Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2006, den 28. februar 2006

Oversigt - åbent møde:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Borgmesterens beretning.

3.

Beretninger fra udvalgsformænd.

4.

Samarbejdsaftale mellem Sisimiut Kommune og Maniitsoq Kommune.

5.

Strukturreform af den offentlige sektor.

6.

Kommunens økonomiske situation pr. ultimo 2005.

7.

Overordnet tidsplan samt rammebudget for 2007 samt overslagsårene 2008 – 2010.

8.

Forslag til hjemmestyrefinansiering af anlægsopgaver i 2007 og overslagsårene 20082010.

9.

Kommunalisering af Den Lokale Erhversskole, omdannelse til et Vejlednings- og
Introduktionscenter samt opstart af Piareersarfiit – Tillægsbevillinger til budget 2006.

10. Innovativt center på værftet – tillægsbevilling.
11. Tillægsbevillingsansøgning fra børne- og kulturforvaltningen vedr. forebyggelseskonsulenterne.
12. Nyanskaffelser til kantinen.
13. Ansøgning om oprettelse af klublederstilling i fritidsklubben i Kangerlussuaq.
14. Opnormering af en assistentstilling i teknik- og miljøforvaltningen.
15. Ændring af retningslinjer for tildeling af tilladelser til automatspil i Sisimiut Kommune.
16. Samarbejdsaftale om oprettelse af Destination Vestgrønland.
17. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26 og Lokalplan C22 Anstalt for domfældte
– Åben anstalt.
18. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Fritidshjem 2.
19. Navngivning af den nye skole i Kangerlussuaq.
20. Forslag til dagsordenen – Parkeringsfaciliteter for kirken i den gamle GTO-plads.
21. Forslag til dagsordenen – Elve til lystfiskerturister.
22. Forslag til dagsordenen – Arbejdgruppe til undersøgelse af muligheden for flådestationen
Grønnedals flytning til Sisimiut.
23. Forslag til dagsordenen - Fangsthytte i Saqqaq samt sejlrenden i Tinoqqasaaq.
24. Forespørgselspunkt - Vedrørende sælskindspriser.
25. Eventuelt.
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Mødet startet kl. 08.30
Deltagere:
Atassut
Agathe Martha Storch
Søren Alaufesen
Demokraatit
Palle Christiansen
Christina Johnsen
Inuit Ataqatigiit
Katrine Larsen Lennert, deltog til og med punkt 17
Olga B. Ljungdahl, i stedet for Agathe Fontain
Siumut
Hermann Berthelsen
Morten Siegstad
Kristian Lennert
Alfred Olsen
Tukannguaq Dahl
Marius Olsen, deltog til og med punkt 17
Fritz Baumann Petersen
Fraværende med afbud:
Agathe Fontain (IA)
Fraværende uden afbud:
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Punkt 01

Godkendelse af dagsorden
Afgørelse
Søren Alaufesen erklærede sig inhabil under behandlingen af punkt 09 og 24.
Palle Christiansen erklærede sig inhabil under behandlingen af punkt 17.
Dagsordenen godkendt.

Punkt 02

Borgmesterens beretning
Afgørelse
Der var enighed om at beretninger fra bygdebestyrelserne fremover medtages i borgmesterens
beretning.
Taget til efterretning.

Punkt 03

Beretninger fra udvagsformænd
Afgørelse
Taget til efterretning.
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Punkt 04

