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PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Beslutning:

PKT. 2. ORIENTERING FRA BORGMESTEREN
Beslutning:

PKT. 2.a ORIENTERING FRA UDVALGSFORMÆND
Beslutning:

PKT. 3. ØKONOMISK STATUS
Samlet status & regnskab til og med 03.05.2021.
Regnskabsmæssig balance pr. primo 03.05.2021 for Kommune Kujalleq
Lovgrundlag: I henhold til budget- og regnskabslovens § 41.
Økonomi: Som beskrevet i bilagene.
Direktionens indstilling: At den økonomiske fremlæggelse tages til efterretning.
Beslutning:

PKT. 4. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER
Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer pr.03.05.2021. samt
• top-10-liste af offentlige virksomheder med restanter
• tilgodehavender fra ansatte med månedsløn & timeløn
• tilgodehavender fra folkevalgte (ingen restancer)
Lovgrundlag: I henhold til budget- og regnskabslovens § 41.

4

Dagsorden
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 03
Økonomiske konsekvenser:
Direktionens indstilling: Tages til efterretning.
Beslutning:

PKT. 5 BDO REVISIONSBERETNING NR. 35.
Til beslutning ☐

Til orientering ☒

Udvalg: Økonomiudvalg
Udvalgsformand: Borgmester Kiiki P. Isaksen
Forvaltning: Økonomisk afdeling
Forvaltningschef: Kim J Rosendahl
Sagsresumé: Løbende revisionsberetning nr. 35 fra BDO selvstyreregnskab 2019.
Tidligere beslutninger: Økonomiudvalg har ved møde nr. 4 behandlet sagen.
ØPU-beslutning: Tages til efterretning, og der strammes op på områderne med bemærkninger.
Direktionens indstilling: Tages til efterretning
Beslutning:
Sagsfremstilling
Beretning nr. 35 samt forslag til besvarelser af beretning fra de berørte områder i Kommune Kujalleq.
Revision af selvstyreområderne i Kommunens regnskaber for året 2019
Henviser til vedhæftet filer – Beretninger, erklæringer og ledelsespåtegning samt besvarelser
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering: Ingen økonomisk konsekvens
Lovgrundlag: Budget- & regnskabslovens § 43
Faglig vurdering – At berørte områder i den kommunale administration tilretter sig og løser de opgaver og bemærkninger som revisionen har noteret.
Bemærkninger fra økonomisk sekretariat: Indstilles oversendt til Kommunalbestyrelsen med anbefaling
Borgerinddragelse/ kommunikation: Hjemmeside
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Det videre forløb: - Når sagen har været igennem kommunalbestyrelsen, skal materialet fremsendes til Selvstyrets indenrigskontor samt på Kommunens Hjemmeside.

PKT. 6 BDO REVISIONSBERETNING NR. 36.
Til beslutning

Til orientering X

Udvalg: Økonomiudvalg
Udvalgsformand: Borgmester Stine Egede
Forvaltning: Økonomisk afdeling
Forvaltningschef: Kim J Rosendahl

Sagsresumé: Løbende revisionsberetning nr. 36 fra BDO Kommunal regnskab 2019.
Tidligere beslutninger: ingen
ØPF-Indstilling: Tages til efterretning, og der strammes op på områderne med bemærkninger.
ØPU-Beslutning: Tages til efterretning
Direktionens indstilling: Tages til efterretning

BESLUTNING:

Sagsfremstilling
Beretning nr. 36 samt forslag til besvarelser af beretning fra de berørte områder i Kommune Kujalleq.
Revision af årsregnskab 2019 for Kommune Kujalleq regnskaber for året 2019
Henviser til vedhæftet filer – Beretninger, erklæringer og ledelsespåtegning samt besvarelser
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering: Ingen økonomisk konsekvens
Lovgrundlag: Budget- & regnskabslovens § 43
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Faglig vurdering – At berørte områder i den kommunale administration tilretter sig og løser de opgaver og bemærkninger som revisionen har noteret.
Bemærkninger fra økonomisk sekretariat: Indstilles oversendt til Kommunalbestyrelsen med anbefaling
Borgerinddragelse/ kommunikation: Hjemmeside
Det videre forløb: - Når sagen har været igennem kommunalbestyrelsen, skal materialet fremsendes til Selvstyrets indenrigskontor samt på Kommunens Hjemmeside.

