

byggefelter, som alle har mulighed for at få tildelt et bonusareal til opfyld med overskudssten. 

Byggemodningsandelen omfatter pris på vejandel, uden anden byggemodning i form af el, vand og 

kloak. Prisen bliver 134,58 kr pr. m2, se tabel 1 herunder. Prisen er baseret på priser for tidligere 

udregnede byggemodningsandele for samme rammeområde B8. Kommunen har tidligere haft en 

stor udgift på 23 millioner ved anlæggelen af Qinngunnguanut, hvorved kommunen får nogle af 

disse udgifter tilbagebetalt gennem byggemodningsandelen for byggefelterne. 

 
Tabel 1 Arealstørrelser og byggemodningsandele 

Areal m2 Byggemodningsandel Pris pr m2 

1 2776 373.594,08 134,58 

2 2556 343.986,48 134,58 

3 2186 294.191,88 134,58 

4 1881 253.144,98 134,58 

5 1843 248.030,94 134,58 
    

Bonusareal m2 
  

A 1790 
  

B 1770 
  

C 1620 
  

D 1536 
  

E 1510 
  

 

 

Administrationens vurdering 

Argumenter for iværksættelse af byggemodning og annoncering af felter i B8.4: 

Administrationen vurderer, at der på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt grundlag til at fortsætte 

med udviklingen af erhvervsområdet, og at byggemodning af område B8.4 derfor bør påbegyndes 

med henblik på annoncering af 5 nye byggefelter i området, med dertilhørende bonusarealer til 

evtuel opfyld.  

 

Med de nye byggefelter i område B8.4, vil virksomheder få mulighed for direkte adgang til havnen 

langs Qinngunnuanut (vejen langs Ulkebugten), og området kan let tilgås med tunge køretøjer.  
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Omvendt er tilgængeligheden udfordret for tung trafik til de eksisterende ledige byggefelter i 

område B8.1 ved Qimmeqarfik og B8.2 nord for den gamle heliport pga. stejle vejforhold fra havn, 

hvilket kan være en af årsagerne til at nogle af disse arealer fortsat er ledige.  

 

Jf. kommuneplantillæg nr. 24 er område B8.4 specifikt udlagt til nyt erhvervsområde i fjeld og 

oplag på opfyld langs Qinnguannguanut. Der er på baggrund af plangrundlaget mulighed for at 

etablere lager i fjeld i den vestlige ende af området ved udsprængning af tunneler i fjeldet, efter 

nedsprændning af fjeldet i en dybde på 30-40 m. Området kan også bebygges, hvor det bebyggede 

areal maksimalt må udgøre 50 % af det erhvervede areal. 

Administrationen vurderer at muligheden for at etablere lager i tuneller ikke vil blive udnyttet 

indenfor en længere årrække, da sprængningsarbejdet vil være meget omfattende og udgifterne i 

forbindelse hermed vil være meget høje. Administrationen vurderer derfor, at der ikke bør 

annonceres byggefelter i den vestligeste del af området som omfatter udsprængning af fjeld til 

tunneller.  

 

Administrationen vurderer, at der skal gives mulighed for at ansøgere af de nye byggefelter i 

forbindelse med klargøring af arealerne, skal kunne flytte materialer egnet til opfyld til tilhørende 

bonusarealer i sydsiden af Ulkebugten eller til Qeqqata Kommunias Containerplads 2 i Ulkebugten, 

såfremt bonusarealet ikke ønskes udnyttet. Således undgås det at ansøgerne pålægges ekstra 

udgifter til bortkørsel/bortskaffelse af sten. Administrationen vurderer at bortkørsel af jord fra 

udgravning af området ligeledes er ansøgers eget anvar. 

 

 

Indstilling  

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 

godkendelse,  

 

-at der annonceres nye byggefelter med bonusarealer i erhvervsområde B8.4 

 

-at der fastsættes byggemodningsandel for de 5 byggefelter i B8.4 på 134,58 kr. pr. kvadratmeter 

 

-at Teknik Udvalget orienteres om beslutningen 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Kort der viser byggefelterne i B8.4  

2. Kommuneplantillæg nr. 24 
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Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. maj 2021 

Journalnr. 03.00 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale. 