Samarbejdsaftale mellem Sisimiut Kommune og Maniitsoq Kommune
Journalnr. 00.06.04
Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 1. marts 2005, at Sisimiut Kommune først retter
henvendelse til Maniitsoq Kommune og dernæst kommunerne mod nord om muligt samarbejde.
Sisimiuts og Maniitsoqs økonomiudvalg afholdt møde den 2. juni 2005 i Sisimiut, hvor der blev
nedsat et samarbejdsforum med deltagelse af borgmestrene og kommunaldirektører samt en embedsmand mere fra hver kommune.
Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 30. november 2005, at økonomiudvalget fortsætter
forhandlingerne om muligt samarbejde kun med Maniitsoq og Kangaatsiaq kommuner.
I forbindelse med FÆKO møde i Sisimiut d. 6. december 2005 afholdt økonomiudvalget i Sisimiut
et kort møde med Maniitsoq Kommunes repræsentanter, hvor det blev aftalt, at det nedsatte samarbejdsforum skulle opstarte sit arbejde hurtigst muligt.
Regelgrundlag
Samarbejdsaftalen indebærer et administrativt samarbejde med Maniitsoq. Da økonomiudvalget i
Sisimiut er overordnet udvalg for den kommunale administration er økonomiudvalget rette fagudvalg. Men da samarbejdsaftalen kan komme til at berøre alle fagudvalg er det mest hensigtsmæssig
at aftalen forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.
Faktiske forhold
Sisimiut Kommunes chefgruppe behandlede og godkendte d. 4. januar 2006 et notat om muligt
samarbejde mellem Maniitsoq Kommune og Sisimiut Kommune.
Samarbejdsforumet holdt møde i Maniitsoq den 18. januar 2006, hvorefter et udkast til samarbejdsaftale blev udarbejdet på grundlag af mødets konklusioner.
Udkast til samarbejdsaftale er siden blevet godkendt af Maniitsoq Kommunes økonomiudvalg og
kommunalbestyrelse henholdsvis den 31. januar og 7. februar 2006 samt i Sisimiut Kommunes
chefgruppe den 6. februar 2006.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Samarbejdsaftalen vil give større transportudgifter men skulle gerne modsvares af bedre og billigere
service som følge af den vidensudveskling og synergieffekt, der lægges op til.
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger
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Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at et samarbejde mellem Sisimiut Kommune og Maniitsoq Kommune er
fornuftigt på grund af de mange ligheder kommunerne imellem som er omtalt i samarbejdsaftalen.
Administrationen vurderer endvidere, at et samarbejde med én eller flere nabokommuner er den
rette fremgangsmåde for at klarlægge om fordelene ved et forpligtende samarbejde og en eventuel
sammenlægning kommunerne imellem er større end ulemperne.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2006.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller samarbejdsaftalen mellem Sisimiut Kommune og Maniitsoq Kommune
til kommunalbestyrelsens godkendelse.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Udkast til samarbejdsaftale mellem Sisimiut Kommune og Maniitsoq Kommune.
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Punkt 05

Strukturreform af den offentlige sektor
Journalnr. 00.06.00
Baggrund
Kommunalbestyrelsen behandlede i sit møde den 30. november 2005 strukturudvalgets betænkning.
Efterfølgende har Sisimiut Kommune og Maniitsoq Kommune udarbejdet udkast til samarbejdsaftale og i den forbindelse drøftet strukturudvalgets betænkning grundigt.
Det har givet anledning til forslag til en mindre korrektion af kommunalbestyrelsens beslutning.
Regelgrundlag
Landstinget er Hjemmestyrets lovgivende forsamling. Landstinget udarbejder landets love,
herunder også styrelsesloven, offentlighedsloven, sagsbehandlerloven og andre love, der bestemmer
det offentlige virke i Grønland.
Faktiske forhold
Administrationen indstillede til kommunalbestyrelsens beslutning, at alle forslag til decentralisering
og dermed opgaveflytning fra hjemmestyret til kommunerne i strukturudvalgets betænkning støttes.
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkendte dette på sine respektive møder i november
2005.
Drøftelserne om samarbejdsaftale med Maniitsoq Kommune har imidlertid fra administrationens
side givet anledning til at revurdere anbefalingen af decentralisering indenfor trafik- transportområdet.
Det er administrationens opfattelse, at trafik- og transportopgaven i Grønland bør ses i sin helhed,
især pga. landets arealmæssige størrelse og samtidige forholdsvise beskedne befolkningstal.
Anbefalingen skyldes også, at trafik- og transportvirksomhederne i Grønland på flere områder har
koncessioner og er monopoler samt er økonomisk meget stærke. Det kan derfor frygtes, at virksomhederne vil udnytte deres magtposition overfor kommunerne og samtidig spille kommunerne ud
mod hinanden tilskade for hele trafik- og transportsystemet i Grønland.
Denne anbefaling skal endvidere ses i lyset af, at strukturudvalget heller ikke anbefaler, at tilskudsordninger til erhvervsmæssige formål decentraliseres. Det undrer således, at tilskud til trafik og
transport som for nuværende er af anseelig størrelse skal decentraliseres mens andre erhvervstilskud
ikke skal.
Økonomiske og administrative konsekvenser
En decentralisering af trafik og transport kan betyde en samlet forøgning af omkostninger på området for det grønlandske samfund, hvor regningen formentlig vil skulle betales af borgerne og kommunerne.
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Ingen yderligere kommentarer.
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Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at strukturudvalgets betænkning er så gennemgribende for det grønlandske samfund, at der behøves en grundig offentlig debat om det hensigtsmæssige.
I den debat skal der være plads til at man revurderer sine meninger efterhånden som meninger udveksles og nye informationer fremkommer.
Administrationen vurderer endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt at afholde borgermøde i Sisimiut i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar 2006 samt at få arrangeret
borgermøder i bygderne i nær fremtid.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2006.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at Sisimiut Kommune korrigerer sit høringssvar og ikke anbefaler, at trafik- og transportopgaven
skal udlægges til kommunerne
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Strukturudvalgets betænkning med bilag (udleveret på kommunalbestyrelsens møde d. 25. oktober 2005).
2. Referat af kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2005, punkt 12.
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Punkt 06

