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 Orienteringssager, forespørgsler og forslag.  

 Orienteringssager, forespørgsler, forslag fra medlemmer.  

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt. 
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Sag nr. KOM 09-1086 Bilag nr. 001 Journal nr.  

Emne Budgetrevision 3-2009. Økonomisk status og forventning til årsresultat 2009. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Der er dannet afrapportering pr. 6. november. Ud over bemærkningerne til den økonomiske status, er 

der medtaget årets behov for reguleringer og tillægsbevillinger, som besluttet på sidste møde. 

 

Den senest vedtagne budgetrevision 2-2009, tog højde for de på daværende tidspunkt kendte 

forudsætninger.  Der er fra vedtagelsestidspunktet sket en række væsentlige ændringer i forudsætningen 

for BR 2-2009. Disse er listet op nedenstående og har alle væsentlig indflydelse på det forventede 

slutresultat 2009 og derfor også udgangspunktet for budget 2010. 

 

- Skattestyrelsen har i januar opkrævet 31 mio. i regulering for tidligere år. Disse er afregnet rent 

likvidt. 
- I juni påstår skattestyrelsen et nyt tilgodehavende på 28 mio. Enkelte af posterne er 

tilgodehavender der tidligere er opkrævet i forbindelse med opkrævningen for januar. En særskilt 

post på 4 mio. i manglende afregning a A-skat fra Aasiaat er nu dokumenteret afvist. En tilsvarende 

post på 8 mio. fra Ilulissat vækker tilsvarende opmærksomhed, idet en så stor post burde have 

været bemærket af revisionen, som altid har fokus på hjemmestyrebalancen. 
- I oktober bliver kommunen afkrævet et nyt beløb, 52 mio. Beløbet indeholder de 28 mio. fra 

opkrævningen i juni, reduceret med de 4 mio. der er korrigeret. Inkluderet i beløbet er 17 mio., som 

er resultatet af slutligningen for 2008.  
- Skattestyrelsen har imidlertid glemt at indregne de 24,8 mio. der skulle være kommunen til gode 

fra de såkaldte ultimo II og III fra 2007. Disse indgår nu som en del af kommunens indtægter i 

2009. Dels er det ikke en del af aftalen om 1/12 dels modellen, dels skal ultimo II og II bogføres i 

2008., hvilket ville betyde at kommunens indtægter blev forbedret med de 24,8 mio., så det reelle 

underskud var 13 mio. frem for 40 mio.  
- Kommunen har fremført flere argumenter for de faktuelle fejl i skattestyrelsens opgørelser, men er 

hver gang blevet afvist med et argument, ”det udviser vores bogføring ikke”, eller ”det ses 

kommunen ikke at have styr på”, ”vi vil ikke levere tal da de kan misfortolkes af kommunen”. I det 

store hele en voldsom mistillid til at kommunen havde styr på deres indtægtsområde. 
 
Kommunens administration erkender at enkelte områder har haft svært ved at styre skatteområdet, 

primært Qaanaaq, der ikke har afregnet en stor del af A-skatter for 2008, men tilsvarende heller ikke har 

fået udbetalt deres egen andel. Denne andel har skattestyrelsen dog ”glemt” i deres seneste opgørelse, 

oktober 2009. Det er en kreditpost i kommunens favør på 8 mio. Der er også af kommunens accepterede 

poster i favør af skattestyrelsen, Upernavik skylder 9 mio. for 2007 og Qeqertarsuaq godt 2 mio. for 

gæld til Nuuk.  

 

Alt i alt mener administrationen at de opkrævede 52 mio. skal reduceres med de 8 mio. fra Ilulissat, et 

tilgodehavende på 6 mio. frem for en opkrævning på 17 mio. + de 24,8 mio. der aldrig er udbetalt for 

2008. Samt den manglende kreditpost på 8 mio. fra Qaanaaq + en regulering af deres ind og 

udbetalinger., I alt kan kommunen skylde styrelsen godt 10 mio., og ikke som påstået 52 mio. Beløbet 

der er optaget som kortfristet gæld burde således reduceres fra 28 mio. til 10 mio. og dermed forbedre 

kommunens resultat med 18 mio.  

 

Dette understøttes af den netop offentliggjorte revisionsberetning for landskassens regnskab. Her gøres 

det meget tydeligt at skattestyrelsen kun i meget ringe omfang har styr på indtægtsområdet og at 

revisionen tager forbehold for de seneste tre års indtægter på området. Dette bør yderligere bestyrke 

kommunens argumentation over for styrelsen, der næppe med revisionen som grundlag kan 

dokumentere deres påstande om kommunens skyldige poster. Skattestyrelsen fastholder i brev af 10. 

november deres krav og det er aftalt at der afholdes et møde i Ilulissat primo december.  

 

I nedenstående fremstilling er der taget højde for områdernes indmelding af det forventede årsresultat, 

samt direktionens vurdering af områdernes udmelding og de kendte faktorer der påvirker årsresultatet. 
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Generelt må det forventede årsresultat for 2009 betragtes som det første svære skridt mod en 

harmonisering af 8 meget forskellige kommuners praksis, både hvad angår budgettering og 

konteringspraksis. 2010 må være året hver der sættes tilstrækkelige ressourcer ind på at få harmoniseret 

og centraliseret de vitale områder der kan bibringe det politiske niveau det overblik der er nødvendigt 

for at træffe fremadrettede beslutninger.  

 

Der er for hvert kontoområde bilagt en række indstillinger fra områderne/staben på ansøgninger om 

omplaceringer/tillægsbevillinger. Der vil på mødet blive fremlagt yderligere forslag til reguleringer, da 

områdecheferne efter mødet i Ilulissat er bedt om yderligere en gennemgang af deres områder for 

besparelsesmuligheder. 

 

Samlet resultat, forventning til regnskab 2009. 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

1 Administration 173.595 162.959 162.280 170.821 166.479 -7.116 

2 Teknisk område 61.174 60.067 59.467 59.677 61.456 282 

3 Arbejdsmarkedsområdet 50.540 44.687 49.270 51.928 49.558 -982 

4 Socialområdet 228.784 218.884 223.084 230.773 228.095 -689 

5 Kultur og undervisning 370.962 359.075 354.075 347.154 358.955 -12.007 

6 Forsyningsvirksomhed 15.324 15.324 14.624 14.846 15.734 410 

Total Driftsomkostninger 900.379 860.996 862.800 875.199 880.277 -20.102 

7 Anlægsområdet 67.191 63.252 62.554 55.481 51.194 -15.997 

Total Drift og anlægsudgifter 967.570 924.248 925.354 930.680 931.471 -36.099 

8 Indtægter -975.418 -970.081 -972.481 -972.481 -972.551 2.867 

Total Resultat -7.848 -45.833 -47.127 -41.801 -41.080 -33.232 

 

 

Det samlede resultat forventes at være 6 mio. dårligere end det oplæg der blev behandlet ved BR 2-

2009.  Det skyldes primært et ”overskud” af medarbejdere på konto 11, lovpligtige 

arbejdsmarkedsydelser på konto 38, (højere ledighed) og højere omkostninger til anbringelser uden for 

hjemmet. I positiv retning trækker et mindreforbrug på anlægsområdet, der dog overføres til 2010 og de 

delvist gennemførte besparelser på konto 5, der må forudsættes gennemført fuldt ud i 2010. Resultatet er 

dog 34 mio. bedre end det forudsatte ved budgetvedtagelsen for 2009. 

 

 Men da kommunen har en mindre likviditet på ca. 25 mio. samt en skatteregulering på 31 mio. fra 

januar, i alt 54 mio. i manglende likviditet, er der stadig et stykke vej til balance på bundlinjen. Dertil 

kommer så stigningen i restancerne, samt selvstyrets manglende afregning af refusioner på 

handicapområdet. Her kan kommunen i værste fald imødese et indtægtstab på 10 mio. i forhold til det 

budgetterede, da selvstyret synes at have opfundet et helt nyt princip for afregninger på området. 

 

Det er dog direktions opfattelse at der bør kunne opnås enighed på refusionsområdet, ligesom der på 

enkelte hovedkonti kan ses et besparelsespotentiale der ikke er udnyttet. Der bør gennem de stående 

udvalgs gennemgang af BR 3-2009 kunne findes yderligere 10-12 mio. på driften uden at 

serviceniveauet forringes.  

 

Dermed vil kommunen alene i 2009 have sparet omkring 50 mio. driften, eller 6 % af driftsbudgettet. 

De stående udvalgs indstillinger vil foreligge til kommunalbestyrelsesmødet. 
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Konto 1. 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

10 Folkevalgte 15.486 15.486 19.198 19.445 19.449 3.963 

11 Administration 143.806 126.959 122.589 130.378 122.220 -21.586 

12 Kantinedrift 1.460 1.460 1.460 1.460 1.380 -80 

13 IT 4.013 9.234 10.013 11.513 10.500 6.487 

18 Tværgående aktiviteter 8.830 9.820 9.020 8.025 12.930 4.100 

Total Administration 173.595 162.959 162.280 170.821 166.479 -7.116 

 

Konto 10 overholder budgettet efter den sidste justering af vederlag til bygdebestyrelserne.  

 

Konto 11 skal tilføres ca. 8 mio. til at dække aflønning af overskydende personale i forhold til den af 

kommunalbestyrelsen besluttede organisationsplan i april. Med beslutningen fra overgangsudvalget om 

en ansættelsesgaranti er det ikke muligt ved naturlig afgang og fysisk omplacering af medarbejderne at 

opnå den tilsigtede besparelse.  

 

Konto 13 skal tilføres 1,2 mio. til omlægning af 8 decentrale systemer til et centralt system. 

Omlægningen er færdig ultimo november. Det har i forbindelse med det nye system blandt andet været 

nødvendigt at udskifte netværket i Kangaastiaq, samt indkøb af nye back-up systemer og udskiftning af 

hardware i de gamle Sermit drevne kommuner. Der kan muligvis forventes et større forbrug end 

angivet, da de tre sidste områder nu er under omlægning og vi endnu ikke har et fuldt overblik på 

forbruget af omkostninger til konsulenttimer og indkøb af det nødvendige hardware. 

 

Konto 18 er justeret ved BR 2-2009. Der er dog i skrivende stund bogført kommunens samlede 

forsikringsomkostninger på konto 18-02, men budgettet er fordelt mellem konto 18-02 og så en lang 

række decentrale enheder. Det anbefales at administrationen bemyndiges til at reducere de lokale 

budgetter på forsikringsområdet, overfører disse til konto 18-02, så budgettet er i harmoni med de 

faktuelle forhold. Dette er kun et af de eksempler på hvordan de 8 gamle kommuner har budgetteret og 

konteret meget forskelligt. Og derfor også hvorfor balancen stadig skal korrigeres så der er 

sammenhæng mellem budgetter og bogføring. Overførslen af bevillinger fra de 8 områders 

forsikringskonti til konto 18 vil ske i løbet af december.  

 

Ser man bort fra det kunstige merforbrug på konto 18-02 og indregner de mindre besparelser der er på 

konto 12 og 18-04, så balancere konto 1, bortset fra den tilførsel af midler der nødvendig til at dække 

omlægningen af IT området samt de manglende reduktioner på det administrative personale. Det af 

kommunalbestyrelsen fastsatte mål kan kun nås ved en ophævelse af den tidligere udstedte 

ansættelsesgaranti.  

 

Konto 2. 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

20 Veje, broer, trapper, mv. 10.478 10.478 10.478 10.339 10.087 -391 

21 Snerydning, renholdelse 6.441 6.441 6.441 6.450 6.470 29 

22 Levende ressourcer 1.476 1.376 1.376 1.471 1.675 199 

23 
Kommunale 
virksomheder 8.937 8.937 8.337 8.531 9.641 704 

25 Brandvæsen 15.394 14.394 14.394 14.489 14.828 -566 

27 Teknisk virksomhed 18.448 18.441 18.441 18.397 18.755 307 

Total Teknisk drift 61.174 60.067 59.467 59.677 61.456 282 

 

 

Der er foretaget en række mindre tilpasninger i forhold til aktuelt kontra forventet forbrug. Der udestår 

en omplacering af lønomkostninger, der vil påvirke konto 20 og 23. Dette vil ske i løbet af december, så 

årsresultatet bliver korrekt konteret.  
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Konto 3. 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

34 Beskæftigelsesfremme 11.551 10.551 7.651 7.545 8.552 -2.999 

35 Revalidering 7.628 7.628 6.528 7.298 9.246 1.618 

36 Erhvervsejendomme 232 232 232 232 240 8 

37 Erhvervsfremme 6.235 8.382 8.301 8.346 8.140 1.905 

38 Piareersarfiit 24.894 17.894 26.558 28.507 23.380 -1.514 

Total Arbejdsmarked 50.540 44.687 49.270 51.928 49.558 -982 

 

 

Konto 38 skal tilføres 2,6 mio. på arbejdsmarkedsydelser, grundet en større ledighed end forventet. Der 

endvidere justeret på kontoen for drift af Piareersarfiit. Den totale forbrugsprocent er dog fornuftig 

henset til tidspunktet på ret, hvorfor de stående udvalg er bedt om at justere for eventuelle 

mindreforbrug på deres møde. Resultatet vil foreligge til kommunalbestyrelsens behandling 7. 

september.  

 

Konto 4. 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

40 Fripladser 468 468 368 360 453 -15 

41 Hjælpeforanstaltninger 43.338 41.338 46.938 50.600 46.051 2.713 

43 Førtidspension 25.573 25.573 27.073 25.600 27.468 1.895 

44 Underholdsbidrag 192 192 192 657 376 184 

45 Offentlig hjælp 24.645 23.345 29.145 29.200 26.592 1.947 

46 Andre sociale ydelser 14.499 14.299 14.299 13.650 14.125 -374 

47 Ældreforsorg 114.582 108.182 99.582 102.900 105.962 -8.620 

48 Handicapområdet 3.652 3.652 3.652 5.200 4.893 1.241 

49 Andre sociale ydelser 1.835 1.835 1.835 2.606 2.175 340 

Total Socialområdet 228.784 218.884 223.084 230.773 228.095 -689 

 

 

Der skal gives en tillægsbevilling på konto 41, anbringelser uden for hjemmet, på ca. 10 mio. Der er 

sket en eksplosiv udvikling i antallet af anbragte børn i forbindelse med forøget fokus på området. På 

sigt forventes det at tallet kan nedbringes i takt med en øget indsats på forebyggelsesområdet. 

