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RESUME:
Kommunerne og selvstyret indgik for nogle år siden en aftale omkring indkøb af et økonomisystem som skal
bruges af samtlige kommuner og selvstyret. Kommune Qeqertalik vil skulle implementere systemet i år
2019 således kommunen går over og til brugen af det nye økonomisystem 1. januar 2020. Vi ønsker at
fordele omkostninger til systemet således vi afholder en del af udgifterne i 2018.
SAGSFREMSTILLING:
I 2011 besluttedes det af selvstyret at der skulle arbejdes for at det offentlige i Grønland fik et ensartet
system til økonomistyring og regnskab. Beslutningen kom som følge af at Microsoft havde besluttet at det
system som selvstyrets benytter ” XAL” fra 2009 ikke længere vil blive udviklet på, og at systemet inden for
en kortere årrække ej heller længere vil kunne blive supporteret. Ligeledes havde kommunerne ytret at de
fandt at Winformatik ikke fungere tilfredsstillende som økonomistyringsværktøj. Efter en periode
besluttedes det at kommunerne og selvstyret skulle arbejde på at indkøbe et fælles økonomisystem. Ud
over at det vil kunne medføre en fremtidig billigere drift af systemet vil det ligeledes gør det at
medarbejderes om arbejder med økonomisystemer i Grønland lettere vil kunne skifte arbejdsplads da
systemerne vil være ens. Tankerne gik ligeledes på at personer under uddannelse inden for regnskab vil
blive undervist i netop dette system.
Planen omkring implementering og indførelsen af systemet er skubbet flere gange. Det var tanken af
selvstyret skulle have implementeret systemet og igangsat brugen af det pr. 1. januar 2018, samtidigt med
implementering hos Kommuneqarfik Sermersooq. Selvstyret har endnu ikke implementeret systemet og det
er nu planen at det skal implementeres og sættes i drift inden for det nærmeste (ca. 3 måneder). Qujalleq
Kommunia vil pr. 1. januar implementeret systemet og Qeqqata Kommunia 1. juli 2019. Endeligt er det
planen at Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik implementere og igangsætter driften af systemet
pr. 1. januar 2020.
Systemet finansieres 50% af Selvstyret og 50% af kommunerne. Kommunernes andel er igen fordelt efter
befolkningsantallet.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Indkøb af systemet koster Kommune Qeqertalik 2.650.000,00
Effekterne af et bedre økonomisystem kan ikke umiddelbart beregnes. Systemet vurderes dog at vil kunne
medfører bedre styring af omkostningerne og arbejdsgange for behandling af faktura som modtages.
Udgifterne til uddannelse/kurser og selve implementeringen bliver afsat i budgettet for 2019. Der er pt.
vurderet at det vil koste 2.500.000
LOVGRUNDLAG:
INDSTILLING:
Det indstilles,
 At økonomiudvalget godkender en tillægsbevilling svarende til 2.650.000,00 til konto 13 IT.
BILAG:
Intet
BESLUTNING UDVALGET INUA 23-10-2018
Indstilling godkendt.
BESLUTNING:
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18-049
Bilags nr.
Journal nr.
Ansøgning om omplacering indenfor konto 2 fra sagsområdet INOQARFIK

RESUME:
Ubetalte regninger fra året før, der skulle være betalt da Qaasuitsup Kommunia eksisterede, blev først
modtaget efter forsendelser af rykkerbreve i september 2018 har en samlet værdi på 450 t.kr. vedrørende
kloak, og disse kan anvendes efter omplacering indenfor budgettet, derefter vil man arbejde for at få
halvdelen af dem refunderet fra Avannaata Kommunia.
SAGSFREMSTILLING:
Sagen er afsluttet derfor er Kommune Qeqertalik forpligtiget til at betale dem, da Qaasuitsup Kommunia
er blevet nedlagt.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
En samlet regning på 450 t.kr. skal dækkes under konto 2 og dette vil ske via omplacering. (jf. bilag
ansøgning om omplacering).
INDSTILLING:
Ansøgninger indstilles til godkendelse i udvalget INUA og kommunalbestyrelsen.
BILAG:
Bilag 49-1: Ansøgning om omplacering
BESLUTNING UDVALGET INUA 23-10-2018
Indstilling godkendt.

BESLUTNING:
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RESUME:
Sagen blev startet af Kommune Qeqertalik i samarbejde med ledergruppen på alderdomshjemmet, hvor
der blev udarbejdet plan for trinettekøkken, der er tilpasset til beboerne, derved vil beboerne få
mulighed for at benytte trinettekøkken på døgnbasis.
Dette nye køkkentrinnet vil kunne anvendes af samtlige beboere og deres familier, der kan anvendes til
madlavning.
SAGSBEHANDLING:
Ombudsmanden for Inatsisartut har under sit besøg her i Aasiaat taget på inspektionsbesøg i
alderdomshjemmet i dagene 22 og 23. November 2017.
Ombudsmanden har til opgave at undersøge, om myndigheder eller personer, der er omfattet af
ombudsmandens virksomhed, handler i strid med gældende ret eller på anden måde gør sig skyldige i
fejl eller forsømmelser ved udførelsen af deres opgaver.
Inspektionsrapport fra ombudsmanden for Inatsisartut, der er dateret 22. December 2017, har adskillige
indstillingspunkter, der skal ordnes.
I forbindelse med denne sag Kommune Qeqertalik endelig svar på rapport af inspektionsbesøget på
alderdomshjemmet, kan man læse, at der er henvisning til at flere forhold der skal ordnes og dette har
dannet baggrunden.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Udgifter ifm. oprettelse af trinettekøkken : 87.880,00 kr.
Der er sendt ansøgning om tillægsbevilling.
LOVGRUNDLAG:
. 11 af 30.oktober 1998 om ældreinstitutioner mv. HYPERLINK "http://inatsisit.gl/lov?rid=%7bC461AF183083-4303-BE8D-1C5C6C706328%7d"
INDSTILLING:
Indstilles til godkendelse i udvalget INUA og indstilles til videresendelse til kommunalbestyrelsen med
indstilling til godkendelse.
BILAG:
Bilag 63-01 tilbud fra Aasiaat VVS ApS.
BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018:
Indstilling godkendt.

