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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

Afgørelse 

 

Evelyn Frederiksen har spørgsmål under Eventuelt. 

Dagsorden godkendt. 
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Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 28.02.2021  

Journalnr. 06.00 

 

Forbruget på Økonomiudvalgets budget er 2,2% point over det budgetterede niveau. Dette skyldes 

bl.a. at vi har betalt alle kommunens forsikringer hele året, en udgift på 6,1 mio kr. Korrigeres der for 

denne betaling og en driftsbetaling til Artic Circle Business er periodens forbrug under det 

budgetterede niveau. 
 

 
 

Udgifter til de folkevalgte: 

 

 
 

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

samlet set været på 11,5% for årets første 2 måneder. Norm tallet er 16,67% så forbruget er under 

det budgetterede niveau. 
 

  

Økonomirapport til Økonomiudvalget - Februar 2021
Oprindeligt 

Budget 2021
Omplaceringer

Tillægsbevil-

linger

Nyt Budget 

2021

Forbrug pr. 

20.02.21
Forbrugs %

Resterende 

budget

Relativt 

forbrug i %

Udgifter til Folkevalgte 11,837,318     -                  -                  11,837,318     1,358,048       11.5% 10,479,270     68.8%

Udgifter til Administration 107,037,942  -                  -                  107,037,942  21,574,053     20.2% 85,463,889     120.9%

Udgifter til BorgerService 3,446,612       -                  -                  3,446,612       588,596          17.1% 2,858,016       102.5%

Udgifter til Tværgående Projekter 4,744,176       -                  -                  4,744,176       428,149          9.0% 4,316,027       54.1%

Udgifter i alt 127,066,048  -                  -                  127,066,048  23,948,845     18.8% 103,117,203  113.1%

Indtægter 809,326,175-  -                  -                  809,326,175-  100,265,099-  12.4% 709,061,076-  74.3%

Økonomirapport til Økonomiudvalget - Februar 2021
Oprindeligt 

Budget 2021
Omplaceringer

Tillægsbevil-

linger

Nyt Budget 

2021

Forbrug pr. 

20.02.21
Forbrugs %

Resterende 

budget

Relativt 

forbrug i %

511000000: Kommunalbestyrelsen

0201020000: Kommunalbestyrelse 5,737,213       5,737,213       971,381          16.9% 4,765,832       101.6%

1601075002: Jubilæumsgaver 18,500            18,500-            

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          240,368          0.0%

0203055001: Kommisioner, råd og nævn 1,405,531       1,405,531       47,322            3.4% 1,358,209       20.2%

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

512020100: Folkevalgte Kangerlussuaq

0201030000: Bygdebestyrelse 369,717          369,717          63,495            17.2% 306,222          103.0%

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

512020200: Folkevalgte Kangaamiut

0201030000: Bygdebestyrelse 369,717          369,717          70,011            18.9% 299,706          113.6%

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

512020300: Folkevalgte Atammik

0201030000: Bygdebestyrelse 582,583          582,583          83,599            14.3% 498,984          86.1%

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

512020400: Folkevalgte Napasoq

0201030000: Bygdebestyrelse 304                 304-                 

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

512020500: Folkevalgte Sarfannguit

0201030000: Bygdebestyrelse 582,583          582,583          90,461            15.5% 492,122          93.2%

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

512020600: Folkevalgte Itilleq

0201030000: Bygdebestyrelse 7,954              7,954-              

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

512020700: Lokaludvalg Sisimiut

0201040000: Lokale Byudvalg 498,067          498,067          18,474-            -3.7% 516,541          -22.3%

512020800: Lokaludvalg Maniitsoq

0201040000: Lokale Byudvalg 342,491          342,491          23,491            6.9% 319,001          41.2%

Grand Total 11,837,318     11,837,318     1,358,048       11.5% 10,479,270     68.8%
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Administrationen: 
 

 
 

Administrationen har overordnet et overforbrug på 3,8% 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 vi være på plads til næste økonomiske rapportering. 
 

  

Økonomirapport til Økonomiudvalget - Februar 2021
Oprindeligt 

Budget 2021
Omplaceringer

Tillægsbevil-

linger

Nyt Budget 

2021

Forbrug pr. 

20.02.21
Forbrugs %

Resterende 

budget

Relativt 

forbrug i %

521000000: Direktør

0701010000: Byplanlægning 4,850-              4,850              

1601010000: Sekretariat 19,778,254     19,778,254     2,868,775       14.5% 16,909,479     87.0%

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

523000000: HR QEQ

1101015001: Corona 2020 73,020            73,020-            

1601010000: Sekretariat 1,461,549       1,461,549       117,222          8.0% 1,344,327       48.1%

1601030000: HR 2,598,195       2,598,195       198,609          7.6% 2,399,586       45.9%

527010000: Planchef og Sekretariat

1601010000: Sekretariat 531,658          531,658          531,658          0.0%

527020100: Unesco

0601025101: Bæredygtighed 155,648          155,648-          

528000000: IT QEQ

1601040000: IT-drift 2,154,000-       2,154,000-       1,235,493       -57.4% 3,389,493-       -344.1%

1601045001: Fælles IT Virksomhed 11,721,013     11,721,013     340,053          2.9% 11,380,960     17.4%

529030000: Direktion ADM Fællesomkostninger

1601010000: Sekretariat 432,863          432,863          1,297,127       299.7% 864,264-          

1601025002: Bygningsforsikring 6,821,913       6,821,913       3,506,634       51.4% 3,315,279       

1601025003: Erhvervsforsikring 1,425,900-       1,425,900-       2,643,756       -185.4% 4,069,656-       -1112.5%

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

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

531000000: Økonomichef og Sekretariat

1601020000: Økonomi 7,831,247       7,831,247       1,233,550       15.8% 6,597,697       94.5%

1601045001: Fælles IT Virksomhed 468,510          468,510          229,867          49.1% 238,643          294.4%

533010000: SIS Bogholderi

1601020000: Økonomi 103                 103-                 

534010000: SIS Lønkontor

0504010000: Borgerservice 8,600              8,600-              

541000000: Stabschef

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

1601010000: Sekretariat 6,442,016       6,442,016       889,224          13.8% 5,552,792       82.8%

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

543000000: Direktionssekretariat

0504010000: Borgerservice 9,422              9,422-              

1601010000: Sekretariat 5,434,722       5,434,722       104,083          0.9% 5,330,639       11.5%

1601050000: Bygninger/ejendomsdrift 4,200,296       4,200,296       4,200,296       0.0%

551010000: SIS Familie Stab

1601010000: Sekretariat 11,403,911     11,403,911     1,966,955       17.2% 9,436,956       103.5%

552010000: MAN Familie Stab

1601010000: Sekretariat 9,761,305       9,761,305       1,968,455       20.2% 7,792,850       121.0%

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       859,202          13.1% 5,690,772       78.7%

563010000: MAN Teknik Miljø Stab

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

1601010000: Sekretariat 3,361,051       3,361,051       659,786          19.6% 2,701,265       117.8%

571010000: SIS Uddannelse Stab

0302010000: Grundskole 1,900,000       1,900,000       1,900,000       0.0%

1601010000: Sekretariat 4,011,872       4,011,872       786,077          19.6% 3,225,795       117.6%

572010000: Man Uddannelse Stab

1601010000: Sekretariat 2,122,554       2,122,554       427,245          20.1% 1,695,309       120.8%

Grand Total 107,037,942  107,037,942  21,574,053     20.2% 85,463,889     120.9%
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Borgerservice: 
 

 
 

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

gang med at gennemgå lønposten med henblik på at undersøge om der er lønudgifter der burde 

bogføres et andet sted.  

 

BorgerService har et overforbrug på 0,4% point over det budgetterede niveau. 

 

Tværfaglige Projekter: 
 

 
 

De tværfaglige projekter udviser et underforbrug på 7,6% point som skyldes betaling første rate af 

driftstilskud til Arctic Circle Business. 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 godkendelse. 

 

Indtægter: 

 

Økonomirapport til Økonomiudvalget - Februar 2021
Oprindeligt 

Budget 2021
Omplaceringer

Tillægsbevil-

linger

Nyt Budget 

2021

Forbrug pr. 

20.02.21
Forbrugs %

Resterende 

budget

Relativt 

forbrug i %

542010100: Borgerservice Fælles ØKO

0504015001: Bopælsattester 2,654-              2,654              

1601010000: Sekretariat 2,638,934       2,638,934       533,092          20.2% 2,105,842       121.2%

542010202: MAN Borgerservice ØKO

0504010000: Borgerservice 1,227              1,227-              

542010301: Borgerservice Kangerlussuaq ØKO

0504010000: Borgerservice 12,959            12,959-            

1601010000: Sekretariat 266,849          266,849          266,849          0.0%

542010302: Borgerservice Sarfannguit ØKO

1601010000: Sekretariat 100,832          100,832          693                 0.7% 100,139          4.1%

542010303: Borgerservice Itilleq ØKO

0504010000: Borgerservice 2,954              2,954-              

1601010000: Sekretariat 95,740            95,740            95,740            0.0%

542010304: Borgerservice Kangaamiut ØKO

0504010000: Borgerservice 6,480              6,480-              

1601010000: Sekretariat 163,980          163,980          258                 0.2% 163,722          0.9%

542010305: Borgerservice Napasoq ØKO

0504010000: Borgerservice 31,777            31,777-            

1601010000: Sekretariat 72,315            72,315            72,315            0.0%

542010306: Borgerservice Atammik ØKO

0504010000: Borgerservice 1,810              1,810-              

1601010000: Sekretariat 107,962          107,962          107,962          0.0%

Grand Total 3,446,612       3,446,612       588,596          17% 2,858,016       102.5%

Økonomirapport til Økonomiudvalget - Februar 2021
Oprindeligt 

Budget 2021
Omplaceringer

Tillægsbevil-

linger

Nyt Budget 

2021

Forbrug pr. 

20.02.21
Forbrugs %

Resterende 

budget

Relativt 

forbrug i %

545010000: Bæredygtighed ØKO

0401045001: Erhvervsudvikling 3,580,029       3,580,029       1,032,906       28.9% 2,547,123       173.1%

0401045002: Arctic Circle Race 542,861          542,861          542,861          0.0%

0504010000: Borgerservice 48,155            48,155-            

0601025101: Bæredygtighed 302,203          302,203-          

1601010000: Sekretariat 621,286          621,286          621,286          0.0%

545020000: Det Gode Liv ØKO

0601025102: Det Gode Liv 64,600            64,600-            

Grand Total 4,744,176       4,744,176       428,149          9.0% 4,316,027       54.1%
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Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at komme i balance hen 

over budget perioden. 

 

Kommunens tilgodehavender  

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 20.02.2021 på 98,5 mio. kr., 

heraf private udeståender 94,4 mio. kr.  Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 

66,5 mio. kr, svarende til ca. 69 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1107 borgere 

gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.613 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.308 private 

debitorer der tilsammen har 24.678 fordringer. 

 

Indstilling  

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,   

 

-at tage økonomirapporten til efterretning. 

 

Afgørelse 

Økonomirapport taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau. 

2. Restanceliste pr. 30.11.20 

 

  

Økonomirapport til Økonomiudvalget - Februar 2021
Oprindeligt 

Budget 2021
Omplaceringer

Tillægsbevil-

linger

Nyt Budget 

2021

Forbrug pr. 