 

Maniitsoq: 

 

1. Ansættelser 

 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Området for Uddannelse Angutimmarik Kreutzmann Fritidsinspektør  1. august 2021 

Meeqqerivik Naja  Marianne Kreutzmann  Medhjælper 1. april 2021 

Meeraateqarfik Paarsi  Agathe-Marie Mikaelsen  Socialhjælper  1. april 2021 

Området for Velfærd  Jensine Poulsen  Støtteperson  1. april 2021 

Meeraateqarfik Kuunnnguaq  Laila Heilmann  Souschef  1. april 2021 

Meeraateqarfik Kuunnguaq  Sólveig Stígsdóttir Afdelingsleder  1. april 2021 

 

2. Fratrædelser  

 
Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 

Meeraateqarfik Aanikasik  Gitte Jensen Olrik  Socialassistent 30. juni 2021 

 

3. På orlov 

 
Arbejdsplads Navn Stilling Periode 

Bogholderiet Dina Olsen Souschef 01.01.2021- 

31.12. 2021 

 

Sisimiut:  

 

 1. Ansættelser 

 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Majoriaq  Uiloq Olsen  Overassistent  1. april 2021 

Majoriaq Manumina Olsen 

Kaspersen  

Vejleder  1. april 2021 

Minngortuunnguup 

Atuarfia 

Sikkerninnguaq Petersen Timelærer 1. april 2021 

Minngortuunnguup 

Atuarfia 

Eli Olsen  Timelærer 1. april 2021 

Familiecenter  Joori Lundblad  Socialrådgiver  1. juni 2021 

Området for Velfærd Nielsine Biilmann Socialhjælper 1. maj 2021 

Qeqqani MISI Kirstine Olsen  Konsulent for 

specialundervisning 

15. april 2021 

Meeraateqarfik 

Ungaannguaq 

Nukarleq Ludvigsen  Socialhjælper  1. april 2021 

Ornittagaq Sikkersoq  Johanne Møller  Leder 1. marts 2021 
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2. Fratrædelser 

 
Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 

Qeqqani MISI Johanne B. Vammen  Konsulent  1. april 2021 

Nalunnguarfiup Atuarfia Charlotte Damgaard Lærer 31. juli 2021 

Området for Økonomi  Nivi Arnaq Olsen  Controller  30. april 2021 

U.A Qupanuk  Sarah Louise Jarlstad  Sygeplejefaglig  30. juni 2021 

Området for Uddannelse  Dorthe Olsen  Bibliotekar  30. juni 2021 

Meeqqerivik Nuunu Lona Dahl Medhjælper  30. juni 2021 

Kommunekontoret Itilleq Piitaaraq Sigurdsen Leder  31. maj 2021 

Området for Uddannelse  Åse Berthelsen  Dagplejer  30. juni 2021 

Meeraateqarfik Nuniaffik  Ngannga Møller 

Petersen  

Pædagog  31. maj 2021 

Qeqqani MISI Varlalouise Lennert  Kontorfuldmægtig  31. maj 2021 

 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Ingen  
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Punkt 6.1 Borgmesterbeslutning - Plan for erhvervsudvikling (bygdepulje) i bygder i 

Qeqqata Kommunia 

Journalnr. 67.05 

Baggrund  

Selvstyret har i Finansloven 2021 afsat midler til indsats for erhvervsudvikling i bygder, af 

bevillingen er der afsat 631.000 kr. til Qeqqata Kommunia.   

Af det afsatte midler til Kommunen, ønsker Departement for Erhverv & Arbejdsmarked, at 

midlerne kan eksempelvis anvendes til at arrangere og afholde kurser, seminarer, foretage 

forbedringer af infrastruktur, indkøb og forbedringer af erhvervsfremmeanlæg og servicehuse samt 

udarbejdelse af turismeprospekter m.v. 

Regelgrundlag  

Finansloven.  

Faktiske forhold  

Qeqqata Kommunia har med planstrategien fra 2018 fastlagt de overordnede mål for planlægnin-

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

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

en bedre udnyttelse af landets primære erhverv fiskeriet.  

Bæredygtige konsekvenser  

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

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

sårbar, hvis den vigtigste ressource ophører.  

Økonomiske og administrative konsekvenser  

Erhvervsudvikling i bygderne er 100% finansiering fra Selvstyrets side af bygdeindsatsen i 2021. 

Der er således ingen kommunale økonomiske udgifter men en række administrative konsekvenser, 

da kommunerne skal stå for planlægningen og koordinering af midlerne. 

Administrationens vurdering  

Det er administrationens vurdering, at i forhold til erhvervsudvikling bør den hidtidige planlægning 

med UNESCO verdensarvsområde fortsætte, og at det øvrige midler forledes ligeledes mellem 

bygderne i Qeqqata Kommunia. 