 

Det samme gælder offentlig hjælp, der er påvirket af ledighedstallet.  

 

Der udestår refusioner på handicapområdet på 24,5 mio. Området er gennemgået af Deloitte og denne 

viser umiddelbart at kommunen har belæg for en budgetteret refusion på 38 mio. Vi afventer selvstyrets 

udmelding. Der mangler ligeledes refusioner på boligsikring og barselsdagpenge.  

 

Udvalget er bedt om at gennemgå konto 41 endnu engang, da forbruget virker lavere end den ansøgte 

tillægsbevilling antyder. Der kan udestå regninger fra anbragte bør i DK, samt andre sent afregnede 

anbringelser. Det samme gælder konto 45 og 49. 
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Konto 5. 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

50 Daginstitutioner 78.046 76.046 75.546 74.449 75.941 -2.105 

51 Skoleområdet 240.677 230.790 229.290 224.433 232.288 -8.389 

53 Fritidsvirksomhed 34.761 34.761 32.261 31.947 32.718 -2.043 

55 Biblioteksvæsen 3.098 3.098 2.598 2.107 2.595 -503 

56 Museer 5.576 5.576 5.576 5.576 5.568 -8 

59 Tilskud til fritid og kultur 8.804 8.804 8.804 8.642 9.846 1.042 

Total Kultur og undervisning 370.962 359.075 354.075 347.154 358.955 -12.007 

 

Eneste ændring i forhold til BR 2-2009 er en justering på biblioteker og skolen i KAN. Der mangler 

refusionsindtægter på 7,7 mio., specialundervisning og Piareersarfiit.  

 

Udvalget er bed tom at kigge på konto 50, hvor der nok er forudbetaling for institutionsregninger, men 

der kan ses en mulighed for en reduktion af bevillingen. Det samme gælder konto 59, hvor den samlede 

bevilling næppe bliver opbrugt.  

 

Konto 6. 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

62 Varmecentraler           0 

66 Renovation 7.840 7.840 6.340 6.736 8.149 309 

68 Forsyningsvirksomheder 7.484 7.484 8.284 8.110 7.585 101 

Total Forsyningsvirksomheder 15.324 15.324 14.624 14.846 15.734 410 

 

Der er foretaget mindre justeringer på renovationsområdet og reguleret for skorstensfejning. Området 

skal reguleres for konto 62, der går i nul ved årets udgang, når indtægter er bogført korrekt. Der skal 

ryddes op på lønkonti, da sker en fejlkontering der påvirker omkostningerne. En del skal konteres på 

konto 2. 

 

Konto 7. 

 
Konto Tekst B-2009 BR 2-2009 Forbrug 6/11 I % af BR 3 BR 3-2009 Difference 

70 Boligområdet 19.112 15.686 17.327 148 11.713 -7.399 

71 Administrationen 1.900 1.100 1.157 105 1.100 -800 

72 Teknisk område 27.468 19.286 12.180 73 16.636 -10.832 

73 Arbejdsmarkedsområdet 185 185 0 0 185 0 

74 Socialområdet 9.727 8.622 9.819 120 8.172 -1.555 

75 Kultur og undervisning 5.265 6.850 5.662 83 6.850 1.585 

76 Forsyningsvirksomhed 600 75 75 100 75 -525 

77 Byggemodning 8.080 10.750 12.215 114 10.750 2.670 

Total Anlægsområdet 72.337 62.554 58.435 105 55.481 -16.856 

 

Kontoen er reguleret i positiv retning med ca. 7 mio. Dette skyldes anlægsprojekter der ikke kan 

færdiggøres i 2009, men overføres til 2010. Det er primært de 6 boliger i AAS, samt en række mindre 

projekter på konto 72. 

 

Der udestår den del refusioner på kontoen fra projekter der er medfinansierede fra selvstyret. Der er i alt 

tale om 5,2 mio. Fakturaer er afsendt, men der er ikke modtaget afregninger endnu.  
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Konto 8. 

 
Konto Tekst B-2009 BR 2-2009 Forbrug I % af BR 3 BR 3-2009 Difference 

80 Indkomstskat -420.631 -420.000 -317.658 76 -420.000 631 

81 Selskabsskat -7.985 -7.985 0 0 -7.985 0 

83 Tilskud og udligning -521.505 -526.555 -481.745 91 -526.555 -5.050 

85 Renter, kapitalafkast -20.346 -12.990 -6.874 53 -12.990 7.356 

86 Andre indtægter -9.420 -9.420 -3.184 34 -9.420 0 

88 Afskrivninger 4.469 4.469 489 11 4.469 0 

Total Indtægtsområdet -975.418 -972.481 -808.972 83 -972.481 2.937 

 

Indtægterne forventes at ramme budgettet, med forbehold for selskabsskat hvor der mangler slutligning, 

den foreløbige opgørelse er på 6,5 mio. Der kan blive tale om periodeforskydning på indtægterne ved 

salg af ejendomme, der er mange boliger i opslag og netop solgt 4 i AAS, men den nye lovgivning på 

området har forsinket arbejdet.  

 

Konto 9. 

 
Forskydningerne på status er helt afhængige af, om selvstyret fastholder deres krav om 52 mio. i 

reguleringer på skatteområdet. Er det tilfældet, bliver resultatet for 2009 forringet med et tilsvarende 

beløb og kommunens likviditet bliver forringet tilsvarende. Dette bliver yderligere uddybet i næste 

punkt, budget 2010, men det vil under alle omstændigheder medføre at kommunen skal optage 

forhandlinger med selvstyret om tilførsel af yderligere likviditet og en aftale om afvikling af gælden. 

Kommunens likviditet kan ikke bære en samler regulering på 83 mio. i et budgetår.  

Omvendt kan kommunens resultat blive forbedret med 18 mio., såfremt kommunen får ret i deres 

påstand om at den samlede gæld er på ca. 10 mio. Det forventes at der kan foreligge en afklaring inden 

kommunalbestyrelsesmødet 7. december. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Møde nr. 07/09 – 07/12-09                             Kommunalbestyrelsen. JS  Side 8 af 46 
 

Indstilling: 

 
Økonomiudvalget har 20. november indstillet følgende til kommunalbestyrelsens beslutning, 

herunder taget højde for de seneste udmeldinger fra områder og stabsfunktioner: 

 

Godkendt som indstillet, med følgende bemærkninger: 

 

Det er uacceptabelt at familiedirektoratet ikke vil honorerer den aftalte refusion på 

handicapområdet. 

 

De planlagte besparelser må ikke ramme borgerserviceniveauet. 

 

Kontrakten med destinationsselskabet skal tages op til fornyet drøftelse, så der kommer gang i de 

erhvervstiltag, der kan mindske den store ledighed. 

 

Økonomiudvalget er indstillet på at drøfte den udstedte ansættelsesgaranti, med henblik på en 

tilpasning af antallet af administrative medarbejdere. 

 

Ældreområdet i Uummannaq skal gennemgås for en harmonisering til de andre områders niveau. 

 

Der skal ske en afklaring af skattestyrelsens krav på de 52 mio. inden det endelige budget 

fastlægges. Der er planlagt møde med ØD/SDI primo december. 

 
Det skal forventes at de stående udvalg indstiller yderligere besparelser til kommunalbestyrelsens 

beslutning. Af tidsmæssige årsager kan dette først ske umiddelbart inden 

kommunalbestyrelsesmødet, hvorfor udvalgenes indstilling først foreligger på dagen for mødet. 

 

Afhængigt af resultatet af de stående udvalgs indstillinger, bliver primoresultatet for budget 2010 

justeret i henhold til beslutningen. 

 

Bilagsmateriale: 

 

1. Balance. 

2. Indstillinger fra budgetansvarlige og områderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt som indstillet. 

 

Det skal sikres at politikernes bærbare er i stand til at åbne dokumenter i de nye formater, samt 

at der er klarhed over tvunget skift af password. 

 

Der skal overfor økonomiudvalget redegøres for omlægningen og omkostningerne ved de nye IT 

systemer. 
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Sag nr. KOM 09-1087 Bilag nr. 002 Journal nr.  

Emne 2. behandling af budget 2010. Skatteprocent og takster. 

 

Sagsfremstilling: 

 

2. behandlingen af budget 2010 tager udgangspunkt i budget 2009, korrigeret for BR 1-2009, 

fremskrevet med 3 %. Der er efterfølgende sket en regulering i forhold til de to seneste 

budgetrevisioner, med forbehold for en godkendelse af BR 3-2009. Det forventede årsresultat for 2009 

overføres som startsaldo i 2010. 

 

Der er ved budgetlægningen taget højde for den forventede udvikling på lovpligtige omkostninger, den 

generelle udvikling i ledigheden og de kendte forudsætninger der er lagt op til finansloven for 2010. 

Den endelige budgetvedtagelse er dog meget afhængig af om kommunen får tilsagn om medfinansiering 

på de ansøgte projekter til finanslov 2010, hvorfor at kommunalbestyrelsen skal forvente at der 

reguleres på konto 7 når finansloven vedtages 27. november. Kontoen er i forvejen reguleret for 

overførte projekter fra 2009. 

 

Endnu et usikkerhedsmoment er den forlangte besparelse på 30 mio. grundet selvstyrets opfattelse af 

gevinsten ved en kommunesammenlægning. Qaasuitsup vil, såfremt forslaget vedtages, skulle finde 

yderligere ca. 10 mio. i det i forvejen meget pressede budget. Kommunen har bedt om revision af 

bloktilskudsmodellen, 90/110, så den reduceres til eksempelvis 95/105. Dette vil tilføre kommunen 

yderligere omkring 25 mio. som umiddelbart synes mere retfærdigt i forhold til forsørgerbyrde og 

bosætningsmønster. Dette forslag vil dog tidligst kunne træde i kraft fra 2011. 

 

Altafgørende for budget 2010 er den likviditet kommunen har primo 2010. Som det fremgår af 

foregående punkt, kan kommunen kun regne med en primolikviditet på 41 mio. Dette har væsentlig 

indflydelse på de tre scenarier kommunalbestyrelsen skal forholde sig til. Det er et lovkrav at 

kommunen ultimo 2010 har en kasse beholdning på 5 % af de samlede drifts- og anlægsudgifter, eller 

ca. 50 mio. Kravet er dog blot et udtryk for en given saldo på en given dato, men afspejler ikke 

kommunens løbende behov for likviditet til at afregne løn og kreditorer. Kassen bør efter direktionens 

mening tilføres arbejdskapital i 2010.  Den væsentligste årsag til den lave ultimolikviditet er de stærkt 

stigende restancer, 19,6 mio.  

 

Med skattestyrelsens sidste melding om at de fastholder kravet på de 52 mio. kan der opstilles 3 

scenarier for det kommunale råderum i 2010. Det er i scenarierne forudsat at kommunen kan opnå en 

aftale om tilbagebetaling af de 52 mio. over 2 år, gerne 3. Og at den nyligt optagne kredit på 60 mio. 

ikke nedbringes samtidigt med at skattereguleringerne tilbagebetales.  

 

Alle tre scenarier kan kombineres på tværs, afhængigt at finanslov 2010, afdragsprofil på kreditter og 

langfristet gæld, reduktioner på driften og udviklingen i restancerne. 

 

For scenarie 2 og 3 gælder, at kommunen kan øge indtægterne med ca. 16 mio. gennem en forhøjelse af 

den kommunale skatteprocent, pt. 27 %. 

 

Der er endvidere alene i 2009 trukket knap 10 mio. i likviditet, grundet at flere af de gamle kommuner 

først har afregnet skyldig A-skat for 2008 i 2009. Dette er først konstateret ved revisionens 

gennemgang. Disse midler er der ikke taget højde for i budgetrevisionerne. Ligeledes er der for flere af 

områdernes vedkommende tale om betaling af bilag fra 2008, der af uvisse årsager er udskudt til 2009. 

Disse to faktorer påvirker ultimolikvidtiteten i 2009 og dermed primo 2010. 

 

Restanceudviklingen i 2009 har været ganske voldsom. Der er pt. tale om et træk på knap 20 mio. Trods 

styrelsens påstand om en mere effektiv inddrivelse, ses dette ikke at have effekt i 2009. 
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Betegnelse BR 3-2009 Betegnelse Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

            

Indkomstskat 2009 420.000 Indkomstskat 2010 410.000 410.000 400.000 

Bloktilskud og udligning 525.321 Bloktilskud og udligning 539.260 539.260 539.260 

Andre indtægter & renteudgifter 27.160 Andre indtægter & renteudgifter 19.444 19.444 19.444 

    Skatteregulering 2008, QAA 8.000 8.000 8.000 

            

Indtægter total 2009 972.481 Indtægter total 2010 976.704 976.704 966.704 

            

Finansforskydninger 2009 BR 3-2009 Finansforskydninger 2010 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

Restanceudvikling 19.600 Restanceudvikling 6.000 9.000 12.000 

Kommunale boligudlån 4.000 Kommunale boligudlån 4.000 4.000 4.000 

Afdrag på langfristet gæld 6.700 Afdrag på langfristet gæld 6.700 6.700 6.700 

Regulering for tidligere år, jan 2009 30.941 Regulering for tidligere år, okt. 2009 17.400 17.400 17.400 

Skat for 2008, afregnet i 2009 9.600 Selskabsskat for 2008 (8 byer) -8.000 -8.000 -8.000 

Kortfristet gæld 7.600         

Bilag fra 2008 bogført i 2009 10.000 Forhøjelse med 1 skatteprocent 0 0 -16.000 

Nyt banklån - kassekredit -60.000 Nyt banklån - kassekredit 0 0 0 

            

Finansforskydninger total 2009 28.441 Finansforskydninger total 2010 30.495 33.495 20.495 

            

Økonomisk råderum 2009 944.040 Økonomisk råderum 2010 946.209 943.209 946.209 

Eventuel tilførsel af likviditet 0 Eventuel tilførsel af likviditet 0 0 0 

            

Endeligt økonomisk råderum 944.040 Endeligt økonomisk råderum 946.209 943.209 946.209 

            

Driftsomkostninger 875.199 Driftsomkostninger, 2. behandling 880.277 880.277 880.277 

    Overførte anlægsprojekter 2009 7.073 7.073 7.073 

Anlægsomkostninger, kommunale 55.481 Anlægsomkostninger, kommunale 44.081 44.081 44.081 

    Anlægsomkostninger, finanslov 2010 0 0 0 

Totale omkostninger 2009 930.680 Totale omkostninger 2010 931.431 931.431 931.431 

            

Resultat kontra råderum 13.360 Resultat kontra råderum 14.778 11.778 14.778 

            

Kassebeholdning primo 2009 28.530 Kassebeholdning primo 2010 41.890 41.890 41.890 

Kassebeholdning ultimo 2009 41.890 Kassebeholdning ultimo 2010 56.668 53.668 56.668 

      5 % 46.534 5 % 46.572 46.572 46.572 

7,5 % 69.801 7,5 % 69.857 69.857 69.857 

10 % 93.068 10 % 93.143 93.143 93.143 

 

Alle tre scenarier er rettet efter møde med ØS 30. november. Der kan forventes yderligere korrektion 

inden økonomiudvalgsmødet 4. december.  