20.02.21
Forbrugs %

Resterende 

budget

Relativt 

forbrug i %

537000000: Indtægter

0101010000: Skatter og afgifter

111010100: Indkomstskat personer 388,239,175-  388,239,175-  32,353,265-     8.3% 355,885,910-  50.0%

111010200: Indkomstskat selskaber 4,000,000-       4,000,000-       4,000,000-       0.0%

111010300: Udbytteskatter 1,000,000-       1,000,000-       1,000,000-       0.0%

0102020000: Tilskud til kommuner

112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre 290,000,000-  290,000,000-  48,207,497-     16.6% 241,792,503-  99.7%

112030300: Udligningsordning 112,905,000-  112,905,000-  18,751,169-     16.6% 94,153,831-     99.6%

1601020000: Økonomi

121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v. -                  -                  

121030200: Andre gebyrer 3,080,000-       3,080,000-       2,750-              0.1% 3,077,250-       0.5%

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

131010300: Salg af maskiner, apparatur -                  -                  

131010400: Salg af bygninger 1,520,000-       1,520,000-       1,520,000-       0.0%

133010100: Renteindtægter 12,000-            12,000-            12,000-            0.0%

133010200: Kapitalafkast 11,185,000-     11,185,000-     1,049,282-       9.4% 10,135,718-     56.3%

134010100: Renteudgifter 1,500,000       1,500,000       1,500,000       0.0%

135010100: Afskrivning af tilgodehavender 1,115,000       1,115,000       1,115,000       0.0%

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-  100,265,099-  12.4% 709,061,076-  74.3%
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Punkt 3.2 Nødvendige tiltag vedr. overgang til ny affaldshåndtering frem til 2023 

Journalnr. 06.02.01 

 
Baggrund 

Det fælleskommunale affaldsselskab Esani A/S og ejer kommunerne Qeqqata Kommunia, 

Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq og Kommune Qeqertalik har ultimo februar 2021 

underskrevet en driftsaftale mellem parterne jf. bilag 2. Driftsaftalen er den sidste nødvendige 

forudsætning for selskabets driftsøkonomiske forhold over for dokumentationskravene til 

finansieringsinstitutterne, der forventes at tilbyde byggekredit og langsigtet finansiering af de 

kommende forbrændingsanlæg i første kvartal 2021. 

 

Driftsaftalen mellem parterne vedrører kommunens aktiviteter, der skal ske forud for ibrugtagning 

af Esani’s fremtidige anlæg, og som behandles i denne sagsfremstilling. 

 

Denne sagsfremstilling fokuserer på forholdet mellem Esani og Qeqqata Kommunia, herunder 

kommunens 2 byer og bygder ekskl. intern affaldshåndtering i Kangerlussuaq, som varetages af 

Selvstyret/Mittarfeqarfiit. Fremtidige planer for Kangerlussuaq behandles under en anden 

sagsfremstilling. 

 

Driftsaftalen pålægger Qeqqata Kommunia en samlet årlig bruger- og lighedsafgift på 4,9 mio. kr. i 

2022 priser for Esani’s ydelser, der omfatter følgende: 

- ESANI afhenter brandbart affald i ejer kommunernes byer og bygder. 

- Afhentningen sker ved kajkant i by eller bygd. 

- Der afhentes kun affald som er anmeldt og pakket i henhold til de forskrevne 

pakkeanvisninger.  

- Erhvervsaffald afhentes kun fra byer, medmindre anden aftale foreligger.   

- Affald fra Sisimiut og Nuuk skal leveres direkte til anlæg jf. forskrevne 

leveringsanvisninger. 

- Bortskaffelse af affaldet sker ved afbrænding på miljøgodkendte forbrændingsanlæg. 

- ESANI kan modtage affald fra tredje part på forretningsmæssige vilkår, dog skal affald fra 

ejer kommunerne have første prioritet.  

 

Afhentning af affald til Kangerlussuaq er inkluderet ved evt. kommunal overtagelse af 

affaldshåndteringen i Kangerlussuaq. 

 

Derudover skal de enkelte kommuner selv varetage og finansiere driftsomkostningerne til den del af 

affaldshåndteringen, der starter fra indsamling fra husholdninger og erhverv, modtagelse af affald i 

stedlige lossepladser, samt intern transport ned til kajkant. Helt konkret skal de enkelte kommuners 

ydelser omfatte: 

- Kommunerne skal sikre at affaldet pakkes jf. de forskrevne pakkeanvisninger. 

- Kommunerne skal levere det pakkede affald lang kajkant når ESANI transportskib anløber 

byen/bygden for affaldsafhentning. 

- For Sisimiut og Nuuk skal Kommunerne sikre at byens 

affaldsproducenterne/affaldstransportører afleverer affaldet på ESANI’s anlæg jf. de 

gældende leveringsbetingelser. 
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I praksis betyder ovenstående aftaleindgåelse, at tiltaget er udgiftsneutralt for bygdernes 

vedkommende, da tiltaget ikke ændrer på medarbejder forholdene. I forhold til byerne vil 

udliciterede affaldsindsamling via entreprenører være minimalt påvirket, hvorimod 

driftsomkostningerne til forbrændingsanlægget i Sisimiut vil forsvinde, mens samme omkostninger 

til Maniitsoq forventes at blive minimeret. 

 

Alle kommunerne skal nu komme med nye affaldsregulativer, som må tilpasses i forhold til Esani’s 

krav om modtagelse, og som i sidste ende vil give nye forudsætninger til kommunalt driftsbudget 

for ny affaldshåndtering. Siden Esanis første forbrændingsanlæg vil komme i drift primo 2023, må 

den kommunale driftsbudget tilpasses senest ved behandlingen af budget for 2023 i løbet af 2022. 

 

Nu er der dog lagt op til, at Esani A/S allerede overtager kommunens forbrændingsanlæg fra 1. 

januar 2022, således overgangen fra nuværende og fremtidig drift kan gennemgå en nødvendig 

overgangsperiode med driftstilpasninger. 

 

Samtidig lægges der allerede på nuværende tidspunkt til tillægsbevilling i årene 2021-2024, således 

kommunale forpligtigelser kan planlægges og gennemføres i takt med overgangen fra nuværende 

drift og fremtidige forhold. Nødvendige investeringer i årene 2021-2024 omfatter følgende: 

1. Indkøb af affaldscontainere til brug ved land- og søtransport i og fra Maniitsoq. 

2. Ombygning af forbrændingsanlægget til modtagelses center i Maniitsoq, samt nedtagning 

eller ombygning til anden brug af eksisterende forbrændingsanlæg i Sisimiut. 

3. Oprydning på eksisterende lossepladser. 

4. Sikring af løbende affaldstransport fra bygderne under overgangsperioden. 

 

Regelgrundlag  

Nukissiorfiit har ansvar for drift og vedligeholdelse af fjernvarmenettet – samt forsyningen af 

fjernvarme. 

- Kommunerne skal selv vedligeholde deres aktiver. 

- Nukissiorfiits leveringsbetingelser om fjernvarme og elvarme. 

- Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. 

-   Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. 

-   Vedtægter, ESANI A/S. 

-   Driftsaftale mellem kommunerne og Esani A/S. 

 

Faktiske forhold 

Forarbejdet med det fælleskommunale forbrændingsanlæg og selskabsdannelse af Esani A/S har 

været præget af, at samtlige kommuner den dag i dag har ret store forbrug på affaldshåndtering, 

uden at affaldet behandles både sundheds- og miljørigtigt, og renoveringsbehovene til stort set alle 

forbrændingsanlæg har eksploderet henover tiden. Der måtte handles på en anden måde end 

forholdene var, og stadig er i dag. 

 

OTM fik udarbejdet tilstandsundersøgelser for eksisterende forbrændingsanlæg i Sisimiut og 

Maniitsoq efterår 2015 fra Babcock & Wilcox Vølund. Konklusionen vedr. Sisimiut anlægget fra 

1998 var en klokkeklar anbefaling om at opføre et nyt anlæg, da eksisterende anlæg trods sin 

rimelige teoretiske kapacitet til hele kommunens affaldsmængder ikke har været varetaget 

forsvarligt igennem hele dens driftsperiode, og mistet en stor del af den praktiske kapacitet. 

Konklusionen for det nyere anlæg i Maniitsoq var, at den ikke var så medtaget som anlægget i 

Sisimiut, men havde behov for en betydelig reinvestering på 74 mio. kr. for at kunne blive 
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opgraderet til nutidens standard. Selvom anlæggene er i drift, er deres praktiske kapacitet blevet 

mere og mere udfordret pga. manglende vedligehold, mens deponering af miljø og sundhedsfarlig 

affald, der ikke kunne nå at blive brændt og er til stor gene til omkringliggende natur og 

folkesundheden, er vokset år for år. Nypriser til begge anlæg i samme kapacitet er ca. 130 mio. kr. 

hver, hvilket ikke er særlig mindre end de større anlæg der er planlagt i dag. Man kan heller længere 

lave så små forbrændingsanlæg, som lever op til nuværende miljøkrav, og derfor ikke ville blive 

miljøgodkendt af Grønlands Selvstyre. 

 

Samme historie om manglende fokus på nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsaktiviteter var 

også gældende for kommunale administrations-, institutions- og erhvervsbygninger frem til 

26.05.2016, hvor Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse godkendte indstilling på en årlig 

renoveringspulje på samlet 13,5 mio. kr. under administration af OTM, som stadig er aktuel.  

Kommunalbestyrelsens beslutning om renoveringspuljen er nok en af de mest økonomisk 

ansvarlige beslutninger igennem tiderne, da bygningerne udgør summen af kommunale 

anlægsinvesteringer fra mange årtier i økonomisk værdi, og denne værdi falder i takt med 

manglende vedligehold, indtil man i værste tilfælde bliver nødt til at nedrive og komme med meget 

dyre erstatningsbygninger. Til sammenligning er værdien af årlige kommunale anlægsmidler 

ganske lille i forhold til eksisterende bygningsmasses økonomiske værdi. Heldigvis har kommunale 

boliger været administreret og gjort af INI A/S, og er blevet varetaget væsentligt bedre en for øvrige 

kommunale bygninger igennem årene.  

 

I forhold til forbrændingsanlægget i Sisimiut har OTM efterfølgende iværksat et samarbejde med 

Nukissiorfiit og underskrevet en samarbejdsaftale om udvidelse af fjernvarmenettet, hvortil salg af 

fjernvarme fra eksisterende forbrændingsanlæg foregik. Samtidig underskrev parterne en salgsaftale 

ud fra oliefortrængningsprisen, så fjernvarmesalget, der ellers har været praktiseret i længere tid, nu 

foregik på baggrund af en skriftlig aftale, og nu med en væsentlig større mulighed for salg. At det 

kunne lade sig gøre at indgå en salgsaftale, der også bliver praktiseret kunne lade sig gøre pga. 

vandkraftværkets kapacitet ikke er nok til at dække det samlede varme- og energibehov i Sisimiut, 

og vandkraftværket ikke har udvidelsesmuligheder. Tidligere handling med disse tiltag kunne have 

betydet opretholdelse af oprindelig tilstand af de meget dyre forbrændingsanlæg med forøgede 

fjernvarmeindtægter mens den praktiske kapacitet af forbrændingsanlægget var høj, men det var for 

sent pga. skratende tilstand af forbrændingsanlægget og betydelig nedsat evne til at producere 

varme end før.  

 

Qeqqata Kommunias gældende affaldsplan blev udarbejdet på baggrund af de indgåede salgs- og 

samarbejdsaftaler med Nukissiofiit, og indeholdt derfor en business case i forhold tilblivelse af 

målsætningerne, hvor man også lagde større vægt på økonomiske incitamenter ud over de 

sundheds- og miljøfaglige målsætninger. 

