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Beslutning: 
 

Pkt. 39A-2018 sat som nyt punkt på dagsordenen 
Den lukkede punkt bliver 53-2018 og ikke 52-2018 
Dagsordenpunkt 37-2018 bliver drøftet, når folk fra A/S INI har orienteret 
Mewd disse ændringerf er dagsordenen vedtaget. 
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Sag nr. 30-2018 Bilag nr. 001 Journal nr. 

 

Emne Status for kommuneplan 2018-30 
 

Resume: 
 
På budgetseminaret i Ilimanaq den 12. juni 2018 fik Kommunalbestyrelsen en introduktion til emnet "strategisk 
udvikling, kommuneplan og sektorplaner". 
Programmet for de to timer med emnet var: 
1. Overlevering af Planstrategi 2017 og Kommuneplan 2014-26 fra Qaasuitsup Kommunia. 
2. Introduktion til Strategisk udvikling i Aavannaata Kommunia. 
3. Proces frem mod den næste Planstrategi i Avannaata Kommunia. 
Emner fra ovennævnte blev behandlet ved 3 café borde. 
 
Gennemgang fra budgetseminaret og input fra café bordene er vedhæftet som bilag. 
 
Målet er at få overdraget Qaasuitsup Kommuneplan så Avannaata Kommunia får sin egen kommuneplan. 
I den forbindelse har administrationen lavet en hvidbog, hvor er er lavet en beskrivelse af, hvad der er sket af 
ændringer i Qaasuitsup Kommunia siden godkendelsen i Kommunalbestyrelsen den 26.03.2014. Derudover belyser 
hvidbogen sammenhængene inden for kommunens planstrategi og kommuneplanen, som skal overleveres fra 
Qaasuitsup Kommunia. (En hvidbog er en art dybdegående rapport udgivet af en regering eller anden myndihged med 
det formål at oplyse parlament eller offentligheden om et givent emne eller sag. Her skal hvidbogen oplyse 
Kommunalbestyrelsen og borgerne om, hvad der overdrages fra Qaasuitsup Kommunia til Avannaata Kommunia. Ps. 
En hvidbog benyttes også af virksomheder, ofte med det engelske udtryk white paper.) 
 
Den opdaterede og dermed nye Avannaata Kommuneplan 2018-30 foreligger hermed og kan sendes i høring efter 
Planlovens bestemmelser. 
 
Forud for behandling i Økonomiudvalget og godkendelse i Kommunalbestyrelsen har Forslag til Avannaata 
Kommuneplan 2018-30 været i ”STJERNEHØRING” i 3uger i perioden fra fredag den 27.07.2018 til mandag den 
20.08.2018 kl. 16:00 i administrationen hos Direktionen, Fagcheferne og Servicecenterlederne, der har haft til opgave 
at inddrage deres medarbejdere for kvalitetssikring af indholdet. 
 
STJERNEHØRING er et begreb, som bruges af en række danske kommuner, når de samler flere enheder eller 
specialer til en tværfaglig sagsbehandling af f.eks et forslag til et kommuneplantillæg. Det er typisk en intern 
høringsrunde eller et møde, hvor den primære sagsbehandler har sørget for at indsamle eller samle alle involverede 
kollegaer. Det er ofte en effektiv form for sagsbehandling, som forenkler indsamling af viden fra mange parter. 
 
Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26: Der gøres her opmærksom på, at det grønlandske sprog visse steder ikke er 
fagligt gennemgået. Årsagen er, at tolkningen skete hos en ekstern tolk, og kommunens tolkekontor havde på 
daværende tidspunkt ikke ressourcer til kvalitetssikring. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Planstrategi 2017: På baggrund af en vurdering af udviklingen i kommunen og den eksisterende strategi har 
Kommunalbestyrelsen (Qaasuitsup Kommunia) den 04-07-2017 besluttet, at revisionen af kommuneplanen er en 
delvist revision, med opdateringer og konsekvensrettelser, samt justeringer og tilretninger med udgangspunkt i 
planstrategien og koalitionsaftaler mv. Planstrategiens vision angiver succeskriterierne i planlægningen; at der skal 
være plads til mange forskellige mennesker, oplevelser og udvikling, og at der i respekt for vores livsgrundlag - den 
storslåede natur, de naturlige ressourcer, den unikke kultur - skaber vi plads til nyt liv, nye fællesskaber, en 
bæredygtig moderne udvikling og hinanden. 
 

 
I revision af Kommuneplanen skal der særligt arbejdes videre med fokusområderne Infrastruktur med trafik og 
lufthavne, erhvervsudvikling med de to hovederhverv fiskeri og turisme, samt friarealer og byrum i bostederne. 
Herudover skal der ske en opdatering af den gældende digitale kommuneplan, som løbende er blevet opdateret med 
kommuneplantillæg. Med virkning fra 1. januar 2018 deles Qaasuitsup Kommunia i to, som både Naalakkersuisut og 
kommunen selv har anbefalet, til Kommune Qeqertalik med Aasiaat, Kangaatsiaq, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq og 
til Avannaata Kommunia med Ilulissat, Qaanaaq, Upernavik og Uummannaq. 
 
Kommuneplanerne: De to nye kommuner har brug for hver deres kommuneplan til regulering af arealanvendelsen og 
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planlægning for udviklingen for befolknings- og erhvervsudvikling og den offentlige sektor. 
 
Kommuneplanen skal tages op til revision i hver valgperiode - cirka hvert 4. år - men må gerne have et længere 
perspektiv. I arbejdet med Kommuneplan 2018 for hhv. Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia sigter vi 
derfor på målsætninger længere ud i fremtiden – til 2030. 
De to kommende kommuneplaner erstatter den "fælles" kommuneplan for Qaasuitsup Kommunia. Der er tale om 
helhedsorienteret kommuneplaner, der omfatter både byer og bygder, det åbne land og bestemmelser for 
arealtildeling. 
 
Planforslagene er opbygget efter samme struktur, der følger kravene til indholdet der fastsat i Inatsisartutlov nr. 17 af 
17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse: 
• En redegørelse for forudsætninger og mål for kommunens udvikling, og herunder en planredegørelse som 

beskriver, hvordan kommuneplanen forholder sig til anden planlægning. 
• En hovedstruktur for hele kommunen samt for alle byer, bygder og disponeringen af det åbne land. 
• Overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse i de enkelte delområder. 
• Bestemmelser for arealtildeling. 
 
Med afsæt i planstrategien sker der med revisionen en opdatering af redegørelse og hovedstruktur der tilpasser 
planerne til de nye kommuner og særlig opdatering af de fokusområder der er udpeget. 
 
For by og bygdeplaner og delområder i det åbne land foretages konsekvensrettelser for ny lovgivning og de 
kommuneplantillæg der er udarbejdet, samt tilpasning til nye sektorplaner og vedtægter. Særlige fokusområder vil 
være opdatering af vejstruktur og vejbyggelinjer, regler for havnemyndighedsområder, nye N-områder til Tele anlæg i 
det åbne land, forenklet og mere fleksibel mulighed for byggeri i bygderne, opdatering af bevaringsområder, samt nye 
og planlagte lufthavne. Bestemmelserne omfatter ikke retningslinjer for og giver ikke mulighed for at der planlægges 
til at turistoperatører kan tildeles koncessioner indenfor forskellige områder, da Kommunalbestyrelsen tidligere både 
på det generelle plan og på en konkret ansøgning har givet afslag på koncessionsområder. 
 
For bestemmelser om arealtildeling indarbejdes de nye regler om projektansøgning, og der fastsættes bestemmelse om 
arealsagsgebyr med henvisning til det af kommunalbestyrelsen vedtagne takstblad. Bestemmelserne omfatter ikke 
retningslinjer for fordeling og betaling af byggemodningsandele, da det ved vedtagelsen af de nuværende 
bestemmelser blev taget udgangspunkt i at regulering i byggemodningsandele sker i særskilte betalingsvedtægter, når 
kommunen gennemfører kommunal byggemodning. 
 
Kommune Qeqertalik: Primært opdatering af faktuelle oplysning vedrørende de enkelte bosteder. I de tre byer, som i 
dag ikke betjenes med fastvingede fly – Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit - skal der i den kommende 
planperiode udføres en lokaliseringsundersøgelse for placering af lufthavne, der sikrer et fagligt velunderbygget 
grundlag for beslutningen om placeringen af nye lufthavne. Der skal arbejdes for at fremskynde anlæggelsen af 
vandkraftværk ved Qasigiannguit. Der skal være fokus på at styrke lokale udviklingsmuligheder. 

 
 

Bosteder Indhold 

Aasiaat 
- Akunnaaq 
- Ikamiut 
- Kitsissuarsuit 
Kangaatsiaq 
- Attu 
- Iginniarfik 
- Ikerasaarsuk 
- Niaqornaarsuk 
Qasigiannguit 
Qeqertarsuaq 
- Kangerluk 
Det åbne land 

Målsætninger for byen (fokusområder, udviklingsmål 
mv.) 
Indsatsområder 
Lokal hovedstruktur 
  - Befolkning og boliger 
  - Erhverv og havn 
  - Infrastruktur og tekniske anlæg 
  - Service og offentlige funktioner 
  - Uddannelse 
  - Kultur og fritid 

 
Avannaata Kommunia: Primært opdatering af faktuelle oplysning vedrørende de enkelte bosteder. Der planlægges 
for den nye lufthavn og de omkringliggende områder, samt afledte funktioner. Når projektet for den nye lufthavn er 
på plads kan der laves en samlet planlægning for havnefunktioner (inderhavnen og Hollænderhavnen). Forlængelsen 
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af radiokæden mellem Uummannaq og Upernavik, samt styrkelsen af radiokæden til Ilulissat er efter planen sat til at 
skulle være klar i slutningen af 2017. (Tele: ”Frem til 2020 får flere kunder glæde af TELE-POSTs stærkere 
netværk, som vil blive rullet ud løbende. Søkabelforlængelsen i sommeren og efteråret 2017 muliggør en udvidelse 
og opgradering af den eksisterende radiokæde. Det længere søkabel vil udgøre en motorvej for data, som vil aflaste 
radiokæden og bringe nye muligheder. Vores kunder i alle byer fra Upernavik langs Vestkysten til den sydlige del af 
landet kan derfor glæde sig til en langt stærkere internetforbindelse. Den eksisterende hovedradiokæde er cirka 
1.500 kilometer lang og består af 48 radiokædestationer. Med forlængelsen af hovedradiokæden er fire nye stationer 
ved at blive bygget i 400-900 meter over havet. TELE-POSTs arbejde i 2017 består i dels at forstærke radiokæden 
fra Aasiaat til Qasigiannguit og Ilulissat, at opgradere radiokæden fra Aasiaat til Ilulissat til en 
højkapacitetsforbindelse og at udvide radiokædeforbindelsen fra Ilulissat til Uummannaq. Derudover er arbejdet 
med at forlænge radiokædeforbindelsen fra Uummannaq til Upernavik startet, og det ventes afsluttet i 2018.”) Der 
skal være fokus på gode levevilkår i alle bosteder og at skabe attraktive erhvervsmuligheder.  
 

Bosteder Indhold 

Ilulissat 
- Ilimanaq 
- Oqaatsut 
- Qeqertaq 
- Saqqaq 
Qaanaaq 
- Qeqertat 
- Savissivik 
- Siorapaluk 
 
Upernavik 
- Aappilattoq 
- Innaarsuit 
- Kangersuatsiaq 
- Kullorsuaq 
- Naajaat 
- Nutaarmiut/Ikerasarssuk 
- Nuussuaq 
- Tasiusaq 
- Upernavik Kujalleq 
Uummannaq 
- Ikerasak 
- Illorsuit 
- Niaqornat 
- Nuugaatsiaq 
- Qaarsut 
- Saattut 
- Ukkusissat 
Det åbne land 

Målsætninger for byen (fokusområder, udviklingsmål 
mv.) 
Indsatsområder 
Lokal hovedstruktur 
  - Befolkning og boliger 
  - Erhverv og havn 
  - Infrastruktur og tekniske anlæg 
  - Service og offentlige funktioner 
  - Uddannelse 
  - Kultur og fritid 

 
 
Lovgrundlag: 
 
• Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. 
• Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændringen af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om 

planlægning og arealanvendelse. 
• Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026. 
• Planstrategi 2017. 
 
Konsekvenser: 
 
Forslag til Avannaata Kommuneplan 2018-30: 
• I denne nye kommuneplan Avannaata Kommuneplan 2018-30 er der ikke medtaget større udviklingsprojekter eller 

nye temaer. 
• Der lægges ikke op til borgermøder, events, udstillinger, ideoffensiv på nettet og lignende, idet der er tale om en 
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konstaterende revision af Qaasuitsup Kommuneplan. 
• Hvis Kommunalbestyrelsen godkender dette forslag til plan, vil der snarest foreligge en aktuel kommuneplan for 

Avannaata Kommunia. 
 
Anbefaling: 
• Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen sender forslag til Avannaata Kommuneplan 2018-30 i høring nu, således, 

at planen kan godkendes og være udgangspunkt for kommunens kommende nye egne plan. 
 
Næste kommunevalg vil foregå i april 2021. Det anbefales derfor: 
• Inden udgangen har 2018 har Kom-munalbestyrelsen udarbejdet et forslag til Planstrategi 2018. På 

budgetseminaeret i Ilimanaq den 12. juni 2018 vil der blive fremsat ideer til indhold, som vil blive bearbejdet i 
grupper i en workshop. 

• I 2018-32 vil den kommende Planstrategi 2018 blive udmøntet i en ny kommuneplan 2018-32.  
 
Godkendelsesproces: 
 

Dato og tid Aktivitet Beskrivelse af aktivitet 
27.07-20.08.2018 kl. 16:00 
(Tre uger) 

Stjernehøring Stjernehøring 

18.09.2018 Økonomiudvalget Forslag til Avannaata Kommuneplan 2018-30 
02.10.2018 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af Forslag til Avannaata Kommuneplan 

2018-30 
Otte uger Høring Hørings efter Planlovens bestemmelser. 

Forslaget til kommuneplan, bilagt eventuelle 
mindretals afvigende meninger i henhold til stk. 2, skal 
være tilgængeligt for offentligheden og fremlagt til 
gennemsyn i mindst 8 uger. Kommuneplanforslaget 
skal være tilgængeligt på kommunens hjemmeside 
eller det digitale, geografiske informationssystem.  

- Økonomiudvalget Behandling af høringssvar (indsigelser, bemærkninger 
og kommentarer) fra den minimum 8 ugers høring. 

- Kommunalbestyrelsen Godkendelse af Avannaata Kommuneplan efter 
indstilling fra Økonomiudvalget. 

-  Offentlig bekendtgørelse af den godkendte Avannaata 
Kommuneplan 2018-30 og fremsendelse af svar til 
alle, som har indsendt høringssvar i den offentlige 
høringsperiode for høring af Forslag til Avannaata 
Kommuneplan 2018-30. Planen vil herefter være 
gældende. 

 
Den digitale plan: Efter endelig vedtagelse af de to nye planer lukkes Kommuneplan for Qaasuitsup Kommunia for 
offentligheden, men holdes kørende med henblik på dokumentation og historik. 
Der oprettes fire nye hjemmesider, dels en planportal og dels en kommuneplan for hver af de to nye kommuner. 
 
De nye plansider bygges med nyt design, der er helt up-to-date mht. gældende standarder for hjemmesider. Samtidigt 
er designet responsivt, hvilket gør at de kan tilgås på tablets og mobiler. Siderne bygges med integreret web-gis 
løsning, så alle kort er dynamiske – med zoom funktion og mulighed for at slå lag til og fra. 
 
Der laves ligeledes nyt layout for at siderne for de respektive kommuner, så siderne kan skelnes fra hinanden og fra 
kommuneplanen for Qaasuitsup Kommunia. Planerne bygges over et basislayout: 
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Kommune Qeqertalik: Der etableres to sites, der vil kunne tilgås fra disse url'er (DNS pegning): 
http://www.qeqertalik.plania.gl/  
http://www.qeqertalik.kommuneplania.gl/  
Kommunelogo, samt skrifttyper og farveskala fra kommunens hjemmeside anvendes. 
 
Avannaata Kommunia: Der etableres to sites, der vil kunne tilgås fra disse url'er: 
http://www.avannaata.plania.gl/  
http://www.avannaata.kommuneplania.gl/  
 
Overlevering til de to nye kommuner: De to nye kommuner får overleveret to sites, som er opbygget således, at 
kommunerne selv kan færdiggøre forslag til for kommuneplan 2018-30, som kan sendes i høring efter planlovens 
bestemmelser. Det indgår i kompetencerne for de nye kommunalbestyrelser, hvorledes borgerne skal inddrages og 
hvordan høringen skal gennemføres. 
 
På Budgetseminaret talte flere af Kommunalbestyrelsens medlemmer om, at de er meget tilfredse med, at der i denne 
kommuneplan indgår et oplæsningsmodul, hvorved der vil være øget tilgængelighed for alle også med et 
læsehandicap. Der er også behov for et modul, så teksterne på skærmen bliver forstørret til glæde for de 
synshandicappede. Afdeling for Strategisk Udvikling arbejder på at udarbejde vejledninger på både grønlandsk, dansk 
og engelsk. Idet Grønlands Digitaliseringsstyrelse endnu ikke har forholdt sig til denne problemstilling, bliver det 
første gang i de grønlandske kommuners historie, at der bliver indarbejdet denne funktion. Afdelingen arbejder 
sammen med byplanlæggeren i Kommune Qeqertalik, så disse funktioner kommer til at indgå i begge nye 
kommuneplaner fra den overleverede Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26.  
Økonomiske konsekvenser: 
 
Der er en årlig driftsudgift på hjemmesiderne (Planportal og Kommuneplan) på 29.500 kr., som er hostet på ekstern 
server i Danmark i henhold til aftale med Digitaliseringsstyrelsen. Det skal her bemærkes, at hostingen af 
kommuneplanen foregår i et samarbejde med de 4 øvrige kommuner, hvor der i 2009 efter udbud er lavet en fælles 
kontrakt de daværende 4 kommuner og nuværende 5 kommuner (underskrevet af overgangsudvalgene for Avannaata 

http://www.qeqertalik.plania.gl/
http://www.qeqertalik.kommuneplania.gl/
http://www.avannaata.plania.gl/
http://www.avannaata.kommuneplania.gl/
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Kommunia og Kommune Qeqertalik). Det skal også bemærkes, at der løbende bliver udarbejdet engelske oversættelse 
af ekstern korrespondent, idet der i 2013/14 blev foretaget et oversættelse med fokus på det regionale 
udviklingsstrategi for være på forkant med Grønlands internationale marked. 
  
Sagsbehandlingen: 
 
Økonomiudvalget. 
Kommunalbestyrelsen. 
 
Indstilling: 
 
Forvaltning for Fælles Service foreslår Økonomiudvalget, 
 
at udvalget godkender Forslag til Avannaata Kommuneplan 2018-30 og, 
at udvalget fremsender Forslag til Avannaata Kommuneplan 2018-30 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen 

med Økonomiudvalgets anbefaling. 
 