PKT. 7. BUDGETRAMMEFORSLAG FOR BUDGETÅR 2022 SAMT OVERSLAGSÅR
Til beslutning X

Til orientering

Udvalg: Økonomiudvalg
Udvalgsformand: Borgmester Stine Egede
Forvaltning: Økonomisk afdeling
Forvaltningschef: Kim J Rosendahl
Sagsresumé: Budgetramme 2022 samt overslagsår
Tidligere beslutninger: ingen
ØPF-Indstilling: Det skal anbefales at de foreliggende udkast godkendes, og fremsendes til kommunalbestyrelsen til viderebehandling.
ØPU- Beslutning: Indstilling godkendt
Direktionens indstilling: Indstilles til godkendelse
BESLUTNING:
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet udkast til de nødvendige igangsættelsesbeslutninger omkring udfærdigelsen af
budget 2022, således foreligger følgende udkast:
•
•

Udkast til budgetrammer for 2022
Udkast til budgetplan 2022
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Henviser til vedhæftet filer Udkast af budgetrammer fordelt på udvalg.
Baggrund: Budget- & Likviditet for budget 2021 samt forventet Løn- & prisfremskrivning
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering: Ingen økonomisk konsekvens
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 20.
Faglig vurdering – At de politiske udvalg arbejder videre på givet budgetrammer for 2022

Bemærkninger fra økonomisk sekretariat: Det skal anbefales at de foreliggende udkast godkendes, og fremsendes til kommunalbestyrelsen til viderebehandling.
Borgerinddragelse/ kommunikation: Opstart med udarbejdelse af budget 2022.
Det videre forløb: - Udgangspunkt i budgetrammer 2022, ville være grundlaget for det videre arbejdet med at få vurderet og gennemgået rammer og tilpasse disse tal til Kommunalbestyrelsens mål
og strategi. – Udgangspunktet er budgetplan for 2022.

PKT. 8. REGNSKAB 2020
Til beslutning ☐

Til orientering ☒

Udvalg: Økonomiudvalg
Udvalgsformand: Borgmester Kiista P. Isaksen
Forvaltning: Økonomisk Forvaltning
Forvaltningschef: Kim J. Rosendahl
Sagsresumé:

Økonomisk Forvaltning har udarbejdet et foreløbigt regnskab for 2020. Der er tale om et foreløbigt regnskab,
da alle posteringer ikke er på plads endnu, ligesom kommunens revisor heller ikke har været at besigtige regnskabet.
Regnskabsresultatet netto 2020 fremgår p.t. et underskud på kr. 2.2 mio. mod et budgetmæssigt forventet overskud på kr. 18. mio.
Der henvises til vedhæftet redegørelse af regnskabet og der arbejdes stadigvæk på at få et samlet de sidste data.
Da resultatet ikke er tilfredsstillende, med baggrund i forskellige forhold, skal hvert udvalg fremlægge en
forklaring og redegørelse over de regnskabsmæssige resultater.

ØPF-Indstilling:
• At regnskabet for 2020, tages til efterretning, og hvor årsberetning for 2020 afventes til næste Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.
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•

At plan omkring central regnskabsafdeling i Økonomiafdelingen godkendes, så der kan arbejdes videre på sagen med deadline til den 1. august 2021

ØPU-Beslutning:
Tages til efterretning.
Direktionens indstilling:
At regnskabet tages til efterretning og at plan omkring central regnskabsafdeling i økonomiafdelingen godkendes.
Beslutning:

Sagsfremstilling
Henviser til vedhæftet filer
Baggrund: Råudkast af regnskab 2020.
Faktiske forhold: Redegørelse af status og hvor der arbejdes videre med endelig årsopgørelse for
2002
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering: Det skal overvejes ud fra regnskabsresultatet for 2020,
at der vil og skal ske ændringer, for at undgå et merforbrug, men at der holdes en meget stram Økonomisk politik i Kommune Kujalleq.
Lovgrundlag: Budget- og regnskabsloven § 42.
Faglig vurdering – Løsningsforslag. – at der udarbejdes en central regnskabsafdeling i Økonomiafdelingen, så der bliver bedre koordination af opgaver omkring budget og regnskaber m.m.
Bemærkninger fra økonomisk sekretariat:
Borgerinddragelse/ kommunikation: ingen p.t. før årsberetning for 2020 ligger klar med bemærkninger fra øvrige områder m.m.
Det videre forløb: - Der arbejdes videre på at færdiggøre regnskab 2020 hvor denne skal fremlægges overfor Økonomiudvalget den 21. april samt kommunalbestyrelsen den 19. maj 2021, og at der
samtidig arbejdes på en central regnskabsafdeling inden. 1. august
Bilag:
1. Sagsfremstilling regnskab 2020
2. Notat om central Økonomifunktion
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PKT. 9 ENDELIG GODKENDELSE AF ’KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 TIL HOTELFORMÅL I QAQORTOQ
Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog d. 17.02.2021 ´Forslag til ´Kommuneplantillæg nr. 20 til hotelformål
i Qaqortoq´ og at dette blev sendt i 8 ugers offentlig høring inden endelig godkendelse. Denne sluttede d. 20. 04.2021.
Forslaget til kommuneplantillægget har nu været i offentlig høring, og der ikke kommet nogen indsigelser.
Lovgrundlag
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
Faktiske forhold
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget er vedlagt som bilag 1.
Bæredygtighed:
Kommuneplantillæggets indhold og bestemmelser lever fuldt op til kommunalbestyrelsens målsætninger om en udvikling i turismetiltag og bæredygtighed.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Samtlige anlæg, indeholdt i planen, vil skulle finansieres af bygherrerne selv. Der vil således ikke
være økonomiske forpligtelser for kommunen forbundet med en realisering af planen. Der vil eventuelt senere kunne blive tale om kommunens deltagelse i renovation, snerydning og adgang til busforbindelse.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det har været hensigtsmæssigt, at skabe det fornødne plangrundlag for
at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel af bynære arealer til turismeformål. Så snart lufthavnen realiseres i Qaqortoq, vil der automatisk skabes behov for en betydeligt større overnatningsog indkvarte-ringskapacitet.
Bilag:
Bilag 1: ´Kommuneplantillæg nr. 20 for et område til Hotel-formål i Qaqortoq´
Kortbilag 1: Bebyggelsesplan
FTM-Indstilling
•
•
•

at Kommuneplantillæg nr. 20 endeligt godkendes af Udvalget for Teknik og Miljø
at UTM efter godkendelse videresender Kommuneplantillæg nr. 20 til endelig godkendelse i
ØU og KB
at Kommuneplantillæg nr. 20 efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse offentligt
bekendtgøres
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UTM-Beslutning:
ØPU-Beslutning: Godkendt
Direktionens indstilling: Indstilles til godkendelse

Beslutning:

PKT. 10. ANSØGNING OM MIDLER TIL AFFALDSPAKKEMASKINE TIL QAQORTOQ
Til beslutning ☒

Til orientering ☐

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Udvalgsformand: Monica Dorph
Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltning
Forvaltningschef: Mike Kristiansen
Sagsresumé:
Teknik- og Miljøforvaltningen ansøger om midler til indkøb af pakkemaskine til Qaqortoq, for at
kunne udskibe forbrændingsegnet affald til godkendt modtager, og for snarest at kunne nedlukke
forbrændingsanlægget i Qaqortoq, idet emissionerne fra anlægget ikke overholder EU’s
grænseværdier.
Tidligere beslutninger:
Sagen har tidligere været behandlet i UTM, der ønskede sagen genbehandlet, når der forelå mere
end 1 tilbud.
FTM-Indstilling:
Prisen

at udvalget bevilger 3.910.000 kr. til indkøb af en Flexus new Breeze pakkemaskine.
er inklusiv 7 dages oplæring i brug af udstyret.