 

I forhold til fuld udnyttelse af salgsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit, som med 

nuværende forbrug på byens fjernvarmenet svarer til årlig salg til ca. 20 mio. kr. var der behov for 

væsentlig større kapacitet og væsentlig flere affaldsmængder end hvad kommunen selv kan 

producere. Som midlertidig løsning på leveranceproblemerne til Nukissiorfiits fjernvarmenet blev 

der ansøgt om budget og købt et spildolieanlæg, samt aftalt fordelagtig modtagelsesordning af 

spildolie fra Kommuneqarfik Sermersooq. Tiltaget opretholdt fjernvarmesalget med årlige indtægter 

på ca. 2-4 mio. kr. årligt trods massive problemer med forbrændingsanlægget, og som er med til at 

reducere forbruget på driftskontoen. Dog vokser ubehandlet affald stadigvæk. 
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Fælles tiltag på fælleskommunale forbrændingsløsning blev født under kommunernes og 

Selvstyrets miljødage i Nuuk forår 2018, hvor Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq 

især havde oplæg om behovet for et landsdækkende løsning. Daværende oplæg fra Qeqqata 

Kommunia ses på bilag 1, som argumenterede for et landsdækkende anlæg i Sisimiut og 

opretholdelse af anlægget i Nuuk ud fra landsdækkende drifts- og energiforsyningsbetragtninger og 

forskellige ejerskabsmodeller. De enkelte kommuner aftalte at mødes igen få måneder efter og 

arbejde videre med de ideer, som Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq kom med til 

miljødagene, og lavede et fælles notat. I forbindelse med anbefalinger fra en fælleskommunal 

arbejdsgruppe nedsat i foråret 2018, blev det på Politisk koordinationsgruppe møde (PKG) d. 25. 

september 2018 vedtaget, at gå videre med processen vedrørende etablering af en fælleskommunal 

affaldsløsning for hele Grønland.  

 

Qeqqata Kommunia og øvrige ejer kommuner af Esani A/S behandlede herefter politiske 

indstillingspunkter til samtlige kommuner om selskabsdannelse for fælleskommunal affaldsløsning, 

som blev godkendt. Efterfølgende har Avannaata Kommunia trukket sig, men har stadigvæk 

mulighed for at vende tilbage. 

 

Efter Selskabsdannelse primo 2019 har Esani efterfølgende fundet frem til et investeringsbehov på 

sammenlagt 453 mio. kr. ud fra nuværende overslag baseret på licitationer til maskindele og 

projektmateriale for bygningerne, og arbejdet videre med at sikre finansiering fra følgende 

indtægtskilder: 

1. Der er sikret lån og tilskud fra ejer kommunerne på sammenlagt 41,6 mio. kr. 

2. Der er sikret drifts- og anlægstilskud på sammenlagt 56,0 mio. kr. fra Grønlands Selvstyre 

3. Der er sikret tilskud fra Nukissiorfiit på 2,5 mio. kr. 

4. Esani A/S arbejder pt. på at hente resterende finansieringsbehov igennem finansierings 

aftaler med 3 banker i form af midlertidig byggekredit og efterfølgende konvertering til 

langsigtede lån. 

 

I forhold til fremtidige driftsindtægter, hvor ydelserne til bankerne og omkostninger til 

selskabsdriften skal betales fra har Esani A/S underskrevet salgsaftaler med Nukissiorfiit svarende 

til oliefortrængningsprisen (svarende til ca. 20 mio. kr. i dag, og afhængigt primært af forbrug 

oliepris) i Sisimiut og et årligt fast beløb på 2,5 mio. kr. i Nuuk. Modsat eksisterende aftale mellem 

Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit med kort opsigelsesperiode fra Nukissiorfiits side er disse 

aftaler gældende for en 30 årig periode, og sikrer dermed indtægtsgrundlagene i hele 30 års løbetid.  

 

Nu er der indgået en underskrevet driftsaftale mellem Esani A/S og hvert ejer kommune vedr. 

selskabets og de enkelte kommuners fordeling af ydelser på det samlede affaldshåndtering, samt 

årlige bruger- og lighedsafgifter på sammenlagt 21,4 mio. kr. årligt, som skal tilgå Esani A/S. 

Selskabet vil også arbejde på at indgå særskilte driftsaftaler med interesserede kommuner vedr. 

forsendelse og viderebehandling af genanvendeligt affald, ligesom øvrige udviklingsprojekter 

såsom retursystemer på dagligvarer også indgår i fremtidige indtægts muligheder for selskabet. 

Disse vil komme selskabet og ejer kommunerne til gode, men er ikke indregnet i 

finansieringsanalysen. 

Med disse aftaler er der lagt op til først og fremmest finansiering af anlægsomkostningerne til 2 

store forbrændingsanlæg og en række spildolieanlæg til øvrige større byer i landet, og dernæst 

nødvendige omkostninger til årlige driftsomkostninger, og ikke mindst løbende vedligeholdelses- 

og fremtidige reinvesteringer på en 30 årig periode fra det tidspunkt, hvor anlæggene bliver 

ibrugtaget. Selvom det siger sig selv at der er nødvendigt med bæredygtig drift og økonomi, er 



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2021, den 16. marts 2021 

 

 

 

12 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 

qeqqata@qeqqata.gl 

det også et krav fra finansieringsinstitutterne, at anlæggene er i forsvarlig drift de næste 30 år. Med 

ovenstående økonomiske forhold er der dermed lagt op til opfyldelse af kravene. 

 

Det forventes af de sidste finansierings aftaler mellem Esani og bankerne er på plads i første kvartal 

af 2021, hvorefter anlæggelse kan starte. Klargøring af byggepladsen har allerede været udført, 

ligesom dele af licitationerne allerede har været gennemført, og projekteringerne er ved at blive 

fuldt gennemført til licitationsformål i foråret, når finansieringerne er på plads. 

 

I forhold til overgang fra nuværende affaldshåndtering til fremtidige forhold har Esani og de enkelte 

kommuner udført større antal succesfulde pilotprojekter i forhold til affaldstransport, hvor 

afhentning af ind lejet affaldsskib til byer og bygder har været gennemført de seneste år, og 

forskellige byer og bygder har gennemført forskellige måder at pakke affald på.  

 

I forhold til Qeqqata Kommunia vil stedlig affaldshåndtering i Sisimiut naturligvis blive minimalt 

når de nye forbrændingsanlæg er i drift, og anløbsintervallet af Maniitsoq med affaldsskibet vil 

være høj modsat andre steder på kysten, da byen ligger tæt på Sisimiut. Dette forhold betyder, at der 

stort set ikke vil være nævneværdige affaldsmængder på midlertidig deponi, men affaldet kan losses 

direkte på specielle containere egnet til lastbiler med hurtige containerløfteenheder og affaldsskibets 

løftekapacitet. Det betyder, at de fremtidige kommunale affaldshåndtering i både Sisimiut og 

Maniitsoq bliver reducerede pga. følgende forhold: 

1. Placering af forbrændingsanlæg i Sisimiut, dog modvirket med Esani’s lighedsafgift i 

forhold til ejer kommunerne. 

2.  Containerbaseret høj besejlingsinterval af Maniitsoq med affaldsskibet, der reducerer 

behovet for manuel affaldsindpakning med forholdsvis dyre driftsomkostninger og 

begrænsede ombygningsbehov for forbrændingsanlægget i forhold til øvrige 

forbrændingsanlæg i kysten, der skal ombygges til pakkecentre. Eksisterende losseplads skal 

dog gennemgå en mindre ombygning sammen med tilpasning af udendørs faciliteter. 

 

Eksisterende seneste tiltag i Qeqqata Kommunias bygder vil kunne blive videreført, men med 

Esanis finansiering af affaldstransporterne, hvorfor der også er behov for genfinansiering til at 

videreføre foreløbige affaldstransport fra bygderne frem til 2023, hvor Esani begynder at stå for 

transporten. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Der har allerede været beskrevet både sundheds- og miljømæssige perspektiver for projektet i 

løbende sagsfremstillinger, og nedenstående handler mere om prioriteringer af kommunale og 

landsdækkende projekter i forhold til økonomiske forhold. 

 

Modsat private selskaber er det ikke et krav for kommunerne at angive værdierne af aktiverne, 

herunder eksisterende bygningers værdi, i årsregnskaberne. Private selskaber skal netop bl.a. angive 

værdierne af deres aktiver, og reduktioner af disse værdier bl.a. i form af manglende vedligehold. 

Disse opgøres fra år for år, så man på denne måde har indbygget et regnskabsmæssigt værktøj i 

forhold til at passe på de investerede værdier. Når kommunerne ikke har været påpasselige med 

øvrige værktøj til at holde deres tidligere investeringer ved lige, så taberne man store værdier 

henover tiden i form af renoveringsefterslæb. Det er evident, at kommunerne i Grønland ikke har 

været særlig gode til at passe på deres eksisterende forbrændingsanlæg, og med Esani’s 

selskabskonstruktion vil man bl.a. gøre op med disse negative forhold, hvor samfundet tilsammen 

har mistet store værdier henover årene. Disse forhold har også gjort sig gældende for Qeqqata 
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Kommunias administrations-, institutions- og erhvervsbygninger frem til dannelsen af 

renoveringspuljen i 2016.  

 

For en kommune med begrænsede økonomiske midler er det afgørende, at gældende kommunale 

opgaver løbende udføres til forventningerne, udvikles og fremtidssikres. I modsat fald vil de 

komme til last i forhold til nye kommunale investeringer, der i dag hverken drives eller findes.  

 

At investere til nye kommunale opgaver eller projekter, uden at varetage udvikling og 

fremtidssikring af eksisterende forpligtigelser vil på sigt blot gøre problemerne større, medmindre 

nye investeringer indeholder besparelser eller har høj sandsynlighed for at medvirke til forøgede 

indtægter. 

 

Denne projekt mellem Esani og ejer kommunerne er en udvikling af igangværende kommunale 

forpligtigelser, hvor der er lagt op til modernisering af nuværende forhold for alle deltagende 

kommuner, fremtidssikring, miljø- og sundhedsmæssige, samt økonomiske gevinster for alle 

involverede. 

 

I forhold til national økonomi medfører projektet blandt andet reducering af forbruget for fossile 

brændstoffer op til ca. 40 mio. kr. om året baseret på nuværende oliefortrængningspris, såfremt 

begge anlæg leverer varme til eksisterende fjernvarmenet til maksimal kapacitet – såfremt 

vandkraftværket i Nuuk får behov for ekstra tilført energi fra forbrændingsanlægget. Samtidig 

bliver der skabt mere aktivitet i erhvervslivet i forhold affaldets vej fra husholdninger fra byer og 

bygder frem til afbrænding. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Som det fremgår af baggrunden for denne sagsfremstilling vil tiltaget udelukkende medføre 

ændringer til driftsbudgettet for eksisterende forbrændingsanlæg i Maniitsoq og Sisimiut efter 

overgang til nye forhold, hvor driftsomkostninger til affaldshåndtering og entreprenørudgifterne til 

dagrenovation i byerne skønnes at være udgiftsneutrale. 

 

Dog vil fremtidige driftsudgifter blive tilpasset efter kravene for indlevering af affald til Esani fra 

kommunernes side, og vil blive gjort via nye affaldsregulativer og affaldstakster til forbrugerne. 

Disse tiltag iværksættes snarest, og vil blive gjort senest i forbindelse med budgetbehandling for 

2023. Dog skønnes det, at man ikke kommer til overskride nuværende forbrug på 

forbrændingsanlæggene, der fluktuerer fra år til år pga. forskellige salgsmængder til 

fjernvarmenettet, og i 2020 var på 4,3 mio. kr. i Sisimiut (562040300) og 2,0 mio. kr. i Maniitsoq 

(563030300) inklusive indtægter i begge steder. Byrdefordelingen af affaldshåndteringen mellem 

forbrugerne (primært erhverv) og kommunen fordeles af de kommende affaldsregulativer, ligesom 

der er mulighed for at tilpasse forventede indtægter via taksterne. Ved indførelse af vægtning af 

affaldsmængderne i Sisimiut og Maniitsoq skønnes der allerede på nuværende tidspunkt mere 

effektiv indkrævning med samme takster efter erfaringerne fra Nuuk affaldscenter, der foretager 

vægtning. 