Bilagsmateriale: 
 
Bilag XXX-01: Se http://www.avannaata.kommuneplania.gl/ 

Brugernavn: Intern 
Password: AK1234 

Bilag XXX-02: Hvidbog med overlevering af Qaasuitsup Planportal og Kommuneplan 2014-26 
http://kommuneplania.avannaata.gl/download/pdf/hvidbog_ak_af_planportal_og_qaasuitsu
p_kommuneplan_2014-26_kn-dk.pdf. 

Bilag XXX-03: Faggennemgang af materiale om Strategisk Udvikling, Kommuneplan og Sektorplaner 
samt noter udarbejdet fra Cafébordene. 

 
 
 
Økonomiudvalgets beslutning 20.09.2018 
 

Vedtaget. Videresendes til kommunalbestyrelsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning: 
 

Vedtaget som indstillet. Den sendes i høring. 
 
 

http://www.avannaata.kommuneplania.gl/
http://kommuneplania.avannaata.gl/download/pdf/hvidbog_ak_af_planportal_og_qaasuitsup_kommuneplan_2014-26_kn-dk.pdf
http://kommuneplania.avannaata.gl/download/pdf/hvidbog_ak_af_planportal_og_qaasuitsup_kommuneplan_2014-26_kn-dk.pdf
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Sag nr. 31-2018 Bilag nr. 002 Journal nr. 

 

Emne Ændringsforslag af takster fra taxaforeningen 
 

Resume: 
 
Taxaforeningen i Ilulissat har sendt forslag til takstændringen, udvalget skal tage stillingen til hvorvidt taksterne skal 
ændres. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Der er 33 taxaer i Ilulissat. Qaasuitsup Kommunia, tidligere kommune vedtog taxavedtægt i 2012. Priser og løn ændre 
sig i samfundet for hvert år, men taksterne for taxa har ikke ændret sig siden 2010. Andre kommuner har ændret 
taksterne til taxa, således priserne tilpasses inflationen i samfundet. Det vil være naturligt, at taksterne ændres i 
kommunen. 
Der står i kommunens vedtægt, at taxaforeningen skal fremkomme med forslag til ændring af taksterne. 
Taxaforeningen er kommet med forslag til ændring af taksterne 24. juli 2019. Forvaltningen imødekommer forslaget, 
og sender det til behandling hos udvalget.   

 
Løsningsforslag – faglig vurdering 
Det er naturligt at pris og løn ændre sig løbende i samfundet. Det vil være godt for taxa ejerne, at der kommer 
regulering, så det kan have bedre muligheder, eksempelvis i forhold til vedligeholdelsesomkostninger. 
Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller taxaforeningen forslag til økonomiudvalget, og derefter få den stemplet 
hos kommunalbestyrelsen.   
 
Det videre forløb 
Efter udvalgsbehandlingen, så skal punktet til videre behandling hos økonomiudvalget, efterfølgende skal den 
stemples hos kommunalbestyrelsen i det omfang alle har sagt god for indstillingen. 
Jævnfør vedtægten skal takstændringer varsles i 3 måneder, derfor træder ændringerne i kraft efter 
udvalgsbehandlingen i det omfang indstillingen er godkendt.   
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  
Det kommer til at have konsekvenser for brugerne af taxa, da taksterne skal stige med kr. 2 primært i forhold til i dag. 
Der er forslået følgende ændringer: 
 
- Takst 1, 20,00 kr. pr/km  Tidsrum 07.00 – 15.00 
- Takst 2, 22,00 kr. pr/km  Tidsrum 15.00 – 23.00 
- Takst 3, 24,00 kr. pr/km  Tidsrum 23.00 – 07.00 
- Takst 3, 24,00 kr. pr/km  Ny takst som skal bruges i helligdagene.  
 
Weekend takst 3 starter fortsat klokken 15.00 om fredag, og kører frem til mandag kl. 07.00.  
 
- Takst 4,  50,00 kr. pr/km 
- Start takst,  22,00 kr. 
- Ventetid/-takst, 400,00 kr. pr/time 
 
Følgende tillæg til taksterne ønskes at blive indført: 
 
- Takst, 3 Barnevogn    
- Takst, 3 Cykel   
- Takst, 4 Fisk/kød/olie laver et snavset arbejde.   
- Takst, 4 Trailer & Taxa med last   
- Takst, 4 Møbler flytte transport   
- Takst, 4 Storvogn minibus taxa over 4 passager 

 
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 
 

• Vedtægt om hyrevognskørsel i Qaasuitsup Kommunia 
• Politibekendtgørelse om hyrevognskørsel mv. i Jakobshavn kommune 
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Sagsbehandlingen: 
 
Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø 
 
Indstilling: 
 
Forvaltningen indstiller til udvalget: 
 
At forslag til takstændringen fra taxaforeningen godkendes, og sendes til videre behandling hos 

økonomiudvalget, og derefter hos kommunalbestyrelsen 
 
Bilagsmateriale: 
 
Bilag 006-01: Brev fra taxaforeningen 
Bilag 006-02: Vedtægt om hyrevognskørsel i Qaasuitsup Kommunia 
Bilag 006-03: Politibekendtgørelse om hyrevognskørsel mv. i Jakobshavn kommune 
 
Teknisk udvalgets besluning: 
 

 Indstillingen godkendt. 
 

 
Økonomiudvalgets beslutning 20.09.2018: 
 
Indstillingen vedtaget. Det skal i taxavedtægten indarbejdes hvor mange taxaer der minimum skal være om natten. 
Videresendes til kommunalbestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning: 
 
Indstillingen godkendt, således at priserne hæves. Når taxaselskabet har dokumenteret at de har en vagtplan 
overfor økonomiudvalgets, under dets møde den 23. oktober meddeles godkendelsen.    
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Sag nr. 32-2018 Bilag nr. 003 Journal nr. 

 

Emne Tilbud om at udarbejde et turismestrategi for Avannaata Kommunia 
 

Resume: 
 
Simon Frieses firma har tilbudt at lave kunstparker rundt omkring i Ilulissat by. Kunstparken vil hovedsageligt blive 
finansieret af fondsmidler, men er dog også et krav at kommunen skal medfinasiere. I den forbindelse anbefaler 
Simon Frieses firman at McKinsey&Company kan udarbejde et turismestrategi, således at projektet nemmere vil 
kunne spredes globalt. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Simon Frieses har tilbudt at lave kunstparker rundt omkring i Ilulissat. Projektet var i første omgang tiltænkt 
Perorsaanermik Ilinniarfik og man skal derfor i den forbindelse samarbejde med dem. Efter at Simon Friese havde 
besøgt Ilulissat, har han fundet at projektet  vil kunne omfatte Avannata Kommunia, idet han var vældig betaget af 
vores omgivelser og ønsker, at projektet indarbejdes i et turismestrategi for Ilulissat, således at disse også bleb 
trækplastre for turister. 
I derfes forslag fremhæver de også, at en udarbejdelse af strategien kræver et nært samarbejde med lokale folk. Vi har 
overfor vores Erhvervsforvaltning foreslået, at de samarbejder med dem om strategien. 
 
Lovgrundlag: 
 
Landstingslov nr. 29 af 17. November 2017 
  
Konsekvenser: 
 
Vi regner med, at når turismestrategien er udarbejdet vil dette medføre klare målsætninger, vil gavn for 
turismeerhvervet og som kommunen som helhed.  Derudover vil vi kunne tilbyde forskellige muligheder for turister 
der ankommer til kommunen, dette vil være til gavn for alle parter. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Hvis arbejdet gives til McKinsey&Company vil dette koste kommunen kr. 500.000,00 
 
Sagsgang: 
 
Økonomiudvalg 
Kommunalbestyrelsen 
 
Indstilling: 
 
Godkendelse af ansøgningen, således at vi hurtigt muligt få en turismestrategi til gavn for turistaktører og kommunen, 
og at dette indarbejdes til næste års budget 
Afslag, at det er Erhvervsforvaltningen der udarbejder en turismestrategi 
 
Økonomiudvalgets beslutning 20.09.2018: 
 

Indstillingen 1 vedtaget. Skal til viderebehandling i budgettet i kommunalbestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
Beslutning: 
 

Økonomiudvalgets indtilling godkendt. 
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Sag nr. 33-2018 Bilag nr. 004 Journal nr. 

 

Emne Forslag til kunstpark i Ilulissat 
 
Resume: 
 
I vinters, efter at Simon Friese havde anmodet om et møde at han havcde planer om at anlægge et kunstpark ved 
Perorsaanermik Ilinniarfik, Efter at havde gået rundt omkring i byen og vores omgivelser, var han blevet betaget af 
de han så, hvorefter han tænkte, at det kunne være interessant at opføre flere kunstparker i forskellige lokaliteter i 
Ilulissat 
. 
Sagsfremstilling: 
 
Simon Frieses firma tilbyder at kunne opstille kunstparker i forskellige lokaliteter i byen. Projektet er omfattende og 
er beregnet til at ville koste ca. kr. 150 mio. Af dem skal kommunen finansiere kr. 9,32 mio over en fireårig periode 
fra 2019-2023, med en årlig udgift på kr. 2,33 mio, som dog kan omsættes til eksempelvis byggemodning, således 
finansieringen kunne ske ved andre kommunale tjenesteydelser. 
 
Lovgrundlag: 
 
Landstingslov nr. 29 af 17. november 2017 
 
Konsekvenser: 
 
Man regner med, at kunstparkerne vil tiltrække flere turister til byen, men an anslå en nøjagtigt stigning er svært at 
spå om. Her vil det også spille ind, hvilke indflydelse turismestrategien vil have for udviklingen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Det er anslået at kommunens udgifter vil være på kr. 9,32 mio over en fireårig periode, altså en årlig udgift på kr. 
2,33. Men hvor stor en del af disse vil kunne ydes som tjenesteydelser vil de forskellige lokaliteters terrænforhold 
bestemme. 
 
Sagsgang: 
Økonomiudvalg 
Kommunalbestyrelse 
 
Indstilling: 
 

1. Godkendelse af ansøgningen, og at midlerne indarbejdes til næste års budget 
2. Afslag 

 
 

Økonomiudvalgets besluning 20.09.2018: 
 

Indstilling 1 vedtaget, med krav om, at rammerne overholdes. Videresendes til kommunalbedstyrelsen med 
henblik på at få den indarbejdet 2019 budgettet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning: 
 

Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 
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Sag nr. 34-2018 Bilag nr. 005 Journal nr. 

 

Emne Godkendelse af regnskab 2017 for Overgangsudvalget 
 
Resumé: 
 
Delingsloven om delingen af Qaasuitsup Kommunia kræver, at Overgangsudvalget senest den 1. august 2017 træffer 
beslutning om hvilken sagkyndig revision, der skal revidere overgangsudvalgenes regnskab for 2017, det gjorde de 
under deres møde den 14. juni 2017, hvor de pegede på Revisionsselskabet BDO.  
 
Samtidig kræver også loven, at Overgangsudvalgenes regnskab for 2017 aflægges af økonomiudvalget i den nye 
kommune til kommunalbestyrelsen, således at regnskabet kan afgives til revisionen senest den 1. juni 2018, dette er 
gjort, dog lidt forsinket pga. forsinkelse i forbindelse med afslutningen af Qaasuitsup Kommunias Regnskab 2017 
og dermed blev sendt den 27. juli 2018. 
 
Avannaata Kommunia kan nu hermed forelægge Overgangsudvalgets Regnskab 2017 til politisk behandling i 
henhold til loven. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Regnskab 2017 for Overgangsudvalget i Avannaata Kommunia er revideret af Revisionsselskabet BDO. 
 
I 2017 Qaasuitsup Kommunia modtog fra Selvstyret en bevilling via generelle tilskud til dækning af udgifter til 
Overgangsudvalget på kr. 5,0 mio.  
 
Bevillingen blev primært brugt til vederlag til borgmester, medlemmer og formænd i Overgangsudvalget samt til 
rejser og ophold under forberedelser til den nye kommune. 
 
BDO meddeler i regnskabsaflæggelse, at revideringen er omfattet af, resultatopgørelse, noter og anvendt 
regnskabpraksis og at de mener, at regnskabet giver et retvisende billede af Overgangsudvalgets aktiviteter under 
overgangsperioden i 2017.  
 
Lovgivning: 
Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor. 
 
Indstilling: 
Regnskab 2017 for Overgangsudvalget indstilles til godkendelse og sendes til kommunalbestyrelsen til behandling. 
 
Bilag: 
Regnskab 2017 for Overgangsudvalget i Avanaata Kommunia. 

 
Økonomiudvalgets besluning 20.09.2018: 
 

Indstillingen godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning: 

 
Regnskabet godkendt. 
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Sag nr. 35-2018 Bilag nr. 006 Journal nr. 

 

Emne Notat om deling af Qaasuitsup Kommunias aktiver og passiver 
 
Resumé: 
 
Delingen af Qaasuitsup Kommunia til 2 nye kommuner er ved lov og bekendtgørelse angivet hvorden delingen skal 
foregå, hvorfor den af tidligere Kommunalbestyrelse i Qaasuitsup Kommunia udpegede Revisionsselskab BDO har 
foretaget opgørelse over Qaasuitsup Kommuias aktiver og passiver som skal deles mellem de 2 nye kommuner, 
Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik.  
 
Sagsfremstilling: 
 
Notatet om delingen af aktiver og passiver fra Revisionsselsskabet BDO som er vedlagt giver nøje overpligt over det 
aktiver og passiver som skal deles mellem de 2 nye kommuner.  
 
For at kunne give en retvisende billede af Qaasuitsup Kommunias aktiver og passiver er der foretaget afstemning af 
samtlige aktiv- og passivkonti med henblik på, at kunne rette fejl og afskrive. 
 
Lovgivningen har præsiceret hvordan delingen i h.t. lovgivningen skal udmøntes, hvor det overordnede 
grundprincipper i delingen er; 
 
Overgang af aktiver. 
Overgang af passiver. 
Hvordan delingen udfra befolkningstal pr. 1. januar 2018 skal foretages. 
 
Lovgivning: 
- Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor. 
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 31. maj 2017 om budgetopfølgning og økonomistyring, overgang af aktiver 

og passiver, regnskabsaflæggelse samt tvistløsning ved deling af Qaasuitsup Kommunia. 
 
Indstilling: 
Notat om deling af aktiver og passiver indstilles til godkendelse og sendes til kommunalbestyrelsen til behandling. 
 
Bilag: 
- Notat om deling af aktiver og passiver. 
 
 

Økonomi udvalgs besluning 20.09.2018: 
 

Indstillingen godkendt. Evt. tvivlspørgsmål skal i første omgang søges løst gennem dialog mellem de to 
borgmestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning: 

 
Indstillingen godkendt. 
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Sag nr. 36-2018 Bilag nr. 007 Journal nr. 

 

Emne Årsberetning 2017 
 
Resumé: 
 
Årsregnskabet for 2017 for Qaasuitsup Kommunia udviser et underskud på 47.445 t. kr. og en kassebeholding 
ultimo på 1.664 t. kr.  
 
Sagsfremstilling: 
 
Kommunen havde oprindeligt budgetteret med et underskud på 24,9 mio. kr. Efter de foretagne budgetrevisioner var 
der forventet et underskud på 12,4 mio. kr. Det endelige resultat blev et underskud på 47,4 mio. kr. – altså 35 mio. 
kr. dårligere end revideret budget. 
 
De samlede drifts- og anlægsudgifter udgør 1.369 mio. kr. 
 
De samlede indtægter udgør 1.321 mio. kr. 
 
Likvide beholdninger udgør 1,7 mio. kr. 
 
Finansiel egenkapital udgør 249,6 mio. kr. 
 
 
SAMLET OVERSIGT KONTO 1 - 8 
 

Konto Kontonavn 

Oprindeligt 
budget 
2017 

Revideret 
budget 
2017 Regnskab 2017 

1 Administration 203.682 216.096 228.998 

2 Teknisk område 59.076 57.829 59.717 

3 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet 47.862 42.867 38.369 

4 Socialområdet 448.058 477.183 497.938 

5 Undervisning og Kultur 412.467 406.748 408.151 

6 Forsyningsvirksomheder 5.686 9.539 10.633 

Total Driftsudgifter 1.176.831 1.210.262 1.243.806 

7 Anlægsområdet 135.862 115.441 125.041 

Total Drifts- og anlægsudgifter 1.312.693 1.325.703 1.368.847 

8 Indtægter -1.287.744 -1.313.316 -1.321.403 

Total Årets resultat (underskud) 24.949 12.387 47.444 
     

 
 
Som det ses i ovenstående tabel forekommer de væsentligste overskridelser af budgettet på administrationsområdet 
med 12,9 mio. kr. – på socialområdet med 20,8 mio. kr., og på anlægsområdet med 9,6 mio. kr. 
 
For yderligere uddybning af årets resultat henvises til stående udvalgs bemærkninger som er indarbejdet i 
Årsberetningen. 
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Likvide aktiver 
 
I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 31. maj 2017 om budgetopfølgning og økonomistyring, overgang af 
aktiver og passiver, regnskabsaflæggelse samt tvistløsning ved deling af Qaasuitsup Kommunia skal: 
  
Qaasuitsup Kommunias indestående i pengeinstitut, øvrige likvide beholdninger, aktier og øvrige værdipapirer pr. 
31. december 2017 overgår til de nye kommuner, forholdsmæssigt efter størrelsen af kommunens befolkning, den 1. 
januar 2018. 
 
Indestående i pengeinstitutter, aktier samt øvrige likvide beholdninger udgør den 31. december 2017 ca. 106 mio. kr. 
Jævnfør forannævnte bekendtgørelse skal dette beløb være genstand for fordeling mellem de 2 nye kommuner på 
grundlag af befolkningstal. 
En række udgifter og indtægter, der vedrører regnskabsår 2017 er imidlertid først betalt/indbetalt efter årsskiftet (de 
såkaldte supplementsposteringer). Efter de gældende konteringsregler skal disse driftsposter bogføres i det 
regnskabsår, hvor levering af varen/ydelse er foretaget (altså 2017), og hvor udbetalingen/indbetalingen på de 
likvide aktiver skal bogføres i det nye regnskabsår (2018). 
Der er tale om et meget betydeligt antal bilag (flere tusinde), hvor betalingen vedrører 2017, og hvor betalingen er 
foretaget i 2018. Disse betalinger er foretaget via Qaasuitsup Kommunias likvide aktiver, men det er reelt de nye 
kommuners likvide aktiver i 2018 disse betalinger skulle foretages af. 
Qaasuitsup Kommunia har således betalt en række udgifter, som de nye kommuner skulle have betalt, og modtaget 
indbetalinger, som skulle være tilgået de nye kommuner.  
Som eksempel på udgifter der er betalt af Qaasuitsup Kommunia kan nævnes A-skat m.v. vedr. løn og pensioner 
udbetalt i 2017 på ca. 66,3 mio. kr. 
Derudover har Qaasuitsup Kommunia foretaget aconto overførsler af likvide midler til de nye kommuner på 21,3 
mio. kr. 
Endelig har Qaasuitsup Kommunia foretaget betalinger og modtaget indbetalinger vedrørende driftsudgifter/-
indtægter vedrørende 2018, som skulle være foregået via de nye kommuners likvide aktiver. 
Det skal endvidere nævnes, at en overskridelse af budgettet på i alt 35 mio. kr. selvfølgelig også har haft indflydelse 
på den likvide beholdning. 
Alle ovennævnte forhold er medvirkende til, at de likvide aktiver ultimo 2017 udgør 1.665 t. kr. 
 