BESLUTNING:
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09.02

RESUME:
Punkt 18-039, der blev godkendt i udvalget INUIT pr. 2. Oktober 2018 er blevet videresendt il udvalget
INOQARFIK for at lade punktet blive behandlet på grund af det kommende hus.
Som det er allerede kendt skulle forskellige stillinger fordeles i forbindelse med kommunedeling af Qaasuitsup
Kommunia mellem Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia. Herunder stillinger i MISI Avannaa.
Ledergruppens møde i forbindelse med kommunedelingen har under deres møde pr 17. Oktober 2017
besluttet at arbejdet skulle fortsætte uændret ligesom i 2018.

SAGSFREMSTILLING:
Avannaata Kommunia har flere gange stillet spørgsmål, med henvisning til at finde løsning på aftalen på
tidligere tidspunkt. På baggrund af denne situation er sagen om huskøb blevet forhastende sag for Kommune
Qeqertalik. Der er ingen muligheder for at leje lokaler til MISI på kommunekontoret på grund af
langtidsaftaler med leje lokaler til Nukissiorfiit A/S og INI A/S. Nogle af lejeaftalerne slutter først i 2020.
Huskøb udover kommunekontoret vil på sigt blandt andet give muligheder for at danne samarbejde med
følgende eksterne virksomheder: Allorfik, Qaammaavik, studenterrådgivning (Gux Aasiaat) samt MISI. Dette
skal forstås på denne møde at der vil være muligheder for at lade psykologer og psykoterapeuter samarbejde
under samme tag. Man kan også forestille sig at dette samling af konsulenter og administrative personale kan
også smidiggøre administrativt arbejde.
Årsag til manglende ansættelse af psykologer, ensomhed, der kan medføre depression og i den sidste ende
opsigelse. Denne ide understøttes af uddannelsesdepartementet. Det opfordres til at der indledes forskellige
afklaringsarbejder samt forhandlinger.
Der er adskillige ejendomme i Aasiaat, der kan tages i betragtning på grund af deres størrelse, er under
undersøgelse for at se om disse kan dække de målsætninger, der er i fomålet. Ejendomme til salg foretages
af to ejendomssælgere, Grønlands Ejendomskontor og netbolig.gl derudover har man også taget et hus, der
ønskes at blive solgt fra en privat person. Grundet vurdering af lokalernes størrelser, placering og
tilgængelighed hos de enkelte ejendomme er personalet i sagsområdet INOQARFIK i Aasiaat deltaget i
undersøgelsen.
LOVGRUNDLAG:



Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om folkeskolens
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Det forventes at der ved køb af ejendomme skal bruges 850.000 ,-kr til 1.4 mio. Kr.. Det skal dog henledes
opmærksomhed på at der ved opslaget står klart at salget kan forhandles, derfor kan man forhandle sig frem
til at reducere prisen. Alt efter hvor god husets tilstand er forventer man at bruge 2-300.000 kr. til tilpasning
og renovering.
INDSTILLING:
At der stilles krav til administrationen om at igangsætte forundersøgelser med henblik på at videreføre sagen.
Herunder forhandling af priser. Samt at der foretages prisvurdering og vurdering af ejendomme ift. om det
er passende til målsætningen i samarbejde med sagsområdet INOQARFIK i Aasiaat. Endelig undersøgelse af
udarbejdelse af tillægsbevilling samt søge om at afsætte midler til formålet i budget for 2019, såfremt der
ikke kan søges om tillægsbevilling.
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BILAG:
Bilag 51-01: MISI Kommune Qeqertalik organisation
Bilag 51 02: Aqqusinersuaq 3
Bilag 51-03: Frederik lyngevej 19
Bilag 51 04: Imersuarmut 2
Bilag 51-05: Niels Egedesvej 35

BESLUTNING pr 09-10-2018 udvalget INOQARFIK
Indstilling godkendt. Men hele kommunen skal tages i betragtning derfor henviser udvalget at der skal
foretages undersøgelser i samtlige byer. Herunder undersøgelse af muligheder i andre byer samt
boligmassen.
BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018
Ane Hansen gik midlertidig ud af mødet, da hun ikke kan deltage i behandling på grund af inhabilitet.
Indstilling godkendt.
BESLUTNING:
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RESUME:
Børneinstitutionen Biiannguaq Akunnaq er institution for børn i alderen 0-6. I henhold til brevet fra
institutionsleder i børneinstitutionen Biiannguaq, der er dateret 27.08.2018, kan man læse at
børneinstitutionen vil mangle børn pr. oktober 2018, og at der kun vil være to børn, der vil komme til
børneinstitutionen efter endt skoletid, og at det de er elever i 1.og 2. Klasse og som opholder sig i
fritidsordningen efter endt skole, de ældre elever opholder sig i klubben, der er i skolen efter endt skoletid.
Nuværende personalesituation i børneinstitutionen Biiannguaq ser således ud: en pædagoguddannet, som
er leder, to ufaglærte medhjælpere samt en støtteperson til handicappet person, der er ansat af
sagsbehandler for handicappede personer under kommunens regi, der bliver aflønnet 15 kr i timen og nu er
en af medarbejderne flyttet til et andet arbejde, derefter er antallet af medarbejderne kun blevet til tre.
Børneinstitutionen Biiannguaq skal bevares som børneinstitution skal det ske i henhold til lovgrundlag:
(Inatsisartutlov nr 16 af 3 december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen kap. 3.
Børneinstitutioner § 10 stk. 2 Daginstitutioner kan være kommunale eller oprettet som selvejende
institutioner med 6 eller flere børn, som kommunalbestyrelsen kan indgå driftsoverenskomst med.) og
denne lov viser at der ikke kan oprettes børneinstitution, når der ikke er børn.
LOVGRUNDLAG:
Inatsisartutlov nr 16 af 3 december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.
Kapital 3
Børneinstitutioner
Generelt om daginstitutioner
§ 10. Daginstitutioner er institutioner, hvor pædagogisk uddannet personale udfører pædagogisk målrettet
arbejde med en børnegruppe, og hvor de fysiske rammer er tilpasset børnenes og personalets behov og er
godkendt af de relevante myndigheder.
”Stk. 2. Daginstitutioner kan være kommunale eller oprettet som selvejende institutioner med 6 eller flere
børn, som kommunalbestyrelsen kan indgå driftsoverenskomst med.
Uddybelse af sagsbehandlingen:
(udarbejdelse af notat på baggrund af modtagne bemærkninger fra forskellige sagsområder).
Det skal henvises at der oprettes dagplejeordning i Akunnaaq i henhold til lovgrundlag Inatsisartutlov nr 16
af 3 december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen
kap. 4. Dagpleje.
§ 23. Ved dagpleje forstås et pædagogisk stimulerende pasningstilbud i en del af døgnet, der enten foregår i
et privat hjem, hvor barnet ikke bor, eller i et offentligt samlingssted.
”Stk. 2. Ved kommunal dagpleje forstås en kommunalt etableret og formidlet dagpleje, hvor dagplejeren er
ansat og lønnet af kommunen. Det indstilles at der bliver oprettet kun en dagplejer, hvis der skal indføres
dagplejeordning, der kan påbegynde sit arbejde såfremt er børn i Akunnaaq.
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LOVGRUNDLAG:
Inatsisartutlov nr 16 af 3 december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Budget for børneinstitutionen Biannguaq i år 2018 og deres økonomiske situation ser følgende ud:
Løn m.v.……….…………………………………………765
Personaleomkostninger.:………………………….. 2
Administrative udgifter…………………………….. 4
IT ……………………………………………………………….2
Fremmede tjenesteydelse……………………….. 4
Materialekøb……………………………………………13
Forplejning……………………………………………… 36
Anskaffelse af materiel ……………………………10
Materialer til drift…………………………………….39
Vedligholdelse………………………………………… 10
Betaling ift takstbladet:…………………………. -31
Samlet budget Biiannguaq Akunnaaq…....854
Forslag til udgifter for dagplejer:
Udgifter m.v.…………………………………………..312
Personaleomkosttninger…………………………….1
Materialekøb………………................................5
Forplejning…………………………………………………2
Materialekøb……………………………………………. 3
Betaling ift. takstbladet..:……………………….- 24
I alt………………………………………………….