 

Såfremt overtagelse af driften af lossepladsen i Sisimiut overtages af Esani fra 1. januar 2022 og 

frem til ibrugtagning af den nye forbrændingsanlæg engang i 2023 er der udsigt til besparelse på 

den årlige driftsudgift for kommunen, der som nævnt ovenfor er forskellig fra år til år, og var på 4,3 

mio. kr. i 2020 under 562040300. Samtidig kan Esani A/S overtage drift af jerndumpen i samme 

periode, hvor kontrakten med nuværende entreprenør med årssum på 350.000 kr. udløber 1. 
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august 2021, medmindre der forinden er indgået en aftale ift. gældende kontrakt på bilag 4. 

Kontrakten med samme entreprenør må derfor forlænges frem til 31. december 2021 for at få en 

glidende overgang mellem eksisterende entreprenør og Esani A/S.  

 

Qeqqata Kommunia og Esani A/S må arbejde på at sikre formelle tillægsaftaler til driftsaftalen ift. 

samtlige genanvendelig affald fra og med formel overgang til fremtidig affaldshåndtering, såfremt 

disse er til nytte til begge parter, som sker fra ibrugtagningstidspunktet af den nye 

forbrændingsanlæg i Sisimiut engang i 2023. 

 

For at få en gnidningsfri overgang mellem nuværende og fremtidig affaldsbehandling i kommunen 

er der behov for følgende tillægsbevillinger i anlægsbudgettet fordelt på årene 2021-2024: 

 

 
 
Såfremt der kommer tillægsbevilling til ovenstående formål, vil administrationen oprette et enkelt 

anlægskonto med projektnavnet ”Overgang til ny affaldshåndtering” med samlet bevilling på 8,2 

mio. kr. Beløbet fordeles mellem årene 2021-2024 i henhold til ovenstående skemas summerings 

tal. 

 

Alternativt må der bevilges 2 mio. kr. i 2021, og resterende midler må teknisk udvalg ansøge i 

forbindelse med budgetbehandling for 2022. Dog er denne løsning den ulempe, at man ikke længere 

ville kunne planlægge alle aktiviteter i god tid pga. usikkerheder om finansiering. 

 

Sted Omkostninger Budget 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Budget 

2024

Kommentar

Sisimiut Ombygning af 

forbrændings 

anlægget

-           -           2.000.000 Der forhandles med Esani om overtagelse 

af fra og med 1. januar 2022. Når 

anlægget ikke længere er i drift kan den 

enten nedrives eller tilpasses til anden 

fremtidig brug. Indtil videre er der regnet 

med nedrivning.

Sisimiut Afdækning af 

eksisterende dump

500.000    Hele pladsen omdannes til containerplads 

- fri for affald.

Maniitsoq Dumpoprydning inkl. 

tømning med 

affaldsskib

1.500.000 -           Oprydning kan allerede ske snarest, så 

man overgår til normal drift snarest.

Maniitsoq Ombygning af 

forbrændingsanlæg

-           1.000.000 Sætte ovnen ud af drift og fjerne 

skorstenen samt tilpasning af bygningen

Maniitsoq Vægt 350.000    Indkøb inkl. fragt og installation, 

scanvægt komodo til ca. 200.000 kr. i 

anskaffelse.

Maniitsoq Containere (ikke 20 

fods)

1.520.000 38 små containere til forsendelse af 

affald. Udgiften reduceres ved genbrug af 

evt. restcontainere fra pilotprojektet i 

Kangerlussuaq.

Maniitsoq Indretning af 

containerplads med 

rampe

200.000    Affaldsbiler skal tømmer direkte til 

containerne.

Øvrige bygder Containere til 

genbrugsaffald

120.000    2x10 fods containere til hvert bygd til 

genbrugsanvendeligt affald.

Øvrige bygder Affaldstransport indtil 

Esani kommer i drift

500.000    500.000    Bliver en del af kommunens brugerafgift, 

når nye forbrændingsanlæg er i drift.

I alt Investeringsbehov 

til eksisterende 

anlæg

2.000.000 2.340.000 350.000    3.500.000 Ved investeringer alene til 

eksisterende kommunale 

affaldscentre.
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Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at nødvendige tillægsbevilling i form af anlægskonto på 8,2 

mio. kr. fordelt mellem 2021-2024 er en nødvendighed for gennemførelse af aktiviteterne nævnt 

under ”økonomiske og administrative konsekvenser” i forhold til et så gnidningsfrit som muligt 

overgang mellem nuværende og fremtidig affaldsbehandling, således disse nødvendige aktiviteterne 

kan planlægges i god til som muligt mellem Qeqqata Kommunia og Esani A/S. 

 

Det er også administrationens vurdering, at overlevering af det daglige drift af eksisterende 

forbrændingsanlægget i Sisimiut inklusive modtagefacilitet af jern- og genanvendeligt affald i 

Sisimiut fra og med 1. januar 2022 tilsvarende er en nødvendighed for både Esani A/S og Qeqqata 

Kommunia. I forhold til Esani vil selskabet sikre en praktisk overgangsperiode, og for Kommunens 

vedkommende spare kommunen for en varierende årlig forbrug for forbrændingsanlægget, der i 

2020 var på 4,3 mio. kr. efter indtægter jf. ”økonomiske og administrative konsekvenser”. Med 

andre ord er der udsigt til, at tillægsbevillings størrelse på 8,2 mio. kr. indhentes efter et par års 

drift. 

 

Dog lægges der ikke op til finansiering af ovenstående behov for tillægsbevillinger fra 

driftskontoen, da nuværende budgetfordelingen inden for det samlede teknik- og forsyningsområde 

(gamle konto 2 og 6) er mere eller mindre vilkårlig i det nye regnskabssystem, bortset fra det 

samlede overordnede bevilling. Der er også pt. større usikkerhed mellem faktisk lønforbrug og hvad 

det nye økonomisystem angiver for hele teknik- og forsyningsområdet. Disse dagligdags relaterede 

økonomiske forhold behandles for sig, og vil komme i form af måneds-, kvartals- og årsrapporter til 

relevante politiske udvalg. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller over for teknisk udvalg, udvalget for Økonomi og 

Kommunalbestyrelsen: 

 

At administrationen får bemyndigelse til at overføre driften af forbrændingsanlægget inkl. drift af 

jerndumpen i Sisimiut inkl. personale og faciliteter til Esani A/S fra og med 1. januar 2022, og lade 

Esani A/S stå for driftsomkostningerne. Faciliteter og materiel returneres til Qeqqata Kommunia 

ved overgang til Esani’s nye forbrændingsanlæg. 

 

At administrationen bemyndiges til at indgå forhandling og kontraktforlængelse med nuværende 

entreprenør på jerndumpen om forlængelse af eksisterende kontrakt frem til 31. december 2021, og 

evt. behov for mindre tillægsbevilling (årskontrakten udgør fastbetaling på 350.000 kr. og 

mængdeafregning af afleverede fraktioner) behandles senere. 

 

At der gives tillægsbevilling på sammenlagt 8,19 mio. kr. fordelt på budgetårene 2021-2024 i 

henhold til skema under ”administrative og økonomiske konsekvenser” til en ny konto ”Overgang 

til ny affaldshåndtering”, som administrationen efterfølgende opretter. 

 

At administrationens orientering om Esani A/S’s og Qeqqata Kommunias driftsaftale tages til 

efterretning. 

 

At administrationens orientering om behov for udarbejdelse af nye affaldsregulativer og 

affaldstakster, og deraf nødvendige tilpasninger af driftsbudgettet gennemføres senest i forbindelse 

med budgetbehandlingen for 2023 tages til efterretning. 
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Udvalg for Teknik behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 4. marts 2021 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling  

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at administrationen får bemyndigelse til at overføre driften af forbrændingsanlægget inkl. drift af 

jerndumpen i Sisimiut inkl. personale og faciliteter til Esani A/S fra og med 1. januar 2022, og lade 

Esani A/S stå for driftsomkostningerne. Faciliteter og materiel returneres til Qeqqata Kommunia 

ved overgang til Esani’s nye forbrændingsanlæg 

 

-at administrationen bemyndiges til at indgå forhandling og kontraktforlængelse med nuværende 

entreprenør på jerndumpen om forlængelse af eksisterende kontrakt frem til 31. december 2021, og 

evt. behov for mindre tillægsbevilling (årskontrakten udgør fastbetaling på 350.000 kr. og 

mængdeafregning af afleverede fraktioner) behandles senere 

 

-at der gives tillægsbevilling på sammenlagt 8,19 mio. kr. fordelt på budgetårene 2021-2024 i 

henhold til skema under ”administrative og økonomiske konsekvenser” til en ny konto ”Overgang 

til ny affaldshåndtering”, som administrationen efterfølgende opretter 

 

-at administrationens orientering om Esani A/S’s og Qeqqata Kommunias driftsaftale tages til 

efterretning 

 

-at administrationens orientering om behov for udarbejdelse af nye affaldsregulativer og 

affaldstakster, og deraf nødvendige tilpasninger af driftsbudgettet gennemføres senest i forbindelse 

med budgetbehandlingen for 2023 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag: 

1. QK’s oprindelige oplæg op til fælleskommunalt affaldsløsning før selskabsdannelse. 

2. Driftsaftale mellem kommunerne og Esani A/S. 

3. Fælleskommunalt notat. 

4. Gældende jernskrotkontrakt i Sisimiut 

  



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2021, den 16. marts 2021 

 

 

 

17 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 

qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 3.3  Dagsordensforslag vedr. ansættelse af en socialrådgiver i folkeskolen 

Journal nr. 06.02.01 

 

Baggrund 

Formand for Udvalg for Uddannelse Evelyn M. Frederiksen, har d. 19. oktober fremsendt et punkt 

til dagsorden:  

”Som bekendt er Qeqqata Kommunia i gang med flere indsatser vedr. folkeskole og i samarbejde 

med UNICEF om oprettelse af Rettighedsskoler i Sisimiuts folkeskoler, er det fortsat stort behov 

for at realisere udvalgets ønske om at ansætte en socialrådgiver i folkeskolen. Som bekendt har vi 

oprettet stillinger for at styrke MISI, men hvis vi skal foretage noget konkret, er det nødvendigt at 

ansætte en med forbindelse til skolen, da disse også er efterspurgte under mødet med 

skolebestyrelserne. 

Nuværende har politiet udtalt i deres rapportering, at det er højst nødvendigt med en konkret tiltag 

at får oprettet en sådan stilling, da det har betydning for den særlige handleplan, samt børnene under 

deres udtalelse har anbefalet at får en socialrådgiver ansat i skolerne, og dette er vores pligt at 

opfylde som den mindste, hvis vores børn skal have den bedste service.”  

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen 

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

 

Faktiske forhold 

Nuværende ordning med socialrådgivere, som arbejder med elever i folkeskolen er ansat i Området 

for Velfærd. Der er 1 socialrådgiver til hver by, Sisimiut og Maniitsoq, som har tilknytning til 

folkeskolerne. Kommunalbestyrelsen bevilgede fra budgetåret 2018 midler til ansættelse af flere 

socialrådgivere i Området for Familie (nu Område for Velfærd) i både Sisimiut og Maniitsoq. På 

denne baggrund blev det besluttet at de 2 af stillingerne bør være tilknyttet folkeskoler i hhv. 