UTM-Beslutning: Indstilling godkendt
ØPU-Beslutning: Godkendt
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt
Beslutning:
Sagsfremstilling
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Kommune Kujalleq er indtrådt i det fælleskommunale affaldsselskab ESANI A/S, der står for at opføre 2 nye miljøgodkendte affaldsforbrændingsanlæg, der skal aftage forbrændingsegnet affald fra
blandt andet Kommune Kujalleq.
Forbrændingsanlæggene forventes at kunne ibrugtages i Sisimiut i år 2022 og i Nuuk i år 2023.
Medlemskommunerne har i mellemtiden til opgave, at indkøbe det nødvendige udstyr, således at
kommunerne er klar til at udskibe det forsvarligt emballerede affald, så snart ESANI A/S er klar til
at modtage affaldet.
Størstedelen af det forbrændingsegnede affald i Kommune Kujalleq produceres i Qaqortoq, idet der
her er den største koncentration af indbyggere. Der produceres gennemsnitlig ca. 2.515 ton forbrændingsegnet pr. år.
I Qaqortoq er der et forbrændingsanlæg, som kommunen gør alt for at holde i drift, på trods af at en
teknisk gennemgang af anlægget udført i 2015 af B&W Vølund, pegede på, at anlægget er nedslidt
og ikke vil kunne komme til at overholde EU’s grænseværdier:
”Ingen af de (i rapporten red.) beskrevne tiltag vil bringe anlægget i nærheden af at kunne opfylde
EU-direktivets krav til emissioner for affaldsforbrændingsanlæg. Alene volumen af efterforbrændingskammeret giver ikke mulighed for at opfylde EU-direktivets krav om 2 sekunders opholdstid
ved 850 °C. En ombygning/modifikation af efterforbrændingskammerets volumen, så en opholdstid
på minimum 2 sekunder ved 850 °C opnås, er ikke mulig for rimelige midler i forhold til det samlede anlægs status:”
Selvstyrets Anlægssektorplan for affaldsområdet 2015 peger desuden på, at forbrændingsanlægget i
Qaqortoq udsender giftige emissioner, herunder blandt andet dioxiner. Ved de seneste målinger udført af Teknologisk Institut i 2001/2002 havde Qaqortoq forbrændingsanlæg en udledning på mere
end 120 gange over EU's grænseværdier, se bilag 1. Dioxin dannes blandt andet ved forbrændingsprocesser. Dioxin kan blandt andet være både kræftfremkaldende og resultere i fosterskader, nedsat
immunforsvar samt reduceret forplantningsevne (Wiborg, Knutson, Andersson, & Büchert, 2008, s.
15-16).
Teknik- og miljøforvaltningen har flere gange modtaget klager over sodnedfald og lugtgener fra
forbrændingsanlægget. Seneste klage var i år 2020, hvor en bekymret forældre i børnehaven
Aqqaluk oplyste, at vedkommende jævnligt måtte vaske sit barn efter afhentning, idet den udendørs
legeplads bliver tilsodet, når vinden fører røg fra forbrændingsanlægget hen over byen. En samtale
med lederen og souschefen i Aqqaluk bekræftede, at disse til tider må afvaske legepladsen, inden
børnene bliver lukket ud for at lege, ligesom børnene også til tider bliver lukket inden for, og institutionens vinduer bliver lukket, når de ansatte oplevede lugtgener fra forbrændingsanlægget. Se bilag 2 vedr. klager over sod- og lugtgener.
På baggrund af de kendte risici der er forbundet med udledning af miljøgiftige stoffer fra et forbrændingsanlæg, der overskrider EU’s grænseværdier, finder Teknik- og Miljøforvaltningen det
særligt nødvendigt, at der afsættes midler til, at indkøbe det nødvendige pakkeudstyr, således at forbrændingsegnet affald hurtigst muligt kan blive udskibet til bortskaffelse ved Miljøgodkendte forbrændingsanlæg, indtil de nye fælleskommunale forbrændingsanlæg er klar til at modtage det forbrændingsegnede affald.
Baggrund:
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Som beskrevet under afsnittet Sagsfremstilling.
Faktiske forhold:
Forbrændingsanlægget i Qaqortoq er stærkt nedslidt og køre med konstante nedbrud og efterfølgende dyre reparationer. Alene i år 2020 har det været nødvendigt at bortskaffe ca. 700 ton forbrændingsegnet affald, herunder blandt andet dagrenovation og byggeaffald via permanent deponering
på genbrugspladsen (dumpen), idet forbrændingsanlægget ikke er i stand til at bortskaffe den indkomne mængde affald.
Det bør bemærkes, at der gennem de seneste 5 år og 2 måneder har været et samlet forbrug på over
5 mio. kr. alene forbundet med reparation og vedligeholdelse af forbrændingsanlægget i Qaqortoq.
Se tabel 1.
ØKONOMI FOR REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE AF FORBRÆNDINGSANLÆGGET
I QAQORTOQ
ÅR
FAKTISK FORBRUG I KR.
2021 – til og med 01-03-2021
64.004
2020
1.380.407
2019
733.320
2018
1.136.591
2017
1.227.325
2016
1.140.082
I ALT
5.681.729 KR.