 
Indstilling: 
Årsberetning 2017 indstilles til godkendelse og sendes til kommunalbestyrelsen til behandling. 
 
 
Bilag: 
 
- Årsberetning 2017 
- Normeringsoversigt 
- Ejendomsfortegnelse 
- Regnskabsudskrifter 2017 
 

Økonomiudvalgets besluning 20.09.2018: 
 

Indstillingen godkendt. Sager man ikke kan blive enige om eksempelvis som forhenværende socialchef skal søges 
løst ved mægling ved mellemkomst af Selvstyret.  
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning: 

 
Indstillingen godkendt. 
Siumut ønsker følgende ført til protokols: 
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Sag nr. 37-2018 Bilag nr. 008 Journal nr. 
 

Emne Budgetforslag for 2019 for kommunale udlejningsboliger (Huslejer 2019) 
 
Resume: 
 
Kommunen havde modtaget forslag for kommunal ejet boligafdelingers budgetter for 2017, 
administreret af A/S Inissiaatileqatigiiffik INI. Inden A/S INI sender det godkendte budgetter til lejerne, skal ejere 
have godkendt budgetforslagene, hvor der skal være 3 måneds varsel før budgetterne træder i kraft. 
 
Budgetforslagene er udarbejdet så realistisk muligt det kan lade sig gøre, således boligafdelingerne 
fremover kan have et selvbærende økonomi. 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
A/S INI har udarbejdet budgetforslagene er med udgangspunkt i, at sikre, at der er afsat midler til 
behovet for planlagt periodisk vedligeholdelse. Det skal dog her nævnes, at det afsatte langt fra dækker behovet, 
hvor de enkelte boligafdelinger er i stærkt økonomisk vanskeligheder. Generelt har alle boligafdelinger hårdt 
økonomi. 
 
Efter erfaring fra tidligere års budgetbehandlinger, har forvaltningen kalkuleret ingen huslejeforhøjelse i 
budgetforslagene. Det skal dog præciseres, at flere års huslejestop i boligafdelingerne har udhulet 
differencen imellem det reelle huslejeniveau og nuværende husleje, som svarer til år 2010-11 og at 
driftstilskuddet derfor vil være nødvendig hvert år fremover for at kunne dække boligafdelingernes 
driftsomkostninger således, at der ikke skal ske underskud. 
 
Efterfølgende redegøres budgetforslagene i hovedtræk (PPV er Planlagt Periodisk Vedligeholdelse og 
fornyelse): 
 
Boligafdeling 325, Ilulissat, nødvendige PPV projekter indeholdt i budgettet, kr. 105.660,- 
Her vil INI A/S foreslå af der sker huslejestigning på 2% i 2019, men stadig brug for driftstilskud på kr. 2.136.043 
Hvis der skal ikke have huslejestigning i 2019 har afdelingen brug for driftstilskud på kr. 2.408.938 
 
Boligafdeling 342, Ilulissat, nødvendige PPV projekter indeholdt i budgettet, kr. 454.340,- 
Her vil INI A/S foreslå af der sker huslejestigning på 1,8% i 2019. 
Hvis der skal ikke have huslejestigning i 2019 har afdelingen brug for driftstilskud på kr. 19.894 
 
Boligafdeling 361, Uummannaq, nødvendige PPV projekter indeholdt i budgettet, kr. 1.838.491,- 
Her vil INI A/S foreslå af der sker ingen huslejestigning i 2019, da indtægter og udgifter går lige op på hinanden. 
 
Boligafdeling 365, Upernavik, nødvendige PPV projekter indeholdt i budgettet, kr. 1.510.943,- 
Her vil INI A/S foreslå af der sker huslejestigning på 2% 
Hvis der skal ikke have huslejestigning i 2019 har afdelingen brug for driftstilskud på kr. 97.018 
 
Boligafdeling 375, Qaanaaq, nødvendige PPV projekter indeholdt i budgettet, kr. 1.859.623,- 
Her vil INI A/S foreslå af der sker huslejestigning på 2% 
Hvis der skal ikke have huslejestigning i 2019 har afdelingen brug for driftstilskud på kr. 77.514, 
 
Det samlede behov for driftstilskud er på kr. 2.603.364,00 
 
Konsekvenser: 
 
Hvis behovet for driftstilskud ikke imødekommes, skal man forvente direkte negative konsekvenser for 
boligafdelingerne, hvor A/S INI vil være nødsaget til at korrigere budgetterne, hvor man formentlig skal 
justere minimum reparation og vedligeholdelseskontoerne. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Uden driftstilskud vil samtlige, i forvejen økonomisk nødlidte boligafdelinger, imødegår hårde budgetår i det 
kommende år. 
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Indstilling: 
 
Det indstilles 
Økonomiudvalget godkender driftstilskudsbehovet på 2.603.364,- kr. og videresendt til Kommunabestyrelsen. 
 
Bilagsmateriale: 
 
- Budgetforslag for samtlige boligafdelinger 
 
 

Økonomiudvalgets beslutning 20.09.2018: 
 

Indstillingen godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning: 
 
Indstillingen godkendt. 
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Sag nr. 38-2018 Bilag nr. 009 Journal nr. 
 

Emne Revision beretning 28 
 

Resume: 
 
Revisionen har udarbejdet revisionsberetning nr. 28. vedrørende løbende revision indtil 31. december 2017 og 
delberetning for regnskabsåret 2017 for Qaasuitsup Kommunia. 
 
Fagdirektørerne har efterfølgende både administrativt og i stående udvalg foretaget sagsbehandling for deres områder. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Fagdirektørerne laver opfølgning i henhold til bemærkninger fra BDO´s besøgsnotater samt beretning nr. 28 og 
efterfølgende tages sagerne til orientering eller/og til sagsbehandling i de forskellige stående udvalg. 
Fagdirektørerne sender besøgsnotatssvarene med deres bemærkninger til kommunens Revision BDO. 
Revisionsberetninger vedrørende kommunen behandles altid i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. 
Bemærkningerne samt kommunalbestyrelsens beslutning sendes til kommunens revision BDO. 
 
Lovgrundlag: 
 
Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 
 
Sagsbehandlingen: 
 
Fagdirektørerne har lavet opfølgning i henhold til bemærkninger fra BDO´s besøgsnotater og efterfølgende tage 
sagerne til orientering eller til sagsbehandling i de forskellige stående udvalg. 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning og videresende til Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilagsmateriale: 
 

- Beretning nr. 28 
- Svar fra stående udvalg 

 
Økonomiudvalgets beslutning 20.09.2018: 
 

Indstillingen godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning: 
 

 
Godkendt. 
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Sag nr. 39A-2018 Bilag nr. 010A Journal nr.  
Emne Tillægsbevillingsansøgninger 
 

Resume: 
 
Kommunen skal foretage mindst 3 årlige Budgetrevisioner med status på økonomien, og dette er den anden 
budgetrevision i 2018. I forbindelse med budgetrevisionen har udvalgene ansøgt følgende beløb som tillægsbevilling: 
konto 1 kr. - 2,0 mioo, konto 3 kr -2,5 mio, konto 4 kr. 14 t, konto 5 kr. - 5.866 mio, konto 7 kr. – 4,779 mio og 
endelig konto 8 kr – 9.408 mio. Sagt på en anden måde budgettet for 2018 reduceres med kr. 24.439 mio. 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
Det stående udvalg har gennemgået deres ansvarsområder og derefter ser deres ansøgning om tillægsbevilling således 
ud: 
 

Konto Kontonavn Budget Ændring BR2-2018 
1 ADMINISTRATION     
10 Udgifter til folkevalgte 16.178  16.178 
11 Den kommunale forvaltning 104.326 -1.350 102.976 
12 Kantinedrift 100  100 
13 IT 11.156  11.156 
18 Tværgående aktiviteter 10.697 -650 10.047 

1 ADMINISTRATION I alt 142.457 -2.000 140.457 
 
Konto 1, Ansøgning til tillægsbevilling er på -2,0 mio. kr. 
 

3 
ARBEJDSMARKEDS- OG 
ERHVERVSOMRÅDET Budget Ændring BR2-2018 

30 Bilag til anvisning - konto 3     

33 Udlæg for Selvstyret     

34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 2.555  2.555 

35 Revalidering 3.403 -1.550 1.853 

36 Erhvervsejendomme     

37 Kommunalt erhvervsengagement 2.687 -860 1.827 

38 MAJORIAQ 10.996 -90 10.906 

39 Arbejdsmarkedsydelser 7.637   7.637 

3 
ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET I 
alt 27.278 -2.500 24.778 

 
Konto 3, Ansøgning til tillægsbevilling er på -2,5 mio. kr. 
 
 

4 SOCIALOMRÅDET Budget Ændring BR2-2018 
40 Fripladser på daginstitutionsområdet 206 8 214 

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 66.428 -174 66.254 

43 Førtidspension 24.597  24.597 

44 Underholdsbidrag 2.477  2.477 

45 Offentlig hjælp 15.017  15.017 

46 Andre sociale ydelser 6.660  6.660 

47 Ældreforsorg 91.520 -2.198 89.322 

48 Handicapområdet 94.603 2.588 97.191 
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49 Andre sociale udgifter 1.103 -210 893 

4 SOCIALOMRÅDET I alt 302.611 14 302.625 
Konto 4, Ansøgning til tillægsbevilling er på 14 tkr., som vedr. Konto 41 Tilskud til arrangement for 
børnenes dag, delt betalt fra konto 53 
 

5 UNDERVISNING OG KULTUR Budget Ændring BR2-2018 
50 Daginstitutionsområdet for børn og unge 66.339 -3.414 62.925 

51 Skolevæsenet 171.229 -1.972 169.257 

53 Fritidsvirksomhed 29.337 -385 28.952 

55 Biblioteksvæsen 914 -75 839 

56 Museer 3.413 -20 3.393 

59 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål 5.622   5.622 

5 UNDERVISNING OG KULTUR I alt 276.854 -5.866 270.988 
 
Konto 5, Ansøgning til tillægsbevilling er på -5,866 mio. kr.  
Konto 53, Tilskud til arrangement for børnenes dag, delt betalt fra konto 41, som er 14 tkr. 
 

7 ANLÆGSUDGIFTER Budget Ændring BR2-2018 
70 Anlægsudgifter vedrørende boligområdet 18.079 -2.079 16.000 

71 Anlægsudgifter vedr. adm. 7.634  7.634 

72 Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område 7.292  7.292 

73 Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-  1.500 1.500 

74 Anlægsudgifter vedrørende det sociale område 4.700 -2.700 2.000 

75 Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur 32.320 -1.000 31.320 

76 Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed 1.000  1.000 

77 Anlægsudgifter vedrørende byggemodning 8.675 -500 8.175 

7 ANLÆGSUDGIFTER I alt 79.700 -4.779 74.921 
 
Ansøgning til tillægsbevilling er på -4,779 mio. kr.  
Konto 70, 74, 75 & 77 Forvaltningen regner med at anlægsprojekter ikke bliver færdig i år, derfor midlerne er afsat til 
næste år, svarende til 6.279 mio. kr.  
Konto 73 er flyttet fra driftsomkostninger konto 38, som skal bruges til renovering Majoriaq i Uummannaq. 
 

8 INDTÆGTER Budget Ændring BR2-2018 
80 Personlig indkomstskat -353.848 -9.408 -363.256 

81 Selskabsskat -7.200  -7.200 

83 Generelle tilskud og udligning -504.902  -504.902 

85 Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst -6.651  -6.651 

86 Andre indtægter -1.200  -1.200 

88 Afskrivninger 1.800  1.800 

8 INDTÆGTER I alt -872.001 -9.408 -881.409 
 
Ansøgning til tillægsbevilling er på -9,408 mio. kr.  
I følgende skattestyrelsens skrivelse personindkomstskatter skal stiges i sidste halve år, som kommunen modtager pr. 
aconto hvert måned med 1,0 mio. kr. Den svare til 6 mio. kr. sidste halve år, og kommunen har modtaget udbytteskat 
på 6,608 mio. kr. som er budgetteret med 3,2 mio. kr. for i år. 
 
Lovgrundlag: 
 
Lovgivning om styring af kommunerne. 
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Økonomiske konsekvenser: 
 
Hvis kommunalbestyrelsen godkende, vil kassebeholdning i slutning af året vil være 27,532 mio. kr. 
 

 
Indstilling: 
 

Det indstilles  
- At Stående udvalgs tillægsbevillings- og omplaceringsansøgninger indstilles til godkendelse  

 
 
Bilagsmateriale: 
 

 
- Referater fra stående udvalg  
- Balancer  

Økonomi udvalgs besluning 20.09.2018: 
Indstillingerne godkendt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning: 
 
 

Ansøgningen om tillægsbevillinger godkendt. 
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Sag nr. 39-2018 Bilag nr. 010 Journal nr. 
 

Emne Budgetrevision nr. 2-2018 
 

Resume: 
 
Kommunen skal foretage mindst 3 årlige Budgetrevisioner med status på økonomien, og dette er den anden 
budgetrevision i 2018.  
 
Sagsfremstilling: 
 
Det stående udvalg har gennemgået deres ansvarsområder og derefter ser deres ansøgning om tillægsbevilling således 
ud: 
 
Samlet set forventes følgende: 
Driftsomkostninger er blevet reduceret i alt 10,352 mio. kr. 
Anlægsudgifter er blevet reduceret i alt 4,779 mio. kr. 
Øgede indtægter for 9,408 mio. kr. 
 
Endvidere er der modtaget tillægsbevillingsansøgninger som bliver finansieret indenfor fagudvalgets egne bevillinger. 
 
Såfremt de indstillede tillægsbevillinger i det oprindelige budget er der budgetteret med en oprindelig 
kassebeholdning på 27,532 mio. kr. 
 
Samlet oversigt: 

 

Konto Tekst 

AVANNAATA 
BUDGET 

2018 BR1-2018 BR2-2018 
1 Administration 142.765 142.457 140.457 
2 Teknisk område 37.012 34.969 34.969 
3 Arbejdsmarkedsområdet 27.760 27.278 24.778 
4 Socialområdet 303.454 302.611 302.625 
5 Kultur og undervisning 280.689 276.854 270.988 
6 Forsyningsvirksomhed -2.701 3.574 3.574 
Total Driftsomkostninger 788.979 787.743 777.391 
7 Anlægsområdet 79.700 79.700 74.921 

Total 
Drift og 
anlægsudgifter 868.679 867.443 852.312 

8 Indtægter -872.001 -872.001 -881.409 
Total Resultat før status -3.322 -4.558 -29.097 
9 Statusområdet 9.710 9.710 9.710 
Total Årsresultat 1 - 9 6.388 5.152 -19.387 
9 Primo kassebeholdning 8.145 8.145 8.145 

Total 
Ultimo 
kassebeholdning 1.757 2.993 27.532 

  
 5% af drifts- og 

anlægsudgifter   43.434 43.372 42.616 

  
7,5% af drifts- og 

anlægsudgifter 65.151 65.058 63.923 
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KONTO 1 – SEKRETARIATET 
 

Konto Tekst 

AVANNAATA 
BUDGET 

2018 BR1-2018 BR2-2018 
10 Folkevalgte 16.178 16.178 16.178 
11 Administration 101.904 104.326 102.976 
12 Kantinedrift 800 100 100 
13 IT 11.156 11.156 11.156 
18 Tværgående aktiviteter 12.727 10.697 10.047 

Total Administration 142.765 142.457 140.457 
For det enkelte områder medtages bilag for bemærkninger. 
 
Ansøgning til tillægsbevilling er på -2,0 mio. kr. 

 
 
 
KONTO 2 – TEKNISK OMRÅDE 
 

Konto Tekst 

AVANNAATA 
BUDGET 

2018 BR1-2018 BR2-2018 

20 
Veje, broer, trapper, 
mv. 7.196 6.121 6.121 

21 
Snerydning, 
renholdelse 5.616 5.616 5.616 

22 Levende ressourcer 1.280 1.280 1.280 

23 
Kommunale 
virksomheder 5.050 4.357 4.357 

25 Brandvæsen 8.817 8.705 8.705 
27 Teknisk virksomhed 9.053 8.890 8.890 

Total Teknisk drift 37.012 34.969 34.969 
For det enkelte områder medtages bilag for bemærkninger. 
 
 
KONTO 3 – ERHVERVSOMRÅDET 

 

Konto Tekst 

AVANNAATA 
BUDGET 

2018 BR1-2018 BR2-2018 
30 Bilag til anvisning 0 0 0 
33 Udlæg for Selvstyre   0 0 
34 Beskæftigelsesfremme 2.555 2.555 2.555 
35 Revalidering 3.475 3.403 1.853 
36 Erhvervsejendomme 0 0 0 
37 Erhvervsfremme 2.687 2.687 1.827 
38 MAJORIAQ 11.406 10.996 10.906 
39 Arbejdsmarkedsydelser 7.637 7.637 7.637 

Total Arbejdsmarked 27.760 27.278 24.778 
For det enkelte områder medtages bilag for bemærkninger. 
 
Ansøgning til tillægsbevilling er på -2,5 mio. kr. 
 
Konto 38 MAJORIAQ flyttes 1,5 mio. kr. til konto 73 som skal bruges til renovering MAJORIAQ i Uummannaq 
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KONTO 4 – FAMILIEOMRÅDET 
 

Konto Tekst 

AVANNAATA 
BUDGET 

2018 BR1-2018 BR2-2018 
40 Fripladser 206 206 214 
41 Hjælpeforanstaltninger 65.572 66.428 66.254 
43 Førtidspension 24.597 24.597 24.597 
44 Underholdsbidrag 2.477 2.477 2.477 
45 Offentlig hjælp 15.017 15.017 15.017 
46 Andre sociale ydelser 6.660 6.660 6.660 
47 Ældreforsorg 93.118 91.520 89.322 
48 Handicapområdet 94.688 94.603 97.191 
49 Andre sociale ydelser 1.119 1.103 893 
Total Socialområdet 303.454 302.611 302.625 

For det enkelte områder medtages bilag for bemærkninger. 
 
Konto 41 Tilskud til arrangement for børnenes dag, delt betalt fra konto 53 
Som er 14 tkr. 
 