Sisimiut og Maniitsoq.  På Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritids ordinære møde 

03/2019 d. 4. marts 2019 drøftede udvalget evaluering af socialrådgiverordningen. Til mødet blev 

drøftet behov for opnormering af socialrådgivere i Sisimiut. Evalueringen peger ligeledes på at der 

er behov for en række forbedringer på området, således at forbedringer kan bidrage til at styrke den 

forebyggende indsats. Da blev det også konstateret at Område for Velfærd i Sisimiut har i en 

periode været nødsaget til midlertidigt at flytte socialrådgiveren fra skolerne til børne- og 

ungesagsbehandling, da Området for Velfærd akut mangler medarbejdere.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt at funktionen som socialrådgiver i folkeskolerne får systematik og rutiner i 

forhold til funktionens opgaver og rolle på skolerne, så ordningen er tydelig for alle parter. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Hvis socialrådgiverstillingsnormeringerne i Området for Velfærd ikke flyttes til folkeskolernes 

normering i Maniitsoq og i Sisimiut, kræver det tillægsbevilling til hver byskole. En udgift på 

socialrådgiverfunktionen på første trin er på ca. 30.500 kr. inkl. Arbejdsgiverudgifter. Ved 

opnormering af ansatte i folkeskolen vil det derfor være nødvendigt med tillægsbevilling på 

366.000 kr. pr. år.  
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Administrationens vurdering 

Socialrådgiver i folkeskolen bør ske i tæt samarbejde i mellem Området for Velfærd og Området for 

Uddannelse og bør ses som et led i styrkelsen af den tidlige og forebyggende indsats rettet mod 

udsatte børn og unge. Fordelen ved at socialrådgiverne er ansat i Området for Velfærd er, at 

socialrådgiverne kan tage elevsagerne og foretage myndighedssagsbehandling i Område for 

Velfærds regi. Ulempen ved at socialrådgiverne ansættes i folkeskolerne vil være, at de ikke vil 

kunne myndighedssagsbehandle elevsagerne, da denne opgave er knyttet til Område for Velfærd.  

Skolesocialrådgiverfunktionen vil være udelukkende forebyggende. Der skal derfor fortsat arbejdes 

med at formulere, hvorledes man gør for optimal brug af socialrådgiverens faglighed og viden i 

forhold til at forbedre den generelle viden om og samarbejdet med skolerne i hele 

børnefamilieenheden. 

Formålet med skolesocialrådgivernes indsats på skolen kan være:  

• At forebygge at børnenes vanskeligheder udvikler sig  

• At fremme kommunikationen mellem familierne og det sociale system  

• At fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familierne og skolen  

• At sikre dialogen mellem socialcenter og skole, når der foretages underretninger og 

skoleudtalelser i forhold til skolens børn  

• At understøtte skolen i, at Området for velfærd modtager kvalificerede underretninger om børn 

med behov for særlig støtte, når barnets problemer ikke kan afhjælpes gennem de støttefunktioner 

skolen normalt trækker på 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Udvalget for Uddannelse om hvorvidt  

- socialrådgiverne ansættes i Atuarfik Kilaaseeraq, Minngortuunnguup Atuarfia og 

Nalunnguarfiup Atuarfia 

- normeringer bevilget i budgetåret 2018 flyttes fra Området for Velfærd til by skolerne 

- sagen sendes videre til Udvalget for Velfærd og til Økonomiudvalget til endelig 

godkendelse 

 

Udvalg for Velfærds behandling af sagen 

Udvalget for velfærd har under sit møde d. 8. december 2020 behandlet sagen, hvor udvalget afviser 

flytning af normeringer, men indstiller til udvalget for uddannelse, at der etableres nyoprettelse af 

pædagoger /terapeutstillinger til begge skoler af Område for Uddannelse. 

 

Indstilling  

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd at 

1) Socialrådgivernormeringen forbliver på Området for Velfærd 

2) der etableres nyoprettelse af pædagoger/terapeutstillinger til begge skoler af Område for 

Uddannelse 

3) Udvalget for Velfærd godkender indstillingen og sende sagen tilbage til Udvalg for 

Uddannelse som efter behandling sender sagen til Økonomiudvalget til endelig afgørelse.    

 

Administrationens vurdering 

I mellemtiden har Qeqqata Kommunia modtaget høringsmateriale vedr. ændring af Inatsisartutlov 

om folkeskolen d. 14. december 2020 fra Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke. 

Lovforslaget vil efter vedtagelsen muliggøre at der ansættes en socialfaglig ansat til at varetage 

socialfaglige opgaver i folkeskolen. I høringssvaret bakker Qeqqata Kommunia op om at ansættelse 

af socialfaglig kontakt ansat i folkeskolerne, men har ligeledes i sit svar udtrykt at det vil være en 
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stor økonomisk belastning, hvis skolerne selv skal finansiere den sociale kontaktordning. Såfremt 

der skal etableres en social kontaktordning på skoler i form af en ansættelse af en socialrådgiver, vil 

det betyde at hver skole vil have merudgift på ca. 400.000 kr. til lønudgifter per socialrådgiver. Det 

kræver en tillægsbevilling på i alt 1,2 t. pr. år til 3 byskoler. 

 

Tillægsbevilling foreslås placeret i flg. konti : 
  2021 I overslagsårene 

Månedsløn 

Atuarfik Kilaaseeraq 

572030301-0302015106-122010102-

010570 

167 t. 400 t. 

Månedsløn 

Minngortuunnguup 

Atuarfia 

571030301-0302015101-122010102-

010580 

167 t. 400 t. 

Månedsløn 

Nalunnguarfiup 

Atuarfia 

571030302-0302015102-122010102-

010580 

167 t. 400 t. 

 

Indstilling 

Område for uddannelse indstiller udvalget for Uddannelse til at godkende 

- At der ansættes 3 socialrådgivere som fordeles i hhv. til Atuarfik Kilaaseeraq, 

Minngortuunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia gældende fra 1. august 2021 

- At der søges om tillægsbevilling på kr. 501.000 i 2021 i alt og kr. 1,2 mio. i overslagsårene  

- Sagen sendes videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse 

 

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 8. marts 2021 godkendt indstilling. 

 

Indstilling  

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at der ansættes 3 socialrådgivere som fordeles i hhv. til Atuarfik Kilaaseeraq, Minngortuunnguup 

Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia gældende fra 1. august 2021 

 

-at der søges om tillægsbevilling på kr. 501.000 i 2021 i alt og kr. 1,2 mio. i overslagsårene  

 

-at sagen sendes videre til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Udvalg for Velfærds behandling af sagen d. 8. december 2020 

2. Evaluering af socialrådgiver og sagsbehandler i skolerne 
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Punkt 3.4 Pilotprojekt, miljøoprydning og kommunal overtagelse af affaldshåndtering i 

Kangerlussuaq 

Journal nr. 06.02.01 

 

Baggrund 

I denne sagsfremstilling lægges der op til først og fremmest stop for åben afbrænding af affald i 

Kangerlussuaq fra sommeren 2021 som følge af en overgangsløsning mellem Qeqqata Kommunia 

og Grønlands Selvstyre op til overgangen til Esani A/S’s affaldsforsendelsessytem fra 2023.  

 

Det går ud på at iværksætte et fællesoffentligt pilotprojekt mellem Qeqqata Kommunia og 

Grønlands Selvstyre, der skal opsamle nye mængder brændbart og genanvendeligt affald fra 

sommer 2021 frem til 2023, så parterne og Esani A/S i denne periode løbende får 

erfaringsopsamling til at kunne planlægge fremtidig affaldshåndtering i Kangerlussuaq, og Qeqqata 

Kommunia og Grønlands Selvstyre kan fortsætte forhandlingerne om mulig kommunal overtagelse 

af affaldshåndteringen når Esani’s nye forbrændingsanlæg er i drift, og forsendelse af affald til den 

tid kan finansieres af Esani. Samtidig med pilotprojektet lægges der også op til en praktisk 

incitament til at oprydde eksisterende lossepladser i Kangerlussuaq, der fortsat må være Selvstyrets 

ansvar i forhold til miljøoprydning. 

 

I forbindelse med Kangerlussuaqs overførsel til Sisimiut Kommune pr. 1. januar 2002 blev de fleste 

normale kommunale ansvarsområder overført fra Mittarfeqarfiit/Hjemmestyret til kommunen. 

Efterfølgende er de resterende normale kommunale ansvarsområder overført til Sisimiut 

Kommune/Qeqqata Kommunia, men der mangler dog stadig et område, nemlig miljøområdet.  

 

Qeqqata Kommunias affaldsplan 2017-2020 med en perspektiveringsperiode frem til 2028 er 

gældende i dag. Jf. affaldsplanens punkt 10.1.10 er der en politisk godkendt målsætning om at 

overtage affaldshåndteringen i Kangerlussuaq efter forhandling med Grønlands Selvstyre, ligesom 

der er beslutning om midlertidig affaldsforsendelse til Maniitsoq eller andre forbrændingsanlæg 

indtil 100 procent transportløsning til et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut opnås.  

 

Qeqqata Kommunia har i 2020 genoptaget forhandlinger med Selvstyret om at få normaliseret 

miljøområdet og særligt affaldshåndteringen, hvor der fortsat sker åben afbrænding. Borgmesteren 

holdt i juni 2020 møde med Naalakkersuisoq for Miljø, hvorefter der blev afholdt møde på 

administrativt niveau i december 2020.  

På mødet i december blev det aftalt, at Departementet for Boliger og Infrastruktur skulle komme 

med et oplæg om oprydning på den nuværende dump, mens Qeqqata Kommunia skulle komme med 

et oplæg om den fremtidige affaldshåndtering. Samtidig blev Qeqqata Kommunia anbefalet at søge 

Miljøfonden, der har frist 1. februar 2021.  

 

Uafhængigt af al historikken om bygden og et særskilt Kangerlussuaq-arbejdsgruppe mellem 

Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre har Qeqqata Kommunia sideløbende arbejdet på 

planerne med det samlede affaldshåndtering i hele kommunen, og har også efter politisk 

godkendelse af gældende affaldsplan bl.a. været med til at stifte det fælleskommunale 

forbrændingsanlæg Esani A/S, der ud over at miljøbehandle brændbart affald skal stå for 

affaldstransporten. Dette arbejde sikrer netop, at kommunerne fremover kan nøjes med at indsamle 

affald og stille disse på kajkanten til videre transport, med mulighed for at inkludere øvrige 

affaldsfraktioner efter nærmere aftale med Esani. Af den grund er der lagt op til langt mere 
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overskuelig overtagelse af affaldshåndteringen i bygden end før. Det gør sig også til at være 

tilfældet for miljøoprydning for eksisterende lossepladser til Kangerlussuaq, hvor Selvstyret kan 

begynde at anvende en ny affalds infrastruktur med landtransport med containere og søtransport 

med affaldsskibet.  

 

I vedhæftede reviderede ansøgning til miljøfonden har administrationen i samarbejde med Esani 

A/S og Affaldscentret i Nuuk ansøgt om økonomiske midler til et pilotprojekt til Kangerlussuaq, 

der skal afprøve en helt ny affaldsordning for bygden, og land- og søtransport til viderebehandling i 

fremtidige forbrændingsanlæg. Samtidig med pilotprojektet er der også lagt op til et samarbejde 

med Selvstyret om miljøoprydning af Selvstyrets eksisterende losseplads. 

 

Det er forudsætningen, at evt. kommunal overtagelse af affaldshåndtering i Kangerlussuaq sker med 

nye udstyr og losseplads, der dermed må projekteres snarest med henblik på 

myndighedsgodkendelse. Det er også forudsætningen, at Qeqqata Kommunia ikke viderefører 

eksisterende losseplads, der må miljøopryddes af Selvstyret. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. 

Inatsisartutlov nr. 9 af 27. november 2018 om Miljøfonden. 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald. 