299

Samlet besparelse ved at lade børneinstitution Biiannguaq blive omdannet til dagplejer: 555.000,00 kr.
Beregning af dagplejer er sket iht. budget for dagplejer i Ikerasaarsuk.
Grundlag til godkendelse af fremlæggelsen:
Man kan ikke komme uden om at lukke børneinstitutionen, hvis Inatsisartutlov nr 16 af 3 december 2012
om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen
Kap.3 § 10. stk 2, skal efterleves. Det bør fortsætte indtil der er flere end 6 børn i Akunnaaq.
INDSTILLING:
Det indstilles at lukke børneinstitutionen Biiannguaq og at omdanne børnepasning til dagplejer, denne
løsning vil medføre at der vil eksistere pasningsordning i Akunnaaq og denne vil fungere i den nærmeste
fremtid.
BILAG:
Bilag nr 52-01 brev fra leder for børneinstitutionen Biiannguaq
Bilag nr 52-02 Høringsbrev fra lederen i børneinstitutionen Biiannguaq
Bilag nr 52-03 Regnskabsstatus 2018, Biiaannguaq, Akunnaaq.
Bilag nr 52-04 Regnskabsstatus 2018, dagplejer, Ikerasaarsuk
Bilag nr 52-05 Lov om børneinstitutioner, dagplejer.
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BESLUTNING: Udvalget INUIT den 03. Oktober 2018

Indstilling godkendt, udvalget INUIT ønsker at blive orienteret om hvad ejendommen skal anvendes til.
Ønsker om at blive orienteret.
BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018
Indstillingen godkendt, bygdebestyrelsens mening kan også forhøres ift. anvendelse af ejendommen
BESLUTNING:
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18-053
Bilags Nr
Journal nr.
Ansøgning om omplacering, fra konto 45 til konto 38

RESUMÈ:
Aktiviteterne omkring majoriaqcentrene har været højere end forventet. Det har medført at vi har
kunne få flere jobparate og sat i arbejde. Dette er glædeligt.
Når der er større aktivitet i majoriaq betyder det at færre penge skal bruges på offentligt hjælp.
Ovennævnte har resulteret i et behov for at flytte midler mellem de to konti.
SAGSFREMSTILLING:
Der er som følge af forøgede aktiviteter under konto 38 Majoriaq behov for at få tilført midler.
Aktivitetsforhøjelsen vil også gælde for resten af året 2018. Vi vurdere at tiltaget på længere sigt vil betyde
at færre personer får brug for offentlig hjælp idet de via aktivering selv bliver i stand til at forsøge sig selv,
også på længere sigt.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Budget for konto 45 var det oprindelige budget på 13,016 mio. Ved tillægsbevilling er dette
efterfølgende reduceret til 12,989. Der ligger også et ønske om at få omlagt nogle penge fra konto 45 til
konto 34 på 1,2 mio. kr. Oven i denne rokering ønskes yderligere 1,6 mio fra denne konto til konto 38.
Med de to ønskede rokeringer fra konto vil budgettet efterfølgende lyde på 9,585 mio. kr.
Omvendt vil beløbet til beskæftigelsesfremmende aktiviteter på konto 38 blive øget fra 6,987 mio. kr. til
8,587 mio. kr.
LOVGRUNDLAG:

INDSTILLING:
Der indstilles at tillægsbevilling hvor der omplaceres 1.600.000 fra konto 45 til 38 godkendes og sendes
til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
BILAG:
Intet
BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018:
Indstilling godkendt.