 

Scenarie 1: 

 

Kommunen får 410 mio. i a `conto skat. Det er skattestyrelsens udspil, trods den voldsomme regulering 

for 2006-2008. Der kan forekomme en regulering medio 2010, når der foreligger et resultat for første 

halvår. Er denne negativ må det forventes at kommunen skal reducere drifts- og anlægsbudgettet 

tilsvarende.  

 

Etablering af en kommunal inkassofunktion, målrettet modregninger og forebyggelse/opfølgning på 

mindre restancer kan efter bedste skøn reducere restanceudviklingen. Skattestyrelsen vil ikke inddrive 

restancer til andre offentlige myndigheder og selskaber, ej heller mindre beløb, uanset dette er 

væsentligt i forhold til eksempelvis daginstitutionsområdet og slet ikke restancer der ikke er omfattet af 

retsplejeloven. I det store hele inddriver skattestyrelsen kun i modregning i overskydende skat og hvor 

der kan foretages løntræk, (når restancen er stor nok). Kommunen har ikke længere en bemyndigelse 

som pantefoged, men en direkte kontakt til borgerne og oplysningskampagner og overgang til PBS 

forventes at kunne reducere udviklingen til 6 mio. 
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Scenariet indeholder et afdrag på 17,4 mio. af de 52 selvstyret har opkrævet, en afdragsperiode på 3 år. 

 

Scenariet afdrager/nedskriver ikke kassekreditten på 60 mio., det forudsættes gennemført i perioden 

2011-2013. 

 

Der er i scenariet ikke regnet med at kommunen får optaget projekter til finanslov 2010. Er dette 

tilfældet skal der yderligere optages bevilling til disse projekter.  

 

Scenarie 1 er det mest positive i forhold til kommunens forventninger for 2010.  

 

Som det fremgår af opstillingen, kan der med scenariet opbygges en del af den indstillede 

likviditetsforbedring.  

 

Scenarie 2: 

 

Kommunen får 410 mio. i a `conto skat, baseret på udviklingen fra 2006-2008.  

 

Restancerne vokser med 9 mio.  

 

Scenariet indeholder et afdrag på 17,4 mio. af de 52 selvstyret har opkrævet, en afdragsperiode på 3 år. 

 

Scenariet afdrager/nedskriver ikke kassekreditten på 60 mio., det forudsættes gennemført i perioden 

2011-2013. 

 

Scenarie 3: 

 

Kommunen får 400 mio. i a `conto skat. Den mest pessimistiske vurdering i forhold til 2006-2008.  

 

Der sker en fortsat udvikling af restancerne i forhold til den nuværende.  

 

Scenariet indeholder et afdrag på 17,4 mio. af de 52 selvstyret har opkrævet, en afdragsperiode på 3 år. 

 

Scenariet afdrager/nedskriver ikke kassekreditten på 60 mio., dette afdrages med 20 mio.  

 

Slutresultatet er et likviditetsoverskud på 10 mio. i forhold til kravet om 5 %. Det er stadig forudsat at 

skatteprocenten hæves med 1 %. Findes dette ikke acceptabelt, skal der findes 6 mio. på driften for at 

opnå kravet om 46 mio. i ultimolikviditet. 

 

 Der er nedenstående redegjort for de enkelte hovedkonti, med bemærkninger om mulige 

besparelsesmuligheder og ønskede aktivitetsniveauer.  Der er vedlagt bilag i form af udkast til 

budgetberetning 2010, hvor der for hver hovedkonto er angivet formål, delmål og politikker på området. 

Budgetberetningen vil udgøre det overordnede grundlag for 2010, så alle ansøgninger om omplaceringer 

og tillægsbevillinger skal forholde sig til de beskrevne formål og i givet fald hvorfor man ikke kan 

overholde de besluttede forudsætninger. 

 

Scenarierne er oversendt til de stående udvalg, direktionen og områderne, med krav at finde flest mulige 

besparelser på driften i 2010 og indstille disse til kommunalbestyrelsens afgørelse, herunder beskrive 

konsekvenserne af besparelserne i forhold i såvel borgerserviceniveauet som internt i kommunen. 

 

Der er administrative foreslået besparelsesmuligheder for hver hovedkonto, disse har indgået i de 

stående udvalgs behandlinger.  
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Det skal bemærkes, at direktionen 30. november har drøftet kommunens situation med ØS. 

Kommunen har ønsket at udskyde afdrag/nedskrivning på de 60 mio. i kredit, så denne tages fra 

2011-2013.  

 

Endvidere har kommunen anført, at såfremt skattestyrelsen fastholder kravet på de 83 mio. i 

2009/2010, så bør den kommunale udligning kunne kompensere for dette med et anseeligt 

millionbeløb.  

 

Konto 1: 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

10 Folkevalgte 15.486 15.486 19.198 19.445 19.449 3.963 

11 Administration 143.806 126.959 122.589 130.378 122.220 -21.586 

12 Kantinedrift 1.460 1.460 1.460 1.460 1.380 -80 

13 IT 4.013 9.234 10.013 11.513 10.500 6.487 

18 Tværgående aktiviteter 8.830 9.820 9.020 8.025 12.930 4.100 

Total Administration 173.595 162.959 162.280 170.821 166.479 -7.116 

 

 

Konto 10 er justeret for manglende budgettering af bygdebestyrelsesvederlag i 2009. Der er som ønsket 

beregnet en pris på et fysisk kommunalbestyrelsesmøde i Ilulissat, dette koster små 200.000,- pr. gang. 

 

Konto 11 er tilført midler til aflønning af et antal administrative medarbejdere der var forudsat reduceret 

i forbindelse med BR 1-2009. Det er ikke muligt at reducere beløbet yderligere, medmindre 

kommunalbestyrelsen beslutter at bløde op på den tidligere beslutning om at ingen medarbejder bliver 

afskedigede i forbindelse med sammenlægningen, eller at ingen medarbejder flyttes fysisk mellem de 8 

områder.  

 

Konto 12 bliver justeret i forhold til at enkelte områder har budgetteret med drift af indkvarteringer i 

bygderne på denne konto. Disse skal rettelig på konto 2. Dette medtages til kommunalbestyrelsens 2. 

behandling.  

 

Konto 13 er tilført midler til anskaffelse af et nyt fælles telefonsystem, allerede under implementering i 

UMM. Og midler til anskaffelse og drift af en ny hjemmeside, både borgerrelateret men også målrettet 

et fælles intranet for medarbejderne. 

 

På konto 18 skal der budgetteres med fælles omkostninger til forsikringer. Der vil efterfølgende ske en 

reduktion af områdernes konti på fremmede tjenesteydelser. Så den samlede bevilling er udgiftsneutral.  

Besparelsesmuligheder:  

 

At kommunalbestyrelsen ophæver den tidligere besluttede ansættelsesgaranti, så der kan ske den 

fornødne harmonisering af de 8 områder.  

 

Potentiale: 5-6 mio. 

 

Konto 2: 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

20 Veje, broer, trapper, mv. 10.478 10.478 10.478 10.339 10.087 -391 

21 Snerydning, renholdelse 6.441 6.441 6.441 6.450 6.470 29 

22 Levende ressourcer 1.476 1.376 1.376 1.471 1.675 199 

23 
Kommunale 
virksomheder 8.937 8.937 8.337 8.531 9.641 704 

25 Brandvæsen 15.394 14.394 14.394 14.489 14.828 -566 

27 Teknisk virksomhed 18.448 18.441 18.441 18.397 18.755 307 

Total Teknisk drift 61.174 60.067 59.467 59.677 61.456 282 
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Kontoen er reguleret i mindre omfang i forhold til 2009. Udvalget for Anlæg og Miljø skal gennemgå 

konto 25 for en harmonisering og en tilpasning til den nye beredskabslovgivning.  

Der er udarbejdet standardkontrakter til udbud af snerydning og andre serviceaftaler på området for 

2010.  

Det skal overvejes at udlicitere mest muligt på konto 21 og 27. Værftet i UMM er et eksempel på et 

muligt fraslag/ekstern drift af en kommunal virksomhed. 

 

Besparelsesmuligheder:  

 

Et frasalg af værftet i UMM og en større grad af udlicitering hvor det er muligt. 

 

Potentiale: Ukendt, afhænger af de lokale muligheder og må afvente udbud. 

 

Konto 3: 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

34 Beskæftigelsesfremme 11.551 10.551 7.651 7.545 8.552 -2.999 

35 Revalidering 7.628 7.628 6.528 7.298 9.246 1.618 

36 Erhvervsejendomme 232 232 232 232 240 8 

37 Erhvervsfremme 6.235 8.382 8.301 8.346 8.140 1.905 

38 Piareersarfiit 24.894 17.894 26.558 28.507 23.380 -1.514 

Total Arbejdsmarked 50.540 44.687 49.270 51.928 49.558 -982 

 

Der er foretaget en større regulering af budgettet mellem konto 34 og 35, så der fremover budgetteres og 

konteres ens på alle områder.  

 

Det er besluttet at optage alle eksterne lejemål på konto 36, herunder personaleboliger, dette vil blive 

medtaget til kommunalbestyrelsens behandling.  

 

Konto 37 bør Udvalget for Udvikling og Erhverv gennemgå. Erhvervsudviklingsselskabet synes ikke til 

fulde at leve op til servicekontrakten, herunder er der tilsyneladende ikke fælles fodslag i bestyrelsen 

om selskabets fremtid og opgaver. Det kunne overvejes at reducere kontraktens beløb og i stedet tilføre 

det ansvarlige udvalg et rådighedsbeløb til etablering af et innovationscenter for fiskeri og udvikling af 

samme.  

 

Konto 38 er reguleret i forhold til forventningerne, primært stigende ledighed. Der er opnået en 

besparelse på 550.000,- på Piareersarfiit i AAS, da de bygninger der benyttes er overdraget vederlagsfrit 

til kommunen. 

Besparelsesmuligheder: 

 

Der skal være en større sammenhæng mellem konto 38 og konto 45. Når der lægges vægt på 

aktivering og revalidering bør konto 45 påvirkes positivt. Alternativt modsat. 

 

Potentiale: Udvalget for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked bør indstille et nyt budgettal på 

begge konti. 
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Konto 4: 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

40 Fripladser 468 468 368 360 453 -15 

41 Hjælpeforanstaltninger 43.338 41.338 46.938 50.600 46.051 2.713 

43 Førtidspension 25.573 25.573 27.073 25.600 27.468 1.895 

44 Underholdsbidrag 192 192 192 657 376 184 

45 Offentlig hjælp 24.645 23.345 29.145 29.200 26.592 1.947 

46 Andre sociale ydelser 14.499 14.299 14.299 13.650 14.125 -374 

47 Ældreforsorg 114.582 108.182 99.582 102.900 105.962 -8.620 

48 Handicapområdet 3.652 3.652 3.652 5.200 4.893 1.241 

49 Andre sociale ydelser 1.835 1.835 1.835 2.606 2.175 340 

Total Socialområdet 228.784 218.884 223.084 230.773 228.095 -689 

        Konto 41 skal opjusteres, da der er anbragt flere børn uden for hjemmet end beregnet ved BR 1-2009. 

Det må forventes at en styrket indsats på det det forbyggende område på sigt kan nedbringe 

omkostningerne på området, men der skal budgetteres med de reelle forventninger i 2010. 

Kommunens andel af pensioner med 50/50 fordeling er stigende, budgettet er korrigeret i 

overensstemmelse. Rådighedsbeløb foreslås uændrede for 2010, se vedlagte taksblad. 

 

På ældreområdet skal den igangsatte harmonisering fortsætte i 2010, der er forsat meget stor forskel på 

hvad der bruges pr. pensionist de 8 områder imellem.  

 

Handicapområdet hjemtages muligvis i 2010. Det forudsætter dog enighed mellem kommunerne og 

selvstyret om de økonomiske vilkår. Kommunen ser gerne området hjemtaget, under forudsætning af en 

rimelig bevilling, set i lyset af den konflikt vi pt. har med styrelsen om refusioner på området.  

 

Der bør ske en opnormering på forebyggelsesområdet, i henhold til koalitionsaftalen. Såfremt 

kommunalbestyrelsen vælger at ophæve ansættelsesgarantien, kan der tilbydes efteruddannelse og 

kvalificering af overskydende administrativt personale til en ansættelse på det forebyggende område. 

Udvalget for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked bør fastsætte en kommende normering, der 

efterfølgende kan sammenholdes med normeringen på konto 11. 

 

Der vil i 2010 formentlig blive indgået en aftale med Odense kommunen om en alternativ 

behandlingsform på alkoholområdet. Odense er langt fremme på dette område og tilbyder behandling og 

supervision via internettet. Det samme gælder for psykologbistand, hvor både Fredericia og Odense kan 

tilbyde bistand via videokonference og med simultantolkning fra det grønlandske hus. Begge projekter 

vil blive indstillet og besluttet i det stående udvalg. 

 

Besparelsesmuligheder:  

 

Ældreområdet i UMM har et meget højt budget og forbrug. Der bør kunne findes midler gennem en 

harmonisering.  

 

Udvalget skal gennemgå sammenhængen mellem konto 45 og konto 38, så der ikke sker en simultan 

udvikling på begge områder.  