Tabel 1: Uddrag af balance fra WINFORMATIK af konto 68-05-20-22-00 (Reparation og vedligeholdelse)

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering:
Tilbud 1
Pris Flexus new Breeze inkl. 7 dages oplæring:
Estimeret fragtpris:
10 % ekstra til uforudsete udgifter:
I alt:
3.910.000 kr.

3.380.000 kr.
175.000 kr.
355.000 kr.

Tilbud 2
2 stk. Presto Kanalpresse CC50
1 stk. Gøveil G 3010 Wrapper
I alt

548.000 kr.
242.600 kr.
1.338.600 kr.

Tilbud 3
1 stk. Orkel Hi- X Evo

(320.000 Eur.)

2.379.520 kr.
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Lovgrundlag:
•
•

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald

Faglig vurdering – Løsningsforslag.
Tilbud 1 – Flexus new Breeze:
Med Flexus new Breeze er arbejdsgangen den nemmeste, idet personalet blot skal smide affald ned
i en tragt. Affaldet indpakkes automatisk, og er direkte herefter klar til at blive udskibet. Maskinen
er egnet til at pakke alt det forbrændingsegnede affald, der produceres i Qaqortoq.
Tilbud 2 – Kanalpresser og wrapper:
For at kunne følge med de indkomne affaldsmængder, vil det være nødvendigt at investere i 2 kanalpressere samt 1 wrapper. Arbejdsgangen besværliggøres af, at personalet skal trække upakket
presset affald ud af kanalpresseren. Affaldet skal derefter manuelt flyttes over til en wrapper. Først
når affaldet har været igennem wrapperen, er affaldet klar til at kunne udskibes.
Tilbud 3 – Orkel hi-X Evo:
Orkel hi-X Evo minder lidt om tilbud 1, idet affaldet smides igennem en tragt, hvorefter affaldet automatisk bliver pakket ind, og dermed er klar til udskibning.
Den store forskel på tilbud 1 og 3, og årsagen til at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke ser anser
Orkel hi-X Evo for at være den bedste investering, er at denne maskine er en særdeles kompakt maskine. Det bevirker, at opstår der problemer med maskinen, så vil det være nødvendigt at skille hele
maskinen ad, for at finde frem til fejlen. Det er forvaltningens vurdering, at fejlfinding eller udskiftning af fejl vil være væsentligt dyrere end tilsvarene fejlfinding og udskiftning af fejl ved køb af
Flexus new Breeze i tilbud 1.
Bemærkninger fra økonomisk sekretariat:
Borgerinddragelse/ kommunikation:
Det videre forløb:
Bilag:
1. Emissionsmålinger fra 2001 og 2002 v. blandt andet Qaqortoq forbrændingsanlæg
2. Klager over sod- og lugtgener
3. Tilbud på 3 forskellige pakkemaskiner
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PKT. 11. NYT REGNSKABREGULATIV
Til beslutning ☒