Administrationen har ligeledes sendt materialet der er modtaget at Departement for Erhverv og 

arbejdsmarked til alle bygder, således at bygdebestyrelsesmedlemmerne kan fremkomme med 

ønsker til hvad midlerne fra bygdepulje skal bruges til i indeværende år. 

Bygdebestyrelsesmedlemmerne har efterfølgende fremsendt deres ønsker som Departement for 

Erhverv og Arbejdsmarked har godkendt d. 16 marts 2021 og er fordelt på nedenstående tabel. 

 
Tilsagn Beløb 

NAPASOQ Landgangsbro i aluminium mod pontonbroerne 101.000 

ATAMMIK Nye vaskemaskiner og tørretumbler til servicehus 101.000 

KANGAAMIUT Jolleværksted støbe til soklen af liften 82.700 

KANGAAMIUT Lift til joller 18.300 

ITILLEQ Opførsel af hytte som er indkøbt i 2020 101.000 
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SARFANNGUIT Opførsel af hytte som er indkøbt i 2020 101.000 

KANGERLUSSUAQ Bygdeforskønnelse  101.000 

FÆLLES UNESCO verdensarvsprojekt 25.000 

Bevilling   631.000 

Forbrug af midler fra finanslovskonto 64.01.05 ”Erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter” kaldt 

bygdepulje finder sted ved, at kommunen foretager udlæg for det givne beløb og derefter 

fremsender en faktura på det beløb, som kommunen har brugt sammen med evt. bilag som 

dokumentation. 

For at Kommunen kan foretage udlæg for bygdepuljen oprettes der i Økonomisystemet følgende  

Projekt-id Projektgruppe Projektnavn 

500303 2-11-17 2021 Bygdepulje - Erhvervsudvikling 

500303-001 2-11-17 2021 Erhvervsudvikling - Atammik 

500303-002 2-11-17 2021 Erhvervsudvikling - Napasoq 

500303-003 2-11-17 2021 Erhvervsudvikling - Kangaamiut 

500303-004 2-11-17 2021 Erhvervsudvikling - Itilleq 

500303-005 2-11-17 2021 Erhvervsudvikling - Kangerlussuaq 

500303-006 2-11-17 2021 Erhvervsudvikling - Sarfannguit 

 

Indstilling  

Det indstilles til borgmesterens beslutning,  

- at der af puljen på 631.000 kr. til erhvervsudvikling i bygderne, afsættes 25.000 kr. til 

arbejdet med UNESCO verdensarvsområde, og at resten bliver fordelt til bygderne på 

101.000 kr. jf. tabel. 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmesteren besluttede den 6. maj 2021 på vegne af økonomiudvalget, at der af puljen på 631.000 

kr. til erhvervsudvikling i bygderne, afsættes 25.000 kr. til arbejdet med UNESCO 

verdensarvsområde, og at resten bliver fordelt til bygderne på 101.000 kr. jf. tabel. 

 

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling  

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Orienteringsbrev vedrørende bygdepujlen 2021 

2. Vejledning til fremsendelse af refusionsanmodninger 

3. Nunaqarfinni aqutsisut – brev fra administration  
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Punkt 6.2 Borgmesterbeslutning - Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2021 

Journalnr. 06.16.00 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af budget 2014 og overslagsårene, at afsætte 2,66 mio. 

kr. til pulje til bæredygtighedsprojektet.  

 

Regelgrundlag  

Midlerne er afsat på konto 545010000 Bæredygtighed ØKO (gamle 37-01-01) og dermed 

Økonomiudvalgets ansvarsområde.   

 

Faktiske forhold 

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

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

tværgående projekter.  

 

I 2020 blev der afsat 2.664 mio kr. til i alt 19 delprojekter, hvoraf 200.000 gik til borgerpuljen, af 

det afsatte midler er der brugt 1.163.818 kr. Dette skyldes forskellige årsager med igangsættelse af 

projekter, og at projekterne er længerevarende end planlagt, dertil Covid-19 restriktionerne for 

aktivitetsplaner.  

 

I 2021 har man fået ansøgninger fra 26 delprojekter (en del nye delprojekter), som tilsammen udgør 

4.2 mio.kr.  