 

Potentiale: Formentlig mellem 3-4 mio. på ældreområdet.  
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Konto 5: 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

50 Daginstitutioner 78.046 76.046 75.546 74.449 75.941 -2.105 

51 Skoleområdet 240.677 230.790 229.290 224.433 232.288 -8.389 

53 Fritidsvirksomhed 34.761 34.761 32.261 31.947 32.718 -2.043 

55 Biblioteksvæsen 3.098 3.098 2.598 2.107 2.595 -503 

56 Museer 5.576 5.576 5.576 5.576 5.568 -8 

59 Tilskud til fritid og kultur 8.804 8.804 8.804 8.642 9.846 1.042 

Total Kultur og undervisning 370.962 359.075 354.075 347.154 358.955 -12.007 

 

På daginstitutionsområdet skal BKU indstille taksterne til kommunalbestyrelsens beslutning. Den 

nuværende model foreslås justeret, så der differentieres mellem taksterne på vuggestuer og børnehaver. 

Dermed kan der formentlig opnås en indtægtsdækning der modsvare omkostningerne og dermed 

reducere det budgetterede underskud på ca. 1 mio. til 0. 

 

Skoleområdet er i forbindelse med BR 2-2009 harmoniseret på alle områder, både hvad angår timetal og 

anskaffelser. De 6 ud af de 8 områder har nu et gennemsnitsforbrug på 66.000,- pr. elev. To områder er i 

gang med at blive bragt på samme niveau.  

 

Konto 53, 55 og 56 er justeret og fremskrevet med 3 %. Der udarbejdes fælles takster for benyttelse af 

haller og kulturinstitutioner, dette fremgå af det nye takstblad der vedtages 7. december. 

Der er tilført konto 59 midler i forhold til 2009, med udgangspunkt i nye fælles retningslinjer for 

tilskudsområdet.  

 

Besparelsesmuligheder: Reduktion af konto 51 på to områder. En differentiering af 

institutionstakster. 

 

Potentiale: 3-6 mio. 

 

Konto 6: 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

62 Varmecentraler           0 

66 Renovation 7.840 7.840 6.340 6.736 8.149 309 

68 Forsyningsvirksomheder 7.484 7.484 8.284 8.110 7.585 101 

Total Forsyningsvirksomheder 15.324 15.324 14.624 14.846 15.734 410 

 

Der er til budgettet udarbejdet et forslag til nye harmoniserede takster på dag- og natrenovation. Dette 

fremgår af vedlagte bilag. Udgangspunktet er at omkostninger og indtægter balancerer. Der indføres ens 

takster på forbrændingsanlæg og modtagestationer. 

 

Besparelsesmuligheder: Nye takster på renovation. 

 

Potentiale: 2-3 mio.  
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Konto7: 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

70 Boligområdet 15.200 17.177 15.686 11.713 4.919 -10.281 

71 Administrationen 1.205 1.900 1.100 1.100 1.750 545 

72 Teknisk område 26.667 21.018 19.286 16.636 29.585 2.918 

73 Arbejdsmarkedsområdet 43 185 185 185 0 -43 

74 Socialområdet 7.555 8.622 8.622 8.172 3.350 -4.205 

75 Kultur og undervisning 8.467 6.850 6.850 6.850 0 -8.467 

76 Forsyningsvirksomhed 497 0 75 75 1.550 1.053 

77 Byggemodning 7.557 7.500 10.750 10.750 10.000 2.443 

Total Anlægsområdet 67.191 63.252 62.554 55.481 51.154 -16.037 

 

Anlægskonti er justeret i forhold til overførte projekter fra 2009, samt de af kommunalbestyrelsen 

prioriterede ønsker fra 1. behandlingen. Forslaget rummer kun de rent kommunalt finansierede projekter 

og ikke eventuelle medfinansierede projekter der optages på finansloven. Se bemærkningerne under de 

tre scenarier. Der er afsat en pulje på 10 mio. til anlægsprojekter i bygderne. 

 

Besparelsesmuligheder: Principielt kan alle ikke igangsatte projekter bespares væk. Dette vil dog 

næppe være hensigtsmæssigt, da anlægsområdet er afgørende for privat entreprenøraktivitet, især de 

mindre steder.  

 

Potentiale: Den forskydning der historisk opstår på området, dette kan dog først vurderes i løbet af 

2010. 

 

Konto 8: 

 
Konto Tekst B-2009 BR 1-2009 BR 2-2009 BR 3-2009 Forslag 2010 2009/2010 

80 Indkomstskat -420.631 -420.000 -420.000 -420.000 -410.000 10.631 

81 Selskabsskat -7.985 -7.985 -7.985 -7.985 -8.000 -15 

83 Tilskud og udligning -521.505 -524.155 -526.555 -526.555 -542.731 -21.226 

85 Renter, kapitalafkast -20.346 -12.990 -12.990 -12.990 -8.334 12.012 

86 Andre indtægter -9.420 -9.420 -9.420 -9.420 -8.000 1.420 

88 Afskrivninger 4.469 4.469 4.469 4.469 4.514 45 

Total Indtægtsområdet -975.418 -970.081 -972.481 -972.481 -972.551 2.867 

 

Kontoen kan påvirkes af flere ting, se scenariebeskrivelserne. Indtil videre er der budgetteret i henhold 

til de kendte udmeldinger fra skarrestyrelsen og oplægget til bloktilskudsforhandlingerne. 
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Indstilling: 

 

Økonomiudvalget har 20. november oversendt budgetforslaget til de stående udvalg, med 

indstilling om en række besparelsesforslag, samt tilpasning af budget 2010 i forhold til den 

indgåede koalitionsaftale.  

 

Da de stående udvalg først holder møde i ugen op til kommunalbestyrelsesmødet, fremlægges 

udvalgenes indstillinger først på mødet. Beslutningsreferatet vil blive tilført disse indstillinger. 

 

Økonomiudvalget indstiller budgettet for 2010 til kommunalbestyrelsen med følgende 

bemærkninger: 

 
1. At skatteprocenten fastholdes på 27. 
2. At taksterne vedtages som i det fremlagte takstblad. 
3. At det gøres muligt at tilbyde medarbejdere stillinger i andre byer. Afvises et eventuelt  

tilbud, kan det have ansættelsesmæssige konsekvenser.   
4. At personalets kompetenceniveau hæves, så alle områder kan levere samme niveau af  
  borgerservice. 
5. At borgerserviceniveauet fastholdes og harmoniseres som beskrevet og fremlagt. 
6. At der afholdes 3 fysiske møder for kommunalbestyrelsen og at udvalgenes og  

  at formændenes rejseaktiviteter koordineres bedst muligt. 
7. At der søges størst mulig udlicitering af kommunale driftsopgaver, herunder værft og 

 værksteder. 
8. At der sker den bedst mulige koordinering mellem social- og arbejdsmarkedsområdet, 

 med henblik på at aktivere og revalidere ledige. 
9. At forebyggelsesområdet prioriteres, især i de områder hvor behovet er størst.  
10. At servicekontrakten med DA revurderes hurtigst muligt, rådgivning bliver i selskabet,  
  men at erhvervsudviklingsområdet hjemtages. 
 
Timooq Mølgaard bemærker, at A først tager stilling på kommunalbestyrelsesmødet, grundet den 

korte forberedelsestid. 

 
Økonomiudvalget ønsker at rose administrationen for den store indsats de har ydet i forbindelse 

med budgetudarbejdelsen, især under de vanskelige vilkår det er blevet til under. 

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte: 

 

- skatteprocenten for 2010. I øjeblikket 27 %, 

- takstblad for 2010, der er tilstræbt harmoniseret på alle områder. 
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Bilagsmateriale: 

 

1. Skrivelse fra skattestyrelsen. 

2. Budgetberetninger. 

3. Takstblad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

 

Med stemmerne 18 for og to blanke, (A), vedtages budget 2010, med følgende bemærkninger: 

 

1. Skatteprocenten fastsættes til 27 %. Enstemmigt besluttet. 

2. Med stemmerne 19 for og 1 imod (D), godkendes taksterne for vuggestuerne. 

3. Taksterne for børnehaver reguleres, således at de indstillede reduktioner for 

indtægtsgrupperne over 150.000,-, benyttes til at reducere stigningerne for de lavere 

indkomstgrupper. Udvalgsformanden bemyndiges til endelig godkendelse efter ny 

beregning. 

4. Taksterne for dagpleje og fritidshjem godkendes som indstillet af BKU. 

5. Øvrige takster vedtages som indstillet. 

6. Det tilbudte projekt på renovering af AMS, 66,5 mio. accepteres. 

7. Der foretages en omprioritering af anlægsområdet således: 

a. Asfaltanlæg, 12 mio. 

b. Bygdeanlægspulje, 11,2 mio. 

c. Reduceret separat pulje til Ilulissat, 13,8 mio. Besparelsen findes på 72-20. 

d. Andre kommunalt finansierede anlægsprojekter, 14 mio. 

e. Se særskilt bilag hvor anlægsprojekterne er reviderede i forhold til beslutningen. 

8. Øvrige indstillinger godkendt som forelagt. 

9. Økonomiudvalget bemyndiges i samarbejde med udvalget for anlæg og miljø, til at 

korrigere anlægsbudgettet inden for den samlede ramme, når resultatet af finanslov 2010 

er offentliggjort.  

 

A meddeler at de ikke kan stemme for budgettet, idet man finder at der har været for dårligt 

oplyst grundlag til at partiet kan godkende det. 
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Sag nr. KOM 09-1088 Bilag nr. 003 Journal nr.  

Emne Retningslinjer for indhentelse af straffeattester ved ansættelser. 

 

Sagsfremstilling: 

Blandt andet på baggrund af den kommende landstingslov om børneattester, der forventes vedtaget på 

Inatsiartut samling foråret 2010, fastsætter Qaasuitsup Kommunia retningslinjer for brug af 

straffeattester ved nyansættelser. Hensigten med det foreliggende udkast er således både at sikre 

kommunens børn og unge mod risiko for at blive udsat for krænker, men derudover at sikre kommunen 

og dens borgere mod ansatte der begår kriminalitet. 

Det er af afgørende betydning for kommunen at værne om borgernes retssikkerhed, og kommunen er 

således forpligtet til at sikre borgerne, der søger kommunens institutioner og benytter sig af kommunens 

tilbud, mod kriminelle overgreb, samt at sikre kommunen selv mod risikoen for, at en medarbejder 

uretmæssigt anvender kommunens midler og for at undgå ansættelse af personer, som er straffet for 

noget med risiko for gentagelse i den pågældende stilling. 

For at varetage disse hensyn finder Qaasuitsup Kommunia det hensigtsmæssigt at fastsætte 

retningslinjer for, hvorledes kommunen håndterer ansættelsesforløb på særlige områder.  

 Udkastet har været i høring hos områderne. Et indkommet svar har vedrørt oplistningen af omfattede 

institutioner i afsnit 6 af mere teknisk karakter, dvs. på om listen skulle gøres mere udtrykkelig eller 

mere generel, med henblik på at sikre at alle omfattes. Da dette svar er af teknisk karakter og ikke 

berører det væsentlige i selve retningslinjerne, foreslår direktionen at Kommunalbestyrelsen bemyndiger 

administrationen til, at udfærdige det pågældende afsnit efter en nærmere overvejelse af det modtagne 

forslag. 

Et andet forslag har anmodet om, at der også for Piareersarfiit skal gælde krav om indhentelse af 

straffeattest. Det foreslås at tydeliggøre kravet om indhentelse af straffeattester ved nyansættelser, 

gælder alle kommunale ansættelser. 

Indstilling: 

 
Kommunalbestyrelsen bedes godkende de indstillede retningslinjer for indhentelse af 

straffeattester i forbindelse med ansættelser i kommunen. 

 

Bilagsmateriale: 

 

1. Forslag til retningslinjer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt som indstillet. 
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Sag nr. KOM 09-1089 Bilag nr. Ingen Journal nr.  

Emne Bemyndigelse til økonomiudvalget i løbet af jule-/nytårsperioden. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Der er traditionelt vanskeligt at samle kommunalbestyrelsen i perioden der dækker jul og nytår. Derfor 

anses det for nødvendigt at bemyndige økonomiudvalget til at træffe beslutninger på 

kommunalbestyrelsens vegne i perioden 7. december 2009 frem til første møde i 2010.  Dette vil gøre 

sagsbehandlingen mere smidig. 

 

Indstilling: 

 
Kommunalbestyrelsen bedes bemyndige økonomiudvalget til at varetage ansvarsområdet indtil 

første møde i kommunalbestyrelsen, 2010. 

 

Bilagsmateriale: 

 

Ingen bilag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt som indstillet. 
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Sag nr. KOM 09-1090 Bilag nr. 004 Journal nr.  

Emne 2. behandling af forslag til ny styrelsesvedtægt. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 05-09, at behandle et forslag til e ny styrelsesvedtægt for 

kommunen. Ønsket var begrundet i at udvalgsstrukturen skulle tilpasse den nye organisationsstruktur, 

vedtaget i april 2009. 

 

Administrationen har i samarbejde med borgmesteren udarbejdet vedlagte forslag til en ny 

styrelsesvedtægt, tilpasset som ønsket. De væsentligste ændringer er opført nedenstående: 

 

- Antallet af stående udvalg udvides fra 5 til 6. 

- Arbejdsmarkedsområdet udskilles fra socialområdet, da opgaven omkring tilpasning af 

arbejdsstyrken til en kommende ny erhvervsstruktur anses for ganske væsentligt. Ligeledes skal der 

ske en mere målrettet indsats mod den stigende ledighed, primært forårsaget af tilpasningerne inden 

for fiskeriindustrien. 

- De landbaserede erhvervsudviklingsmuligheder tilføjes under det nye udvalg, Udvalget for 

Arbejdsmarkeds – og Erhvervsområdet. Her tænkes primært på råstofområdet, men også en 

udvikling af servicesektoren generelt. 

- Det nuværende Udvalg for Udvikling og Erhverv benævnes fremover Udvalget for Levende 

ressourcer. 

- Udvalget vil have fokus på udviklingen af fiskerierhvervet, herunder en strukturtilpasning af 

fiskeriflåden, et nyt innovationscenter for erhvervet og en forberedelse af overtagelse af de 

nuværende selvstyreområder på fangst- og fiskeriområdet.  