BESLUTNING:
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18-054
Bilags nr.
Journal nr.
Ansøgning om omplacering til konto 43 fra konto 18, 45 og 51

RESUMÈ:
Vi har oplevet en stigning i midlerne vi bruger på førtidspensionister.
Vi er i gang med et arbejde der identificere udfordringerne på området tydeligere.
SAGSFREMSTILLING:
Vi har som det fremgår af vores budget for året 2018 et stort antal borgere som er registeret som
førtidspensionister. Vi er ikke komme i mål med vores ønske om at få lavet en klar plan på området endnu,
men kan konstatere at der i året ikke er blevet afsat tilstrækkeligt med midler på området i år.
Det øget forbrug ønsker vi at dække ind ved at roker midler fra konti hvor vi i året ikke har haft et så stort et
forbrug som ventet.
Konto 43 ønskes tilført samlet 3,600 mio. kr.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Konto 43 førtidspensionister var i året budgetteret med 18,466 mio. kr. Med rokering til konto med
beløbet 3,6 mio. vil budgettet blive 20,046 mio.
Beløbet tilføres ved at rokere 2 mio. kr. fra konto 18, hvorefter konto 18, med de øvrige rokeringer der
ønsket ender med et samlet budget på 4,599 mio. kr.
Derudover ønskes rokeret et beløb på 1,1 mio. kr. fra konto 51 skolevæsnet, hvorefter bevillingen på
konto 51 reduceres fra de nuværende 95.140 til 94,040 mio. kr.
Endeligt ønskes rokeret 500 fra konto 45, offentlig hjælp. Med de øvrige rokringer fra denne konto til
øvrige konto som der ligeledes ønskes rokeret vil budgettet på kontoen efterfølgende være 9,085 mio.
kr.
LOVGRUNDLAG:

INDSTILLING:
Der indstilles at tillægsbevilling hvor der omplaceres 3.600.000 til konto 43 fra konto 18, 45 og 51
godkendes og sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
BILAG:
Intet
BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018:
Indstillingen godkendt

BESLUTNING:
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18-055
Bilags Nr
Journal nr.
Ansøgning om omplacering, mellem konto 45 og 34

RESUMÈ:
Der har i året 2018 været fokus på at få flere i beskæftigelse, hvilket har medført at aktiviterne under
konto 34 “beskæftigelsesfremmende aktiviterer” har været større end først forventet.
Omvendt har disse tiltag betydet at der ikke har været behov for så mange midler under konto 45
offentligt hjælp, hvilket er godt.
Ovennævnte har resulteret i et behov for at flytte midler mellem de to konti.
SAGSFREMSTILLING:
Der er som følge af forøgede aktiviteter under konto 34 behov for at få tilført midler.
Aktivitetsforhøjelsen vil også gælde for resten af året 2018. Vi vurdere at tiltaget på længere sigt vil betyde
at færre personer får brug for offentlig hjælp idet de via aktivering selv bliver i stand til at forsøge sig selv,
også på længere sigt.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Budget for konto 45 var det oprindelige budget på 13,016 mio. Ved tillægsbevilling er dette
efterfølgende reduceret til 12,385. Med den ønskede omrokering på 1,2 mio. kr. vil det budgetterede
beløbet blive 11,185 mio. kr.
Omvendt vil beløbet til beskæftigelsesfremmende aktiviteter på konto 34 blive øget fra 1,939 mio. kr. til
3.139
LOVGRUNDLAG:

INDSTILLING:
Der indstilles at tillægsbevilling hvor der omplaceres 1.200.000 fra konto 45 til 34 godkendes og sendes
til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
BILAG:
Intet
BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018:
Indstilling godkendt
BESLUTNING:

Møde nr. 10/18 -29/11/2018
Sags nr.
Emne

Kommunalbestyrelse AH

Side 14 / 29

18-056
Bilags Nr
Journal nr.
Ansøgning om omplacering, mellem konto 18 og 39

RESUMÈ:
Der har i året 2018 være periode i foråret med islægning i vores byer og bygder havne som har påvirket
beskæftigelsesmulighederne i kommunen. Det har også været tilfælde at nogle af vores bygder har
været ramt af at de ikke har fået anløb af skibe i sommerperioden som har medført at flere personer har
måtte hjemsende fra deres arbejde.
SAGSFREMSTILLING:
Som følge af at en del af vores borgere som er ansat inden for erhverv som er meget følsomme i forhold til
det at skibe kan ankomme vores havne er der risiko for at disse borgere i nogle tidpunkter sendes hjem fra
deres arbejde. Det har været tilfældet i længere perioder i år og derfor har der været et forhøjet brug af
midler på konto 39, arbejdsmarkedsydelser.
Vi har i år indgået nogle gode aftaler med forsikringsselskaber som har gjort at vores udgifter til forsikringer
er lavere end vi forventede. Derfor ønske midler fra konto 18 tværgående aktiviteter reduceres.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Budget for konto 18 er budgetteret med 8,099 mio. kr. Med den ønskede omrokering på 1,5 mio. kr. vil
det budgetterede beløbet blive 6,599 mio. kr.
Omvendt vil beløbet til arbejdsmarkedsydelser konto 39 blive øget fra 6 mio. kr. til 7,5 mio. kr.
LOVGRUNDLAG:

INDSTILLING:
Der indstilles at tillægsbevilling hvor der omplaceres 1.500.000 fra konto 18 til 39 godkendes og sendes
til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
BILAG:
Intet
BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018:
Indstilling godkendt.
BESLUTNING:
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18-057
Bilags Nr
Journal nr.
Ansøgning om omplacering, fra konto 41 til konto 40

RESUMÈ:
Der har været et større behov for at bidrage til fripladser på konto 40 fripladser på dagsinstitutionområdet.
Omvendt har der ikke været så stort et behov for midler inden for hjælpeforanstaltninger til børn og unge
som budgetteret.
SAGSFREMSTILLING:
Som følge af at flere har haft behov for at få friplads på daginstitutionsområdet anmodes der om at få
rokeret midler fra konto 41 hjæpeforanstaltninger for børn og unge.
Der er budgetteret meget forsigtigt på konto 41 betyder at der er nogle uforbrugte midler på kontoen.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Budget for konto 40 var det oprindelige budget på 112 tusinde kroner.
Der ønskes rokeret 350 tusinde kroner til denne konto fra konto 41. Ved denne rokering vil budgettet på
konto 40 efterfølgende udgøre 462 tusinde kroner.
Konto 41 var oprindeligt budgetteret med 30. mio kr. Der er ved tidligere rokering rokeret 607 tusind kr.
til andre konti, hvorefter det nuværende budget udgør 29,393 mio. kr. Hvis nævnte rokering godkendes
vil budgettet på konto 41 udgøre 29,043 mio. kr.
LOVGRUNDLAG:

INDSTILLING:
Der indstilles at tillægsbevilling hvor der omplaceres 350.000 fra konto 41 til 40 godkendes og sendes til
godkendelse i kommunalbestyrelsen.
BILAG:
Intet
BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018:
Indstilling godkendt.
BESLUTNING:
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18-058
Bilags Nr
Journal nr.
Ansøgning om omplacering, fra konto 46 til konto 44

RESUMÈ:
Der har været en stigning af midler der bruges på konto 44 underholdsbidrag, hvilket betyder at vi har brugt
næste hele årets bevilling i løbet af de første 10 måneder. Der er således behov for at tilføre kontoen midler
og det ønskes gjort ved at rokere fra konto 46 andre sociale ydelser hvor vi har haft lavere forbrug end
ventet.
SAGSFREMSTILLING:
Der er flere som har brug for at modtage underholdningsbidrag i vores kommune. Dette har medført at
vi i løbet af de første 10 måneder har brugt næste hele året budget. Der er således behov for at tilføre
kontoen nogle midler da det er lovpligtigt at betale underholdsbidrag. På konto 46 er det omvendt idet
der i året har være et mindre behov end budgettet. Dette er glædeligt og vi håber at det er en tendens
der vil fortsætte.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
På konto 44 var der oprindeligt budgetteret med 1,652 mio. kr. Der har været en rokering i året som har
tilført kontoen yderligere 27 t. kr. Med vores ønske om omplacering af yderligere 400 t.kr. til kontoen
bliver budgettet for året nu 2,079 mio. kr.
Konto 46 andre sociale ydelser var budgettet med oprindeligt 5,921 mio. og ved omplacering tidligere i
året er tilført yderligere 96 t.kr. Med vedlagte ansøgning vil bevillingen på kontoen blive på 5,617 mio.
kr.
LOVGRUNDLAG:

INDSTILLING:
Der indstilles at tillægsbevilling hvor der omplaceres 400.000 fra konto 46 til 44 godkendes og sendes til
godkendelse i kommunalbestyrelsen.
BILAG:
Intet
BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018:
Indstilling godkendt.

BESLUTNING:
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18-059
Bilags Nr
Journal nr.
Ansøgning om omplacering, fra konto 51 til konto 13

RESUMÈ:
IT afdelingen i Kommune Qeqertalik har lavet en gennemgang af kommunens samlede it systemer.
I denne forbindelse er også skolernes it-systemer gennemgået. Denne gennemgang har vist at der hos
skolerne er nogle udfordringer.
SAGSFREMSTILLING:
I Kommunen Qeqertaliks fire byskoler har vi kun i en af skolerne en dedikeret it-ansvarlig. Det betyder at
skolerne ofte har en lærer eller administrativ medarbejder der sørger for vedligeholdelse/ servicering af
systemerne og serverne placeret i skolerne. Gennemgangen foretaget af IT afdelingen har vist at der er
et behov for en central styring af systemerne for at sikre at alle skolerne for en god service.
Den har også vist at der er et behov for computere til eleverne så de har det nødvendige udstyr til
rådighed når de skal til eksamen og i denne forbindelse skal løse opgaver på pc-ere.
Da it-afdelingen ikke har fået midler til denne opgave tidligere ønske en rokering af midler fra konto 51
til konto 13, på et beløb svarende til 1.500 t.kr.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Der er var på konto 51 skolevæsnet lagt et budget på 95.977 t.kr. Ved omlægning/rokering tidligere i
året er budgettet blevet reduceret med 837 t.kr. Med denne rokering vil budgettet for året samlet blive
93.640 t.kr. Der er på kontoen i god plads i budgettet til denne rokering.
På konto 13 var der oprindeligt et budget på 7.100 t.kr. Der er tidligere i året blevet rokeret 2.126 t.kr. til
kontoen fra andre konti og ligeledes er der ved tillægsbevillinger tidligere i året blevet tilført 200 t.kr. til
kontoen. Der blev ved sidste INUA møde godkendt en tillægsbevilling på 2.650 t.kr. til nyt ERP system
som skal tages i brug 1. januar 2019. Med denne rokering her vil budgettet på kontoen samlet blive
13.576 t.kr.
INDSTILLING:
Der indstilles at tillægsbevilling hvor der omplaceres 1.500 fra konto 51 til 13 godkendes og sendes til
godkendelse i kommunalbestyrelsen.
BILAG:
Intet
BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018:
Indstilling godkendt.

BESLUTNING:
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18-060
Bilags nr.
Journal nr.
Oprettelse af skoleudvikler i Kommune Qeqertalik