 

Kommunalbestyrelsen afsatte ligeledes 363.751 kr. til projektet ”Islandsk model”, hvor samarbejdet 

med Paarisa, Center for Folkesundhed (HBSC) køre videre i 2021, yderligere er der administrativt 

afsat 400.000 kr. for værtsskabet til den kommende motorløb med elektriske biler i Kangerlussuaq 

kaldt Extreme-E hvor Qeqqata Kommunia skal arrangere forskellige aktiviteter for løbsdeltagerne 

og pressefolk for at promovere Kangerlussuaq og Qeqqata Kommunia med kulturelle indslag m.v. 

med fokus på bæredygtig udvikling i vores region. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Prioritering af de 2,6 mio. kr. skulle gerne opstarte flere af de undersøgte delprojekter. Det skal 

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

kunne prioriteres indenfor disse midler og skal fortsat afsættes særskilt.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

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

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

på bæredygtighed. 

 

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

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

om at tilføre kommunen flere udgifter og store administrative byrder.   
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Administrationens vurdering 

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

uddannelse, UNESCO, Islandsmodel arbejdet (HBSC), samt Extreme-E løbet i Kangerlussuaq at 

man prioritere midlerne jf. ovenstående og bilag 1 (Tildelt 2021). 

 

Fordeling af midlerne for 2021 fra ansøgte midler til 13 delprojekter på i alt 1.888.420 kr.   

hvoraf 200.000 går til borgerpuljen. Samt afsætte 364.000 kr. til HBSC projektet (Islandsk model) 

dertil Extreme-E på 400.000 kr. der i alt giver 4202.652.  kr. 

 

Administrationens indstilling  

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse 

 

- at de 1.888.420 kr. fordeles på 13 delprojekter i henhold til bilag 1 

- at der af den samlede pulje afsættes 364.000 kr. til HBSC (Islandsmodel) j.f. KB beslutning 

- at der afsættes 400.000 kr. til Extreme-E løbet i Kangerlussuaq august 2021 

- at der gives afslag på delprojekter i henhold til bilag 2 

 

Borgmester beslutning 

Borgmester beslutter den 22. april 2021 på vegne af økonomiudvalget, 

 

- at de 1.888.420 kr. fordeles på 13 delprojekter i henhold til bilag 1 

- at der af den samlede pulje afsættes 364.000 kr. til HBSC (Islandsmodel) j.f. KB beslutning 

- at der afsættes 400.000 kr. til Extreme-E løbet i Kangerlussuaq august 2021 

- at der gives afslag på 13 delprojekter i henhold til bilag 2 

 

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møder. 

 

Indstilling  

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Tabel 1. Tildelt 2021 

2. Tabel 2. Afslag 2021 
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Punkt 6.3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 62, Område til handicapinstitution og 

handicapboliger centralt i Maniitsoq 

Journal nr. 16.03.01.01 

 

Baggrund 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 62 er udarbejdet for at imødekomme Institutionen Najugaqarfik 

Elisibannguaqs ønske, om at udvide institutionen med en ekstra enhed bestående af to bygninger i 

første omgang, som på et senere tidspunkt muligvis udvides til tre bygninger. Bygningerne ønskes 

opført på det ubebyggede areal over for kommuneadministrationen i Maniitsoq, som i dag omfatter 

delområde 700-A7. 

 

De to bygninger der ønskes opført, vil i første omgang tilføje 10 ekstra pladser til institutionen, som 

er beliggende tæt på hovedafdelingen. Jævnfør projektbeskrivelsen og skitser vedhæftet bilag 2 og 

3, rummer de to bygninger hver 5 boliger beregnet til institutionens ældste beboere samt tilhørende 

fællesarealer samt personalefaciliteter.  

 

Der er i 2018 givet en arealtildeling til et lignende projekt for en handicapinstitution i område A7. 

Projektet er dog efterfølgende blevet revideret til det aktuelle projekt og arealtildelingen til det 

forrige oprindelige projekt er ikke længere gældende. Det aktuelle projekt vil optage det resterende, 

indtil nu ubebyggede areal i delområde A7. En del af dette område er dog i dag er udlagt til 

almindelige familieboliger og derfor vil en realisering af det nye projekt kræve nyt 

kommuneplantillæg for området med nye anvendelsesbestemmelser. 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 62 er vedhæftet bilag 1. 

 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 62 offentlig høring i 8 uger. Når kommuneplantillæg nr. 62 

efterfølgende endeligt godkendes, kan sagsbehandlingen for projektet fortsætte. 

 

Regelgrundlag  

- Det aktuelle delområde 700-A7 er i dag omfattet af Kommuneplantillæg nr. 11. til 

Kommuneplan 2012 – 2024 Handicapboliger og handicapcenter m.v. på Ataqqap Aqq. og 

Ole Petersen-ip, i Maniitsoq. 

- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 

2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven. 

 

Faktiske forhold 

Delområde 700-A7 er i dag udlagt til boligformål (A-område) og udgøres i dag af tre detailområder 

A7.1, A7.2 og A7.3, jf. kommuneplantillæg nr. 11. Der er i dag opført handicapboliger i 

etagebebyggelse i detailområde A7.1.  

 

Detailområde A7.2 og A7.3 fremstår i dag som ubebygget efter sanering af områdets tidligere 

boligbebyggelse og byggefelterne i disse områder er derfor ledige i dag. Området er tilgængeligt og 

terrænet er jævnt og området er derfor stort set klar til opførelse af ny bebyggelse. I følge gældende 

kommuneplantillæg nr. 11, er detailområde A7.2 udlagt til handicapcenter, mens detailområde A7.3 

er udlagt til familieboliger i 2-3 etager. 
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Selvstyret er dog interesseret i at udnytte hele arealet i de to detailområder A7.2 og A7.3 til 

udvidelse af Institutionen Najugaqarfik Elisibannguaq ved opførelse af to bygninger i 1 etage. På et 

senere tidspunkt vil der muligvis blive tilføjet en tredje bygning med plads til yderligere 5 beboere. 

 

For at imødekomme projektet, er forslag til kommuneplantillæg nr. 62 udarbejdet. Det nye 

kommuneplantillæg omfatter to delområder;  

- 700-A7, med den eksisterende etagebebyggelse der i dag rummer handicapboliger  

- 700-C7, et nyt delområde, som sammenlægger eksisterende detailområde A7.2 og A7.3. 

Delområdet har fået nye anvendelsesbestemmelser som muliggør opførelse af en 

handicapdøgninstitution i 1-3 etager.  
 

 
Bæredygtige konsekvenser 

Opførelse af handicapinstitutionen vil biddrage positivt til udviklingen i Maniitsoq og vil skabe nye 

arbejdspladser i kommunen. 

Udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg vil være med til at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af 

arealet til handicapinstitution, da der i dag allerede er opført handicapboliger i delområde A7. 

Beboere og personale på institutionen vil desuden kunne drage fordel af områdets nære beliggenhed 

til byens øvrige servicefunktioner, butikker m.m. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

- Området er allerede byggemodnet og der vil ikke skulle anvendes yderligere midler til 

byggemodning af byggefelter.  

- De 10 ekstra pladser (og potentielt 15 pladser) til institutionen vil skabe flere arbejdspladser 

i kommunen som derved vil medføre flere skatteindtægter for kommunen. 
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Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at Selvstyrets projekt om etablering af en handicapinstitution i 

Maniitsoq er af stor interesse for kommunen på grund af de positive afledte effekter for kommunen, 

herunder flere arbejdspladser.  

 

Selvstyret planlægger at starte anlægsarbejdet sensommer 2021, jf. annonce i Sermitsiaq bilag 4. 

For at imødekomme projektet, kræver det et ændret plangrundlag for det aktuelle område. Der er 

dog tale om en relativt lille ændring, som beskrevet ovenfor.  

I dag er der udlagt boligområder på flere andre placeringer i Maniitsoq. Administrationen vurderer 

derfor ikke, at en ændring boligområdet til et nyt centerområde, vil påvirke muligheden for 

opførelse af nye boligbyggerier i Maniitsoq negativt.  

 

I forslaget til kommuneplantillæg nr. 62 kan den aktuelle problemstilling vedrørende mangel på 

parkeringspladser i den centrale del af Maniitsoq blive løst, da der i delområde C7 er udlagt et 

område til offentlig parkeringsplads. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til borgmesterbeslutning på vegne af Økonomiudvalget at godkende, 

 

-at forslag til kommuneplantillæg nr. 62 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger. 

 

-at Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen bemyndiges til at 

godkende kommuneplantillæg nr. 62 efter høringsperioden 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmesteren beslutter den 21. maj 2021 på vegne af Økonomiudvalget at godkende 

administrationens indstilling. 

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse  

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Bilag 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 

Bilag 2. Projektforslag indsendt i forbindelse med ansøgning om arealtildeling  

Bilag 3. Tegninger indsendt i forbindelse med ansøgning om arealtildeling 

Bilag 4. Uddrag af Sermitsiaq nr. 16 2021 med annonce fra Selvstyret om forhåndsmeddelelse om 

projektet 
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Punkt 8.1  Eventuelt 

 

Ingen. 