- Det foreslås at reducere antallet af medlemmer i alle udvalg til 5, bortset fra økonomiudvalget, der 

fortsat vil have 7 medlemmer. 

 
Der er endvidere foretaget en række mindre tilpasninger af de øvrige stående udvalgsarbejdsopgaver. ¨ 

 

Vedtagelse af den nye styrelsesvedtægt hænger nøje sammen med næste punkt, godkendelse af en 

tilpasset organisationsplan for kommunen. 

 

En ændring af styrelsesvedtægten giver mulighed for, såfremt et enkelt medlem ønsker det, at 

omkonstituere udvalgenes sammensætning. En nyudpegning af medlemmer skal ske efter 

styrelseslovens bestemmelser, så der forinden udvalgenes sammensætning skal udmeldes valggrupper. 

Efterfølgende besættes antallet af medlemmer i henhold til D `Honts metode.  

 

Indstilling: 

 

Kommunalbestyrelsen bedes godkende den nye styrelsesvedtægt, med de tilføjelser der måtte 

komme på mødet. 

 

Kommunalbestyrelsen bedes endvidere beslutte om der skal en omkonstituering af de nuværende 

udvalgs sammensætning, ud over at udpege medlemmer til Udvalget for Arbejdsmarkeds- og 

Erhvervsområdet. 

 

Bilagsmateriale: 

 

1. Forslag til ny styrelsesvedtægt. 
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Beslutning: 

 

Med stemmerne 17 for, 2 imod, (A) og en blank, (EK), godkendes forslaget til en ny 

styrelsesvedtægt.  

 

Økonomiudvalget:  

S: JS, PJ, KK. 

IA: EK, BK. 

KP: OZ. 

A/D: TM. 

 

Udvalget for Anlæg og Miljø: 

S: BO, OJ. 

IA: EK. 

KP: OZ. 

A/D: KM. 

 

Udvalget for Sociale Anliggender: 

S: TP, KJ, JS. 

IA: BK. 

A/D: NP. 

 

Udvalget for Børne- og Kulturområdet: 

S: AM, KK, JD. 

IA: HA. 

A/D: AB. 

 

Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv: 

S: OB, PJ. 

IA: PO, IH. 

A/D: AB. 

 

Udvalget for Levende Ressourcer: 

S: JD, TP. 

IA: IH. 

KP: AK. 

A/D: KM. 
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Sag nr. KOM 09-1091 Bilag nr. 005 Journal nr.  

Emne Ny organisationsplan, tilpasset forslaget om ny styrelsesvedtægt. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Den oprindelige organisationsplan var tiltænkt en politisk struktur med 4 stående udvalg. Dette blev 

imidlertid ændret ultimo 2008. En ny organisationsplan blev tilpasset til de 5 stående udvalg, med en 

hensigt om størst mulig decentral beslutningskompetence og en række stabsfunktioner der kunne 

understøtte områder og politikere med det bedst mulige beslutningsgrundlag. Denne blev vedtaget i 

april 2009. 

 

Det har efterfølgende vist sig, at det er nødvendigt at tilpasse organisationen, da såvel administration 

som stående udvalg, kan konstatere uhensigtsmæssigheder i organisationsplanen.  Dertil kommer at 

kommunalbestyrelsens beslutning om en centralisering af økonomifunktionerne skal effektueres. 

 

Med forslaget til den nye styrelsesvedtægt, planerne om en national borgerserviceplatform, behovet for 

en kommunal inkassofunktion og behovet for en styrkelse af udvalgsbetjeningen, er der foreslået 

følgende tilpasninger: 

 

- Stillingen som områdechef i Ilulissat nedlægges. Da stabsfunktionerne og områdets funktioner til 

daglig sidder sammen fysisk, anses der ikke at være et behov for stillingen. De respektive 

funktioner refererer direkte til den relevante fagchef eller direktør.  
- Der oprettes en stilling som borgerservicechef. Denne skal varetage ansvaret for den nye 

borgerserviceportal, der både er rette mod borgerservice, men også mod intern vidensdeling i det 

offentlige. Funktionen skal også varetage de tværfaglige opgaver på tværs af de 8 områdecentre, A-

bidrag, PBS, boligsikring, etc. 
- Der oprettes en kommunal inkassofunktion. Med reference til fagchef for regnskab, skal funktionen 

sikre en langt større grad af forebyggende indsats på restanceområdet. Det er administrationens 

opfattelse at en sådan funktion vil kunne nedbringe de kommunale restancer væsentligt. Den 

nationale inddrivelsesmyndighed opkræver eksempelvis ikke udeståender der ikke er omfattet af 

retsplejeloven og heller ikke restancer til andre offentlige myndigheder og selskaber. Hertil 

kommer, at der ikke inddrives ”små” beløb, eksempelvis institutionsregninger, før disse har nået et 

omfang der anses for væsentligt at skattestyrelsen.. Med en øget kommunal indsats bør det være 

muligt at nedbringe disse poster. Der skal ikke yderligere personale til, der allerede ansat lokale 

inkassomedarbejdere, men områdecenter Aasiaat vil sikre en regional bemanding af deres 

eksisterende personale til at løfte opgaven. 
- Funktionerne ressourcer og teknik adskilles. Begge områder er meget fagligt tunge og bør 

varetages af hver sin direktør. 
- Alle direktionsområder tilføres en økonomifunktion, der kan bistå med at harmonisere alle 

områder, få tilpasset budgetter og forbrug i henhold til det nye budget og den nye kontoplan. Der 

tilføres ikke yderligere stillinger, men omplaceres ”overskydende” personale til at varetage disse 

funktioner. Der er kun tale om en medarbejder til de direktionsområder der ikke har en sådan 

funktion i forvejen. 
- Sekretærfunktionen for de stående udvalg udgøres i princippet af den samlede direktion. Det er 

meget væsentligt at fremhæve, at kommunens organisation er én sammenhændende enhed, der i 

fællesskab løfter alle de opgaver kommunen har, også i forhold til det politiske niveau.  
- I praksis vil de stående udvalg blive betjent af den direktør der har det faglige ansvar for området, i 

samarbejde med den eller de fagchefer der sidder med det daglige ansvar.  
- Det gælder især for Udvalget for Levende Ressourcer, der til daglig vil blive betjent af fagchefen 

på området, bistået af direktionen, samt Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv, der ligeledes vil få 

fagchefen for arbejdsmarkedsområdet som daglig kontakt, bistået af den adm. direktør. 
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Indstilling: 

 
Det indstilles at kommunalbestyrelsen godkender den nye organisationsplan, med eventuelle 

tilføjelser. 

 

Bilagsmateriale: 

 

1. Organisationsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Med stemmerne 17 for og 2 blanke, (A), godkender kommunalbestyrelsen den fremlagte plan, 

med følgende bemærkninger: 

 

Erhvervsområdet skal tydeliggøres, så der sikres en entydig betjening af de to stående udvalg der 

har ansvaret for området. 

 

Der skal mellem direktionen og områderne drøftes områdechefernes fremtidige rolle og funktion. 
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Sag nr. KOM 09-1092 Bilag nr. 006 Journal nr.  

Emne Forslag fra Jens Danielsen, (S), om andel af skatteindtægter fra basen i Pituffik. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Jens Danielsen, (S), har fremsat forslag om at kommunen stiller krav om at få en andel af 

skatteindtægterne fra Thule Airbase/Pituffik. Forslaget er begrundet i, at basen ligger på kommunens 

område og beskæftiger mange grønlandske medarbejdere. Men ingen af disse bidrager til de kommunale 

skatteindtægter, trods at basen uddanner en del unge mennesker.  

 

Administrationens bemærkninger: 

 

Thule Airbase/Pituffik, har status om område ”Uden for kommunal inddeling”, trods at det på det kort 

der tegner de nye kommuner, kan ses indeholdt i Qaasuitsup Kommunes grænser. Der har i forbindelse 

med kommunalreformen været afholdt drøftelser med borgerrådet i Pituffik, men disse har ikke ført til 

nogen konkrete resultater.  

 

Forslagets aktualitet er yderligere forstærket af kommunens økonomiske situation, hvorfor en andel af 

skatteindtægterne fra basen vil understøtte kommunens behov for yderligere indtægter. 

 

Indstilling: 

 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at der på politisk niveau tages kontakt til selvstyret og 

indledes drøftelser om muligheden for at få en større indflydelse på Pituffik, herunder at få andel 

i indtægterne fra basen. 

 

Bilagsmateriale: 

 

1. Forslag fra Jens Danielsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt som indstillet. 
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Sag nr. KOM 09-1093 Bilag nr. 007 Journal nr.  

Emne Beslutning om fortsatte og nye venskabsbyaktiviteter. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestyrelsen har tidligere drøftet de daværende 8 kommuners venskabsbysamarbejder. 

Direktionen blev anmodet om at lave en samlet fremstilling af samarbejdet og aktivitetsniveauet, 

herunder indstille hvilke samarbejder der skal fortsætte og hvilke nye muligheder der eventuelt kunne 

være for at styrke venskabsbysamarbejdet. 

 

De 8 forhenværende kommuner har følgende venskabsbyer: 

 

Qaanaaq:  Hundested, ikke aktiv. 

Upernavik:   Odense, aktiv. Udveksling af skolebørn, samarbejde om telemedicin, alternativ 

energi, alkoholbehandling, (i samarbejde med Ilulissat), det grønlandske hus, 

psykologbistand. 

Uummannaq: Helsingør, kun lidt aktiv. Kulturudveksling + samarbejde omkring 

pædagoguddannelser. 

Ilulissat:  Fredericia, aktiv. Udveksling af skolebørn gennem 42 år, kultur- og 

idrætssamarbejde, udveksling af lærere og støttefunktioner, tværfagligt samarbejde 

mellem Fredericia, Odense, Vejle, Middelfart og Ilulissat.  

  Hafnarfjørdur, (Island). Meget lidt aktiv, en enkelt besøg siden 2000. 

  Fuglefjord, (Færøerne). Meget lidt aktiv, en enkelt besøg siden 2000. 

Qeqertarsuaq: Høje Tåstrup. Samarbejdet stoppet i 2008. Har ikke været aktiv i flere år. 

  Husavik, (Island). Ikke aktiv siden 2003. 

Qasigiannguit: Skive, aktiv. Elevudveksling og kulturelle samarbejder.  

  Hørsholm, ikke aktiv.  

Aasiaat:  Svendborg. Aktiv. Der ønskes en styrkelse af samarbejdet på børne- og 

kulturområdet. 

  Kuujjuaq, (Nunavut). Ikke aktiv siden 2005. 

  Selfoss, (Island). Ikke aktiv siden 2003. 

Kangaatsiaq: Hirtshals. Ikke aktiv. 

 

Ud over de eksisterende venskabsbyaktiviteter, er der fra Peter Olsen, (IA); modtaget forslag om nye 

venskabsbyer. Der er tale om følgende: 

 

1. Alaska, Anchorage. 

2. En by fra Nunavut og Nunavik. 

3. Los Angeles, Hollywood. 

4. Tokyo. 

5. Madrid eller Barcelona. 

6. Paris. 

 

De primære formal med nye venskabsbyer er udveksling inden for kultur og idræt, samarbejde om 

uddannelsesområdet og udvikling er erhvervsmuligheder.  

 

Administrationens bemærkninger. 

 

Der er meget stærke bånd mellem de aktive venskabsbysamarbejder, hvilket især gør sig gældende for 

de aktiviteter der gælder udveksling af skolesøgende børn, idræts- og kulturaktiviteter. Det anbefales at 

disse samarbejder fortsættes, da der dels er en meget lang tradition for samarbejdet, dels er knyttet 

meget nære bånd mellem personerne der er involveret i disse udvekslinger. Det nære samarbejde 

mellem disse personer og de gode erfaringer fra mange års samarbejde gør, at Qaasuitsup Kommunia i 

mange tilfælde kan benytte sig af bistand på specifikke områder, se bilag under orienteringssager, 

herunder også bidrage til erfaringsudveksling, der kommer begge parter til gavn. 7 
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Det er således administrations anbefaling at samarbejdet med Skive, Svendborg, Fredericia og Odense 

fortsættes. Hørsholm savner en afklaring af det reelle aktivitetsniveau før der kan tages stilling. De 4 

nævnte byer er alle meget aktive i samarbejdet og ønsker ligeledes at udbygge samarbejdsfladen til at 

omfatte en del emner der nok kunne bidrage til den fortsatte udvikling af kommunen, især inden for 

teknologi, sociale ydelser, alternativ energi og det fortsætte kulturelle samarbejde.  

 

Vedrørende forslaget om nye venskabsbyer, så bør det pålægges BKU at undersøge hvilke fordele der 

kunne være ved at inddrage større byer uden for Danmark i et samarbejde. Det skal dog bemærkes at 

Ilulissat tidligere har forsøgt dette, uden resultat. Der bør nok være en sammenlignelighed mellem 

størrelsen af indbyggertallet på begge sider.  

 

Indstilling: 

 
Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til forslaget om et fortsat venskabsbysamarbejde med de 

4 nævnte byer. 

 

Kommunalbestyrelsen bedes endvidere tage stilling til, om BKU skal pålægges at undersøge nye 

muligheder, blandt andet på baggrund af det fremsatte forslag fra Peter Olsen. 

 

Bilagsmateriale: 

 

1. Forslag fra Peter Olsen. 

2. Referat fra besøg i Odense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt som indstillet. 
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Sag nr. KOM 09-1094 Bilag nr. Ingen Journal nr.  

Emne Bemyndigelse til kredsmandater og områdechefer, hæderspriser 2009. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Overgangsudvalget har tidligere besluttet at alle de forhenværende kommuners traditioner for uddeling 

af hæderspriser, kultur- og idrætspriser, samt andre hædersbevisninger, skal fortsætte som hidtil, indtil 

andet besluttes. Det forventes at der foreligger et oplæg fra BKU i foråret 2010. 

 

Enkelte områder har allerede uddelt en del hædersbevisninger på nationaldagen, andre afventer tiden 

omkring jul og nytår, enkelte har uddeling 6. januar. Nedenstående er opført hvilke hædersbevisninger 

de enkelte områder uddeler og hvornår: 

 

Qaanaaq:  Uddeler 2 priser ved årsskiftet. 

Upernavik:   Uddeler kulturpriser til nationaldagen samt omkring jul. Idrætspriser uddeles i 

januar. 