SAGSFREMSTILLING:
Af hensyn til resultater fra folkeskoler i Kommune Qeqertalik resultater fra obligatoriske fag, grønlandsk og
matematik, ift resten af landet ligger normal på tilfredsstillende og kan sommetider ligge lidt over
gennemsnitlig resultater i andre årgange. Men det ser anderledes ud ift resultaterne fra fagene dansk og
engelsk.
Jf. resultaterne i tal på www.iserasuaat.gl, der er karakterdatabase. Karakterbladet for 10.klasses elever i
Qeqertarsuup Atuarfia i år 2017 i faget dansk mundtligt ligger i snit på 3,54. Det gennemsnitlige resultater fra
landet ligger på 5,08. Og gennemsnitlig skriftlige karakterblad for 10.klasses elever ved Gammeqarfik i Aasiaat
i år 2017 lå på 2,79 mens dette lå i snit på 4,16 på landsdækkende plan. Dette havde været varierende på
tidligere år, men dette resultat viser blandt andet at der bør handles på de obligatoriske fag, som eksempel
dansk og engelsk for at kunne forbedre de kommende resultater.
Det er ønskeligt at der foretages hvilken som helst handling for at forbedre disse beviste dokumentationer
og i den forbindelse debatteres der hvert år i de enkelte skoler med henblik på at forbedre resultater.
Derudover kan man se at der er behov for at oprette skoleudvikler med gode kompetencer, der kan vejlede
til specielle resultater og bedre skoleresultater samt drift af skolen.
Ca. 10 lærere i de enkelte byer, der har forskellige uddannelsesbaggrunde, bliver nu anvendt til at almene
undervisere uden at gøre brug af deres kompetencer. De bør anses for at have taget en videregående
uddannelse, som niveau som master, kandidat samt bachelor. De bør anvendes fra skolerne og
ledergruppen i forbindelse med udviklingen.
Skoleudviklerne skal undersøge og fremlægge resultater fra trinprøver samt eksamensresultater for lærerne
i de enkelte skoler, og fungere som koordinator for igangsættelse af drøftelse om projekter. Denne skal
følge og forbedre undervisningsmaterialer for lærere, der kan understøtte undervisningen samt udføre
samtaler. Denne skal følge op på om skolens gode målsætninger samt målsætninger i forskellige fag
efterleves målrettet. Opfølgning og drift af nye undervisningsmaterialer. Fremlægge og give forslag til
forskellige undervisningsmetoder og være foregangsmenneske for efterleve disse samt i forundersøgelser.
Lærerne skal have mulighed for at rette henvendelse til denne vedrørende forskellige fag og alle
udviklingsmuligheder.
LOVGRUNDLAG:
 Inatsisartutlov nr 15 af 3 december 2012 om folkeskolen
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
I henhold til fremvist bilag heri skal denne finansieres. Denne viser hvor meget fem lærere kan koste. En til
hver byskole samt en der kan varetage bygder. Vi foretrækker at gøre brug af de samlede timer til sagen.
Man kan være bekymret for at målet ikke kan nås på grund af færre timer,der skal anvendes til formålet og
når der udøves almen undervisning i skolen kan man forestille sig at udviklingen vil være begrænset.
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396 timer henvises. Forbedring af resultater kan ske uden at ændre det samlede undervisningstimer, kan
forkorte undervisningstiden og indføre flere udviklingstimer. Hvis det skulle blive besluttet vil det koste
405.900,-kr at udvikle fire byskoler og have en bygdekoordinator.
INDSTILLING:
At sætte krav til sekretariatet om at søge om tillægsbevilling til INUA med henblik på at afsætte midler.
Derefter vil disse blive implementeret i budget for 2019.
BILAG:
Intet.
BESLUTNING udvalget INUIT 02-10-2018
Indstillingen godkendt.
BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018:
Indstilling godkendt.
BESLUTNING:
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RESUME:
I henhold til styrelsesloven er kommunalbestyrelsen forpligtiget til at fastsætte sine mødedatoer for
næstkommende år under afholdelse af sidste møde i det pågældende år.
SAGSBEHANDLING:
Sager, der skal til behandling i udvalget INUA og kommunalbestyrelsen, vil stadigvæk give udfordringer i
2019.
Såfremt der skal ske mærkbart forbedringer i fremtiden, vil det blive nødvendigt at udarbejde plan for
løbende møder samt videresendte sager stående udvalg, samt for at kunne bevare den gode og
eksisterende økonomisk situation.
Samtlige stående udvalg skal udarbejde deres månedlige økonomistatus rapport, og disse skal
videresendes til behandling i udvalget INUA og Kommunalbestyrelsen.
Af hensyn til materialer og oversættelse bør der foretages fastlæggelse af mødedatoer for samtlige
stående udvalg, derved kan mulig overlapning af mødedatoer minimeres. Der gives forslag til at lade
kommunalbestyrelsen fastlægge mødedatoer for samtlige stående udvalg i 2019 for at sikre det bedste
koordinering.
Det har ikke altid været rosenrødt for at planlægge to fysiske møder om året for samtlige stående udvalg
i løbet af 2018 på grund af infrastrukturen og tidsmæssige forhindringer. På baggrund af disse indstilles
det at der afholdes et fysisk møde om året for samtlige stående udvalg i 2019. Kommunalbestyrelsen vil
have to fysiske møder om året. Derudover skal der afholdes fysiske budgetseminar.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
I år 2018 har der indtil videre blevet brugt ca. 700.000 kr. til to fysiske møder om året for
kommunalbestyrelsen og til to fysiske møder i samtlige stående udvalg. Det forventes at dette tal vil
blive reduceret hvis antallet af fysiske møder i stående udvalg skulle blive reduceret fra to til et om året.
LOVGRUNDLAG:
Inatsisartutlov nr. 29 af 17.november 2017 om den kommunale styrelse § 8.
INDSTILLING:
Følgende indstilles til godkendelse i udvalget INUA ogt kommunalbestyrelsen:
- at forslag til mødedatoer bliver godkendt
- At fysiske møder om året for stående udvalg reduceres til et møde
- at kommunalbestyrelsen afholder fysisk møde to gange om året
- at der budgetseminaret bliver fysisk seminar
BILAG:
Bilag 61-01 Mødeplan for 2019.

BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018:
Indstilling godkendt.

BESLUTNING:
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06.01.01

RESUME:
Budget for 2019, underliggende konti 2, 3, 6, 7 for sagsområdet Inoqarfik, er det første budget, der er blev
udarbejdet efter reorganisering af Kommune Qeqertalik. Budgettet for 2019 indeholder ønsker fra
afholdelse af borgermøder, Sullissiviit i byer samt afholdelse af budgetseminar for kommunalbestyrelsen
om sommer 2018 i Qeqertarsuaq.
SAGSFREMSTILLING:
Budgettet kan ses i bilag 75-01 og indeholder følgende:

-

-

I vinteren og foråret 2018 blev der i samtlige bosteder afholdt borgermøder, anlægsønsker
blev skrevet og fremlagt af borgerne og videresendt til sekretariatet.
Kommunalbestyrelse og bygdebestyrelsen afholdt budget- og anlægsseminar i juni måned i
Qeqertarsuaq og der blev fremlagt og disse fremlagte emner blev også givet til
sekretariatet.
Ønsker fra byernes sullissiviit er blevet vurderet under udarbejdelse af konto 7.