Til orientering ☐

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Udvalgsformand: Monica Dorph
Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltning
Forvaltningschef: Mike Kristiansen
Sagsresumé:
Teknik- og Miljøforvaltningen har revideret Kommune Kujalleqs natrenovationsregulativ. Dette
med henblik på at lave tidssvarende krav til indsamling og håndtering af natrenovation og tømning
af tanke til sanitært spildevand.
Tidligere beslutninger:
Sagen har tidligere været behandlet i UTM og ØPU
FTM-Indstilling:
-

at udvalget godkender Regulativ for natrenovation, Kommune Kujalleq 2021
udkastet til regulativet videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til
godkendelse
udkastet til regulativet sendes i offentlig høring i 6 uger

UTM-Beslutning:
Indstilling godkendt
ØPU-beslutning: Godkendt at natrenovationsregulativet skal fremsendes til høring.
Direktionens indstilling: Indstilles til godkendelse
Beslutning:

Sagsfremstilling
Baggrund:
Teknik- og Miljøforvaltningen har revideret Kommune Kujalleqs natrenovationsregulativ. Dette
med henblik på at lave tidssvarende krav til indsamling og håndtering af natrenovation og tømning
af tanke til sanitært spildevand.
Regulativet har været igennem lovteknisk gennemgang ved Selvstyret, og er nu klar til at blive godkendt politisk i Kommune Kujalleq, før end regulativet sendes ud i offentlig høring.
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Af væsentlige ændringer kan følgende fremhæves:
-

Der stilles krav om at tømning af tanke til sanitært spildevand skal rekvireres senest
hverdagen inden at tømning ønskes udført
Der stilles specifikke krav til adgangsforhold for renovatøren så som: skridsikkert underlag,
vedbredte, belysning m.m.
Der er indarbejdet en ny ordning for bortskaffelse af ekstra natrenovationsaffald. Hvis
der ved en husstand ekstraordinært er store mængder natrenovation, kan der i Borgerservice købes affaldssække påtrykt ”Ekstra Affald”. Renovatøren medtager disse ekstra affaldsposer.

-

Faktiske forhold:
Ikke relevant.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering:
Ingen økonomi for kommunen.
Lovgrundlag:
•
•

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand

Faglig vurdering – Løsningsforslag.
Ikke relevant.
Bemærkninger fra økonomisk sekretariat:
Borgerinddragelse/ kommunikation:
Regulativet sendes i 6 ugers offentlig høring.
Det videre forløb:
1. 6 ugers offentlig høring
2. Evt. tilpasning af regulativet ift. indkomne høringssvar
3. Evt. ny gennemgang ved ressortdepartementet og gennemgang ved Lovteknisk afdeling (Afhænger af evt. ændringer i regulativet)
4. Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af regulativet
5. Stadfæstelse af regulativet
6. Kundgørelse på naalakkersuisut.gl
Bilag:
4. Regulativ for natrenovation, Kommune Kujalleq 2021, DK
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PKT. 12. UDKAST TIL AFTALE MELLEM GRØNLANDS SELVSTYRE OG KOMMUNE
KUJALLEQ OM DRIFT AF GRØNLANDSK CENTER FOR DANSKE HØJSKOLER 2021
Hermed forelægges Aftale mellem Grønlands Selvstyre og Kommune Kujalleq om drift af Grønlandsk Center for Danske Højskoler 2021.
Økonomiske konsekvenser: Der normeres kr. 147.256,38 (2021 sats) + 40.000 kr. i driftstilskud til
løsning af de i aftalen listede opgaver.
EAF-Indstilling: Det indstilles at udvalget godkender den forelagte udkast til aftale.
EAU- Udvalgets beslutning: Udvalget godkendte indstillingen.
ØPU-beslutning: Godkendt, tages indenfor egne rammer
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt tages indenfor egne rammer.
Beslutning:

PKT. 13. ERHVERV OG ARBEJDSMARKED ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING
Bevilling fra finanslovskonto 64.01.05 ”Erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats i bygder og yderdistrikter”
Den 11. februar 2021 behandlede og godkendte udvalget et oplæg om anvendelsen af bevillingen fra finanslovskonto 64.01.05 ”Erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats i bygder og yderdistrikter” på 1.157 t/kr.
På baggrund heraf skal der foretages flg. ændringer i bevillingerne i konto 37-01:
Konto
37-01-00-35-25 Asimit kartoffelmaskiner
37-01-00-35-26 Bærplukning, pakning m.m. Narsarmjiit
37-01-00-35-27 Husflid af træ Saarloq
37-01-00-35-28 Indsamling af garn i havet Alluitsup Paa
37-01-00-35-29 Forsøg opdræt blåmuslinger Tasiusaq
37-01-00-35-30 Bro Projektering over elv Narsarsuaq
37-01-00-35-31 Etablering af nye fåreholderveje
37-01-00-82-01 Refusion fra selvstyret