Uummannaq: Bruger 13. december til både idræts- og kulturpriser. 

Ilulissat:  Hæderspris til jul og på nationaldagen. Idrætspriser omkring jul/nytår. 

Qeqertarsuaq: Kulturpriser 21. juni. Idrætskåringer til jul. 

Qasigiannguit: Hæderspriser, kulturpriser og idrætskåringer, alle omkring jul. 

Aasiaat:  Kulturpris og hæderspris 21. juni. Idrætskåringer 6. januar. 

Kangaatsiaq: Idrætskåringer og andre priser omkring jul.  

 

Da disse priser fordrer lokalkendskab og endvidere er baseret på indstillinger fra borgere eller 

foreninger i områderne, bør der også træffes en lokal beslutning om hvem der skal modtage disse priser. 

Det indstilles at kredsmandatet i samarbejde med områdechefen beslutter hvem der skal modtage de 

respektive priser. Er der tale ominhabilitet træffer borgmesteren beslutningen.  

 

BKU har indstillet at alle priser uddeles 21. december. Men da mange allerede er uddelt og der ikke er 

vedtaget en ny praksis for Qaasuitsup Kommunia, indstilles det at de allerede iværksatte traditioner 

fortsættes i 2009.  

 

BKU skal på det første møde i 2010 fastsætte ens retningslinjer for disse kultur-, idræts- og 

hæderspriser, herunder fastsætte beløb til honorering af priserne. BKU skal endvidere indstille 

retningslinjer for nominering og kåring af begrebet ”æresborger”. Denne titel bør være beskyttet og 

kræve en meget særlig indsats for at kunne uddeles.  

 

Indstilling: 

 

Kommunalbestyrelsen bedes bemyndige kredsmandater og områdechefer til at udpege lokale 

prismodtagere. 

 

Kommunalbestyrelsen bedes beslutte at BKU fastsætter nye retningslinjer og beløb for disse 

priser og endvidere at BKU indstiller retningslinjer for kåring af ”æresborgere”. 
 

Bilagsmateriale: 

 

Ingen bilag. 

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt som indstillet.  

 

Bygdebestyrelsen bemyndiges ligeledes til at uddele deres lokale priser. 
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Sag nr. KOM 09-1095 Bilag nr. 008 Journal nr.  

Emne Vedtagelse af nyt kontraktgrundlag, bygderne i Qaasuitsup Kommunia 

 

Sagsfremstilling: 

 

Overgangsudvalget vedtog ultimo 2008 et sæt kontrakter for aftalerne mellem de eksisterende 

bygdebestyrelser og overgangsudvalget. Kontrakterne byggede på en model der hidtil var anvendt i 

daværende Aasiaat kommune. 

 

Det har ved en efterfølgende gennemgang af kontrakterne, i forbindelse med de nye bygdebestyrelsers 

tiltræden, vist sig at der er en række uhensigtsmæssigheder i kontrakterne. Dels er de på flere punkter i 

strid med den nye styrelseslovs bestemmelser om delegering af kompetencer fra kommunalbestyrelsen 

til bygdebestyrelserne, dels er de i konflikt med det af kommunalbestyrelsen vedtagne budget- og 

regnskabsregulativ. 

 

Da de nye bygdebestyrelser under alle omstændigheder ville skulle tiltræde et nyt sæt kontrakter, er 

kontrakterne derfor blevet gennemgået af direktionen og efterfølgende tilpasset i deres formuleringer så 

de nu overholder gældende lovgivning. 

 

Kontrakterne er nu korrigerede så de præcisere bygdebestyrelsernes råderum, både i forhold til 

kommunalbestyrelsen og retten til bevillingsoverførsel og er dermed i overensstemmelse med gældende 

lovgivning. Der ses dog et behov for løbende at forbedre indholdet og formuleringerne i kontrakten, så 

disse er helt entydige og fortolkes ens af såvel bygdebestyrelserne som kommunalbestyrelsen. 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 05-09, at sende de reviderede kontrakter i høring hos 

bygdebestyrelserne. Resumeret er der følgende bemærkninger, men alle bydebestyrelser har i princippet 

tilsluttet sig den nye aftale. 

 

- Flere bestyrelser har ønsket en styrkelse af deres administration.  

- En enkelt har udtrykt ønske om at få bemyndigelse over det administrative personale. 

- To har udtrykt ønske om at få bemyndigelse til at disponere midlerne i deres budget ud over 

de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer. 

- En enkelt har udtrykt ønske om at kunne genforhandle kontrakten hvert år. 

 
Administrationens bemærkninger. 

 

Der er planlagt for en styrkelse og harmonisering af bygdeadministrationerne. Dette er indeholdt i 

budget 2010. Især omkring forebyggelses- og socialområdet er der planlagt en kompetenceudvikling der 

tager sigte på at håndtere området bedre end nu. 

 

Bygdebestyrelserne har ikke bemyndigelse i forhold til det administrative personale. Dette ansvar ligger 

i henhold til styrelsesloven hos økonomiudvalget. Udvalget har bemyndiget direktionen til at varetage 

dette område for positioner fra direktører, områdechefer og nedad i organisationen. Bygdebestyrelsen 

er således kun høringspart i sager ansættelse og afskedigelser, bemyndigelsen ligger hos den 

pågældende områdechef. 

 

I henhold til det vedtagne kasse- og regnskabsregulativ, beslutter kommunalbestyrelsen på 4 cifre. I 

praksis betyder dette 6 cifre, da kommunalbestyrelsen godkender hver enkelt områdes budgetter. Det er 

ikke muligt for en bygebestyrelse eller et område, at omplacere midler ud over hvad 

kommunalbestyrelsen har besluttet. Der tages udgangspunkt i budgetberetningen, der er 

retningsgivende for den måde bevillingerne anvendes på. Ønsker en bygdebestyrelse at flytte midler 

mellem konti ud over det niveau kommunalbestyrelsen har besluttet, må det tolkes som at 

forudsætningerne beskrevet i budgetberetningen ikke længere holder. Der skal så ske en ansøgning til 

kommunalbestyrelsen, med en begrundelse om hvorfor de givne forudsætninger ikke overholdes og 

hvorfor andre områder skal tilgodeses. Der er i disse tilfælde ikke tale om en omplacering, men en 

tillægsbevilling, der altid skal godkendes i kommunalbestyrelsen. 
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Omplaceringer ud over de 6 cifre kan besluttes af bygdebestyrelsen. Dog skal der tages forbehold for de 

kommunalbestyrelsen godkendte politiker, samt politiske målsætninger. Der kan ikke spares skolelærere 

for i stedet at bruge midlerne til kulturelle formål. Så overtrædes kommunalbestyrelsens beslutning om 

en harmonisering af undervisningsområdet. Dette blot som eksempel. 

 

En kontrakt mellem en folkevalgt bygdebestyrelse og en ditto kommunalbestyrelse, bør gælde i hele 

valgperioden. Såfremt der kan forhandles nye vilkår hvert år, forrykkes magtbalancen mellem 

kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne. Styrelsesloven fastslår entydigt, at det er 

kommunalbestyrelsen der ansvaret for den samlede kommunes styring.  

 

Indstilling: 

 

Kommunalbestyrelsen bedes godkende det nye kontraktgrundlag, så det kan træde i kraft 1. 

januar. 

 

Der vil blive udsendt en vejledning og uddybning af kontraktens bestemmelser om afrapportering 

og mulighed for selvstændige økonomiske dispositioner hurtigst muligt. 
 

Bilagsmateriale: 

 

1. Ny kontrakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt som indstillet. 

 

Der skal lægges vægt på styrelseslovens § 53, ligesom der skal sikres at 

bygdebestyrelsesformændene er fuldt oplyste om kontraktens indhold og formål. 
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Sag nr. KOM 09-1096 Bilag nr. 009 Journal nr.  

Emne Høring om overdragelse af PPR og VSP. 

 

Sagsfremstilling: 

 

 I forbindelse med høringen i 2008 vedr. overdragelse af PPR og VSP har nogle kommuner ønsket 

yderligere afdækning. På baggrund af det har en arbejdsgruppe arbejdet og Namminersorlutik 

Oqartussat har givet nye oplysninger om antallet af kommunernes ansøgte timer og tildelte timer fra 

Namminersorlutik Oqartussat.  

 

KANUKOKA`s- sekretariat vurderer, at en overdragelse af PPR og VSP-puljen vil styrke det faglige 

arbejde, samt sikre en bedre koordinering og en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Fra 

KANUKOKA` sekretariat anbefales derfor at PPR og VSP-puljen overgår til kommunerne pr. 1. juli. 

2010.  De ønsker også at bemærke at de midler der er afsat til området i Finansloven følger med ved 

overdragelsen.  

 

På Inatsisartut`s efterårssamling 2009 behandles ændring af Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 

om folkeskolen`s § 31, denne har været til høring i juni 2008. Denne ændring sikrer at kommunerne kan 

overtage PPR. Forordningsændringens ikrafttrædelsestidspunkt fastsættes ved af en Naalakkersuisut 

herom udstedt bekendtgørelse. 

 

På finanslov 2010 er optaget følgende midler til de to områder: 

 
PPR  

  

Fordelt i bloktilskudsmodel (i 1.000 kr.) 

Sydkommunen 953.621 

Øst-vest Kommunen 2.247.976 

Midtkommunen 1.188.788 

Nordkommunen 2.402.614 

 6.793.000 

  

Vidtgående specialundervisning 

  

Fordelt i bloktilskudsmodel (i 1.000 kr.) 

Sydkommunen 7.414.044 

Øst-vest Kommunen 17.477.163 

Midtkommunen 9.242.377 

Nordkommunen 18.679.416 

 52.813.000 

  

Det vil være en forudsætning for overtagelsen af områderne, at midlerne til vidtgående 

specialundervisning fordeles efter konkrete antal elever med behov og ikke efter 

bloktilskudsmodellen. 
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Indstilling: 

 
Bestyrelsen anbefaler, at området overgår til kommunerne pr. 1. juli 2010. Børne- og 

kulturudvalget behandler sagen umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet. Deres indstilling 

vil foreligge til mødet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilagsmateriale: 

 

1. Materiale fra Kanukoka. 

 

Beslutning: 

 

Kommunalbestyrelsen indstiller at området for vidtgående specialundervisning overtages som 

forelagt. 

 

For så vidt angår PPR, vil kommunalbestyrelsen anmode KANUKOA om yderligere 

forhandling, idet det er kommunens vurdering, at der skal tilføres kommunen minimum 6 mio. 

til driften af PPR. 
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Sag nr. KOM 09-1097 Bilag nr. 010 Journal nr.  

Emne Høring om overdragelse af alkoholbehandling. 

 

Sagsfremstilling: 

 

KANUKOKAs bestyrelse har til mødet 15. – 16. oktober 2009 drøftet status på forberedelser af 

overdragelsesområderne. KANUKOKA fremsender hermed ovenstående i høring hos kommunerne, der 

venligst anmodes om at fremsende deres bemærkninger senest onsdag 9. December 2009. 

 

Departementet for Sundheds overordnede økonomiske linje er præciseret som nedenfor, hvor 

KANUKOKA bestyrelses stillingtagen er skrevet med skråskrift. 

 

Udgifter til alkoholbehandling 

 

Ved overdragelse af alkoholbehandling til kommunerne har Selvstyret forudsat, at bevillingerne til 

området, der er foreslået i FFL 2010 til 4.905 mio.kr. overdrages til kommunerne. Der var i FL 2007 og 

FL 2008 afsat 5,3 mio.kr. til opførelse af et nyt Qaqiffiit. Midlerne var afsat til erstatning for det gamle 

Qaqiffiit ved Dronning Ingrids Hospital, som skulle nedrives i forbindelse med udvidelsen af DIH. Til 

erstatning blev Qaqiffiit flyttet til B-1635 i Nuuk. De afsatte midler på 5,3 mio.kr. blev ikke udmøntet i 

2008 og er derfor faldet tilbage til Landskassen. Ved overdragelse af området, overdrages også bygning 

B-1635 på 289 kvadratmeter. Der overdrages også vedligeholdelsesmidler, hvor der er afsat omkring kr. 

80.000 til planlagt vedligeholdelse frem til 2016. 

 

Ved overdragelse af alkoholbehandling fra Selvstyret til kommunerne vil der stadig kun være to 

behandlingsinstitutioner i Grønland, én i Nuuk og én i Ilulissat. Det er Kanukoka’s opfattelse, at der er 

behov for et behandlingssted i hver storkommune.  

 

Grønlands Selvstyres samarbejdsaftale med Frederiksbergcentret inkluderer, at de autoriserede 

alkologer/behandlere i begge Qaqiffiit har mulighed for løbende supervision og efteruddannelse. 

Formålet med dette er at opretholde en etisk standard der sikrer, at patienterne ikke udsættes for 

ukvalificeret behandling. Departementet for Sundhed er fra KANUKOKA blevet forespurgt om 

mulighederne for autorisation af alkologer i Grønland. Departementet har meldt tilbage, at en 

autorisation vil medføre en øget administration og øget behov for ressourcer og at en 

autorisationslovgivning efter departementets mening ikke vil kunne sikre, at kommunerne ikke indgår 

aftaler med behandlere, der ikke modtager supervision og efteruddannelse. Alkoholbehandling i 

Grønland startede i 1995 og er indtil nu ureguleret og trænger til en større evaluering, hvor nutidige 

behov medtages. Der er eksempelvis et stort behov for behandlingstilbud til unge under 18 år med 

begyndende misbrug med behov for tilpassede terapeutiske længerevarende forløb. 

 

Ved eventuel overdragelse af området pr. 1. juli 2010 har Selvstyret meldt ud, at der ikke vil blive afsat 

flere midler end de for 2010 afsatte midler på 4.905 mio.kr, hvilket ikke er tilstrækkeligt set i lyset af, at 

der er behov for behandlingssted i hver storkommune. Der er behov for sikring af etablering af et 

autorisationssystem for alkoholbehandlere. Hvis Departementet for Sundhed fortsat skal varetage 

alkoholbehandlingsområdet, må det indstilles, at Departementet i sin aftale med Frederiksbergcentret 

om supervision og efteruddannelse medtager private alkologer, der af kommunerne benyttes til 

behandlinger lokalt. 