KONTO 5 – UDVIKLINGSOMRÅDET 

 

Konto Tekst 

AVANNAATA 
BUDGET 

2018 BR1-2018 BR2-2018 
50 Daginstitutioner 68.306 66.339 62.925 
51 Skoleområdet 172.493 171.229 169.257 
53 Fritidsvirksomhed 29.887 29.337 28.952 
55 Biblioteksvæsen 914 914 839 
56 Museer 3.467 3.413 3.393 

59 
Tilskud til fritid og 
kultur 5.622 5.622 5.622 

Total 
Kultur og 
undervisning 280.689 276.854 270.988 

For det enkelte områder medtages bilag for bemærkninger. 
 
Ansøgning til tillægsbevilling er på -5,866 mio. kr.  
 
Konto 53 Tilskud til arrangement for børnenes dag, delt betalt fra konto 41 
Som er 14 tkr. 
 
KONTO 6 – FORSYNINGSOMRÅDET 

 

Konto Tekst 

AVANNAATA 
BUDGET 

2018 BR1-2018 BR2-2018 
60 Bilag til anvisning 0 0 0 
62 Varmecentraler 0 0 0 
66 Renovation -2.160 -2.160 -2.160 
68 Forsyningsvirksomheder -541 5.734 5.734 
Total Forsyningsvirksomheder -2.701 3.574 3.574 

 
For det enkelte områder medtages bilag for bemærkninger.  
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KONTO 7 – ANLÆGSMIDLER 
 

Konto Tekst 

AVANNAATA 
BUDGET 

2018 BR1-2018 BR2-2018 
70 Boligområdet 18.079 18.079 16.000 
71 Administrationen 9.751 7.634 7.634 
72 Teknisk område 9.875 7.292 7.292 
73 Arbejdsmarkedsområdet 0 0 1.500 
74 Socialområdet 0 4.700 2.000 
75 Kultur og undervisning 32.320 32.320 31.320 
76 Forsyningsvirksomhed 1.000 1.000 1.000 
77 Byggemodning 8.675 8.675 8.175 
Total Anlægsområdet 79.700 79.700 74.921 

For det enkelte områder medtages bilag for bemærkninger. 
 
Ansøgning til tillægsbevilling er på -4,779 mio. kr.  
 
Konto 70, 74, 75 & 77 Forvaltningen regner med at anlægsprojekter ikke bliver færdig i år, derfor midlerne er afsat til 
næste år, svarende til 6.279 mio. kr. 
 
Konto 73 er flyttet fra driftsomkostninger konto 38, som skal bruges til renovering Majoriaq i Uummannaq. 
 
KONTO 8 – INDTÆGTER 
 

Konto Tekst 

AVANNAATA 
BUDGET 

2018 BR1-2018 BR2-2018 
80 Indkomstskat -353.848 -353.848 -363.256 
81 Selskabsskat -7.200 -7.200 -7.200 
83 Tilskud og udligning -504.902 -504.902 -504.902 
85 Renter, kapitalafkast -6.651 -6.651 -6.651 
86 Andre indtægter -1.200 -1.200 -1.200 
88 Afskrivninger 1.800 1.800 1.800 
89 Årets driftsresultat       
Total Indtægtsområdet -872.001 -872.001 -881.409 

For det enkelte områder medtages bilag for bemærkninger. 
 
Ansøgning til tillægsbevilling er på -9,408 mio. kr. 
 
I følgende skattestyrelsens skrivelse personindkomstskatter skal stiges i sidste halve år, som kommunen modtager pr. 
aconto hvert måned med 1,0 mio. kr. Den svare til 6 mio. kr. sidste halve år, og kommunen har modtaget udbytteskat 
på 6,608 mio. kr. som er budgetteret med 3,2 mio. kr. for i år. 
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KONTO 9 – STATUS 
 

Konto Tekst 

AVANNAATA 
BUDGET 

2018 BR1-2018 BR2-2018 

91 
Kortfristede 
tilgodehavender 3.000 3.000 3.000 

93 
Langfristede 
tilgodehavender 1.000 1.000 1.000 

94 Uomsættelige aktiver 0 0 0 
96 Kortfristet gæld 0 0 0 
97 Langfristet gæld 5.710 5.710 5.710 
98 Regulerende passiver 0 0 0 
99 Kapitalkonto 0 0 0 

Total Statusområdet 9.710 9.710 9.710 
For det enkelte områder medtages bilag for bemærkninger. 
 
 
Lovgrundlag: 
 
Lovgivning om styring af kommunerne. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Hvis økonomiudvalget skal godkende, vil kassebeholdning i slutning af året vil være 27,532 mio. kr.  
 
Indstilling: 
 
Det indstilles 

- At Stående udvalgs tillægsbevillings- og omplaceringsansøgninger indstilles til godkendelse 
 
Bilag: 
 

- Referater fra stående udvalg 
- Balancer 
 

Økonomi udvalgs besluning 20.09.2018: 
 
 Indstillingerne godkendt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning: 

 
 
Budgetrevision 2 godkendt. 
 

 



Kombest 05-2018 - 02/10/18            Kommunalbestyrelsen – Avannaata Kommunia  Side. 28 - 66 
 

Sag nr. 40-2018 Bilag nr. 011 Journal nr. 
 

Emne Budgetforslag 1-2019 
 

Resume: 
 
Budgetprocessen for 2019 startede med budgetseminar, som blev afholdt i juni 2018 i Ilimanaq. 
På seminaret blev forvaltningernes budgetønsker fremlagt og diskuteret. Økonomiudvalget har efterfølgende bedt 
fagudvalgene udarbejde budgetforslag. I den forbindelse har 
økonomiudvalget godkendt de beregnede budgetrammer. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Budgetrammerne er udarbejdet på grundlag af det forventede beløb, der er til rådighed ud fra 
kendte tal primo september 2018. Rådighedsbeløbet lyder på 869.072 t.kr., og budgetrammernerne er fordelt mellem 
forvaltningerne, baseret samme niveau som BR-1 2018. 
 
Resultatet blev følgende individuelle rammer: 

 

Konto Tekst Rammeforslag 
1 Administration 142.457 
2 Teknisk område 34.969 
3 Arbejdsmarkedsområdet 27.278 
4 Socialområdet 302.611 
5 Kultur og undervisning 276.854 
6 Forsyningsvirksomhed 3.574 
Total Driftsomkostninger 787.743 
7 Anlægsområdet 60.835 

Total 
Drift og 
anlægsudgifter 848.578 

8 Indtægter -869.072 
Total Resultat før status -20.494 
9 Statusområdet 9.710 

 
Fagudvalgene har efterfølgende udarbejdet budgetforslag 2019. 
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Resultatet heraf fremgår af nedenstående: 
 
SAMLET OVERSIGT 
 

Kontonavn 
Oprindelig 

budget 
2018 

Budgetrevision 
nr. 1-2018 

Budgetramme 
forslag 2019 

Budgetforslag 
nr.1-2019 

Overslag 
2020 

Overslag 
2021 

Overslag 
2022 

Fælles service 187.093 186.286 186.286 196.794 196.794 196.794 196.794 
Det tekniske område 37.012 34.969 34.969 46.000 46.000 46.000 46.000 
Forvaltningen for Erhverv 67.374 66.892 66.892 66.892 66.892 91.892 91.892 
Forvaltningen for Familie 258.488 257.540 257.540 273.982 273.982 273.982 273.982 
Forvaltningen for 
udvikling 241.713 238.482 238.482 253.064 253.064 253.064 253.064 
Forsyningsvirksomheder -2.701 3.574 3.574 8.100 8.100 8.100 8.100 
Driftsomkostninger i alt 788.979 787.743 787.743 844.832 844.832 869.832 869.832 
Anlægsudgifter 79.700 79.700 60.835 86.948 86.948 86.948 86.948 
Drift og anlægsudgifter 868.679 867.443 848.578 931.780 931.780 956.780 956.780 
Indtægter -872.001 -872.001 -869.072 -869.072 -869.072 -894.072 -894.072 
Resultat før status -3.322 -4.558 -20.494 62.708 62.708 62.708 62.708 
Statusområde 9.710 9.710 9.710 9.710 9.710 9.710 9.710 
Årsresultat 1-9 6.388 5.152 -10.784 72.418 72.418 72.418 72.418 
Primo kassebeholdning 8.145 8.145 2.993 13.777 -58.641 -131.059 -203.477 
Ultimo kassebeholdning 1.757 2.993 13.777 -58.641 -131.059 -203.477 -275.895 
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Konto 1 Fælles service 
 
Det er første gang, at udvalget for demokrati har udarbejdet et budget for sine ansvarsområder, derfor har man i denne 
første udarbejdelse, ud over borgerservicecenterområdet medtaget andre nye områder som ligger under konto 1 og 
følgende er; Forebyggelsesområdet konto 41-08, Fritidsområdet konto 53, Museer konto 56, Tilskud og støttemidler 
konto 59, til foreninger der udfører fritidsaktiviter og kulturarrangementer.  
 
Det er et ønske, at budgettetforslaget for 2019 bliver udarbejdet i forhold til de tidligere års budgetter for 
administrationsområdet og bliver fremlagt på baggrund af forbruget i dag. Selvom dette er tilfældet, så kan man ikke 
undgå at der foretages tilpasninger og omplaceringer i de forskellige konti og konto områder.   
   

Budget Budget Overslag Overslag Overslag 
Konto  Tekst  2018 2019 2020 2021 2022 
10 Bevillinger til folkevalgte 
10-01 Kommunalbestyrelsen 7.890 8.455 8.455 8.455 8.455 
10-02 Bygdebestyrelser 5.900 5.890 5.890 5.890 5.890 
10-03 Råd, nævn og kommissioner 1.560 1.868 1.868 1.868 1.868 
10-11 Valgafholdelse 203 205 205 205 205 
10-16 Særlige udgifter afholdt af folkevalgte 625 430 430 430 430 
10 Udgifter til folkevalgte 16.178 16.848 16.848 16.848 16.848 

       
11 Den kommunale forvaltning 
11-00 Den kommunale forvaltning, centralforvaltningen 

i Ilulissat 
54.226 60.200 60.200 60.200 60.200 

11-00-20 Den kommunale forvaltning, Ilulissat og bygder 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 
11-00-45 Den kommunale forvaltning, Qaanaaq og bygder 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 
11-00-50 Den kommunale forvaltning, Uummannaq og 

bygder 
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

11-00-60 Den kommunale forvaltning, Upernavik og 
bygder 

15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 

11-02 Udvkling 2.000 1.150 1.150 1.150 1.150 
11-03 Kommunikation 1.000 300 300 300 300 
11 Den kommunale forvaltning 104.326 108.750 108.750 108.750 108.750 

       
12 Kantine drift 
12-01 Kantine drift 100 0 0 0 0 
12 Kantine drift 100 0 0 0 0 

       
13 IT 
13-01 Samlede udgifter under IT området 11.156 11.356 11.356 11.356 11.356 
13 IT 11.156 11.356 11.356 11.356 11.356 

 

 
 
 
 
      

18 Tværgående aktiviteter 
18-02 Forsikringer og kontrol 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 
18-04 Kommuneplan, lokal og byplaner 750 350 350 350 350 
18-05 UNESCO 250 250 250 250 250 
18-06 Kontingentbetaling til KANUKOKA og 

KANUNUPE 
47 47 47 47 47 

18-07 Storskalaprojekter 100 100 100 100 100 
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18-20 Bevillingsmidler til byer og bygder 6.055 11.316 11.316 11.316 11.316 
18 Tværgående aktiviteter 10.702 16.063 16.063 16.063 16.063 

       
Konto 1 total   142.462 153.017 153.017 153.017 153.017 

       
41-08 Forebyggelse 
41-08 Forebyggelsesarbejdet under socialområdet 5.456 5.351 5.351 5.351 5.351 
41-08 Forebyggelse 5.456 5.351 5.351 5.351 5.351 

       
Konto 41-08 total   5.456 5.351 5.351 5.351 5.351 

       
53 Fritidsaktiviteter 
53-01 Fritidsundervisning 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 
53-03 Fritidsklubber/fritidshjem 16.868 16.868 16.868 16.868 16.868 
53-04 Koordinering af kultur og fritidsområderne 960 960 960 960 960 
53-06 Kulturoplysning og idrætsaktiviteter 10.391 10.391 10.391 10.391 10.391 
53 Fritidsaktiviteter 29.337 29.337 29.337 29.337 29.337 

       
56 Museumsområdet 
56-02 Kommunens museer 3.413 3.467 3.467 3.467 3.467 
56 Museumsområdet 3.413 3.467 3.467 3.467 3.467 

       
59 Tilskud til foreninger som varetager fritids- og kulturaktiviteter 
59-00 Til forskellige foreninger som varetager 

kulturaktiviteter 
0 0 0 0 0 

59-01 Tilskud til foreninger som varetager fritids og 
kulturaktiviteter 

1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 

59-03 Tilskud til idrætsformål 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 
59-05 Tilskud til skoleelevernes ophold i Danmark 522 522 522 522 522 
59 Tilskud til foreninger som varetager fritids- og 

kulturaktiviteter 
5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 

       
Konto 5 total   38.372 38.426 38.426 38.426 38.426 

       
Total for alle 
konto områder   186.290 196.794 196.794 196.794 196.794 

 
Bevillingerne til de forskellige ansvarsområder, som vedrører samfundet, er lovbundne næsten alle sammen. 
 
Der blev udarbejdet budget for alle konti, som Økonomiudvalget sammen med Demokratiudvalget nu har ansvaret 
for, derfor har man genbrugt de tidligere budgetteringer til de forskellige kontoområder, da man følger de besluttede 
kontoområder som gælder i hele landet, men ved brug af computer økonomistyringsprogram, skete fordelingen af 
ansvarsområderne.  
 
Samlet er budget 2019 for konto 1 forøget med kr. 10,621 mio. i forhold til 2018. 
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De enkelte konti fremlægges med følgende kort redegørelse: 
 
   

Budget Budget Overslag Overslag Overslag 
Konto Tekst  2018 2019 2020 2021 2022 
10 Udgifter til folkevalgte 
10-01 Kommunalbestyrelsen 7.890 8.455 8.455 8.455 8.455 
10-02 Bygdebestyrelsen 5.900 5.890 5.890 5.890 5.890 
10-03 Råd, nævn og kommissioner 1.560 1.868 1.868 1.868 1.868 
10-11 Valgafholdelse 203 205 205 205 205 
10-16 Særlige udgifter afholdt af folkevalgte 625 430 430 430 430 
10 Bevilling til folkevalgte 16.178 16.848 16.848 16.848 16.848 

 
Formål: 

• Dækning til vederlag og andre udgifter til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne under deres virke. 
• Dækning til vederlag og andre udgifter til Bygdebestyrelsesmedlemmerne under deres virke. 
• Dækning til vederlag til Lokaleudvalgsmedlemmerne under deres virke. 
• Dækning til forplejning af medarbejdere under valaghandlinger samt andre udgifter. 

 
Lov: 

• Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 
 

Bemærkninger til budgettet: 
Bevillingen af midler til denne konto område, er sket ifølge lovgivningen og på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning 
om etablering af lokaleudvalg. 
 
På konto 10-01 skyldes forøgelsen flere midler til Kommunalbestyrelsens fysiske møder samt borgmesterens og andre poltikeres 
rejser.  
 
På konto 10-03 skyldes forøgelsen ønsket om indførelse af formandshonorarer til Lokaludvalgsformand ligesom alle andre 
formænd, da formændende har samme honorarer som de øvrige medlemmer, hvor de har endel opgaver som er svære at 
kontrollere i timeforbrug, så alle har samme rettigheder og at det man får formandshonorar kan give en positiv effekt for 
interessen i at arbejde i Lokaludvalg.    

 
Information angående området  År 2018  År 2019  
Kommunalbestyrelsen 1 1 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 17 17 
Bygdebestyrelser 11 11 
Bygdebestyrelsesmedlemmer 49 49 
Lokaleudvalg 4 4 
Lokaleudvalgsmedlemmer 20 20 

 
Rammer for budgetarbejdet  
Konto 01: Lønninger Kommunalbestyrelsesmedlemmernes mdl. Vederlat er på 

ca. kr. 12.820. 
- Formænd får yderligere ca. kr. 6.410 pr. md.  

Bygdebestyrelsesmedlemmernes mdl. vederlag er på ca. 
kr. 6.410. 

- Formænd får yderligere ca. kr. 6.410 pr. md.  
Lokaludvalgsmedlemmernes mdl. vederlag er på ca. kr. 
6.410. 

- At der også ydes formandshonorarer er indstilles, 
hvilket giver yderligere ca. kr. 6.410 pr. md.  

Der gives også vederlag til suppleanter ved 
medlemmernes fravær.  

Konto 05: Personaleomkostninger Udgifter til rejser for at deltage på møder og kurser. 
- 2 x fysiske Kommunalbestyrelsemøder á 350. 
- 1x6 fysiske Udvalgsmøder á 300. 
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- Uforudsete rejseaktiviter for politikere. 

Konto 16: Udgifter til kost  Udgifterne til kost, under folkevalgtes møder. 

 
Styring af området: 
Styring af budgettet for 2019, hvad angår bygdebestyrelser og lokaleudvalg, så vil kompetanceansvaret ligge hos den lokale by.  
 
Aktivitets planen: 
Under implementeringen af bygdebestyrelsernes og lokaleudvalgenes ansvarsområder, skal man i 2019 sikre sig, at 
tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.  
 

  Budget Budget Overslag Overslag Overslag 
Konto Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 
11 Den kommunale forvaltning 
11-00 Den kommunale forvaltning, centralforvaltningen i 

Ilulissat 
54.226 60.200 60.200 60.200 60.200 

11-00-20 Den kommunale forvaltning, Ilulissat og bygder 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 
11-00-45 Den kommunale forvaltning, Qaanaaq og bygder 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 
11-00-50 Den kommunale forvaltning, Uummannaq og 

bygder 
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

11-00-60 Den kommunale forvaltning, Upernavik og bygder 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 
11-02 Udvkling 2.000 1.150 1.150 1.150 1.150 
11-03 Kommunikation 1.000 300 300 300 300 
11 Den kommunale forvaltning 104.326 108.750 108.750 108.750 108.750 

       
Formål: 

• Den administrative drift i byer og bygder i Avannaata Kommunia. 
 

Lovgivning: 
• Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 

 
Bemærkninger til budgettet: 
På denne konto er der afsat bevilling til den administrative drift i byer og bygder i Avannaata Kommunia. Der er sket rokeringer 
indenfor kontoen, ligesom der er sket tilpasninger mellem aktivitet og bevillinger i det enkelte konti. 
 
Konto 11-00 Centralforvaltningen: 
Budgettet er forøget med ca. kr. 6,0 kr. Forøgelsen skyldes primært budgettering af løn til i dag 97 ansatte til 101 i 2019 efter 
faktiske udgifter, og da der i skal ske bevilling således, at der kan ske implementering af målsætninger. 
 