Konto 2 teknisk område
Budget vedrørende konto 2 blev vurderet i henhold til borgernes, bygdebestyrelsens og
kommunalbestyrelsens ønsker. Kommunale virksomheder, som f.eks. entreprenørvirksomheder og
brandvæsnet deltog også ved udarbejdelse af budgettet.
Lovgrundlag kan ses i bilag 75-01.
Konto 3 arbejdsmarkeds- og erhvervsområde
Budget for arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet i Kommune Qeqertalik blev udarbejdet i samarbejde med
samtlige ledere i sagsområdet Inoqarfik. Lovgrundlag for konto 3 kan variere alt efter deres sagsområder.
Lovgrundlaget kan ses i 75-01.
Der blev afsat 8,3 mio. kr. til udgifter i Majoriaq. Unge mellem 15-25 år i Kommune Qeqertalik får speciel
hjælp for at sikre deres uddannelsesstart og gode arbejdspladser.
Der blev afsat 875.000 til erhvervsfremme foranstaltninger, ligesom i år 2018. Kommunalbestyrelsen har
siden 2018 drøftet ønsker for erhvervs- og turismeudvikling, før afholdelse af kommunalbestyrelsesmødet i
Kangaatsiaq blev der blandt andet fremlagt samt i juni måned i Qeqertarsuaq (jr.bilag 75-02).
Konto 6 serviceområdet
Forbedringsarbejdet blev startet i 2018, som f.eks. blev der afsat midler til forbrændingsanlægget i Aasiaat.
Kommunen står for dag- og natrenovation i Aasiaat og det forventes også at denne opgave bliver overtaget
af kommunen i Qeqertarsuaq fra år 2019. I Kangaatsiaq og Qasigiannguit står selvstændige
erhvervsdrivende for denne opgave.
Lovgrundlag kan ses i bilag 75-01.
Konto 7 anlægsopgaver
Under udarbejdelse af budget for anlægsopgaver for 2019 blev ufærdige opgaver i anlægsplan for 2018
prioriteret højere ift. nye anlægsopgaver.
Samtlige anlægsopgaver for 2018 blev ikke fuldført, denne skyldtes til dels manglende vigtige oplysninger
for anlæggelse af projekter. Når beregning af samlede udgifter for 2018 er færdig, har
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kommunalbestyrelsen godkendt at der skal søges om tillægsbevilling til de opgaver, der ikke er blevet
fuldført i 2018.
Det største udgiftspost i 2019 er den nye skole i Kangaatsiaq. I 2018 blev det konstateret at Inatsisartut
havde afsat midler på 13,4 mio. Kr. til skolebyggeri i Kangaatsiaq. Kommune Qeqertalik underskrev aftale
sammen med Inatsisartut i efteråret 2018 at de 13,4 mio. Kr. skal gives som støtte til skolebyggeriet og at
Kommune Qeqertalik skal betale for resterende midler.
Ny strategi for sagsområdet Inoqarfik skal være med til at ændringen. Når samtlige afdelinger under
Inoqarfik er sat på plads kan man se hvilke opgaver, der skal udføres og på hvilke tidspunkter de skal
udføres (årshjul). Derved kan de følge økonomisk situation gennem månedlige fremlæggelser.
Der er afsat 51 mio. kr. i anlægsområdet for 2018, derved gives der forslag til afsættelse af 24 mio. kr. til
anlægsområdet for 2019.
KONSEKVENSER:
Indførelse af ny strategi vil resultere i bedre overblik over administrative planer/ opgaver. Planer “årshjuler”
vil blive taget i brug og der vil fremlagt månedlige vurderinger. Forberedelserne er gået i gang i INUA og
afdelinger under Inoqarfik.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Budget for anlægsområdet for 2019 er på 75,1 mio. Kr..
SAGSBEHANDLING:
Kommunalbestyrelsen
LOVGRUNDLAG:
I henhold til Inatsisartutlov nr. 26 af 28. November 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres
budgetter og regnskab §20 skal økonomiudvalget udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det
kommende finansår til kommunalbestyrelsen. Jf. §21 i samme lov skal forslag til årsbudget og flerårigt
budgetoverslag undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 2 ugers mellemrum.
INDSTILLING:
Sekretariatet rådgiver udvalget INOQARFIK, udvalget INUA samt kommunalbestyrelsen:


At budget for anlægsområdet under Inoqarfik godkendes.

BILAG:
Bilag 62 01-2
Bilag 62-02 borgermøde i Qeqertarsuaq
Bilag 62-03 rapport fra borgermødet i Aasiaat 15. Maj 2018
Bilag 62-04 Midlertidig servicekontrakt med miljøkonsulenter
Bilag 62-05 Bilag vejledning
Bilag 62-06 fastlagt dato for borgernes renliggørelse
BESLUTNING udvalget INOQARFIK pr 12-11-2018
Godkendt. Ønsker for enkelte byer samt fremsendte bilag til udvalget Inoqarfik videresendes til
kommunalbestyrelsen.
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RESUME:
Forvaltning for TIMI TARNILU skal hvert år udarbejde budgetforslag for hovedkonto 5, og dette har til
formål at lade udvalget for TIMI TARNILU behandle årsbudgettet.
SAGSFREMSTILLING:
Budgetforslag for Timi Tarnilu blev modtaget pr. 31.10.2018 med budgetramme på 29.877,00 mio. kr. .
Der er modtaget ønsker for budget for 2019 fra samtlige ledere i afdelinger, bygder og kommunekontorer
samt udarbejdelse af budget i foråret 2018, budgetansvarlig og ledere i forvaltningen for TIMI TARNILU.
Derved er der en budgetramme på 33.283 mio. kr.. Der er en samlet difference på -3.406,00 mio. kr..
Budget for 2019 indeholder nye projekter og ønsker, derfor anmodes udvalget for TIMI TARNILU om at
vurdere indholdet i bilagene 1+2.