Oprindelig bevilling
0
0
0
0
0
0
357
-1.157

Ny bevilling
275
200
25
150
132
75
300
-1.157

Indgåelse af resultatkontrakt om drift af Majoriaq
Den 25. marts 2021 behandlede og godkendte udvalget et oplæg om et udkast til en resultatkontrakt mellem
Kommune Kujalleq og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2021 med en resultatkontraktbetaling på
7.359, hvilket er samlet reduktion på 1.831 t/kr. i forhold til resultatkontraktbetalingen for 2020 00 på 9.190
t/kr.
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Samlet tilskud til Majoriaq vedr. vejlednings- og opkvalificeringsdel
Tabel 1
Tilskud
Elever
Refukr.
antal
sion
Driftstilskud Nanortalik
1.413.723
47
Driftstilskud Narsaq
1.379.508
40
Driftstilskud Qaqortoq
1.964.658
43
Ikke boglig forløb*
660.000
x
6
Værksteder
1.241.412
x
50
Jobkonsulenter
700.000
x
I alt
7.359.301
160
* 6 elevkvoter som svarer til 20 elever i tre måneders forløb
På baggrund heraf skal der foretages flg. ændringer i bevillingerne i konto 38-01:
Konto
38-01-00-12-20 Unge, ikke boglig projekt
38-01-00-82-01 Refusion fra Selvstyret, indeværende år
38-01-10-01-10 Lønninger
38-01-20-01-10 Lønninger
38-01-30-01-10 Lønninger
38-01-31-01-11 Projektomkostninger
38-01-32-01-11 Projektomkostninger
38-01-3301-11 Projektomkostninger

Oprindelig bevilling
656
-9.630
3.732
6.028
4.113
526
898
528

Ny bevilling
660
-7.359
3.460
6.130
3.867
500
241
500

Under kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget for 2021den 25. november er det forudsat at refusionen fra selvstyret i 2021 ville være på 9.630 t/kr, hvilket er 2.271 t/kr. højere end det opnåede resultat under
forhandlingerne med selvstyret om resultatkontraktbetalingen i 2021.
Udfordringen i nærværende oplæg har således været at foretageændringer for at dække en mindre refusion
fra selvstyret svarende til 2.271 t/kr. inden for den fastsatte økonomiske ramme på 35.881 t/kr. på konto 3,
uden at der finder afskedigelser sted i forvaltningen.
De ændringer, der foreslås foretaget er flg.:
Konto
34-40-10-31-00 Udbetalinger aktiverede
34-40-20-31-00 Udbetalinger aktiverede
34-40-30-31-00 Udbetalinger aktiverede
35-04-00-82-01 Refusion fra selvstyre
37-01-00-35-06 Erhvervsseminar
37-01-00-35-07 Etableringstilskud, fåreholder
38-01-00-01-11 Timeløn
38-01-00-05-00 Personaleomkostninger
38-01-00-12-00 Fremmede tjenesteydelser
38-01-00-12-10 Særlig tilskud, Efterskoler i DK

Oprindelig bevilling
251
281
251

Ny bevilling
151
195
151

0

-200

400
200

200
100

2.367
405
490
101

1.910
912
240
51
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38-01-00-25-00 Husleje
38-01-10-01-10 Lønninger
38-01-30-01-10 Lønninger
38-01-31-01-11 Projektomkostninger
38-01-32-01-11 Projektomkostninger
38-01-33-01-11 Projektomkostninger

84
3.732
4.113
526
898
528

704
3.460
3.867
500
241
500

Højskolecenter
Den 4. marts 2021 modtog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforvaltningen et endeligt udkast til ”Aftale
mellem Grønlands Selvstyre og Kommune Kujalleq om drift af Grønlandsk Center for Danske Højskoler
2021”