 

Kommunernes bemærkninger vil blive medtaget i den samlede tilbagemelding til Grønlands Selvstyre. 

Kommunerne må påregne, at Grønlands Selvstyre på et senere tidspunkt vender tilbage omkring 

autorisation af alkoholbehandlere samt ønsket om supervision og efteruddannelse af private alkologer, 

som kommunerne benytter. 

 
Indstilling 

 

Sådan som situationen er i dag, mener bestyrelsen ikke, at det er tiden at overtage området. 

Bestyrelsen indstiller derfor, at alkoholbehandling forbliver i Selvstyrets regi, indtil området er 
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reguleret i henhold til behovene. 

 

Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til Kanukoka `s bestyrelses indstilling. Kommunerne 

kan umiddelbart ikke overtage et område der ikke er fuldt finansieret fra selvstyret. Det vil 

medføre øgede kommunale omkostninger. Udvalget for Sociale Anliggende behandler sagen 

umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet, deres indstilling vil foreligge til mødet. 

 

Bilagsmateriale: 

 

1. Materiale fra Kanukoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Kommunalbestyrelsen tiltræder KANUKOA `s indstilling. 
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Sag nr. KOM 09-1098 Bilag nr. 011 Journal nr.  

Emne Høring om overdragelse af døgninstitutioner for børn og unge. 

 

Sagsfremstilling: 

 

KANUKOKAs bestyrelse har til mødet 15. – 16. oktober 2009 drøftet status på forberedelser af 

overdragelsesområderne. KANUKOKA fremsender hermed ovenstående i høring hos kommunerne, der 

venligst anmodes om at fremsende deres bemærkninger senest onsdag 9. december 2009. 

 

Døgninstitutioner for børn og unge 

 

Kommunerne har ønsket, at der i forbindelse med overdragelse af området etableres en 

Fælleskommunal driftsenhed til varetagelse af driften af døgninstitutionerne. Dette ønske har baggrund i 

den ulige geografiske fordeling af døgninstitutionerne og skal sikre koordinering og hensigtsmæssig 

drift af institutionerne. Grønlands Selvstyres Indenrigsafdeling har vurderet, at der i dag ikke findes 

kommunalretlige regler til regulering af fælleskommunale driftsenheder og at væsentlige spørgsmål i 

forhold til bl.a. de enkelte kommunalbestyrelsers kompetence- og ansvarsfordeling samt spørgsmål om 

tilsynet med en sådan driftsenhed og tilsynsmyndighedernes kompetence derfor ikke er reguleret i 

henhold til gældende lovgivning. Indenrigsafdelingen har derfor ikke fundet det forsvarligt at etablere 

en Fælleskommunal driftsenhed på dette grundlag. 

 

Indstilling 

 

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender har i oktober 2009 meddelt, at overdragelse af 

døgninstitutioner for børn og unge tidligst kan ske i 2011, hvilket KANUKOKAs bestyrelse har 

taget til efterretning. Bestyrelsen indstiller, at: 

 

Døgninstitutioner for børn og unge forbliver i Selvstyrets regi, indtil problematikken om 

Fælleskommunal driftsenhed bliver løst 

 

Grønlands Selvstyre meddeles, at lovgivningen må tilpasses således, at det bliver muligt at 

etablere et Fælleskommunalt driftsenhed 

 

Udvalget for Sociale Anliggende behandler sagen umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet, 

deres indstilling vil foreligge til mødet. 

 

Bilagsmateriale: 

 

1. Materiale fra Kanukoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Kommunalbestyrelsen tiltræder KANUKOA `s indstilling. 
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Sag nr. KOM 09-1099 Bilag nr. 012 Journal nr.  

Emne Høring om overdragelse af handicapområdet. 

 

Sagsfremstilling: 

 

KANUKOKAs bestyrelse har til mødet 15. – 16. oktober 2009 drøftet status på forberedelser af 

overdragelsesområderne. KANUKOKA fremsender hermed ovenstående i høring hos kommunerne, der 

venligst anmodes om at fremsende deres bemærkninger senest onsdag 9. December 2009. 

 

Sagsfremstillingen er taget fra Kanukoka, der er efter de mange indstillinger lave et resume af de 

økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Indstilling 

 

En yderligere udsættelse af overdragelse af handicapforsorgen til kommunerne vil virke uheldigt i 

betragtning af et flerårigt ønske fra kommunerne om overtagelse af handicapforsorgen, så 

eksempelvis dobbeltadministration kan ophøre. KANUKOKAs bestyrelse støtter og indstiller 

derfor principielt, at overdragelse af handicapforsorgen sker pr. 1. Juli 2010. Det indstilles dog, at 

døgninstitutioner for handicappede, Videns- og Rådgivningscenter som departementet er i gang 

med at etablere og hvor der til årene 2010-2011 er afsat 13,6 mio.kr. samt personalet i Grønlands 

Repræsentation i Danmark i en overgangsperiode forbliver i Selvstyrets regi, indtil 

problematikken om Fælleskommunal driftsenhed bliver løst. I forbindelse med overdragelse af 

handicapforsorgen ønskes en mere hensigtsmæssig fordelingsmodel, således at bevillingen følger 

den handicappede. I tilfælde, hvor en handicappet flytter til en anden kommune indstilles, at 

bevillingen følger personen og at dette skal stå i en dertil formuleret mellemkommunal aftale. 

 

Takster til handicapdøgninstitutioner 

 

I dag er taksten på de enkelte døgninstitutioner beregnet udfra døgninstitutionens driftsudgifter, hvor 

døgntaksten til Ivaaraq eksempelvis er kr. 2.399. 

 

Det indstilles, at takster til handicapdøgninstitutioner medtages i forbindelse med 

bloktilskudsforhandlingerne, således at samme fremgangsmåde som anvendes til 

Døgninstitutioner for børn og unge bruges ved at finansieringen opdeles i to dele, hvor 50 % 

fratrækkes i kommunernes bloktilskud og de øvrige 50 % finansieres via brugerbetaling fra den 

kommune, der anbringer den handicappede på døgninstitution. 

 

Økonomiske konsekvenser ved overdragelse af døgninstitutioner for handicappede 

 

I dag har Selvstyret 9 døgninstitutioner for handicappede samt 2 handicapsatellitter fordelt i følgende 

kommuner:  

 

Kommune Kujalleq: Ivaaraq samt Det Gule Hus (QAQ) 

Kommuneqarfik Sermersooq: Palleq (PAA), Aaqa og Majoriaq (NUUK) samt Nasippi (TAS) 

Qeqqata Kommunia: Elisibannguaq (MAN) og Gertrud Rask Minde (SIS) 

Qaasuitsup Kommunia: Sungiusarfik Ikinngut (ILU) samt 2 handicapsatellitter (UUM+QEQ) 

 

To forskellige fordelingsmuligheder af finansieringen blev drøftet af bestyrelsen: 

 

Fordelingsmodel 1: Der tages udgangspunkt i den gældende bloktilskuds fordelingsmodel, der er baseret 

på en vægtning af forsørgerbyrde, der ikke nødvendigvis hænger sammen med behovet for anbringelser 

i handicapinstitutionerne. Indsættelsen af den samlede bevilling vil derfor give en skæv fordeling i 

forhold til det reelle behov, hvor nogle kommuner vil modtage et meget højere beløb end de hidtil har 

gjort, medens andre vil modtage et meget mindre beløb. 

 

 



Møde nr. 07/09 – 07/12-09                             Kommunalbestyrelsen. JS  Side 37 af 46 
 

Fordelingsmodel 2: Der tages udgangspunkt i det reelle budget for 2010. Departementet for Sociale 

Anliggender opdeler i forvejen budgettet i byer. Bevillingen deles op i de nye kommuner og 50 % af 

den samlede bevilling fratrækkes bloktilskuddet og sikrer, at driften af institutionerne kører fra årets 

start. Grønlands Selvstyre opkræver de sidste 50 % hos de kommuner, der har anbragt de handicappede 

på institutionerne. Denne model vil tage udgangspunkt i den eksisterende bevilling og fordeling og 

dermed ikke vil belaste kommunerne.  

 

Handicapforsorg, kr. 220.681.000: 

 

Ved overdragelse af handicapforsorgen til kommunerne har Selvstyret forudsat, at bevillingerne til 

området, der er foreslået i FFL 2010 til kr. 220.681.000 overdrages til kommunerne. Bevillingerne 

gælder for handicappede i Grønland og Danmark, hvor ca. halvdelen vedrører Danmarks-klienterne.  

 

Det indstilles, at de afsatte midler på handicapforsorg på kr. 220.681.000 overdrages til 

kommunerne, men at de 3 konsulenter i Grønlands Repræsentation i Danmark i en 

overgangsordning forbliver under Departementet for Sociale Anliggender, indtil der findes en 

alternativ løsning på kommunernes oprindelige ønske om Fælleskommunal driftsenhed. 

 

Hensatte midler, kr. 16.373.587: 

 

Siden 2006 har der været hensatte ubrugte midler, der i dag er på kr. 16.373.587. 

 

På nuværende tidspunkt kan det ikke afklares, hvilket beløb de ikke færdigbehandlede ankesager 

vil andrage. Iflg. Det Sociale Ankenævn er der fra 2007-2009 sket afgørelser i 68 ankesager, der 

har kostet Selvstyret kr. 5.678.931. Iflg. Ankenævnet er der stadig 66 uafsluttede ankesager. Det 

indstilles derfor, at de hensatte midler ikke overføres før alle ankesager er færdigbehandlet. 

 

Personale i Departementet, kr. 1.557.000: 

 

Svarer til 4,5 ansatte.  

 

Det indstilles, at de 4,5 personale overdrages. Handicapforsorgen er et område, der kræver store 

ressourcer af økonomi/bogholderifunktionen og da Departementet ikke har medtaget denne del, 

indstilles det at midler benyttet til dette område også følger med.  

 

Tilbageførte midler, kr. 7.060.083: 

 

Midler, der er tilbageført landskassen. Departementet for Sociale Anliggender har foreslået, at der i 

forbindelse med overdragelse af handicapforsorgen tilbageholdes en del midler til den gruppe 

handicappede, som kommunerne i enkelte tilfælde må placere i Danmark. Det drejer sig om særligt dyre 

anbringelser, hvor omkostningerne til 1 handicappet kan beløbe sig op til 6 mio.kr. årligt.  

 

Grønlands Repræsentation i Danmark har oplyst, at der for tiden er anbragt 1 person i Danmark 

til en pris på over 5 mio.kr. årligt og denne er anbragt fra Qeqqata Kommunia. Det blev også 

oplyst, at der muligvis sker et par anbringelser i Danmark næste år. Hvis beløbet ikke overdrages 

som et engangsbeløb til kommunerne i forbindelse med forhandlingerne vedrørende 

overdragelserne, kan man tænke sig, at beløbet eventuelt står som bufferpulje til de dyre 

anbringelser i Danmark.  

 

Øvrige driftsmidler, kr. 513.803: 

 

Til driftsmidlerne bruges samme praksis som ved overdragelse af skat og inkasso. Det indstilles 

derfor, at der til lønudgifterne på kr. 1.557.000 lægges 1/3 (kr. 513.803) oveni. 
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Administrationens bemærkninger. 

 

Økonomisk vil en overtagelse af området med fordelingsmodel 2 være fordelagtig og en betingelse for 

kommunal hjemtagelse. Med en fordeling på ca. 50 % til udgifter forbundet med handicappede i 

Danmark og 50 % til beboere i kommunen kan vi formentlig endelig se frem til en bedre dækning af de 

omkostninger til handicapforsorg vi længe har måttet drøfte med familiedirektoratet, stadig uden 

resultat.  

 

Handicapforsorg  

  

Fordelt i bloktilskudsmodel (i 1.000 kr.) 

Sydkommunen 34.560.240 

Øst-vest Kommunen 81.469.030 

Midtkommunen 43.082.935 

Nordkommunen 87.073.276 

 246.185.481 

 

Indstilling: 

 

Udvalget for Sociale Anliggende behandler sagen umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet, 

deres indstilling vil foreligge til mødet. 

 
Bilagsmateriale: 

 

1. Materiale fra Kanukoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Kommunalbestyrelsen tiltræder KANUKOA `s indstilling. 
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Sag nr. KOM 09-1100 Bilag nr. 013 Journal nr.  

Emne Overdragelse af Uummannaq fonden til kommunen. Nye vedtægter. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunen er blevet kontaktet af indenrigs- og bestyrelsesdepartementet, med henblik på en kommunal 

overtagelse den nuværende Uummannaq fond. Fonden er oprindeligt blevet stiftet i forbindelse med 

minedriften i byen, hvor der blev stillet en kapital på 3 mio. til rådighed. Renterne/afkastet fra kapitalen 

kan benyttes til erhvervsfremmende formål i Uummannaq og de tilhørende bygder. 

 

Fondet er hidtil blevet administreret af selvstyret, med en lokalt udpeget bestyrelse, suppleret med en 

repræsentant for GA og HST. Kapitalen udgør i dag ca. 3,25 mio.  

 

Administrationens bemærkninger. 

 

På baggrund af henvendelsen har kommunen udarbejdet et revideret sæt vedtægter for fonden, i lighed 

med den tidligere behandlede sag om Thulefonden. Det drejer især om sammensætningen af 

bestyrelsen, der foreslås sammensat af områdechefen for Uummannaq, erhvervskonsulenten samme 

sted, to medlemmer af kommunalbestyrelsen og endeligt 1 medlem fra direktionen. 

 

Udover ny sammensætning af fondens bestyrelse, er det fundet relevant at præcisere fundatsen mht. 

fondens kapital og de løbende midler den tilføres årligt, og hvoraf der skal/kan ske udlodning. Samtidig 

foreslås det indføjet, at det er kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia der, efter indstilling fra 

fondens bestyrelse, kan godkende ændringer i fundatsen eller ophævelse af fonden. 

 

Indstilling: 

 

Kommunalbestyrelsen bedes udpege 2 medlemmer til fonden, samt et medlem af direktionen. 

 
Bilagsmateriale: 

 

1. Tidligere vedtægter. 

2. Nye vedtægter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Vedtægterne godkendt. 

 

Til bestyrelsen udpeges Karl Kristian Kruse, med Apollo Mathiassen som suppleant. 