Den af tidligere kommune centralisering af bevillinger og dermed administration på personaleomkostningsområdet til 
centralforvaltningen i Ilulissat skal til 2. behandlingen rettes ind i det afdelingers respektive konti, og dermed uddelegeres tilbage 
til byerne i forbindelse med decentralisering af opgaver, således at det er i stederne ansvaret skal ligge, også bevillingen, sådan 
som revisionen flere gange også har påpeget, at man bogfører der hvor bevillingen er brugt. 
 
Man skal især bemærke 2 målsætninger i udviklingen af admnistrationsområdet, det er: 
1. At der skal ske forøgelse med 4 rejsende socialrådgivere til Forvaltningen for Familie, børne og ungeområdet.  

Deres primære opgaver bliver, at rejse ud til alle stederne i kommunen og arbejde med personale under børne og 
ungeområdet, løfte opgaver, rådgivning og opkvalificering af personalets kompetencer indenfor fagområdet.  

2. Decentralisering af opgaver til byer og evt. bygder og forbedring af servicering af borgerne. 
Bevillingen vil dække udgifter der er forbundet med udvikling, kursusafholdelse, implementering og løbende opfølgning fra 
Centralforvaltningen og i samarbejde med eksterne konsulenter i byerne. 

 
Konto 11-00-xx Byer og bygder: 
Der er ikke sket ændringer i byernes og bygdernes budgetter. Dog er det planen, at der til det nye stillinger i borgerservice skal 
ske rokering indenfor kommunen.  
Der er ligeledes planlagt organisationsændring i Ilulissat, hvor Borgerservice og Centralforvaltningen skal sammenlægges og 
dermed dele kontorer i kommunekontoret, således at der sker serviceforbedringer for borgerne. Planen er at enheder uden direkte 
borgerservice flytter til den tidligere Borgerservice. 
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Ny afdeling; Sundhed og Fritid er under opbygning i alle byer under Borgerservice. 
Det forventes ikke, at den nye afdeling vil skabe nye udgifter, da det forventes at de nye medarbejdere finansieres indenfor 
normeringen.    
 

Information vedrørende området  År 2018  År 2019  
Antal medarbejdere i Centralforvaltningen i Ilulissat 97 101 
Antal medarbejdere i Ilulissat 27 27 
Antal medarbejdere i bygderne ved Ilulissat  5 5 
Antal medarbejdere i Uummannaq 18,5 18,5 
Antal medarbejdere i bygderne ved Uummannaq 12 12 
Antal medarbejdere i Upernavik 25 25 
Antal medarbejdere i bygderne ved Upernavik 21,25 21,25 
Antal medarbejdere i Qaanaaq 15 15 
Antal medarbejderne i bygder ved Qaanaaq 3 3 
I alt administrationsmedarbejdere 224 228 

 
Rammer for budgetarbejdet  
Konto 01: Lønninger  Lønningskonto for 101 medarbejdere i Centralforvaltningen 

i Ilulissat, 85,5 medarbejdere i 4 byer og 41,5 medarbejdere 
i 23 bygder.  
Medarbejderne er ansat i forskellige stillinger på baggrund 
af deres ansvarsområder. 

Konto 05: Udgifter til medarbejdere  Udgifter til rejser for at deltage på møder, kurser, 
tjenesterejser og rejser ved ansættelser. 

Konto 10: Udgifter til administration  Udgifter til kontorartikler, papir mv. 

Konto 11: Udgifter til IT området Udgifter til pc´er, kommuniationsudstyr, opdateringer og 
udvikling. 

Konto 12: Udgifter til eksterne serviceydelser Udgifter til eksterne serviceydelser, som kommunen har 
lavet aftaler til. 

Konto 15: Udgifter til indkøb af varer Udgifter til varekøb, der kan relateres til den daglige drift 
såsom; kaffe, the, sukker, toiletpapir, rengøringsartikler mv. 

Konto 16: Udgifter til kost Udgifter til kost, der indtages under møder og aktiviteter. 

Konto 20: Udgifter til inventarkøb Udgifter til inventarkøb såsom; bordee, skabe, store 
kontorartikler, billetter mv.  

Konto 21:  Driftudgifter Udgifter til el, varme, vand mv. 

Konto 22: Renoveringsudgifter Udgifter til mindre renoveringer af kommunale bygninger. 

Konto 25: Udgifter til bygninger Udgifter til vakantboliger til kommunens medarbejdere og 
lejen af kontorbygninger. 

Konto 71: Lejeindtægter Lejeindtægter fra udlejning af kommunens bygninger og 
andre kommunale egendomme. 

Konto 79: Andre indtægter Indtægter fra forskellige kommunale serviceydelser. 

 
Styring af området: 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i 
Avannaata Kommunia. På baggrund af denne, så skal budget styringen, hvad angår byer og bygder, varetages i den lokale by fra 
2019. Centralforvaltningen er i gang med decentraliseringsplanen, som forventes at køre også i 2019.  
 
Aktivitets planen: 
I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at 
tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres. 

  Budget Budget Overslag Overslag Overslag 
Konto Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 

 
13 IT 
13-01 Samlede udgifter til it-området 2.656 2.656 2.656 2.656 2.656 
13 IT 2.656 2.656 2.656 2.656 2.656 
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Formål: 
IT drift og udvikling i Avannaata Kommunia. 
 
Lovgivning: 
Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 
 
Bemærkninger til budgettet: 
Under denne konto, så er der bevilliget midler til IT drift og udvikling i byer og bygder i Avannaata Kommunia. 
 
Konto 13-00 – IT: 
Bevillingen er forøget med kr. 0,200 mio. Forøgelse skyldes opgradering af bygdernes udstyr til i dag i forbindelse forbedringen 
af forbindelserne hos Tele. 
 

Information vedrørende området  År 2018  År 2019  
Alle kommunens ansatte der har computer forbindelse, 
bliver serviceret af 5 IT medarbejdere 

387 475 

 
Rammen for budgetarbejdet  
Konto 12: Udgifter til eksterne serviceydelser Kommunens udgifter til aftaler med virksomheder om 

ekstern serviceydelse, licenser, forbindelser og udgifter til 
tele. 

Konto 15: Udgifter til indkøb af varer Udgifter til indkøb af pc materialer og styringsprogrammer. 

Konto 20: Udgifter til inventarkøb Udgifter til vedligeholdelse af pc´er, farver til printere, nye 
indkøb af pc´er og styringsprogrammer.   

 
Styring af området: 
IT området i Avannaata Kommunia, bliver styret fra centraladministrationen. Formålet er, at IT medarbejderne i Uummannaq og 
Upernavik, skal have flere kompetancer, også da Kommunalbestyrelsen den 12. juni 2018, har besluttet at områderne skal 
decentraliseres, dog er det planen, at der med henblik på standardisering, at fælles indkøb og kontakter sker fortsat fra 
centralforvaltningen.  
 
Aktivitets plan: 
I takt med computer forbindelserne i alle bosteder i Avannaata Kommunia bliver forbedret, så skal disse udstyr udvikles. 
 
Kommunalbestyrelsens målsætning angående mulighed til at følge med i kommunalbestyrelsesmøderne direkte igennem 
radiotransmissionen fra alle bosteder skal videreudvikles. 
 

Formål: 
• Viderearbejde og udvikling af forskellige tiltag i Avannaata Kommunia. 
• UNESCO – Verdensarven, Ilulissat isfjord, bevilling af midler til opsyn og udvikling af området. 
• Midler som lokaleudvalg selv skal styre og har ansvaret for. 
• Midler som bygdebestyrelserne selv skal styre og har ansvaret for. 
 

  Budget Budget Overslag Overslag Overslag 

Konto Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 
18 Tværgående aktiviteter 

18-02 Forsikringer og kontrol 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 

18-04 Kommuneplan, lokal og byplaner 750 350 350 350 350 
18-05 UNESCO 250 250 250 250 250 
18-06 Kontingentbetaling til KANUKOKA og 

KANUNUPE 
47 47 47 47 47 

18-07 Storskalaprojekter 100 100 100 100 100 
18-20 Bevillingsmidler til byer og bygder 6.055 11.316 11.316 11.316 11.316 

18 Tværgående aktiviteter 10.702 16.063 16.063 16.063 16.063 
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Lovgivning: 
• Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 

 
Bemærkninger til budgettet: 
Under denne konto, er der primært bevillinger til forsikringer, Lokaludvalg og bygdebestyrelser som de selv skal stå til ansvar 
for i henhold til rammer Kommunalbestyrelsen har udstukket. 
 
Man skal være opmærksom over, at man har foreslået, at bevilligede midler til byer og bygder i budgettet for 2019, er indstillet 
til fordobling. 
 

Information vedrørende området  År 2018  År 2019  
Bevilligede midler til lokaleudvalg Borgere: 7.578 x 500 kr. Borgere: 7.574 x 1.000 kr. 
Bevilligede midler til bygdebestyrelser Borgere: 3.046 x 500 kr. Borgere: 2.961 x 1.000 kr. 

 
Rammen til budgetarbejdet  
Konto 18: Tværgående aktiviteter 
Kontor 18-20: Bevilligede midler til byer og bygder  

Kommunalbestyrelsen besluttede til rammerne, at bevilligede 
midler skal bruges til: 

• Oplysningsarbejdet vedrørende kultur og 
borgeroplysning 

• Idrætsområdet  
• Indenfor teknik og forsyning 
• Lokale erhvervsprojekter 
• Social relaterede projekter 

 
Styring af området: 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i 
Avannaata Kommunia. På baggrund af denne, så skal budget styringen, hvad angår byer og bygder, varetages i den lokale by fra 
2019. 
 
Aktivitets plan: 
I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at 
tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres. 
  

  Budget Budget Overslag Overslag Overslag 
Konto Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 
41-08 Forebyggelse 
41-08 Forebyggelsesarbejde under socialområdet 5.456 5.351 5.351 5.351 5.351 
41-08 Forebyggelse 5.456 5.351 5.351 5.351 5.351 

       
Formål: 

• Tidligt forebyggende arbejde. 
• Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved 

at focusere på kulturen, idrætten, fritidsinteressanter, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde 
have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere. 

 
Lovgivning: 

• Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 
• Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn. 
• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2001 om lokale forebyggelsesudvalg. 

  
 

Bemærkninger til budgettet: 
Denne konto har været under familieudvalgets ansvarsområder indtil 2018. Og nu har man flyttet ansvarsområdet til Forvaltingen 
for Fælles Service enheden, som ligger under Demokratiudvalgets og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde og dette sker 
ifølge kommunalbestyrelsen beslutning i Avannaata Kommunia. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, også 
efter ansvarsområdet er flyttet til andet område og dermed udvalg. 
 
Da ansvaret for kontoen er ændret, så blev ansvaret for sagsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev 
medarbejderne og forvaltningen også flyttet mellem enhederne. 
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Information vedrørende området  År 2018  År 2019  
Antal forebyggelsesmedarbejdere  7 7 
Antal af miljøarbejdere 5 5 

 
Rammer til budgetarbejdet  
Konto 41-08: Forebyggelse Bevilligede midler til denne konto, skal bruges til lønninger 

for de 12 normerede stillinger der findes i alle bosteder samt 
til tidligt forebyggende aktiviteter og arrangementer for 
borgere. 

 
Styring af området: 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i 
Avannaata Kommunia. På baggrund af denne, så skal budget styringen, hvad angår byer og bygder, varetages i den lokale by fra 
2019. 
 
Aktivitets plan: 
I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at 
tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres. 
 
Kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere en ny afdeling, Sundhed og fritid, som blev taget i 2018, skal videreudvikles i 
løbet af 2019.  

  Budget Budget Overslag Overslag Overslag 

Konto Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 
53 Fritidsaktiviteter 

53-01 Fritidsundervisning 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 

53-03 Fritidsklubber/fritidshjem 16.868 16.788 16.788 16.788 16.788 

53-04 Koordinering af kultur og fritid 960 960 960 960 960 

53-06 Kulturoplysning, idrætsaktiviteter 10.391 11.021 11.021 11.021 11.021 

53 Fritidsaktiviteter 29.337 29.887 29.887 29.887 29.887 

       
Formål: 

• Give borgerne tilbud vedrørende fritidsaktiviter. 
• Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved 

at focusere på kulturen, idrætten, fritidsinteressanter, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde 
have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere. 

 
Lovgivning: 

• Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed. 
• Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion. 
• Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 

 
Bemærkninger til budgettet: 
Denne kontoområder har indtil 2018 været under udvalget for udviklings ansvarsområder, og har altid varetaget af udvalget for 
udvikling. Nu bliver kontoområdet, på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, flyttet til Demokratiudvalgets og dermed 
Økonomiudvalgets ansvarsområde, og forvaltningen for fælles service skal står for ansvaret. Kontoen skal følge den konto som 
bruges i hele landet, efter ansvarsområdet er flyttet til andet udvalg. 
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Under udarbejdelsen af budgettet for 2019, så brugte man budgettet for 2018 som udgangspunkt, da den nye afdeling først bliver 
etableret pr. 1. september 2018, og derfor har den sene overtagelse af området den konsekvens, at tiden til at lave et nyt budget, 
blev alt for kort.  
Da ansvaret for kontoområdet er overtaget af andre, så blev ansvarsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev 
medarbejderne også flyttet til anden forvaltning, og ansvarsområdet overtages af afdelingen for sundhed og fritid. 

 
Fritidsundervisning: 53-01 

Rammer for budgetarbejdet 
Konto 53-01: Kulturundervisning Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle 

medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til 
undervisning af borgere og arrangementer. 

 
Fritidstilbud: 53-03 
Information vedrørende tiltag År 2018 År 2019 

Antal medarbejdere under fritidstilbud  44 44 
Antal fritidstilbud  9 9 

 
Rammer til budgetarbejdet 

Konto 53-03: Fritidstilbud Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle 
medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt 
til borgernes fritidsaktiviteter og arrangementer. 

 
Koordinering af kultur og fritid: 53-04 
Rammer for budgetarbejdet       
Konto 01: Lønninger Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle 

medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til 
borgernes fritidsaktiviteter og arrangementer.. 

 
Kulturaktiviteter: 53-06 
Information vedrørende området År 2017 År 2018 

Antal medarbejdere i afdelinger vedrørende 
kulturarbejde  

31 20 

Antal afdelinger som varetager kulturområdet  21 9 

 
Rammer for budgetarbejdet 
Konto 53-06: kulturaktiviteter Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle 

medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til 
borgernes kulturaktiviteter og arrangementer.. 

 
Styring af området: 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i 
Avannaata Kommunia. På baggrund af den, så vil ansvaret for området blive overtaget af afdelingen for sundhed og fritid fra 
2019 i alle byer.  
 
Aktivitets plan: 
I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at 
tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres. 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at der skal etableres nye afdelinger for sundhed og fritid i alle byer, og 
videreudviklingen vil fortsættes i 2019. Ved etablering af en ny afdeling, vil man gerne sikre sig, at fritidsaktiviteterne for 
borgerne bliver forbedret mærkbart.  
  Budget Budget Overslag Overslag Overslag 
Konto Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 
56 Museum 
56-02 Kommunens museer 3.413 3.467 3.467 3.467 3.467 
56 Museum 3.413 3.467 3.467 3.467 3.467 

 
Formål: 
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• Værne om Grønlandske kulturarv, både de håndgribelige og usynlige, samt udvikling af den grønlandske 
museumsområde og samarbejde vedrørende dette arbejde. 

• Give tilbud, i alle bosteder, vedrørende oplysning angående historiske forhold til borgerne i Avannaata Kommunia og 
til turister. 

• Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette 
skal ske ved at focusere på kulturen, idrætten, fritidsinteressanter, tidligt indsats vedrørende forebyggelse 
samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og 
udviklingen af borgere. 

 
Lovgivning: 

• Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvæsen. 
• Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 

 
 

Bemærkninger til budgettet: 
Denne kontoområder har indtil 2018 været under udvalget for udviklings ansvarsområder, og har altid varetaget af udvalget for 
udvikling. Nu bliver kontoområdet, på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, flyttet til udvalget for demokrati´s 
ansvarsområde, og forvaltningen for fælles service skal står for ansvaret. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, 
efter ansvarsområdet er flyttet til andet udvalg. 
 
Under udarbejdelsen af budgettet for 2019, så brugte man budgettet for 2018 som udgangspunkt, da den nye afdeling først bliver 
etableret pr. 1. september 2018, og derfor har den sene overtagelse af området den konsekvens, at tiden til at lave et nyt budget, 
blev alt for kort.  
Da ansvaret for kontoområdet er overtaget af andre, så blev ansvarsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev 
medarbejderne også flyttet til anden forvaltning, og ansvarsområdet overtages af afdelingen for sundhed og fritid. 

 
Information vedrørende området År 2018 År 2018 

Antal museer  5 5 
Antal normerede stillinger  9 9 

 
Rammer for budgetarbejdet 

Konto 56: Museer 
Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle 
medarbejdere som ligger under denne kontoområde 
samt til driften og arrangementer. 

 
Styring af området: 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i 
Avannaata Kommunia. På baggrund af den, så vil ansvaret for området blive overtaget af afdelingen for sundhed og fritid fra 
2019 i alle byer. 
 
Aktivitets plan: 
I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at 
tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres. 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at der skal etableres nye afdelinger for sundhed og fritid i alle byer, og 
videreudviklingen vil fortsættes i 2019. Ved etablering af en ny afdeling, vil man gerne sikre sig, at fritidsaktiviteterne for 
borgerne bliver forbedret mærkbart.  
 

  Budget Budget Overslag Overslag Overslag 
Konto Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 
59 Tilskud til foreninger som varetager fritids- og kulturaktiviteter 
59-00 Til forskellige foreninger som varetager 

kulturområdet 
0 0 0 0 0 

59-01 Tilskun til foreninger som varetager fritids- og 
kulturaktiviteter 

1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 

59-03 Tilskud til idrætsformål 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 
59-05 Tilskud til skoleelevernes ophold i Danmark 522 522 522 522 522 
59 Tilskud til foreninger som varetager fritids- og 

kulturaktiviteter 
5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 
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Formål: 
• Give tilskud til foreninger som varetager fritids- og kulturaktiviteter. 
• Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette 

skal ske ved at focusere på kulturen, idrætten, fritidsinteressanter, tidligt indsats vedrørende forebyggelse 
samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og 
udviklingen af borgere. 

 
Lovgivning: 

• Ifølge de regelsæt som er gældende for fritids- og kulturaktiviteter. 
• Ifølge tilskudsvedtægten i Avannaata Kommunia. 
• Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 

 
Bemærkninger til budgettet: 
Denne kontoområder har indtil 2018 været under udvalget for udviklings ansvarsområder, og har altid varetaget af udvalget for 
udvikling. Nu bliver kontoområdet, på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, flyttet til Demokratiudvalgets og dermed 
Økonomiudvalgets ansvarsområde, og forvaltningen for fælles service skal står for ansvaret. Kontoen skal følge den konto som 
bruges i hele landet, efter ansvarsområdet er flyttet til andet udvalg. 
 