 

Faktiske forhold 

Det overordnede plan for hele kommunen jf. gældende affaldsplan og efterfølgende etablering af et 

fælleskommunalt affaldsselskab Esani A/S er at opføre nationale forbrændingsanlæg, transportere 

affaldet fra øvrige byer og bygder til de nationale forbrændingsanlæg til sundheds- og miljøkorrekt 

håndtering, og tage eksisterende udaterede anlæg ud af brug, og tilpasse øvrige lokal 

affaldshåndtering om til den nationale løsning. Selvom Kangerlussuaq i dag er uden for kommunal 

regi vedr. affaldshåndtering, vil den være omfattet af den nationale affaldshåndtering ved 

kommunal overtagelse.  

 

Uanset bosted vil fremtidig lokal affaldshåndtering dermed blive begrænset til affaldsopsamling fra 

husholdninger og erhverv efter en ny affaldsregulativ, som skal vedtages før overgang til Esani 

ordningen, aflevering på kajkant til affaldsforsendelse af brændbart og genbrugsanvendeligt affald, 

samt deponering af deponiaffald på en losseplads. Efter forventningen kommer den første nationale 

forbrændingsanlæg i Sisimiut i drift primo-medio 2023, hvorefter den nationale affaldsselskab 

Esani vil stå for affaldstransporten fra alle byer og bygder. Dette gælder også for Kangerlussuaq, 

såfremt kommunen overtager lokal affaldsbehandling.  

 

Mere specifikke beskrivelser om tiltagene fra gældende affaldsplan og Esani A/S beskrives på 

anden sagsfremstilling vedr. investeringsbehov på sammenlagt 8,2 mio. kr. til eksisterende 

affaldshåndteringsanlæg i Qeqqata Kommunia, som er nødvendige at realisere i perioden 2021-

2024 i forbindelse med overgang til kommunens driftsaftale med Esani A/S. Med andre ord må 

nødvendige investeringer til pilotprojektet og evt. kommunal affaldshåndtering i Kangerlussuaq 

lægges oven på de nødvendige budgetter på de 8,2 mio. kr., som relaterer sig til kommunens 

nuværende ansvarsområder. 

 

Der lægges jf. vedhæftede ansøgning til Grønlands Selvstyres miljøpulje op til et samarbejde 

mellem Grønlands Selvstyre og Qeqqata Kommunia vedr. et pilotprojekt på en ny måde at 
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håndtere affald på i Kangerlussuaq, med midlertidig forsendelsesordning til eksisterede 

forbrændingsanlæg i Maniitsoq og Nuuk, indtil Esani’s kommende forbrændingsanlæg er i drift.   

 

Administrative og politiske tiltag igennem tiderne i forhold affaldshåndteringen i Kangerlussuaq 

spænder vidt, og i nedenstående fortælles der om de væsentligste forhold.  

 

De nyste tiltag med Qeqqata Kommunias affaldsplan 2017-2020 og mulighederne for at løse al 

affaldshåndtering i Grønland sammen med Esani A/S har meget lidt med nedenfor opstillede 

historik specifikt vedr. Kangerlussuaq at gøre, da stedet blot er et af de ca. 70 beboede steder. De 

seneste tiltag muliggør netop realiserbarheden af miljørigtig affaldshåndtering fra 

husholdningskilderne frem til bortskaffelse af affaldet, uanset fra hvilken by eller bygd affaldet 

hentes fra. Dog har historikken været en vigtig forudsætning for gældende affaldsplans formål for 

Kangerlussuaq, og er stadig en faktor at forholde sig til så længe kommunen ikke har overtaget 

affaldshåndteringen. 

 

Esani A/S har sammen med enkelte kommuner afprøvet forskellige pakkemetoder og 

forsendelsesmetoder af affald fra byer og bygder. Parterne er enige om, at der er behov for endnu et 

pilotprojekt specifikt relateret til Kangerlussuaq, da stedet befolkningsmæssigt hører til de største 

bygder, og i dag er hovedporten til Grønland for internationale flyvninger og har turismerelaterede 

aktiviteter. I forhold til øvrige bygder med ensartede befolknings- og erhvervsforhold skiller bygden 

sig ud, som også i høj grad forventes af have større betydning for affaldsproduktionen. Derudover 

gør beliggenheden, at Kangerlussuaq hører til de mest isolerede steder i Grønland i forhold til 

skibstrafik pga. vinter fjordisen. Det er dog ikke noget, der vurderes til at udfordre den fremtidige 

affaldshåndtering på stedet, hvor man derimod har behov for at kende mere specifikke 

affaldsmængder i forskellige fraktioner, for at kunne tilpasse den fremtidige affalds infrastruktur til 

stedets karakteristika. 

 

Som bekendt er Kangerlussuaq en tidligere amerikansk base frem til 1992, hvorefter stedet overgik 

til Grønlands Hjemmestyre, som stadigvæk spiller en større rolle på stedet efter kommunal 

overtagelse af bygden. I forbindelse med Kangerlussuaqs overførsel til Sisimiut Kommune pr. 1. 

januar 2002 fandt den fælles arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Hjemmestyret, Sisimiut 

kommune, KANUKOKA, Borgerrådet, Mittarfeqarfiit og Maniitsoq kommune vedr. miljøforhold,  

 ”Der har ikke været foretaget nogen større miljømæssig indsats i Kangerlussuaq siden 

amerikanerne rømmede basen i 1992. Der er derfor behov for at få klarlagt, hvordan status er på 

området i dag, således at Sisimiut kommune ikke drages til ansvar for den forurening, der er 

sket i tiden før den 1. januar 2002. 

 ”Den hidtidige affaldshåndtering er foregået ved, at det indsamlede affald er brændt på dumpen. 

Denne løsning er ikke acceptabel i fremtiden, hvorfor der i henhold til Grønlands 

affaldshåndteringsplan fra 1996 bør sikres anlægsmidler til et forbrændingsanlæg i 

Kangerlussuaq” 

 ”Området overdrages til kommunen den 1. januar 2002 under forudsætning af direktoratets 

tilsynsopgave er afsluttet, at der indgået aftale mellem direktoratet og Sisimiut kommune 

omkring ovenstående 

 

Der har igennem tiderne ikke været afsat et anlægsbudget til et forbrændingsanlæg i Kangerlussuaq 

i Finansloven, hvorfor der ikke blev indgået en aftale om overdragelse af området til kommunen. 

Samlet har det betydet, at Mittarfeqarfiit fortsat varetager affaldshåndteringen og gennemfører åben 
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afbrænding. Der findes heller ikke mikro forbrændingsanlæg, der er i stand til at forbrænde affaldet 

efter datidens og nutidens miljøkrav. 

 

Selvstyrets anlægssektorplan for affaldsområdet omtalte i 2014/15 det åbne afbrænding og specifikt 

nævnte Kangerlussuaq sammen med Qaqortoq, Ilulissat, Kulusuk, Tasiilaq, Narsaq og Sisimiut som 

lokaliteter, hvor en oprydning og forbedring af affaldshåndtering ikke kun ville komme 

befolkningen til gavn og turismen.  

Selvstyret afsatte derfor i 2014 2 mio.kr. til undersøgelse og forbedring af affaldshåndteringen i 

Kangerlussuaq. Midler blev delvist brugt på udarbejdelse af 2 konsulentrapporter fra Rådgiver. Del 

1 om oprydning på den eksisterende dump og del 2 om fremtidig affaldshåndtering i 

Kangerlussuaq. Del 1 blev vurderet til at beløbe sig til 3,5 mio.kr. og del 2 til 18-35 mio.kr. i 

anlægsudgifter afhængig af om der valgtes opførelse af forbrændingsanlæg eller en transportløsning 

samt om det skulle kombineres med et komposteringsanlæg. Efterfølgende viste en licitation, at det 

ikke kun kostede 3,5 mio.kr. at gennemføre del 1 og rydde op på dumpen men knap 12 mio.kr. 

Licitationen blev aflyst, og det lykkedes ikke denne gang at finde en løsning. 

 

På et parallelt arbejde iværksat fra Kangerlussuaq-arbejdsgruppen Selvstyret og Qeqqata 

Kommunia på mødet i december 2020 blev det besluttet:  

1. Qeqqata Kommunia opdaterer Rådgivers udkast til rapport om skitse for fremtidig 

affaldshåndtering (del 2) fra december 2014. 

2. Departementet for Boliger og Infrastruktur arbejder videre med Rådgivers udkast til rapport om 

oprydning (del 1) fra november 2014. samt kvalificerer med opdaterede overslag. Planmæssigt 

er fristen sat til, mandag d. 15/03/2021. 

3. Departementet for Boliger og Infrastruktur udarbejder oplæg til Naalakkersuisut. Departementet 

for Forskning og Miljø indarbejder bidrag i oplægget og er eventuelt medunderskriver af 

oplægget.  Planmæssigt er fristen sat til, mandag d. 15/03/2021. 

Ligeledes fremgår det af referatet, at Departementet for Forskning og Miljø oplyser, ”at man kan 

ansøge om tilskud via Miljøfonden, frem til den første februar 2021. I ansøgningen, kan nødvendigt 

udstyr indgå via deres behovsbeskrivelse, som så senere kan blive indstillet til politisk behandling 

og godkendelse”. 

Uanset er ovenstående forudsætninger udaterede i forhold til den hurtige udvikling på planerne for 

den landsdækkende affaldshåndtering, der kom i forbindelse med fælleskommunalt samarbejde. 

Gamle kommunale forudsætninger og konsulentrapporter er ikke længere egnede til efterfølgende 

planer. I forbindelse med rettelse til ansøgningen til Selvstyrets miljøpulje er der blevet gjort 

opmærksom på seneste planer mellem Qeqqata Kommunia og Esani, hvor nødvendig koordinering 

ift. pilotprojektet er gennemført. 

 

Sideløbende har administrationen, øvrige kommuner og Esani afprøvet transportsystemet med en 

række vellykkede pilotprojekter med transport af affald fra bygder og byer, hvor også forskellige 

måder at transportere affald på blev afprøvet. Esani og Qeqqata Kommunia peger nu på, at der 

satses på et pilotprojekt til at afprøve og tilpasse affaldsforsendelsessystemet i forhold til 

Kangerlussuaq allerede fra sommer 2021 via vedhæftede pilotprojekt på bilag 1, og samtidigbane 

vejen for Selvstyrets miljøoprydningsprojekt for eksisterende losseplads i Kangerlussuaq drevet af 

Selvstyret/Mittarfeqarfiit. Dette tiltag kræver dog bevilling fra både miljøfonden på 75 procent, 

samt dækning på sidste 25 % fra Qeqqata Kommunia som tillægsbevilling. 
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Bæredygtige konsekvenser 

Qeqqata Kommunias affaldsplan opererer med følgende gennemgående principper: 

1. Folkesundheden. 

2. Beskyttelse af miljøet. 

3. Ansvarlighed og økonomisk rentabilitet. 

4. Affaldets vej fra husholdningerne til sundheds- og miljøvenlig forbrændingsanlæg. 

 

Der er i det landsdækkende samarbejde om fremtidige forbrændingsanlæg også fokus på samme 

principper, ligesom den ansøgte pilotprojekt med ønsket medfinansiering fra Selvstyrets miljøpulje 

taget højde for disse principper. 

 

Den sidste princip er indbygget i hensynet til de 3 første principper, og er en strategi, der allerede er 

i gang med at blive en realitet i forhold til fælleskommunalt samarbejde med nye 

forbrændingsanlæg og forsendelse af affald fra kysten til nye anlæg. 

 

Affaldshåndtering i Kangerlussuaq, som i dag ikke drives af kommunen, kan gå over til samme 

fremtidige kommunale ordning uden de helt store ressourcer. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Miljøfonden støtter op til 75% af kommunale tiltag, hvilket giver egenbetaling på 25% til 

kommunerne. Der er ikke afsat midler hertil i det kommunale budget, så det fordrer en 

tillægsbevilling. 