 

Med stemmerne 13 for, udpeges Isak Hammond. 5 stemte for Karl Markussen, der udpeges som 

suppleant. 

 

Direktionen udpeger selv deres medlem. 
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Sag nr. KOM 09-1101 Bilag nr. Ingen Journal nr.  

Emne Beslutning om mødedatoer, 2010. 

 

Sagsfremstilling: 

 

I henhold til styrelsesloven, skal kommunalbestyrelsen på det sidste møde vedtage mødedatoer for 

næste år. Der er fremsat følgende forslag: 

 

Kommunalbestyrelsen: 

 

22. februar, 26. april, (regnskab 2009), 14. juni, (rammebudget 2010), 13. september, 11. oktober, (1. 

behandling budget 2010), 22. november, (2. behandling budget 2010). 

 

Økonomiudvalget: 

 

18. januar, 8. februar, 15. marts, 12. april, 31. maj, 9. august, 30. august, 27. september, 1. november, 

13. december. 

 

Der planlægges for 3 fysiske møder mellem udvalgsformænd, direktion og områdechefer, 23. februar, 

14. juni og 14. september.  

 

Det forudsættes at alle stående udvalg afholder minimum 1 møde i andre byer end Ilulissat. 

 

Indstilling: 

 

Kommunalbestyrelsen bedes godkende mødedatoerne for 2010. 

 

Bilagsmateriale: 

 

Ingen bilag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt som indstillet, med følgende bemærkninger: 

 

At kommunalbestyrelsen afholder mindst et møde i en anden by end Ilulissat. 

 

At udvalgsformænd og direktion mødes én gang i løbet af året. 

 

At de stående udvalg afholder mindst to møder i en anden by end Ilulissat. 

 

At økonomiudvalget bemyndiges til at ændre mødedatoerne. 
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Sag nr. KOM 09-1102 Bilag nr. 014 Journal nr.  

Emne Revisionsberetning for områder, 2009. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestyrelsen har modtaget revisionens, (BDO/KR), bemærkninger til den seneste gennemgang 

af alle områder, dog eksklusiv Qaanaaq. Bemærkningerne er ifølge sædvanlig aftale, ligeledes sendt til 

tilsynsmyndighederne. 

 

Tilsynsmyndigheden har bedt kommunen redegøre for de tiltag der er iværksat for at imødekomme 

revisions bemærkninger om afstemning af bankkonti, afstemning af statuskonti og kassekontrol.  

 

1. Kassekontrol, (KAN).  Direktionen har sikret at området fremover udfører kassekontrol i henhold 

til kasse- og regnskabsregulativet. 
2. Afstemning af statuskonti, (AAS, KAN, QEQ, QAS). En del af de differencer der er på disse konti, 

skyldes overgangen fra ultimo 2008 til primo 2009, hvor data fra de 8 gamle kommuner blev 

overført til en samlet base. Oprydningen har været i gang siden medio 2009 og vil være færdig 

ultimo 2009. Opgaven har været en stor udfordring, da ikke alle 8 områder har brugt en 

standardiseret opbygning af konto 9. Områderne bistås i fornødent omfang af stabsfunktionen og 

revisionen. 
3. Afstemning af bankkonti, (AAS, KAN, QEQ, QAS). Enkelte meget store poster, (primært i AAS), 

skyldes overgangen til det centrale lønsystem. Disse er ryddet op. De øvrige afstemninger er 

igangsat og er færdig primo december. Her efter lukkes alle områdernes konti og alt afregning af 

debitorer/kreditorer sker centralt.  
 
Generelt skal det bemærkes, at det har været og stadig er en meget stor udfordring at sammenlægge 8 

økonomier til én. Der har været 8 forskellige kontoplaner og 8 forskellige måder at bogføre og 

afstemme på. 

 

Det er direktionens forventning, at oprydningen er tilendebragt ultimo 2009 og der fra 2010 vil ske en 

fuldstændig ensartet håndtering af økonomiske forhold, med en centralisering af bogholderi- og 

lønfunktionerne. De nødvendige forretningsgangsbeskrivelser, der udgør bilagene til kommunens kasse- 

og regnskabsregulativ er under udarbejdelse i samarbejde med revisionen. 

 

Indstilling: 

 

Kommunalbestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. 

 
Bilagsmateriale: 

 

1. Revisionsrapport. 

2. Skrivelse fra tilsynsmyndigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Taget til efterretning, med en bemærkning om at det er uacceptabelt at der ikke er afstemt 

statuskonti. Der skal rettes op på forholdet meget hurtigt. 
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Sag nr. KOM 09-1103 Bilag nr. 015 Journal nr.  

Emne Ansøgning om alkoholbevilling, Aasiaat. 

 

Sagsfremstilling: 

 

I forbindelse med planer om spisested ansøger Flemming Jakobsen og Bjarne Jespersen om 

alkoholbevilling type B. Spisestedet indrettes på adressen B-761 Qaqqap Tunua 36 i Aasiaat by. Lokalet 

har tidligere været anvendt som klublokale for Marineforeningen samt kiosk, hvor der i begge tilfælde 

er givet alkoholbevilling. 

 

I lokalplanen for A 14 fremgår det, at området bl.a. kan anvendes til forretning. Spisesteder indgår 

under definitionen ”forretning”, hvorfor der ikke er nogen hindring for udstedelse af bevilling. Aasiaat 

by har reelt ingen spisesteder, hvorfor det vil være en gevinst for byens indbyggere samt gæster. 

 

Indstilling: 

 
Kommunalbestyrelsen bedes godkende ansøgningen om alkoholbevilling, type B. 

 
Bilagsmateriale: 

 

1. Ansøgning med bilag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt som indstillet. 
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Sag nr. KOM 09-1104 Bilag nr. 016 Journal nr.  

Emne Ny vedtægt for garnfiskeri i Uummannaq. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Tidligere Uummannaq Kommune havde udarbejdet en kommunalvedtægt som skulle stramme op 

omkring betingelserne for garnfiskeriet ved Uummannaq. For at kunne gøre kommunalvedtægten 

gældende kræves der underskrift dels af Borgmesteren samt kommunaldirektøren og dels af 

Landsstyremedlemmet for fangst og fiskeri. Dette er imidlertid aldrig blevet effektueret, grundet den 

lange sagsbehandlingstid i direktoratet.  

 

Til trods for at vedtægten aldrig er blevet stadfæstet, har ”brugerne”, lokale fiskere, respekteret 

vedtægtens bestemmelser.  

 

I forbindelse med stop for fiskeriet i Uummannaq området i efteråret 2009, har vedtægten atter været i 

spil og det har undret at vedtægten ikke kunne gøres gældende med omgående virkning. Dermed kunne 

meget af den debat der har været i forbindelse med stor for fiskeriet have været undgået. 

 

Der er nu udarbejdet en revideret vedtægt, med samme indhold, men tilpasset den nye kommunes 

formalia. 

 

Medlem af Naalakkersuisut Ane Hansen har overfor brugerne i Uummannaq tilkendegivet, at hvis der 

udarbejdes en ny kommunalvedtægt ville man overveje at åbne op for garnfiskeriet i Uummannaq før 

1januar 2010. 

 

Indstilling: 

 
Kommunalbestyrelsen bedes godkende vedtægten, vedlagt som bilag, og oversende den selvstyrets 

godkendelse. 

 
Bilagsmateriale: 

 

1. Vedtægt for garnfiskeri, Uummannaq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt som indstillet. 
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Orienteringssager: 

 

Indtrædelse efter endt orlov. 

Borgmesteren har på vegne af kommunalbestyrelsen godkendt at Naja Petersen, Isak Hammond og 

Hans Aronsen sker med virkning fra 1. december. Med deres indtræden udtræder Jens Immanuelsen, 

Inge Marie Rosing og Jens Madsen.  

 

Nordatlantisk Venture. 

I henhold til konklusionerne på sidste økonomiudvalgsmøde, har NV henvendt sig til selvstyret for en 

afklaring af lovgivningen omkring kommunalt engagement i et fælles boligselskab. Der er ingen 

forhindringer for at kommunen er medejer af et selskab, hvor i mod der udestår en afklaring af hvorvidt 

kommunen kan indskyde kapital i selskabet i form af boliger. Dette forventes afklaret inden udgangen 

af 2009. 

 

Besøg i Fredericia, Odense og Esbjerg. 

I anledning af 40 års jubilæet for udveksling af 5. klasser mellem Ilulissat og Fredericia, blev 

kommunen inviteret til udgivelsen af en bog der fortæller historien. Ud over deltagelse og modtagelse af 

bogen ved en reception, blev opholdet i Danmark udnyttet til en række andre møder og forhandlinger. 

 

Nedenstående er resultatet af drøftelserne med OCD og deres samarbejdspartnere. 

 

1. Det er aftalt at vi arrangerer et seminar i Ilulissat/Aasiaat primo næste år. På seminaret skal vi 

drøfte og gerne opnå enighed om konkrete handlingsplaner i form af bistand til uddannelser til 

råstofsektoren. Seminaret skal også gerne bringe interesserede danske virksomheder med 

knowhow inden for sektoren i kontakt med lokale virksomheder der kan bidrage med deres 

kendskab til lokale forhold og kompetencer. 

2. Kommunens uddannelsessektor vil allerede i år kontakte AMU Center Vest for en afklaring af 

uddannelsesbehovet inden for de mest fundamentale kompetencer. Det er vores håb at AMU 

kan bidrage med lærerkræfter til at styrke indsatsen for en kompetenceudvikling inden for 

sektorens efterspørgsel af personale til grundydelser i forbindelse med 

efterforskningsaktiviteter. AAS er allerede i gang med vinteraktiviteter der skal styrke 

kommunens grundlag på området. ILU vil følge efter i løbet af vinteren. 

3. Der skal i særlig grad fokuseres på uddannelse i engelsk. Her vil AMU og kommunens 

uddannelsessektor arbejde for at dette kan lade sig gøre via fjernundervisning på 

uddannelsessøgendes egne computere, alternativt tilgang til kommunale 

uddannelsesfaciliteter. 

4. Jens Jensen/EMJ sørger for en afklaring af lokale virksomheders kompetencer, ”hvidbog”, i 

samarbejde med de lokale erhvervsfora og kommunen. Hvidbogen danner udgangspunkt for 

det kommende samarbejde med danske virksomheder på råstofområdet. Når afklaringsarbejdet 

er afsluttet, skal der udarbejdes en præsentationsfolder der kan benyttes som salgsmateriale 

over for efterforskningsselskaberne. 

5. Det er meget vigtigt at de selskaber/personer der kan bistå med at støtte etablering af service 

til sektoren får et fysisk indtryk af de forhold der skal opereres under. De bør derfor inviteres 

til seminaret, eller alternativt have mulighed for at besigtige de to byer fysisk.  

 

I forhold til venskabsbysamarbejdet mellem ILU og Fredericia og det tilsvarende mellem UPE og 

Odense, er det aftalt at der skal ske en udveksling af erfaringer og konkret bistand i forhold til UPE `s 

påbegyndte udveksling af elever. 

 

Det er også aftalt at der skal ske et forsøg på bistand fra Odense på at levere alkoholbehandling via 

telekonference til især mindre byer og bygder i kommunen. Dette vil blive aftalt mellem staben for det 

sociale område og Odenses regionale misbrugscenter. 

 

Noget tilsvarende gør sig gældende omkring sundhedssektoren, hvor der er forhandlinger i gang mellem 

Odense og Sundhedsvæsenet på telemedicinområdet. 
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Det er også aftalt at der mellem staben for det sociale område og Fredericia/Odense kan tilbydes 

psykologhjælp via telekonference og teletolkning, med bistand af det grønlandske hus i Odense. De 

nærmere betingelser, herunder etablering af de nødvendige linjer i kommunen skal afklares forinden 

forsøget kan igangsættes. 

 

Endvidere er det aftalt at kommunen kan trække på Odenses erfaringer inden for udvikling af alternativ 

energi, med henblik på at få etableret alternative energiformer, især i bygderne og de mindre byer, hvor 

der ses den umiddelbart største effekt. 

 

Sprognævnets udtalelse om kommunens officielle navn. 

Se vedlagte bilag.  

 

Rapporter fra INI A/S om status på de kommunale boliger, 3 kvartal 2009.  

Der er modtaget afrapportering fra de 6 områder. Alle vedlagt som bilag. AAS og UPE overgår i 

december til boligselskabets administration. Rapporterne giver kun anledning til få bemærkninger om 

mulighed for yderligere fraslag af ejendomme i de områder hvor der er for mange boliger der ikke kan 

lejes ud og som derfor bør forsøges afhændet. 

 

Afrapportering, Destination Avannaa.  

Der er udarbejdet rapport over selskabets aktiviteter frem til september 2009. Herunder en særskilt 

rapport over samarbejdet med departementet. Begge rapporter er vedlagt som bilag. 

 

Etablering af råd og nævn. 

Alle områder har fået tilsendt vedtægter for handicapråd og ældreråd. Disse er under etablering. Det 

samme gælder forbrugerudvalg, hvor alle forventes oprettet inden årets udgang. Det er ligeledes 

besluttet at oprette lokale fangst- og fiskeriråd, med reference til det stående udvalg som høringspart. 

 

Modtagne forslag: 

 

Der er modtaget en del henvendelser fra bygdebestyrelserne om ønsker til anlæg og generelle tiltag. 

Alle disse er sendt de stående udvalg og stabsfunktionerne, der vil sikre de medtages i den generelle 

sagsfremstilling til budget 2010, eller besvare dem direkte. 

 

Forespørgsler: 

 

Bendt Kristiansen har forespurgt om følgende emner: 

 

Hvornår foretages der høring af det kontorcirkulære overgangsudvalget vedtog i 2008?  

 

- Det er sendt i høring i de 8 samarbejdsudvalg, forventes behandlet i FSU i januar 2010. 
 

Hvornår udarbejdes der en ny personalepolitik og hvornår inddrages personalet? 

 

- Der forventes ansat e HR chef 1. januar. Det være vedkommendes første opgave at sørge for 

udarbejdelsen a en fælles personalepolitik. SU og FSU vil naturligt blive inddraget. 
 
De to andre forespørgsler er medtaget i dagsordenen, fundraiser er med i budget 2010 og punktet om 

venskabsbyer er medtaget. 
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Underskriftsblad: 

 

 