HOVEDOMRÅDE 5 TIMI TARNIMILU
FORSLAG Budget Qeqertalik 2019 fordelt på de 3 områder
By
Aasiaat
Qasigiannguit
Qeqertarsuaq
Kangaatsiaq
I alt hovedafsnit

konto 53 konto 56 Konto 59 I alt hovedområde 5 Rammeforslag
5.784
1.435
4.000
11.219
5.882
1.830
1.030
8.742
3.984
1.489
1.700
7.173
5.214
935
6.149
20.864

4.754

7.665

33.283

29.877

LOVGRUNDLAG:
 Intet
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Foretage beslutning for hovedkonto 5 i budget for 2019.
BILAG:
Bilag 63-01 TIMI TARNIMILU KAN.
v 63-02 TIMI TARNIMILU KOMM. QEQ. Bychefer
Bilag 63-03 TIMI TARNIMILU QAS.
Bilag 63-04 TIMI TARNIMILU QEQ.
Bilag 63-05 TIMI TARNIMILU Samlet
Bilag 63-06 TIMI TARNIMILU AAS.
INDSTILLING
Godkendelse af budget for 2019 hovedkonto 41-08 Socialt forebyggelsesarbejde samt 5, herunder
godkendte nye opgaver og prioriteret ønsker fra udvalget for TIMI TARNILU. Med henvisning til
videresendelse og godkendelse i udvalget INUA og kommunalbestyrelsen.
BESLUTNING udvalget TIMI TARNILU pr 12-11-2018
Et enigt udvalg for Timi Tarnilu henviser brugen af 33.283,- mio kr som grundlag.
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Indstilling godkendt.
BESLUTNING:
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RESUME:
Når udvalget INUIT har afholdt ekstraordinær møde fredag den 16-11-2018 vil udvalgsbeslutningen blive
sendt.
BILAG:
Bilag 64-01 ekstraordinær møde vedrørende budget
BESLUTNING udvalget INUIT 16-11-2018
Indstilling godkendt.
BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018
Indstilling godkendt.
BESLUTNING:
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RESUMÈ:
Budgettet for året 2019 blev førstebehandlet i INUA d. 23. oktober 2018 og i kommunalbestyrelsen d. 31.
oktober 2018. I materialet var der nogle enkelte områder der manglede at komme helt på plads, blandt
andet de forskellige ønsker der var blevet fremsendt frem mod budget- og erhvervsseminariet i
Qeqertarsuaq i sommers. Disse oplysninger samt div. Tastefejl er nu rettet.
SAGSFREMSTILLING:
Kommunen skal hvert år behandle kommende års budget mindst to gange i INUA og i
kommunalbestyrelsen. Budgettet viser som tidligere samlede driftsudgifter på 491 mio kr.
anlægsudgifter på 75 mio kr. og samlede indtægter på 572 mio kr. hvilket giver et samlede driftsresultat
på 6,2 mio. kr. i overskud. Resultatet er mindre end kommunens mål med et overskud på 10 mio. kr.
men skal ses i lyset af den store anlægsinvestering og det forventede meget positive resultat for året
2018.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetmaterialet.
LOVGRUNDLAG:
I henhold til Inatsisartutlov nr. 26 af 28. November 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres
budgetter og regnskab §20 skal økonomiudvalget udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det
kommende finansår til kommunalbestyrelsen. Jf. §21 i samme lov skal forslag til årsbudget og flerårige
budgetoverslag undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 2 ugers mellemrum.
INDSTILLING:
Det indstilles at INUA godkender budget for året 2019 og fremsender det til kommunalbestyrelsens
godkendelse.
BILAG:
Bilag 65-01 budgethæfte for 2019
Bilag 65-02 Balance budget 2019 inkl. næstkommende år, gældende tal fra byer inklusiv oktober 2018
BESLUTNING Udvalget INUA 20-11-2018:
Indstillingen godkendt, der blev sat særlig opmærksomhed på budgetramme for TIMI TARNILU på 3.4
mio. Kr., herunder ønsker vil blive sendt inden anden behandling af budgettet.
BESLUTNING:
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Orientering
Sags nr.
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Orienteringssag 1
Betalingsfri måned for daginstitutioner

Til Orientering
Udvalget INUA har under sit møde pr 23. Oktober besluttet at godkende henvisning af betalingsfri måned.
Borgmesteren kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler udsættelse eller ikke giver
anledning til tvivl. Der blev foretaget undersøgelse af mening om dette punkt blandt medlemmer i
kommunalbestyrelsen. På baggrund af dennes godkendelse blev indstillingen godkendt den 07. November
2018, at december måned skal være betalingsfri måned for brugere af daginstitutioner.

BILAG:
Bilag 1-1 Sags nr 18-056 fremlæggelse til udvalget INUA.

Sags nr.
Emne

Orienteringssag 2
INUA
Regnskabs og budgetopfølgning oktober 2018
(orientering)

RESUMÈ:
Regnskabet for perioden frem til og med oktober ser fornuftigt ud. Regnskabsårets afslutning nærmer sig og
det er nu tydeligere at se hvor det er nødvendigt at foretage omrokering af nogle poster i budgettet.
SAGSFREMSTILLING:
Regnskabet for perioden viser at alle driftsområder holder sig inden for budgettet med undtagelsen af
konto 3, arbejdsmarkeds og erhvervsområdet.
Der er i denne forbindelse søgt om omrokering af midler fra øvrige konti som blive behandlet ved dette
INUA møde og ved førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, såfremt INUA godkender
indstillingerne. Der er ligeledes nogle konti på to cifre niveau hvor vi har kunne se nogle behov for
tilførelse af midler. Dette ønskes opnået ved at foretage rokeringer mellem de forskellige konti. Disse
bliver ligeldes behandlet ved dette INUA møde.
Driften viser et mindreforbrug på sammenlagt 19,5 mio. kr. og det er som sagt som følge af
mindreforbrug på de flest konti.
Grunden til at der er mindreforbrug skyldes medarbejdernes større opmærksomhed på
omkostningerne. Dette hjulpet godt på vej af den uddelegering der har været fokus på gennem året.
På anlægsdelen arbejder vi på at nå til måls med at nå alle opgaverne vi har sat os for i året.
Denne post viser fortsat et stort mindreforbrug på 28 mio. kr.
Bilag:
Bilag 2-1 orienteringssag 1 balance oktober 2018
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Hansen, Ane

Olsen, Peter

Sørensen, Hector Lennert

Samuelsen, Aqqa

Aronsen, Hans

Petersen, Thomas

Kristensen, Niels

Svane, Jess

Sandgreen, Enok

Mølgaard, Timooq
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Jeremiassen, Kristian

Vetterlain, Jens

Broberg, Kristian

Kristensen, Naja
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