 

Budgettet til pilotprojektet ses på nedenstående skema med beskrivelser for hver enkelt udgiftspost, 

og med fordeling på år 2021 og 2022: 
 

Sted Omkostninger Budget 

2021 

Budget 

2022 

Kommentar 

Kangerlussuaq Projektering af ny 

losseplads og 

affaldshåndtering 

    

300.000  

    

Kangerlussuaq Etablering af 

losseplads,affalds 

lager inkl. 

indhegning 

   

1.000.000  

Inkl. rampe til tømning fra affaldsbil til 

containere. 

Kangerlussuaq Diverse 

affaldssorterings 

investeringer til 

ubrændbart affald 

      

250.000  

Bobler til flasker, dåser, organisk 

affald m.m. i byen. 
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Kangerlussuaq Containere til 

opbevaring og 

forsendelse af 

brændbart affald 

 

3.200.000  

  I alt 80 containere. Det er usikkert hvor 

mange containere (dog maks. 80 

containere hvis det regnes som for 

byer) der vil være nødvendige i 

Kangerlussuaq pga. stedets specielle 

forhold og status. Evt. resterende 

containere bruges i første omgang til at 

sende gammel affald fra eksisterende 

dump i første omgang, og sendes 

derefter til Maniitsoq - som har behov 

for 38 containere. 

Kangerlussuaq Etablering af grav 

med læsserampe 

til organisk affald 

fra spisesteder 

      

200.000  

Skal ligge i sikker afstand fra byen - 

f.eks. i umiddelbar nærhed af 

eksisterende dump. Er uafhængig af 

placeringen til en ny kommunal 

losseplads. 

Kangerlussuaq Søtransport og 

genafhentning i 

pilotprojekt året. 

    

100.000  

    

100.000  

Indkøbte containere og pakningsudstyr 

fra Sisimiut kan komme til bygden, når 

isen forsvinder. Den henter igen før 

isen dannes igen om efteråret, og 

henter fyldte containere, og bringer 

erstatningscontainere. Når de nye 

forbrændingsanlæg er i drift vil 

afhentning ikke koste noget. 

Kangerlussuaq Landtransport og 

genafhentning i 

pilotprojekt året, i 

både 

Kangerlussuaq og 

aftagelses stedet. 

      

80.000  

    

160.000  

Ved overgang til evt. kommunal 

overtagelse vil udgifterne være en del 

af aftalen mellem kommunen og den 

virksomhed, der vil stå for affaldet, og 

forventes at falde. 

Kangerlussuaq Komprimatorbil 

eller simpel 

affaldsbil uden 

komprimator 

   

1.500.000  

Der udføres vægt test i Nuuk 

affaldscenter ved fyldning af samme 

type container med komprimatorbil, så 

vægtgrænse på maks. 7 ton ikke bliver 

overskredet. Indkøbet af lastbilen 

gælder kun hvis Qeqqata skal købe 

køretøjet. Alternativt må udførende 

part investere i denne mod højere 

driftsomkostninger for kommunen. 

Indkøb af alm. lastbil prioriteres for 

simplere tipning af affaldet fra lasten 

ned til containerne, og billigere indkøb 

og driftsomkostninger. 

I alt Kangerlussuaq  

3.680.000  

 

3.210.000  

Samlede omkostninger for 

Kangerlussuaq til pilotprojektet. 

I alt Tilskud 

fra 

Miljøfonden 

Kangerlussuaq  

2.760.000  

 

2.407.500  

Ved 75 prc. finansiering via 

Selvstyrets miljøpulje. 

I alt 

kommunal 

andel 

Kangerlussuaq     

920.000  

    

802.500  

Søges som tillægsbevilling. 
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Jf. ovenstående budgetskema for pilotprojektet er den kommunale andel 920.000 kr. i 2021, og 

803.000 kr. i 2022, som hermed søges som tillægsbevilling til en konto ”Pilotprojekt 

Kangerlussuaq”, som administrationen må oprette ved politisk bevilling, og hvor ovennævnte 75 

prc. tilskud på sammenlagt 5,17 mio. kr. fra Grønlands Selvstyre må placeres på. 

 

Det er en forudsætning for pilotprojektet, at nuværende ansvarlige for affaldshåndteringen i 

Kangerlussuaq, Selvstyret og Mittarfeqarfiit, fortsat står for driften inden evt. kommunal 

overtagelse. Pilotprojektet forventes ikke at medføre mere arbejde for driften, da det alene vil være 

tale om at ændre nuværende arbejdsopgaver med samme ressourcer. 

 

Fremtidig kommunal affaldshåndtering vil ske efter en ny affaldsregulativ for kommunen, der skal 

tilpasses til Esani A/S’s krav for modtagelse af affald. Samtidig har kommunen selv mulighed for at 

fordele arbejdsbyrden mellem affaldsproducent, herunder virksomheder, og kommunen selv. Uanset 

byrdefordelingen mellem erhverv og kommunal affaldshåndtering bliver det kommunens opgave at 

sikre, at aflevering af affaldet til Esani bliver efter Esani’s kommende krav for modtagelse. 

 

Af ovenstående grunde vil det først blive muligt at komme med budgetter til drift ved kommunal 

overtagelse af affaldshåndteringen, når data fra pilotprojektet og affaldsregulativet foreligger. På 

nuværende tidspunkt er det dog vurderingen, at Mittarfeqarfiit og Qeqqata Kommunia må lave en 

aftale, da arbejdsmængden vurderes til at være relativ lille for kommunen. Det bliver nemmere for 

parterne at komme videre, når pilotprojektet er overstået. 

 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at der er afgørende, at den åbne forbrænding i Kangerlussuaq 

udfases hurtigst muligt, så borgernes sundhed og turismeudviklingen kan få gode forhold. Dette kan 

sikres allerede fra sommer 2021 ved finansiering til pilotprojektet fra Grønlands Selvstyre og 

Qeqqata Kommunia. 

 

Det er administrationens vurdering, at en samlet aftale mellem Selvstyret og Kommunen om 

normalisering af miljøområdet og affaldshåndteringen i Kangerlussuaq bør indgås under 

overgangsperioden til landsdækkende affaldshåndtering med Esani A/S og indebære, at den 

eksisterende dump opryddes og udfases som affaldshåndteringsområde af Grønlands Selvstyre som 

følge af mulighederne, der skabes af pilotprojektet og fremtidige affalds infrastruktur.  

 

Ved evt. kommunal affaldshåndtering i Kangerlussuaq er der behov for udarbejdelse af 

myndighedsprojekt til en ny affaldsmodtageplads, som logistikmæssigt hænger sammen med 

planerne for udskibning af affaldet fra havnen. For yderligere læsning henvises der til ansøgning om 

pilotptojeket jf. bilag 1, som bl.a. beskriver planerne for containerbaseret, effektiv og stedfleksibel 

affaldshåndtering i Kangerlussuaq, før forsendelse til videre håndtering i eksisterende og nye 

forbrændingsanlæg. 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

at administrationen på vegne af kommunalbestyrelsen retter henvendelse til både Grønlands 

Selvstyre og Mittarfeqarfiit om at stoppe åben afbrænding snarest, og i stedet henvise til 

kommunens håndsrækning om samarbejde i form at et pilotprojekt, således affaldsopsamling 
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med henblik på affaldsforsendelse fra Kangerlussuaq allerede kan iværksættes sommer 2021 fra 

Grønlands Selvstyre og Mittarfeqarfiit. 

 

at der gives tillægsbevilling på 0,92 mio.kr. i 2021 og 0,81 mio. kr. i 2022 til kommunens 

investeringer i pilotprojekt vedr. affaldshåndtering i Kangerlussuaq under forudsætning af, at 

Miljøfonden under Selvstyret giver tilsagn på 2,8 mio.kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i 2022. 

Administrationen opretter en ny anlægskonto med navnet ”Pilotprojekt affaldshåndtering 

Kangerlussuaq”. 

 

at Qeqqata Kommunia stiller en eksisterende pakkemaskine fra Sisimiut til disposition til både 

pilotprojektet og Selvstyrets egen miljøoprydning i Kangerlussuaq, under forudsætning af, at 

Miljøfonden giver bevilling til pilotprojektet. 

 

at Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre genoptager forhandlingerne om kommunal 

overtagelse af affaldshåndteringen sammen med fælles opfølgning af pilotprojektet, og senest 

sommer 2022. Således der kan ske en glidende overgang fra pilotprojektet og en fremtidig 

kommunal affaldshåndtering. 

 

at administrationen fortsat arbejder på overslag på driftsbudgettet ved kommunal overtagelse, der 

vil hænge sammen resultater fra pilotprojektet, fremtidig affaldsregulativ for hele kommunen, samt 

operative forhold i Kangerlussuaq. 

 

Udvalg for Teknik behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 4. marts 2021 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at administrationen på vegne af kommunalbestyrelsen retter henvendelse til både Grønlands 

Selvstyre og Mittarfeqarfiit om at stoppe åben afbrænding snarest, og i stedet henvise til 

kommunens håndsrækning om samarbejde i form at et pilotprojekt, således affaldsopsamling med 

henblik på affaldsforsendelse fra Kangerlussuaq allerede kan iværksættes sommer 2021 fra 

Grønlands Selvstyre og Mittarfeqarfiit. 

 

-at der gives tillægsbevilling på 0,92 mio.kr. i 2021 og 0,81 mio. kr. i 2022 til kommunens 

investeringer i pilotprojekt vedr. affaldshåndtering i Kangerlussuaq under forudsætning af, at 

Miljøfonden under Selvstyret giver tilsagn på 2,8 mio.kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i 2022. 

Administrationen opretter en ny anlægskonto med navnet ”Pilotprojekt affaldshåndtering 

Kangerlussuaq”. 

 

-at Qeqqata Kommunia stiller en eksisterende pakkemaskine fra Sisimiut til disposition til både 

pilotprojektet og Selvstyrets egen miljøoprydning i Kangerlussuaq, under forudsætning af, at 

Miljøfonden giver bevilling til pilotprojektet. 

 

-at Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre genoptager forhandlingerne om kommunal 

overtagelse af affaldshåndteringen sammen med fælles opfølgning af pilotprojektet, og senest 

sommer 2022. Således der kan ske en glidende overgang fra pilotprojektet og en fremtidig 

kommunal affaldshåndtering. 
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-at administrationen fortsat arbejder på overslag på driftsbudgettet ved kommunal overtagelse, der 

vil hænge sammen resultater fra pilotprojektet, fremtidig affaldsregulativ for hele kommunen, samt 

operative forhold i Kangerlussuaq. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Revideret pilotprojekt ansøgning til Selvstyrets Miljøpulje 2021 

2. Qeqqata Kommunias affaldsplan 2017-2020 
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Punkt 4.1 Indstilling til formandsbeslutning om resultatkontrakt mellem Qeqqata 

Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2021 

Journalnr. 51.10.01 

Baggrund 

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked har d. 25. januar 2021 fremsendt 1. udkast til 

Resultatkontrakt mellem Kommune og Selvstyret om drift af Majoriaq centre for 2021 til 

forhandling. Der kom dog en rettelse til udkastet den 5. februar 2021, idet det første udkast 

indeholdt en regnefejl. 