Under udarbejdelsen af budgettet for 2019, så brugte man budgettet for 2018 som udgangspunkt, da den nye afdeling først bliver 
etableret pr. 1. september 2018, og derfor har den sene overtagelse af området den konsekvens, at tiden til at lave et nyt budget, 
blev alt for kort.  
Da ansvaret for kontoområdet er overtaget af andre, så blev ansvarsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev 
medarbejderne også flyttet til anden forvaltning, og ansvarsområdet overtages af afdelingen for sundhed og fritid. 
 
Man skal være opmærksom over, at budgettet som ligger i denne konto til tilskud til fritids- og kulturaktiviteter, ikke er blevet 
ændret i den første budgetudarbejdelse, da bevilligede midler til formålet i byer og bygder som ligger under konto 18-20, ligner 
de formål der findes i denne her konto og bør genvurderes før andenbehandlingen. 
 

Rammer for budgetarbejdet 
Konto 59: Lønninger Afsættelse af midler på baggrund af udgifter i 2018 

 
Styring af området: 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i 
Avannaata Kommunia. På baggrund af den, så vil ansvaret for området blive overtaget af afdelingen for sundhed og fritid fra 
2019 i alle byer. 
 
Aktivitets plan: 
Udvalget for demokrati, skal i løbet af 2019 foretage vurdering af den kommende tilskudsstategi og tilskudsvedtægten i 
Avannaata Kommunia og udarbejde en ny forretningsorden.   
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Konto 2, 6 & 7 Teknisk forvaltning 
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til budget 2019 for konto 2 og konto 6 med 6 cifre. 
Udvalget skal indstille budgetforslaget med henblik på behandling og godkendelse i økonomiudvalget efterfulgt 
endelig godkendelse hos kommunalbestyrelsen. 
 
Konto 2 
Der er fokus på de faste udgifter i forhold til driften. Der er taget forbehold for vedligeholdelse af kommunale anlæg, 
da disse er slidte og gamle. Aktiviteter er i kontoen blevet kortlagt. Der er anvendt nøgletal under udarbejdelse af 
budget 2019. 
Der vil blive fortaget mærkbare ændringer nogle bosteder i driften. Disse er taget i betragtning under udarbejdelse af 
budgettet. Forvaltningen har fundet aktiviteter, hvor der kan hentes besparelser. Det vil ske ved at ændre 
driftsprocedure. Denne vil sket, hvilket giver flere midler til eksempelsvis udgifter til reparation og vedligeholdelse. 
Konto 20, Veje, broer, trapper mv. 
Her er vigtigt at være opmærksom på, at der er afsat ekstra midler til vedligeholdelse af veje, asfaltering. Kirkegården 
i Ilulissat skal udvides, her kommer der en del udgifter, hvorfor budget er større. Der er problemer med kloak alle 
byer, derfor ekstra midler til området. 
Konto 21, Renholdelse inkl. snerydning 
Snerydning er kontraktstyret, derfor skal rammen ikke rigtig ændre sig. 
Der er fokus på renholdelse i alle bosteder, hvorfor rammen er øget for at imødekomme kravet. 
Konto 22, Hundehold og skadedyrsbekæmpelse 
Den nye hundelov er dyrere end først antaget, hvorfor rammen er ændret, således kommunen kan leve op til 
lovgivningen. 
Konto 23, Servicehuse, badeanstalter og vaskerier 
Der er mange anlæg som skal fornyes i servicehuse, eksempelvis oliefyr, vaskemaskiner og andre vvs-installationer. 
Det koster penge, derfor er rammen for servicehuse ændret. Der skal ske vedligeholdelse og udskiftning af anlæg 
løbende, hvis det skal ske, så skal der være råderum i økonomien. 
Mange fangsthytter trænger til renovering, derfor skal der afsættes ekstra midler til området. 
Anlæg til drift i bygder er forældet, derfor skal disse udskiftes. Borgerne i bygder ønsker, at serviceniveauet ændres 
eksempelvis i forhold til affaldshåndteringen. Alle sammen koster penge. 
Konto 25, Brandvæsen 
En del anlæg skal udskiftes, da disse er for gamle og slidte. Mange brandfolk skal på kursus, da det er krav, at 
brandfolk skal have kompetencegivne uddannelser, eksempel funktionsuddannelse, holdlederuddannelse osv. Det 
koster alle sammen penge. 
Konto 27, Kommunal entreprenørvirksomhed 
Der kommer en del aktiviteter til næste år, eksempelvis når det gælder renholdelse. Der skal asfalteres, hvor der 
kommer flere medarbejder. Flere aktiviteter betyder større budget.         
 
Konto 6 
Konto 66, renovation mv. 
Der er fortaget væsentlige ændringer på kontoen. Kommunens nye takster trådte i kraft 2018 for dag- og 
natrenovation, men budgettet er ikke blevet revideret. I år har forvaltningen revideret budgettet, således 
takstændringerne er indarbejdet. Forvaltningen forventer, at budgettet vil være mere retvisende til 2019. Der har i år 
været problemer med at håndtere forholdene for renovation. Problemerne skyldes dårlige køretøjer, da disse er 
forældet og misligholdte. Derfor er der anvendt en del midler til vedligeholdelse og reparation. Budget 2019 bliver 
nemmere, da kommunen har investeret i nye køretøjer i de lokaliteter, hvor driftsomkostninger har været høje.  
 
Konto 68, Øvrige forsyningsvirksomheder 
Der er budgetteret med en medarbejder i havneanlæg i Ilulissat, grunden ekstraordinært travlhed om sommeren pga. 
turister. I løbet af 3 måneder kommer der 40.000 turister til Ilulissat, og det fleste af turisterne vil ud at sejle, hvorfor 
der er travlt i havnen.  
Bevillingen i forbrændingsanlægget i Ilulissat er øget. Forbrændingen har svært ved at tiltrække medarbejder, da 
medarbejder hellere vil arbejde andre steder, hvor eksempel lønnen er bedre. Derfor er det vigtigt at være opmærksom 
på lønudgifter. Anlægget er 15 år, slidt og gammelt. Der bliver brugt mange udgifter til vedligeholdelse hvert år. Det 
skal driften også regne med sker til 2019.    
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Konto 2 
Rammen er steget med kr. 8.988.000, hvilket svare til 20% stigning. 
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Konto 6 
Rammen er steget med kr. 3.701.000, hvilket svare til 46% stigning. 
 

Konto Navn Budget 
2018 BR-1 2018 Budget 

2019 
Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

1 Administration 142.765 142.457 142.457 142.457 142.457 142.457 
2 Teknik 37.012 34.969 34.969 34.969 34.969 34.969 
3 Erhverv 27.760 27.278 27.278 27.278 27.278 27.278 
4 Familie 303.454 302.611 302.611 302.611 327.611 327.611 
5 Skole 280.689 276.854 276.854 276.854 276.854 276.854 
6 Forsyning -2.701 3.574 3.574 3.574 3.574 3.574 
 Driftsomkostninger 788.979 787.743 787.743 787.743 812.743 812.743 

7 Anlægsudgifter 79.700 79.700 60.835 60.835 62.585 62.585 

 Drifts- og 
anlægsudgifter 868.679 867.443 848.578 848.578 875.328 875.328 

 Indtægter -872.001 -872.001 -869.072 -869.072 -894.072 -894.072 
 
Det betyder, at rammen tilsammen vil stige med kr. 12.689.000 mio. 
Økonomiudvalget har besluttet, at rammen for budgettet ikke skal ændres. Derfor foreslår forvaltningen, at pengene 
hentes fra anlægsudgifter. Det vil betyde, at anlægsmidlerne reduceres til kr. 48.146.000 mio. 
Bestemmelserne ift. budgetloven siger, at der skal afsættes minimum 7% af den samlede indtægter til anlægsudgifter. 
Kommunens anlægsbudget vil til 2019 vil overstige bestemmelsen om 7%, da midler fra bloktilskuddet vil øge 
budgettet med følgende, se bilag 005-03: 
 
- Anlæg for førskole og skoler    kr. 21.999.000 
- Boligprogram for bygder og yderdistrikter   kr.   8.204.000 
- Kloakrenovering    kr.   1.957.000 
- Støtte privat boligbyggeri    kr.   6.642.000 
     I alt kr. 38.802.000        
 
Derfor vil anlægsrammen være på 86.948.000 millioner, hvilket overstiger bestemmelserne i budgetloven.  
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Konto 3 Forvaltningen for erhverv 
 

 
Budget forslag 1 for 2019  

Konto Kontonavn 

Budget  Budget 
rammeforslag 

 2019 

Overslag Overslag Overslag 
Budgetforslag  

2018 BR1-
2018 

2020 2021 2022 1-2019 

3 FORVALTNINGEN FOR ERHVERV 
30 Bilag til anvisning - konto 3        

30-00 Bilag til anvisning - konto 3 0 0 0 0 0 0 0 

30 Bilag til anvisning - konto 3 0 0 0 0 0 0 0 
33 Udlæg for Selvstyret        

33-01 IKIIN (Departement for Uddannelse m.m.) 0 0 0 0 0 0 0 
33-02 ASNNN(Dep.for 

Råstoffer,Arbejdsmarked&Indenrigs 
anliggender) 

0 0 0 0 0 0 0 

33 Udlæg for Selvstyret 0 0 0 0 0 0 0 

34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 
       

34-01 Kommunal aktiveringsprojekter 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 
34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 

35 Revalidering 
       

35-00 Fælleskonto revalidering 850 850 850 850 850 850 850 
35-01 Arbejdsprøvning 775 775 775 775 775 775 775 
35-02 Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter 0 0 0 0 0 0 750 
35-03 Virksomhedsrevalidering 1.550 1.478 1.478 1.478 1.478 1.478 1.228 
35-05 Fleksjob 300 300 300 300 300 300 300 
35 Revalidering 3.475 3.403 3.403 3.403 3.403 3.403 3.903 

37 Kommunalt erhvervsengagement 
       

37-01 Kommunalt erhvervsengagement 620 620 620 620 620 620 620 
37-97 ERHVERV I NORDGRØNLAND 1.347 1.347 1.347 1.347 1.347 1.347 1.147 
37-98 RÅSTOFFER I NORDKOMMUNE 250 250 250 250 250 250 150 
37-99 TURISME I NORDKOMMUNE 470 470 470 470 470 470 270 
37 Kommunalt erhvervsengagement 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 2.687 2.187 

38 MAJORIAQ 
       

38-00 Fællesudgifter MAJORIAQ 1.454 1.454 1.454 1.454 1.454 1.454 1.454 
38-01 MAJORIAQ 9.952 9.542 9.542 9.542 9.542 9.542 9.542 
38 MAJORIAQ 11.406 10.996 10.996 10.996 10.996 10.996 10.996 

39 Arbejdsmarkedsydelser 
       

39-02 Arbejdsmarkedsydelser 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 
39 Arbejdsmarkedsydelser 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 

43 Førtidspension 
       

43-03 Førtidspension efter 1/7 2016 - 50% 24.597 24.597 24.597 24.597 49.597 49.597 24.597 
43 Førtidspension 24.597 24.597 24.597 24.597 49.597 49.597 24.597 

45 Offentlig hjælp 
       

45-01 Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 
§13, Kap.6 §24 

13.886 13.886 13.886 13.886 13.886 13.886 13.886 

45-03 Offentlig hjælp - ikke skattepligtig 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131 
45 Offentlig hjælp 15.017 15.017 15.017 15.017 15.017 15.017 15.017 

I alt FORVALTNINGEN FOR ERHVERV 67.374 66.892 66.892 66.892 91.892 91.892 66.892 



Kombest 05-2018 - 02/10/18            Kommunalbestyrelsen – Avannaata Kommunia  Side. 44 - 66 
 

Konto 4 Familie området 
 
BUDGETFORSLAG 2018 TIL AVANNAATA KOMMUNIA 
 

Konto Tekst 
Budgetforslag 
AVANNAATA 

Ukioq 
tulliuttoq 

Ukioq 
tulliuttoq 

Ukioq 
tulliuttoq 

   1-2018 2019 2020 2021 

40 Fripladser 206 210 210 210 

41 Hjælpeforstaltninger 63.672 71.434 71.434 71.434 

43 Førtidspension 23.497 23.497 23.497 23.497 

44 Underholdsbidrag 2.477 2.477 2.477 2.477 

45 Offentlig hjælp 15.017 15.017 15.017 15.017 

46 Andre sociale ydelser 6.660 6.660 6.660 6.660 

47 Ældreforsorg 92.118 93.558 93.558 93.558 

48 Handicapområdet 94.688 98.523 98.523 98.523 

49 Andre sociale udgifter 1.119 1.120 1.120 1.120 

Total Socialområdet 299.454 312.496 312.496 312.496 
 
I nøgletallene for 2018 kan man se, at der kan ske ændringer fra måned til måned, men da man har foretaget 
gennemgående beregning, så kan man se de ændringer som er foretaget. 
 
Nedenfor ses rammetallene og man kommer med redegørelse angående lovgrundlag for alle konti.  
 
KONTO 40 – FRIPLADSER 
 

Infomationer vedrørende området År 2018 
 

Antal børn 25 

Rammen for budgettet 

Pristakst  Bevillingerne følger lovgivningen der gælder for børn og unge området  
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KONTO 41 – IKIORSIISSUTIT 
 
Suliassaqarfimmut paasissutissat Ukioq 2018 
41-02 Børn i familiepleje 67 

41-03 Akut anbragte hos familiepleje  31 

41-05 Anbragte hos Selvstyrets døgninstitutioner  36 

41-07 Anbragte hos private døgninstitutioner  4 

Anbragte hos kommunens døgninstitutioner 0 

41-11 Anbragte hos familiepleje i DK  0 

Rammen for budgettet 

Plejefamilier  

Man regner med, at plejevederlaget vil blive fordoblet i 2018. 
Endelig beslutning vil blive taget, i løbet af efterårssamlingen. På 
baggrund af dette regner man med, at der vil yderligere være behov 
for ca. 2 mio. kr. i budgettet.  

Selvstyrets døgninstitutioner  Et barn koster mellem 70.000 og 80.000 pr. måneden.  
Private døgninstitutioner  Et barn koster mellem 100.000 og 130.000 pr. måned. 

Kommunens døgninstitutioner  Et barn koster mellem 50.000 og 90.000 kr. pr. måned  

Anbragte hos familiepleje i DK  Skal stoppes som hjælpeforanstaltning  

 
KONTO 43 – FØRTIDSPENSION 
 
Er ikke medtaget her, da området er flyttet til andet område. 
 
KONTO 44 – UNDERHOLDSBIDRAG 
 
Informationer vedrørende 
området 

År 2017 

Underholdsbidrag antal 250 

Rammer for budgettet 

Konto 44  
Underholdsbidrag til de enkelte børn, er generelt set på kr. 1000,- og i de seneste 3 
år, så havde man gennemsnitlig haft 250 person som har modtaget dette 
hjælpeydelse. 

 
KONTO 45 – OFFENTLIG HJÆLP 
 
Er ikke medtaget he, da området er flyttet til andet område. 
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KONTO 46 – ANDRE SOCIALE YDELSER 
 
Information vedrørende området År 2018 
46-01 Månedlige dagpenge under barsel  60 

46-03 Månedlige antal modtagere af boligsikring  450 

Rammer for budgettet 

46-01 Dagpenge ved barsel  

Dagpenge ved barsel, bliver dækket og styres af hjemkommunen, og 90 % af 
udgifterne bliver refunderet af Selvstyret. De resterende 10 % bliver dækket af 
hjemkommunen.  
Tallene har været stabile i de seneste år, og i forhold til tidligere år, forventes der 
ikke, at antallet af fødsler vil stige. 

46-03 Boligsikring  
Boligsikring bliver dækket og styres af hjemkommunen, og 60 % af udgifterne 
bliver dækket af Selvstyret og 40 % bliver dækket af kommunerne. Tallene har 
været stabile i de seneste år, og man forventer ikke at disse vil stige fremadrettet. 

 
KONTO 47 – ÆLDREFORSORG 
 
Information vedrørende 
området 

År 2017 

Alderspensionisternes antal  750 
 

Hjemmehjælpere  234 

Ældre der bor i egen hjem  112  

Ældreboliger  32 

Ældrekollektiver  3 

Rammen for budgettet 

47-01 Alderspension  

Den årlige grundbeløb som udbetales til enlige er på 59.900, uden skat.  
Udover grundbeløbet, så har man mulighed til at give forskellige tillæg, højest på kr. 
74.300, som skal dækkes af kommunerne.  
Beregningen af udgifterne har baggrund i, af antallet af personer som er over 66 år 
samt b-indkomster fra alderspensionister.  
Alderspensionen bliver styret og udbetalt af hjemkommunen. 90 5 af udgifterne til 
alderpension og børnetillæg, bliver dækket af landskassen  og 10 % bliver dækket af 
kommunerne. Udgifterne til økonomisketillæg og handicap-og sundhedstillæg, 
bliver dækket 100 % af kommunen. Efter ændring i lovgivningen, havde man 
indlemmet personligetillæg til de handicappede, og den medvirker til at stigningen 
på udgifterne. Ifølge Grønlands statistik, så vil der være en lille stigning i 2019, 
hvad angår antallet af alderspensionister.  

47-02 Hjemmehjælp  Der forventes, at hjemmehjælpsydelserne i byer og bygder vil stige, så længe man 
ikke har pladser nok i alderdomshjemme der findes i byerne.  

47-09 Alderdomshjem  Man er i gang med at bygge 3 boliger til demenscenteret i Ilulissat, med den hensigt 
at finde flere pladser, derfor har man afsat ekstra midler på 1,5 mio. kr. til 4709. Da 
man mangler uddannede medarbejdere, så bruges der ufaglærte vikarer i stort 
omfang. Man mangler en bus i Ilulissat, som kan bruges til ældre og de 
handicappede, og den nuværende bus, bruges ikke da den er meget nedslidt. 

47-10 Ældreboliger  Der er ingen planer om forhøje antallet af boliger. 

47-11 Ældrekollektiver  Der er ingen planer om forhøje antallet af pladser. 

 
 
KONTO 48 – HANDICAPOMRÅDET 
 
Information vedrørende området År 2017 
Antal handicappede børn  53 
Antal handicappede voksne  141 
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Antal af boenheder  20 
Antal handicappede børn som er anbragt 
hos den grønlandske sundhedsvæsen  9 
Antal handicappede voksne som er anbragt 
hos den grønlandske sundhedsvæsen  27 
Antal handicappede børn som er anbragt 
hos den danske sundhedsvæsen  0 
Antal handicappede voksne somer anbragt 
hos den danske sundhedsvæsen  22 
Rammer for budgettet 
48-01 Børn med handicap  Modtagere af hjælperedskaber og får personligtillæg  

48-02 Voksne med handicap  Modtagere af hjælperedskaber og får personligtillæg. Omfattende brug 
af ufaglærte vikarer, har baggrund i at man mangler uddannede 
medarbejdere, derved kan risikerer man stigning i udgifterne. 