I nærværende oplæg forudsættes det at udkastet til aftalen er godkendt.
I aftalen er der en præcisering af forudsætninger for bevillingen, hvor flg. er fastsat:
”Der normeres kr. 147.256,38 (2021 sats) + 40.000 kr. i driftstilskud til løsning af de i
aftalen listede opgaver. Beløbet dækker timemæssigt en halv stilling, samt udgifter til
en rejse til samarbejdspartnere i Danmark, jf. § 7. Stillingen er klassificeret som "Akademiuddannede" på skalatrin 37¹. Normeringen er vejledende, og skal genforhandles
for hvert finansår, senest pr. 1. oktober i året før. Udbetalingen af driftstilskuddet vil
ske sammen med udbetalingen af det årlige driftstilskud til drift af kommunens Majoriaq.”
På baggrund heraf skal der foretages flg. ændringer i bevillingerne i konto 38-01:
Konto
38-01-00-79-01 Højskolecenter
38-01-00-82-01 Refusion fra Selvstyre

Oprindelig bevilling Ny bevilling
-175
-9.630

-187
-7.359

EAF-Indstilling: Det indstilles at der sendes en tillægsbevillingsansøgning til økonomiudvalget med flg. ændringer:
Konto
37-01-00-35-25 Asimit kartoffelmaskiner
37-01-00-35-26 Bærplukning, pakning m.m. Narsarmjiit
37-01-00-35-27 Husflid af træ Saarloq
37-01-00-35-28 Indsamling af garn i havet Alluitsup Paa
37-01-00-35-29 Forsøg opdræt blåmuslinger Tasiusaq
37-01-00-35-30 Bro Projektering over elv Narsarsuaq
37-01-00-35-31 Etablering af nye fåreholderveje
37-01-00-82-01 Refusion fra selvstyret

Oprindelig bevilling
0
0
0
0
0
0
357
-1.157

Ny bevilling
275
200
25
150
132
75
300
-1.157

Konto
34-40-10-31-00 Udbetalinger aktiverede
34-40-20-31-00 Udbetalinger aktiverede
34-40-30-31-00 Udbetalinger aktiverede

Oprindelig bevilling
251
281
251

Ny bevilling
151
195
151

0

-200

35-04-00-82-01 Refusion fra selvstyre
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37-01-00-35-06 Erhvervsseminar
37-01-00-35-07 Etableringstilskud, fåreholder

400
200

200
100

2.367
457
490
101
84
3.732
4.113
526
898
528

1.910
862
240
51
704
3.460
3.867
500
241
500

Oprindelig bevilling
-175
-9.630

Ny bevilling
-187
-7.359

38-01-00-01-11 Timeløn
38-01-00-05-00 Personaleomkostninger
38-01-00-12-00 Fremmede tjenesteydelser
38-01-00-12-10 Særlig tilskud, Efterskoler i DK
38-01-00-25-00 Husleje
38-01-10-01-10 Lønninger
38-01-30-01-10 Lønninger
38-01-31-01-11 Projektomkostninger
38-01-32-01-11 Projektomkostninger
38-01-33-01-11 Projektomkostninger
Konto
38-01-00-79-01 Højskolecenter
38-01-00-82-01 Refusion fra Selvstyre

Og at udvalget godkender det forelagte normativ som konsekvens af den ændrede resultatkontraktbevilling.
EAU-beslutning: Udvalget godkendte indstillingen.
ØPU-Beslutning: Godkendt, tages indenfor egne rammer
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt tages indenfor egne rammer
Beslutning:

PKT. 14. VALG AF BESTYRELSESMEDLEM TIL ISG
Valg af medlemmer til øvrige udvalg, kommissioner, bestyrelser og lign., hvor kommunen skal udpege repræsentanter

Kommunalbestyrelsen skal vælge et medlem til at sidde i Innovation South Greenland (ISG)
Lovgrundlag: Styrelsesloven §31, stk. 2.
Beslutning:

PKT. 15. EVENTUELT
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-
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