 

Udkastet til Samlet tilskud til Majoriaq vedr. vejlednings- og opkvalificeringsdel ser således ud 

 

Tabel 1 Tilskud   Elever 

  kr. Refusion antal 

Driftstilskud Maniitsoq 1.479.858   60 

Driftstilskud Sisimiut 1.676.386   62 

Ikke boglig forløb* 660.000 x 6 

Værksteder 1.707.708 x 47 

I alt 5.523.952   175 

 Resultatkontrakten for 2020 så således ud: 

 

Tabel 1 Tilskud   Elever 

  kr. Refusion antal 

Driftstilskud Maniitsoq 1.403.588   60 

Driftstilskud Sisimiut 1.955.589   62 

Driftstilskud VM-instruktører 740.000    

Ikke boglig forløb* 660.000 x 6 

Bygdevejledning 120.000 x   

Værksteder 1.707.708 x 47 

I alt 6.586.885   175 

 

Ændringerne i udkastet er som følger: 

- Driftstilskuddet til Maniitsoq foreslås stiger1403588-1479 med kr. 76.270,- 

- Driftstilskuddet til Sisimiut foreslås nedsat med kr. 279.203,- 

- Andel til værkstederne foreslås forbliver uændret 

- Andelen til ikke boglig forløb foreslås uændret 

- Bygdevejledningen foreslås fjernet, med mulighed for at søge om dette 

- Driftstilskuddet til VM-instruktører foreslås fjernet som tidligere udmeldt, hvor muligheden 

for at søge om disse foreligger 

 

I alt medfører dette en nedsættelse af resultatkontrakten med kr. 1.062.933,- i forhold til 2020, 

hvoraf summen af nedsættelsen af driftstilskuddet til begge centre (med Maniitsoqs stigning er 

modregnet Sisimiuts nedsættelse) udgør kr. 202.933,-.  
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By-inddelingen af driftstilskud betones altid af departementet for at være vejledende, idet 

kommunen kan fordele midlerne efter de behov, der er i de forskellige byer. 

 

Departementet beregner driftstilskud blandt andet efter lærlingetal, og Qeqqata Kommunias 

lærlingetal er nedadgående. Departementet bruger kommunens lærlingetal der er 3 år gamle, så 

nedsættelsen af driftstilskuddet ikke bliver større. 

 

Departementet har flere gange varslet alle kommuner om at VM-forløb bliver et kommunal 

omkostning i år. Det er Naalakkersuisuts beslutning, derfor kan VM-forløb kan ikke tilføjes i 

resultatkontrakten for 2021. Departementet meddeler dog, at VM-forløb bliver taget op i foråret i 

departementet, da alle kommuner ikke klar til at overtage omkostningerne endnu, samt at 

kommunen altid kan søge midler i departementets udviklingspulje, for afholdelse af VM-forløb. 

 

Vedr. vejledning i bygder er der en pulje på kr. 600.000 for hele landet til dækning af rejse- og 

opholdsudgifter samt informationsmaterialer. Kommunerne kan indsende budgetteret ansøgning for 

bygdebesøg til Selvstyret. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre. 

 

Faktiske forhold 

Departementet afholdt en virtuel centerledermøde uden fagcheferne i dagene 19. og 20. november 

2020. Her gjorde departementet kommunerne opmærksomme følgende punkter vedr. 

næstkommende resultatkontrakt:  

- Vejlednings- og motivationsforløb skal være et kommunal udgift fra 2021 og fremover. 

Dette er meddelt pr brev allerede i 2017, da vm-forløb indgik ind under Majoriaqs opgaver. 

- Bygdevejledning fjernes fra tabellen og gøres til en pulje i resultatkontrakten. 

 

Under centerledermødet blev orienteret, at det er stadig for nogen kommuner meget uklart, at der 

afholdes vm-forløb i forbindelse med afklaringsdelen og derfor meget forskelligt hvordan 

kommunerne planlægger at afholde VM-forløb for de borgere der har behov for det. Departementet 

orienterede, at Qeqqata Kommunia er den kommune der afvikler de fleste vm-forløb med hele 7 

vm-forløb i løbet af 2020, hvoraf de 5 er afviklet i Maniitsoq. 

 

Efter modtagelse af 1. udkast til resultatkontrakt den 25. januar 2021 sendte kommunen et svarbrev 

den 29. januar 2021. Efter modtagelse af rettelse til udkast til resultatkontrakt den 5. februar 2021 

blev afholdt et forhandlingsmøde mellem departementet og kommunen den 10. februar. Her meldte 

Departementet, at Departementet har brugt gamle lærlinge tal, for at kommunen ikke skal miste for 

meget beregning af driftstilskuddet til Majoriaq centrene. De nyere lærlingetal er lavere end de 

forrige år, således at hvis de nyere tal var blevet anvendt, var nedsættelsen af driftstilskuddet blevet 

noget højere end det tilsendte udkast. Til beregning af elev-og lærlinge midlerne er anvendt løn- og 

prisindex som anvendt ved statens bloktilskud til finansloven. I år er indexen nemlig kun på 0,8%, 
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hvor den sidste år var på 1,4%. Derfor er stigningen så lav i år, og var med til at påvirke størrelsen 

af driftstilskuddets størrelse i negativ retning.  

 

Som aftalt under forhandlingsmødet sendte kommunen et tillæg til svarbrev, med en beskrivelse af, 

hvad det kommer til at få af negativ betydning for borgerne, at driftstilskuddet nedsættes med kr. 

1.062.933,- den 2. marts 2021.  

 

Den 3. marts meldte Departementet at resultatkontrakten ikke bliver ændret. 

Departementet beregner driftstilskud blandt andet efter lærlingetal, antal unge arbejdsledige i 

kommunen, og Qeqqata Kommunias lærlingetal er nedadgående. Departementet bruger kommunens 

lærlingetal der er 3 år gamle, for at kommunens driftstilskud næsten kan forblive det samme. 

  

Departementet melder også, at de flere gange har varslet alle kommuner om at VM-forløb bliver et 

kommunal omkostning i år. Det er Naalakkersuisuts beslutning, derfor kan VM-forløb kan ikke 

tilføjes i resultatkontrakten for 2021.  

Men departementet har meddelt at VM-forløb bliver taget op i foråret i departementet, da alle 

kommuner ikke er klar til at overtage omkostningerne endnu.  

 

Midler for bygdevejledning er ikke blev fjernet fra resultatkontrakten, midler for bygdevejledning 

er omdannet til en pulje. Det betyder kommunen kan stadig lave bygdevejledning og refundere rejse 

og opholdsudgifter hos departementet.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Jo hurtigere tiltag for ledige kan igangsættes, jo bedre, for så får de ledige bedre muligheder for at 

komme videre. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Nedsættelse af resultatkontrakten med kr. 1.062.933,- i forhold til 2020, hvoraf nedsættelsen af 

driftstilskuddet til begge centre udgør kr. 202.933,-. Resten er af nedsættelsen stammer fra fjernelse 

af bygdevejledning samt afholdelse af VM-forløb. Men disse kan der søges om fra Departementet. 

 

VM-forløbene blev indtil 2020 dækket over driftstilskuddet og da der ikke er afsat midler for 2021 

til VM-forløb må kommunen snarest ansøge Departementet om afholdelse af VM-forløb i 2021. 

Ligeså må kommunen også søge Departementet om afholdelse af bygdevejledning for 2021.  

 

VM-instruktørerne varetager ud over planlægning og afvikling af VM-forløb, dagligt kontakt til de 

virksomheder der har revalidender ansat, planlægning og afholdelse af netværksmøder, deltagelse 

ved pensionsudvalgsmøder og registrering af diverse oplysninger der relaterer til VM-forløb.  

 

Såfremt kommunen ikke gennemfører VM-forløb i 2021, vil det berøre omkring 72 borgere der er 

planlagt som deltagere ved de 3 forløb der er planlagt til afholdelse i hver by. Disse borgere vil 

komme til at mangle at få værktøj til personlig udvikling, til at kunne komme ud af arbejdsledighed.  

 

De borgere som i perioden 2017-2020, var deltagere til VM-forløb, er nået så langt at de efter 

revalideringsforløb er kommet i fast arbejde eller uddannelsesforløb. Det betyder at de ikke længere 

er modtagere af offentligt hjælp.  

Omkring 1/3 del af de deltagere som har været i VM-forløb i Sisimiut er nu kommet videre i enten 

fast arbejde eller uddannelsesforløb. 
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Effektmålingen i Sisimiut ser således ud: 

Der er afholdt 8 VM forløb siden 2017 til 2020 med i alt 81 deltagere. 

Af de deltagere er deres nuværende status fordelt således: 

11 personer er blevet pensionister 

26 Personer er enten kommet i uddannelsesforløb eller i arbejde 

41 personer er forsat ledighedsregistreret, hvor der forsat er fokus på at får borgerne i 

revalideringsforløb.  

1 personer flyttet ud af Grønland 

2 personer er hverken modtager af offentligt hjælp eller registreret som ledig. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia ligesom de andre kommuner er nødsaget 

til at underskrive serviceaftalen.  

Majoriaq centrene må ansøge om midler til bygdevejledning og afholdelse af 3 VM-forløb i hver by 

snarest, for at dække kommende forbrug til afholdelse af disse som blev op til 2020 blev dækket af 

resultatkontrakten. 

 

Nedsættelsen af driftstilskuddet til Majoriaq centrene skyldes bl.a. fald i antallet af lærlinge. Derfor 

må Majoriaq centrene også arbejde målrettet på at øge antallet af lærlinge fremover og aktivt 

modvirke frafald. 

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til formanden for Udvalget for Uddannelse:  

 

-at Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2021 

underskrives som den er og sagen sendes videre til økonomiudvalget 

 

Formandsbeslutning 

Formanden for Udvalg for Uddannelse beslutter den 11. marts 2021 på vegne af udvalget, at 

godkende indstillingen. 

 

Indstilling 

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2021 

underskrives som den er og sagen sendes videre til økonomiudvalget 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2021 
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Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 8. marts 2021 

Journalnr. 03.00 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale. 

 

Maniitsoq: 

 

1. Ansættelser 

 

Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Meeraateqarfik Naja, 

Kangaamiut 

Ane Marie Lyberth Socialhjælper 01.02.21 

Skolehjemmet Andreas Christiansen Leder 01.03.21 

 

 

 3. Rokeringer 

 

Arbejdsplads fra til Navn Stilling Periode 

Hjemmehjælpen Hjemmehjælpen Mona 

Goliathsen 

Fra 

sundhedsassistent 

til leder 

01.02.21 

 

4. På orlov 

 

Arbejdsplads Navn Stilling Periode 

Bogholderiet Dina Olsen Souschef 01.01.21- 

31.12.21 

 

Sisimiut:  

 

 1. Ansættelser 

 

Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Børnepasning Fritteren, 

Kangerlussuaq 

Lisa Hansen Lange Socialhjælper 18.01.21 

Familiecenter Kuuna Inusugtok Pædagog 01.03.21 

Vuggestue Nuka Ane-Sørine Larsen Pædagog 01.03.21 

Vuggestue Nuka Arnajaraq Olsen Socialhjælper 01.03.21 
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2. Fratrædelser 

 

Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt 

pr. 

Int. Daginst. Naalu Debora Jeremiassen Socialhjælper 31.03.21 

Majoriaq Frederik Lynge Kleist Lærer 28.02.21 

Majoriaq Nathaline W-Andersen Overassistent 31.03.21 

Området for Velfærd Manumina Kaspersen Sagsbehandler 31.03.21 

Qinnguata Atuarfia Morten Thomsen Lærer 31.03.21 

Qinnguata Atuarfia Krisztina Rakolcai Lærer 31.03.21 

 

 3. Rokeringer 

 

Arbejdsplads fra til Navn Stilling Periode 

Majoriaq Majoriaq Nûno Motzfeldt-

Skovgaard 

Fra afdelingsleder 

til leder 

15.02.21 

Nalunnguarfiup 

Atuarfia 

Området for 

Uddannelse 

Navarana Lennert Fra lærer til 

konsulent for idræt- 

og natur 

01.0421 

 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.  

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Ingen 
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8.1 Eventuelt 

 

Evelyn Frederiksen spørger til decentral uddannelse der blev drøftet 26.05.2016 at der var forskel 

på dansk og grønlandsk afgørelse. Det blev besvaret af kommunaldirektøren (det skal undersøges 

om der er sendt brev). 

 

 