48-03 Bofællesskaber  I 2018 har man ingen planer om udbygning. Omfattende brug af 
ufaglærte vikarer, har baggrund i at man mangler uddannede 
medarbejdere, derved kan risikerer man stigning i udgifterne. 

48-16 Børn med handicap, som er anbragt 
på døgninstitutioner i Grønland  

Antallet af anbringelser af børn, er stabil fra år til år. Her i år var der 
kun en anbringelse, som eneste ændring. 

48-17 Voksne med handicap, som er 
anbragt på døgninstitutioner i Grønland  

Selvom antallet af anbringelser er stabil som børnenes, så kan man 
mærke, at behovet for anbringelse på en handicapinstitution med 
faglærte medarbejdere, voksende og grundet herfor er, at man har 
svært med at rekruttere uddannede medarbejdere. 

48-20 Børn med handicap, som er anbragt 
på døgninstitutioner i Danmark  

Børn bliver ikke anbragt i Danmark, men her skal man være 
opmærksom over, betalte efterskoleophold for børn med handicap. 

48-21 Voksne med handicap, som er 
anbragt på døgninstitutioner i Danmark  

Disse bliver færre hvert år, på grund af dødsfald. De fleste anbragte er 
ret gamle. Anbringelser i Danmark, bliver kun effektueret når man 
ikke kan finde egnet institution i Grønland, og hvis nogen bliver 
anbragt, så leverer Selvstyret hjælp under sagsbehandlingen. 2 unge 
søskende blev medtaget, da disse skal være i Danmark i 3 år under 
deres uddannelse. 

 
KONTO 49 – ANDRE SOCIALE YDELSER 
 
Information vedrørende området   
Tilskudsmidler til foreninger, krisecentere og misbrugsbehandling af hash og alkohol. Selvom Selvstyret har stoppet 
deres betalinger for misbrugsbehandling af hash, så skal kommunen afholde udgifter til køb af billetter og ophold, 
både til klienten og behandleren, samt betale for lejen af behandlingsstedet. 
Rammer for budgettet 
Der gives tilskud til krisecenteret i Ilulissat. Krisecenteret er en selvejet institution, men på grund af uenigheder, så er 
krisecenteret i Ilulissat sat under administration og dette varetages af socialforvaltningen. Misbrugsbehandlingen 
vedrørende alkohol, afholdes lokalt her i Ilulissat, da misbrugsbehandlingen som sker i Nuuk, bliver betalt af 
Selvstyret.  
Der forventes i 2019, at ca. 1,1 mio. kr. vil blive brugt. 
 
 
 
Konto 5 Forvaltningen for udvikling 
 
Ledelsen på forvaltningen har indhentet ønsker til budgetår 2019 fra samtlige enhedsledere og bygdekontorer vedr. 
dagplejeordninger. I basisbudgettet er der på løn tillagt fremskrivnings % på 1,95 % for ansatte under NPK, 0,95 % 
for ansatte under SIK og IMAK. 
Under 50 området er tilføjet nyt omkostningssted: Aktivitetstilbud for 3 til 5 årige, Kullorsuaq, som indtil nu har 
haft samlet bevilling med fritidstilbud under 53, men fra 1.1.2019 skal adskilles fra 53 området. I PAD - projektet 
har en stigning fra 2018 til 2019 med 1.781.250,- kr. 
Basis budgettal fremgår af bilag 18-06-05-1 og er på samlet beløb for 50, 51 og 55 på 247.234.000 t.kr. 
Ekstra ønsker fremgår af bilag 18-06-05-2 og er på samlet beløb for 50, 51 og 55 på 5.830.000 t.kr.  
Nøgletal for udvikling fremgår af bilag 18-06-05-3 
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Udvalgsbeslutning: 
”Udvalget besluttede, at budgetrammen for Forvaltningen for Udvikling bliver på 253.064.000,- kr. Dette skyldes 
højere lønninger samt højere driftsudgifter. ” 
 
 
Konto 8 indtægter 
 

Konto Tekst 

AVANNAATA 
BUDGET 

2018 BR1-2018 
Rammeforslag 

1-2019 
Overslag 

2020 
Overslag 

2021 
Overslag 

2022 
80 Indkomstskat -353.848 -353.848 -360.541 -360.541 -360.541 -360.541 
81 Selskabsskat -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 
83 Tilskud og udligning -504.902 -504.902 -495.280 -495.280 -495.280 -495.280 
85 Renter, kapitalafkast -6.651 -6.651 -6.651 -6.651 -6.651 -6.651 
86 Andre indtægter -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
88 Afskrivninger 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 
89 Årets driftsresultat             
Total Indtægtsområdet -872.001 -872.001 -869.072 -869.072 -869.072 -869.072 

 
 
Konto 80 Indkomstskat 
Á conto skatten for 2019 er fastsat til 360,541 mio. kr. i over overensstemmelse med Skattestyrelsens udmeldinger. 
Á conto skatten er fastsat ud fra en uændret skatteprocent på 28. 
 
Konto 81 Selskabsskat 
Selskabsskatten er budgetteret med 7,2 mio. kr., hvilket vil sige det samme beløb som 2018 
 
Konto 83 Tilskud og udligning 
Tilskud og udligning er budgetteret med 495,280 mio. kr. i overensstemmelse med Naalakkersuisuts udmelding. 
 
 
Konto 85 Renter, kapitalafkast 
Renterudgifter er beregnet til 870 tkr. hvilket vil sige det samme beløb som 2018. 
 
Konto 86 Andre indtægter 
Salg af ejendomme er budgetteret med 1,2 mio. kr. hvilket vil sige det samme beløb som 2018 
 
Konto 88 Afskrivninger 
Der er afsættes 1,8 mio. kr. til afskrivninger, hvilket vil sige det samme beløb som 2018 
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Konto 9 Statusområde 
 

Kont
o Tekst 

AVANNAAT
A BUDGET 

2018 

Rammeforsla
g 

2019 
Budgetforsla

g 2019 
Overslag 

2020 
Oversla
g 2021 

Oversla
g 2022 

91 
Kortfristede 
tilgodehavender 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

93 
Langfristede 
tilgodehavender 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

94 Uomsættelige aktiver 0 0 0 0 0 0 
96 Kortfristet gæld 0 0 0 0 0 0 
97 Langfristet gæld 5.710 5.710 5.710 5.710 5.710 5.710 
98 Regulerende passiver 0 0 0 0 0 0 
99 Kapitalkonto 0 0 0 0 0 0 
Total Statusområdet 9.710 9.710 9.710 9.710 9.710 9.710 

 
Status kontier er budgetteret samme niveau som 2018, man kan forvente ændringer på Budgetforslag 2-2019, når 
Avannaata og Qeqertalik´s kommunalbestyrelser har godkendt Qaasuitsup Kommuniata´s aktiver og 
 
Lovgrundlag: 
 
Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles 

• At økonomiudvalget fremsender forslaget til 1. behandling i kommunalbestyrelsen 
• At der udarbejdes ny budgetforslag som er givet indenfor budgetrammer 
• At der udarbejdes personaleoversigt, takstblad, bevillingsoversigt og likviditetsbudget til 2. behandling af 

budgettet. 
 

Bilagsmateriale: 
- Budgetforslag fra stående udvalg 

 
Økonomiudvalgets besluning 20.09.2018: 
        
  Det indstilles at udvalgene skal udarbejde budgetter indenfor den givne budgetramme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning: 
 

Økonomiudvalgets indstilling om, at fagudvalgene udarbejder budgetforslag for 2019 indenfor 
budgetrammen fastholdes. 
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Sags nr. 41-2018 Bilags nr. 012 Journal nr. 

 

Emne Forslag til ny vedtægt for garnfiskeri efter hellefisk 
 

Resume: 
Hvis kommunen ønsker garnfiskeri efter hellefisk indenfor kommunegrænsen, har man ret til i henhold til Fiskeriloven 
at fremsætte forslag til ny vedtægt.  
 
Sagsfremstilling: 
Med henblik på fornyelse af vedtægten for garnfiskeri efter hellefisk i Avannaata Kommunia forelægges en ny 
forslag til drøftelse. 
 
Lovgrundlag: 
Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om 
tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet. 
 
Indstilling: 
Ingen. 
 
Bilag af den 20.11.2017: 
-knapp Qaarsut 
-knapp Sdr.Upv. 
 
Udvalgets for Fiskeri og Fangst beslutning 20.11.2017: 
 
Forslag videresendes til Kommunalbestyrelsen. Den nuværende maskestørrelse op 190mm skal tilpasses til den 
fremtidige vedtægt.  
Det skal sikres, at positioner skrives nøjagtig inden vedtægten vedtages i Departementet. Garn der synkes med 2 
spil, kan risikere at give gener for øvrige fiskere. Fiskesteder er tilpasset garnfiskesteder i det forkellige steder.   
 
Bilag: 

- Forslag til vedtægt for garnfiskeri efter hellefisk i Avannaata Kommunia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning: 
 

Sendes retur til det respektive fagudvalg. Det ønskes medtænkt, hvorvidt man vil kunne fastsætte 
fællesbetemmelser for hele fiskeriområdet. 
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Sag nr. 42-2018 Bilag nr. 013 Journal nr. 70.06.01 
Emne Procedure ved alkoholbevillinger og lejlighedsbevillinger  
 

Resume: 
 
Kommunalbestyrelsen udtrykte under sidste møde sit ønske om, at kommunen skal forenkle ansøgningsprocedurerne 
ved alkohol- og lejlighedsbevillinger. 
 
Selvstyret har også ændret alkohollovgivning pr. 23.november 2017, hvilket giver kommunen mulighed for at ændre 
procedure. 
  
Tidligere beslutninger til lejlighedsbevilling er, 06-11 11-1052 af den 23.november2011 og 10-13 af den 27.november 
2013. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Ny lovgivning gør, at kommenen skal ændre procedure for Avannaata Kommunia. Her er følgende ændringer:  
 

1. Alkohollovgivnings ændringer, er inden udstedelse af alkoholbevilling, skal der høres følgende: Kapitel 2, §3 
stk3, punkt 1-4 

o Grønlandspoliti 
o Kommunalforvaltningen for børn- og ungeområdet 
o Kommunalforvaltning for sundhed og forebyggelse 
o Evt. bygdebestyrelse  

2. Kapitel 2, §4, stk 1 punkt 5, offentlig forfalden gæld må ikke overstige med 100.000,-  
3. Kapital 2, §5, stk 1 punkt 1-4, ved ny alkoholbevillingsansøgninger, skal kommunalbestyrelsen inddrage,  

o Ansøgerens forretningskompencer 
o Ansøgerens økonomiske forhold og finansplan 
o Placeriong, størrelse, indretning og særlig forhols, hvorfra det påtænkes at sælge eller udsænke om 

alkoholholdige drikke 
o Særlige sociale og politimæssige synspunkter 

4. Kapitel 2, §5 stk. 6, en ansøgning om alkoholbevilling skal vedlægges en alkoholpolitik, som gør rede for, 
hvordan bevillingshavere sikre et ansvarligt salg eller udsænkning af alkoholholdige drikke 

5. Turistbevilling, kapitel 1, §2 stk. 6, er en ny bevilling, som ikke har været tidligere. Det er udskænkning til 
turistaktivititer.  

 
Alkoholbevilling: 
  
Nuværende sagsgang for alkoholbevillinger, er alle ansøgninger for udskænkning af alkohol og salg af alkohol for i 
Avannaata Kommunia sendes direkte til kommunalbestyrelsen. Efter ansøgningerne giver Borgerservice ansøgere en 
alkoholbevilling i 3 år. Medmindre der er sket overtrædelser af lovgivningen, fornyes alkoholbevillingen hver 3 år i 
borgerservice.  
 
Lejlighedsbevilling:  
 
Nuværende sagsgang for lejlighedsbevilling ansøgning, er at Borgerservice er bemyndiget til, at give 3 
lejlighedsbevillinger. Den ekstra bevilling til særlig bevillinger herunder større arrangementer eller jubilæum, gives 
med borgmesterunderskrift.  

 
Lovgrundlag: 
 
Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol 
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger 
 
Konsekvenser: 
 
Alle lovgivnings ændringer medføre oplæring af nye sagsgange. Servicecenterlederne opkvalificeres i det nye 
procedure og lovgivning når de mødes til november. 
 
Sagsbehandlingen: 
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Sagen er ikke behandlet i andre udvalg.  
 
Indstilling: 
 
Administrationen indstiller overfor Kommunalbestyrelsen, at følgende procedure skal gælde fra 3. oktober 2018: 
 
1. Alkoholbevillinger skal godkendes af borgmester. Bevilling gives når alle krav er indfriet. 
2. 4 lejlighedsbevillinger og turistbevillinger om året godkendes af borgerservicecenterleder. Bevilling gives når alle 

krav er indfriet. 
 
Bilag: 
- Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning: 
 

Indtillingen godkendt. 
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Sag nr. 43-2018 Bilag nr. 014 Journal nr. 70.06.01 
Emne Vedtægt for handicaprådet 
 
Resumé: 
 
Vedtægt for handiccaprådet er under bearbejdelse, efter at Avannaata Kommunia indfører poli-tik for vidtgående 
handiccappede.  
 
Sagsfremstilling: 
 
Vedtægten præsenteres for vidtgående handiccappede i Avannaata Kommunia for at sikre, at rådet for handiccappede 
vil arbejde for at kommunen forbedrer sagsbehandling for borgerne. 
 
Lovgrundlag: 
 
Kommunal Styrelseslov 
Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap samt ændringerne 
senere, samt 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap 
 
Konsekvenser: 
 
Avannaata Kommunia vil sikre, at personer med vidtgående handiccap er med til at forbedre sagsbehandlingen i 
kommune. 
 
Økonomiske Konsekvenser: 
 
Ingen 
 
Sagsbehandling: 
 
For tilvirkning af politik for personer med vidtgående handiccap i Avannaata Kommunia, fik dette følge i form af 
vedtægt for folk med vidtgående handiccap som er placeret under Familie-udvalget, dette tilvirkes for at sikre det.  
 
Indstilling: 
 
Indstillingen er, at man godkender vedtægten for rådet for personer med vidtgående handiccap og dette beslutning 
videresendes til Økonomiudvalgets godkendelse og derefter til kommunal-bestyrelsens godkendelse. 
 
Bilag: 
 
Socialudvalgets beslutning  
 
Godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning: 
  
  Indstillingen godkendt 
 
 
 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b31551774-A90D-4D3D-B921-18432FB1F193%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b67768C16-D250-4738-8084-E4D1671C77D2%7d
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Sag nr. 44-2018 Bilag nr. 015 Journal nr. 

 

Emne Vedtægt for ældrerådet 
 
Resumé: 
 
Vedtægt for ældrerådet er under bearbejdelse, efter at Avannaata Kommunia indfører politik for de ældre.  
 
Sagsfremstilling: 
 
Vedtægten præsenteres for ældre i Avannaata Kommunia for at sikre, at rådet for ældre vil arbejde for at kommunen 
forbedrer sagsbehandling for borgerne. 
 
Lovgrundlag: 
 
Kommunal Styrelseslov 
Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension 
 
Konsekvenser: 
 
Avannaata Kommunia vil sikre, at det ældre medborgere er med til at forbedre sagsbehand-lingen i kommune. 
 
Økonomiske Konsekvenser: 
 
Ingen 
 
Sagsbehandling: 
 
For tilvirkning af politik for det ældre i Avannaata Kommunia, fik dette følge i form af vedtægt for ældre som er 
placeret under Familieudvalget, dette tilvirkes for at sikre det.  
 
Indstilling: 
 
Indstillingen er, at man godkender vedtægten for rådet for ældre og dette beslutning videre-sendes til 
Økonomiudvalgets godkendelse og derefter til kommunalbestyrelsens godkendelse. 
 
Bilag: 

 
Socialudvalgets beslutning: 
 
Godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning: 
  
  Indstillingen godkendt. 
 
 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFAE6E21F-0B2F-4281-BEE0-6E2403165BDB%7d
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Sag nr. 45-2018 Bilag nr. 016 Journal nr. 

 

Emne Vedtægt for tværfagligt samarbejde 
 
Resumé: 
 
I Avannaata kommunia skal vedtægt for Tværfagligt samarbejde være med til at sikre sagsbehandlingen ifølge 
lovgivningen. 
  
Sagsfremstilling: 
 
Vedtægten for tværfaglig udvalg skal sikre, at administrationen medfører bedre sagsbehandling. 
 
Lovgrundlag: 
 
Kommunal Styrelseslov 
Landstingsforordning nr. 14 af 1. november 1982 om tværfagligt samarbejde i sociale sager 
 
Konsekvenser: 
 
Avannaata Kommunia vil sikre, tværfaglig samarbejde er med til at forbedre sagsbehandlingen udfra lovgivningen 
samt sikre, at personalet uden tvivl udfører deres arbejde. 
 
Økonomiskee konsekvenser: 
0 
Ingen 
 
Sagsbehandling: 
 
Udfra styrelsesloven for kommunerne vil Avannaata Kommunia har udvalget kompentance i vedtægten til at sikre 
administartionesarbejdet.  
 
Indstilling: 
 
Indstillingen er, at man godkender vedtægten for tværfagligt samarbejdsudvalg for sociale områder og dette beslutning 
videresendes til Økonomiudvalgets godkendelse og derefter til kommunalbestyrelsens godkendelse. 
 
Bilag: 
 

 
Socialudvalgets beslutning  
 
Godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning: 
  
  Indstillingen godkendt. 
 
 
 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b61785F09-F9CE-431C-B5B2-6B5A62895D62%7d
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Sag nr. 46-2018 Bilag nr. 017 Journal nr. 

 

Emne Vedtægt for visitation til boenheder til handicappede samt visitation til alderdomshjem 
 
Resume: 
 
Det er meget vigtigt at Avannaata Kommunia arbejder i henhold til vedtætgten hvad angår visitation til boenheder til 
handicappede og alderdomshjemmene, derfor skal vedtægten sikre for at indbyggerne bliver tilfredsstillende 
serviceret. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Avannaata Kommuni udarbejer i øjeblikket regler for ansøgere til visitation til svært handicappede og visitation til at 
bo i alderdomshjem med henblik på hensigstsmæssigt prioretering og en god sagsbehandling. 
 
Lovgrundlag: 
 
Styrelsesvedtægt for kommunen samt Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med 
vidtgående handicap, og Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension 

Konsekvenser: 

Avannaata Kommunia ønsker at sikre at forskellige myndighedsfområder arbejder i henhold til lovgivningen, derfor 

skal denne intiativ sikre ar relevante personer kan arbejde uden tvivlsspørgsmål. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Ingen 
 
Sagsbehandling: 
 
I følge Avannaata Kommunia´s styrelsesvedtægt har udvalget myndighed og sikre at administrationsstrategier følges 
i sagbehandlingen. 
 
Indstilling: 
 
Der indstilles til at forskellige myndighedsområder godkender vedtsægt for samarbejdsaftalen, og videresender 
sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelses til beslutning. 
 
Bilag: 

o  
 

Socialudvalgets beslutning  
 
Godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning: 
  
  Indstillingen godkendt 
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Sag nr. 47-2018 Bilag nr. 018 Journal nr. 

 

Emne Vedtægt for sociale boliger/visitation til en bolig 
 
Resume: 
Det er vigtigt at man følger reglerne på ansøgniner om tildeling af sociale boliger og den fremlagte vedtægt skal 
sikre at borgerne bliver sagsbehandlet tilfredsstillende. 
 
Sagsfremstilling: 
Når der kommer tilbud om bolig fra INI, skal der arbejdes i henhold bestemmelser og rammerne og sikre en 
prioretering efter visse krav. 
 
Lovgrundlag: 
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn 
Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp 
Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap samt 
Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension 
Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension 
 
Konsekvenser: 
Avannaata Kommunia arbejder i henhold til lovgivningen med ansøgninger om boliger. Derfor skal denne initativ 
sikre at alle relevante personer arbejder udentvivlssopørgsmål. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Sagsbehandling: 
Udvalget har myndighed at sikre at administrationsvedtægterne bliver fulgt i arbejdet. 
 
Indstilling: 
Der indstilles til at man godkender vedtægten for tildeling af sociale boliger, og videresender beslutningen til 
Økonomiudvalget og bagefter til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.  
 
Bilag: 

o  
 
Socialudvalgets beslutning  
 
Godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning: 
  
  Indstillingen godkendt, dog ønskes tilføjet at det udover HIV smittede også gælder for folk, der er livstruende 
yge. 
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Sag nr. 48-2018 Bilag nr. 019 Journal nr. 

 

Emne Avannaata Kommunia´s handicap politik 
 
Resumé: 
 
Fremførelse af Avannaata Kommunia’s handicap politik.   
 
Sagsfremstilling: 
 
Man præsenterede overfor Avannaata Kommunia’s Familieudvalg, den kommende handicap politik i Avannaata 
Kommunia. 
 
Lovgrundlag: 
 
Kommunens Styrelseslov samt FN’s menneskerettigheder for handicappede samt Landstings-forordning nr. 7 af 3. 
november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. 
 
Konsekvenser: 
 
Da kommunen skal have egen politik på området, samt da man skal servicere kommunens borgere med vidtgående 
handicap ifølge forordningen, blev den kommende politik udarbejdet for at sikre, at den efterkommer krav som skal 
være med til at der ydes god service. 
 
Økonomiske Konsekvenser: 
 
Det medføre ikke ekstra omkostninger, alligevel medtager man generelle udgifter for budget 2019. 
 
Sagsbehandling: 
 
Avannaata Kommunia har ikke noget politik for personer med vidtgående handicap, og for at sikre dette, tilvirkes 
denne af administrationen. 
 
Indstilling: 
 
Man indstiller, at Avannaata Kommunia godkender politik for vidtgående handicappede, og at man videresender sin 
godkendelse til økonomiudvalget og derefter til godkendelse af Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag: 

o  
 
Socialudvalgets beslutning  
 
Godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning: 
  
  Indstillingen godkendt. 
 
 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b31551774-A90D-4D3D-B921-18432FB1F193%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b31551774-A90D-4D3D-B921-18432FB1F193%7d
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Sag nr. 49-2018 Bilag nr. 020 Journal nr. 

 

Emne Avannaata Kommunia´s ældre politik 
 
Resumé: 
 
Fremførelse af Avannaata Kommunia’s Ældre Politik. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Man præsenterede overfor Avannaata Kommunia’s Familieudvalg det kommende Politik for ældre i Avannaata 
Kommunia. 
 
Lovgrundlag: 
 
Kommunal Styrelseslov. 
 
Konsekvenser: 
 
Kommunen skal have egen politik på området, sat at man servicerer kommunens ældreborgere, således at de kan 
sagsbehandles udfra forordningen samt sikre, at de bliver serviceret efter det krav, der er opsat i loven. 
 
Økonomiske Konsekvenser: 
 
Det medføre ikke ekstra omkostninger, alligevel medtager man generelle udgifter for budget 2019. 
 
Sagsbehandling: 
 
Avannaata Kommunia har ikke noget politik for ældre borgere, og for at sikre dette, tilvirkes denne af 
administrationen. 
 
Indstilling: 
 
Man indstiller, at Avannaata Kommunia godkender politik for de ældre, og at man godkender videreforsending til 
økonomiudvalget og derefter til godkendelse af Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag: 

o  
 
Socialudvalgets beslutning  
 
Godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestluning: 
  
  Indstillingen godkendt 
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Sag nr. 50-2018 Bilag nr. 021 Journal nr. 

 

Emne Forslag til at fjerne betaling for dag- og natrenovation til pensionister 
 
Resume: 
Indstilling fra overgangsudvalget til at man fjerner betaling for nat- og dagrenovation under mødet den 29. nov 2017 
i Avannaata Kommuni. 
 
Sagsfremstilling: 
Overgangsudavlger har under sit møde den 29. nov 2017 i Avannaata Kommunia har indstillet følgende til 
godkendelse: at kr. 2,2 mio. kr. afsættes og bliver øremærket som støtte til at betale for nat- og dagrenovation og 
dermed lette tilværelsen for de ældre.  
Der er sket undersøgelser hvad angår administration af området i længere periode også fordi der er mange ting der 
skal lovsikres, og dette arbejde er nu blevet færdiggjort.   
 
Lovgrudlag: 
Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension 
§ 1, imm. 4, § 13, imm. 5, § 17, imm. 7 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 29. december 2015 om alderspension §§ 1-3 
Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension § 29. 
 
Konsekvenser: 
Der er således givet besvarelser efter beslutningen og efter administrativ henvendelse: 
 
Efter en henvendelse til juristen i daværende Qaasuitsup Kommunia blev følgende svar givet. 
Svar fra BDO d. 15.marts: “I begge love er det en forudsætning, at der foretages en ”konkret vurdering” eller 
”individuel vurdering” af behovet. I bekendtgørelse om alderspension er det endvidere nævnt, at ”Udbetaling af 
økonomisk tillæg kan alene ske, hvis alderspensionistens økonomiske forhold er særligt vanskelige eller der er risiko 
for at alderspensionisten vil komme i alvorlig økonomisk nød.”  
En lignende formulering forekommer også i bekendtgørelse om førtidspension. 
  
Lovgivningen om rådighedsbestemte tillæg gælder alene alderspensionister. 
  
Det er således vores vurdering, at det ikke vil være lovligt generelt at beslutte, at pensionister uden andre former for 
indtægter kan opnå 100% tilskud til dækning af dag- og natrenovation, eller at bestemte grupper af pensionister kan 
få dag- og natrenovation delvist refunderet gennem ydelse af personlige tillæg.” 
 
Efter administrativ undersøgelse indstilles at der ikke kan afgøres, at alle pensionister (fx.dem der ikke har 
indtægter) ikke kan tildeles dag/natrenovation dækket ud fra personligt tillæg. 
Når der er tale om individuelle ansøgninger, så vurderes ansøgningerne enkeltvis ud fra individuelle vurderinger og 
ud fra den behov ansøgeren søger om. Derfor vurderer vi, at pensionistens individuelle ansøgninger skal vurderes 
enkeltvis ud fra ansøgerens økonomiske og samlivsforhold. 
 
Forvaltningens henvendelse til Socialstyrelsen sendes d. 22.februar 2018, derefter er henvendelsen sendt videre til 
en jurist i Indenrigskontoret.  Indenrigskontoret sendte en anmodning til Avannaata Kommunia om, at redegøre for 
for Overgangsudvalgets lovgrundlag til beslutningen. 27. April 2018 tages emnet op til direktionsmøde og ud fra 
den beslutning der blev taget i direktionen, så tilbagekaldes henvendelsen da man efter undersøgelsen da man vil 
komme med en ny indstilling til Kommunalbestyrelsen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Uanset om beslutningen blev sløjfes, vil disse 2,2 mio. kr. blive liggende på konto 43 og 47 for budget 2018. 
Budget for 2018 på 2.2 mio kr. kan fjernes fra den pågældende konto som det er sat på. 
 
Sagsbehandling: 
Efter beslutningen den 29. nov 2017, blev sagen undersøgt både administrativ og juridisk. For det første 
undersøgelsen skete i samarbejde med teknisk forvaltning, hvor man undersøgte  mulige løsninger i 
administrationen, selvom det muligt at løse problemet administrativt, blev det klart at det ikke kan lade sig gøre på 
grund af lovgivningen. 
 
 
Indstilling: 
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At beslutningen i Overgangsudvalget i Avanaata Kommunia den 29. nov 2017 bliver tilbagekaldt og godkender at 
sagen videresendes til Økonomiudvalget og til beslutning i Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag: 

o  
 

Social udvalgs beslutning:  
 
Sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til diskussion og beslutning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning: 
  
  Indstillingen godkendt. 
Kr. 2,2 mio, som skulle have været anvewndt til formåldet returneres til kassebeholdningen. 
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Sag nr. 51-2018 Bilag nr. 022 Journal nr. 

 

Emne Annullering af døgntakster vedrørende aflastningsordningen 
 
Resume:  
Under mødet nr. 18-002 i udvalget for familier, blev der taget en beslutning vedrørende dagsordenspunktet nr.18-
007, der omhandler om døgntakster vedrørende aflastningsordningen.  
 
Sagsfremstilling:                  
Der blev sat som målsætning i Avannaata Kommunia, at man skal arbejde for at annullere døgntaksterne vedrørende 
aflastningsordningen . 
 
Grundlaget for annulleringen er, § 11 i Selvstyrets cirkulære af 1. juli 2018. 
 
Lovgrundlag: 
§ 25 og 37 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn og § 21 og 22 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 
17 af 8. november 2017 om plejefamilier samt § 11 i Selvstyrets cirkulære af 1. juli 2018. 
 
Konsekvenser: 
Ingen 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
 
Sagsbehandling: 
Der indstilles af godkende den fremlagte og videresende den til økonomiudvalget.  
 
 
Indstilling: 
Der indstilles til udvalget for familier, i Avannaata Kommunia, at godkende annulleringen af døgntaksterne 
vedrørende aflastningsordningen, og videresende sagen til godkendelse hos økonomiudvalget. 
 
 
Bilag: 
16.    Bilag 
 
Beslutning: 
Godkendt. 
 
 

Beslutning: 
 

Indstillingen godkendt. 
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Sag nr. 52-2018 Bilag nr. 024 Journal nr. 

 

Emne ICC konference 2022 i Ilulissat 
 
Resume: 
 
Avannaata Kommunia modtog i foråret 2018 invitation om deltagelse til ICC’s konference i Utqiavik Alaska som 
observatører, hvis kommunen er interesseret i at byde ind for at ville være vært for den næsten ICC konference i 
2022 som skal afholdes i Grønland, og kan møde den grønlandske delegation, som også har 
beslutningskompetencen hvor konferencen skal afholdes.  
 
Sagsfremstilling: 
  
Avannaata Kommunia er interesseret i værtsskabet, hvorfor borgmester tog til Alaska for at deltage i konferencen, 
hvor målet med rejsen er at få værtsskabet. 
 
Udover sin deltagelse til ICCs generalforsamling i Alaska, Utqiagvik, som inviteret observatør, skulle borgmester 
Palle Jerimiassen også, på lige fod med de øvrige kommuner, forelægge et tilbud om værtsæren til ICCs 14. 
Generalforsamling i 2022, som skal afholdes i Grønland, ved at fremlægge, hvad Avannaata Kommunia kan tilbyde, 
hvis generalforsamlingen skulle afholdes i Ilulissat til den grønlandske delegation, som i sidste ende skulle afgøre, 
hvor konferencen skulle afholdes.   
 
Den grønlandske delegation i ICC besluttede efter at have vurderet det 3 indkomne bud om, at ICCs 14. 
generalforsamling i 2022 skal afholdes i Ilulissat. 
 
At Avannata Kommunia blev valgt til et så stort et arrangement følger også et forpligtelse, da værtsskabet forpligter 
bl.a. på følgende områder: 
 

o Ca. 300 udefrakommende gæster skal sikres overnatning.  
o Der skal planlægges kulturelle arrangementer. 
o Bespisning af gæster. 
o Der skal sikres konferencesal, mødelokaler og lokaler til kulturelle arrangementer. 
o Og meget mere. 

 
Planen er, at man i år mødes med ICC’s bestyrelse til planlægning. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Det er oplyst, at hele arrangementet i 2022 kan beløbe sig op til ca. kr. 4,0 mio. 
 
Indstilling: 
 
Borgmesteren instiller at der nedsættes en arbejdsgruppe som skal stå for planlægningen. 
 
Bilag: 

o Ingen. 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning: 
 

Arrangementet med midlerne støttes. Det er vigtigt med, at man hurtigst muligt finder ud af, hvornår selve 
arrangementet kommer til at foregår, da man skal reservere overnatningsstederne i god tid. 
Administrationen sørger for, at der dannes arbejdsgruppe. 
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Orienteringssager 
 

Emne Ændringer i udvalgenes formænd og næst formænd 
 
Efter modtagelsen af meddelsen om, at samarbejdet mellem Siumut og Atassut er afbrudt den 12. juni 2018 er der 
efterfølgende sket ænderinger i udvalgenes formænd og næst formænd således: 
 
- Næst formand i Familieudvalget er nu Ane Marie M. Andersen. 
- Formand i Fiskeri og Fangst udvalget er nu Jakob Petersen. 
- Næst formand i Fiskeri og Fangst udvalget er nu Masauna Petersen. 
- Næst formand i Erhvervsudvalget er nu Jakob Petersen. 
 
 

Emne Avannaata Kommunias besøgende i løbet af sommeren 
 
Borgmesteren vil informere om besøgende Avannaata Kommunia har haft i løbet af sommeren. Som bl.a. er 
føkgende: 
 
- Folketingets Grønlandsudvalg, som besøgte Uummannaq og Ilulissat. 
- Besøg af Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq. 
- Besøg af Kinas ambassadør i Danmark. 
- Besøg af Franske soldater. 
 
 

Emne Infrastrukturseminar 
 
Borgmesteren vil informere om den netop afsluttede infrastrukturseminar arrangeret af Naalakkersuisut. 

 
 

Emne Prismodtagelse for Ilimanaq projektet 
 
Borgmesteren vil informere om sin deltagelse i Danmark til Real Danias modtagelse af pris for Ilimanaq projektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aalajangiineq: 
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LUKKET MØDE 

Sags nr. 53-2018 Bilags nr. 023 Journal nr. 
Emne Valg af domsmænd 
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Underskriftblad: 

Palle Jerimiassen, Siulittaasoq (S) 

Ane Lone Bagger (S) 

Sakio Fleischer (S) 

Ane Marie M. Andersen (S) 

Jens Imanuelsen, (S) 

Apollo Mathiassen (S) 
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Jørgen Kristensen (S) 

Masauna Holm Petersen (S) 

Søster Hermarij (A) 

Karl Markussen (A) 

Pualuna Kivioq (A) 

Edvard Geisler (PN) 

Ole Danielsen (PN) 

Bendt B. Kristiansen (IA) 

Regine N. Bidstrup (IA) 

Lena Ravn Davidsen (D) 


	På budgetseminaret i Ilimanaq den 12. juni 2018 fik Kommunalbestyrelsen en introduktion til emnet "strategisk udvikling, kommuneplan og sektorplaner".
	Programmet for de to timer med emnet var:
	1. Overlevering af Planstrategi 2017 og Kommuneplan 2014-26 fra Qaasuitsup Kommunia.
	2. Introduktion til Strategisk udvikling i Aavannaata Kommunia.
	3. Proces frem mod den næste Planstrategi i Avannaata Kommunia.
	Emner fra ovennævnte blev behandlet ved 3 café borde.
	Gennemgang fra budgetseminaret og input fra café bordene er vedhæftet som bilag.
	Målet er at få overdraget Qaasuitsup Kommuneplan så Avannaata Kommunia får sin egen kommuneplan.
	I den forbindelse har administrationen lavet en hvidbog, hvor er er lavet en beskrivelse af, hvad der er sket af ændringer i Qaasuitsup Kommunia siden godkendelsen i Kommunalbestyrelsen den 26.03.2014. Derudover belyser hvidbogen sammenhængene inden f...
	Den opdaterede og dermed nye Avannaata Kommuneplan 2018-30 foreligger hermed og kan sendes i høring efter Planlovens bestemmelser.
	Forud for behandling i Økonomiudvalget og godkendelse i Kommunalbestyrelsen har Forslag til Avannaata Kommuneplan 2018-30 været i ”STJERNEHØRING” i 3uger i perioden fra fredag den 27.07.2018 til mandag den 20.08.2018 kl. 16:00 i administrationen hos D...
	STJERNEHØRING er et begreb, som bruges af en række danske kommuner, når de samler flere enheder eller specialer til en tværfaglig sagsbehandling af f.eks et forslag til et kommuneplantillæg. Det er typisk en intern høringsrunde eller et møde, hvor den...
	Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26: Der gøres her opmærksom på, at det grønlandske sprog visse steder ikke er fagligt gennemgået. Årsagen er, at tolkningen skete hos en ekstern tolk, og kommunens tolkekontor havde på daværende tidspunkt ikke ressourcer ti...
	Kommune Qeqertalik: Primært opdatering af faktuelle oplysning vedrørende de enkelte bosteder. I de tre byer, som i dag ikke betjenes med fastvingede fly – Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit - skal der i den kommende planperiode udføres en loka...
	Avannaata Kommunia: Primært opdatering af faktuelle oplysning vedrørende de enkelte bosteder. Der planlægges for den nye lufthavn og de omkringliggende områder, samt afledte funktioner. Når projektet for den nye lufthavn er på plads kan der laves en s...
	Godkendelsesproces:
	Den digitale plan: Efter endelig vedtagelse af de to nye planer lukkes Kommuneplan for Qaasuitsup Kommunia for offentligheden, men holdes kørende med henblik på dokumentation og historik.
	Kommune Qeqertalik: Der etableres to sites, der vil kunne tilgås fra disse url'er (DNS pegning): http://www.qeqertalik.plania.gl/  http://www.qeqertalik.kommuneplania.gl/
	Avannaata Kommunia: Der etableres to sites, der vil kunne tilgås fra disse url'er: http://www.avannaata.plania.gl/  http://www.avannaata.kommuneplania.gl/


	Resume:
	Hvis kommunen ønsker garnfiskeri efter hellefisk indenfor kommunegrænsen, har man ret til i henhold til Fiskeriloven at fremsætte forslag til ny vedtægt.
	Sagsfremstilling:
	Lovgrundlag:
	Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet.
	Konsekvenser:
	Avannaata Kommunia ønsker at sikre at forskellige myndighedsfområder arbejder i henhold til lovgivningen, derfor skal denne intiativ sikre ar relevante personer kan arbejde uden tvivlsspørgsmål.
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