Kommunens økonomiske situation pr. ultimo 2005
Jounalnr. 06.00
Der vil blive givet en redegørelse.
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
1. Økonomirapport samt balancer pr. ultimo 2005.
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Punkt 07

Overordnet tidsplan samt rammebudget for 2007 samt overslagsårene 2008 2010
Journalnr. 06.01.01/2006
Baggrund
Centralforvaltningen fremlægger forslag til
• Overordnet tidsplan og procedure for behandling af budget 2007 og overslagsårene 2008-2010
og
• Rammebudget 2007-2010
Forslaget udgør i hovedtal:
Konto
1
2
3
4
5
6

Kontonavn
Administrationsområdet
Teknik- og miljøområdet
Arbejdsmarkeds og erhvervsområdet
Det sociale område
Undervisnings- og kulturområdet
Forsyningsvirksomheder
I alt driftsudgifter

7 Anlægsområdet
Udgifter i alt
8 Indtægter
Resultat
9 Statusforskydninger
Balance
Likvid beholdning primo (1)
Likvid beholdning ultimo

B 2007
52.523
17.696
5.317
54.821
116.745
3.661
250.763

O 2008
52.494
17.696
5.317
54.821
116.745
3.661
250.734

O 2009
52.340
17.696
5.317
54.821
116.745
3.661
250.580

O 2010
52.340
17.696
5.317
54.821
116.745
3.661
250.580

49.732

40.246

24.194

0

-276.549
23.946
8.505
32.451
1.551
-30.900

-276.971
14.009
8.505
22.514
-30.900
-53.414

-276.821
-2.047
8.505
6.458
-53.414
-59.872

-276.821
-26.241
8.505
-17.736
-59.872
-42.136

1. Kassebeholdningen ultimo 2005 korrigeret for overførsler på anlægsområdet er ikke opgjort endnu, da det først sker
i forbindelse med afslutningen af regnskabet. Ovenstående primokassebeholdning er derfor opgjort på grundlag af
den kassebeholdning der fremgår ultimo 2006 i oprindeligt budget for 2006.

Forslaget til rammebudgettet for 2007 og overslagsårene, tager udgangspunkt i en videreførelse af
de aktiviteter, der er truffet afgørelse om ved vedtagelsen af budget 2006.
I forhold til budget 2006 er rammen for drift samt for statusforskydninger korrigeret ved, at beløb
som udelukkende har betydning for 2006 er fratrukket, eller der er i øvrigt korrigeret, hvis der i forhold til 2006 er ændringer. For drift er der foretaget en lønfremskrivning på 3,0% samt en prisfremskrivning på 2,0% i forhold til budget 2005.
Det mere specifikke forslag samt beregningsmåden kan ses i vedlagte bilag 2.
For anlæg udgøres rammen af de projekter der allerede er indarbejdet i overslagsårene til budget
2006, dvs 2007, 2008 og 2009. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling hvilke anlægsprojekter som skal gennemføres i 2010.
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På indtægtssiden fremgår de tal som er i overslagsårene til budget 2006.
I ovenstående budgetforslag er underskuddet for 2007 32,5 mill. kr., som der vil være behov at
finde finansiering til.
Tilsynsrådets krav til kommunens likvide beholdning er, at den skal udgøre mindst 5% af de samlede drifts- og anlægsudgifter ved udgangen af budgetperioden. Ud fra dette skal kassebeholdningen
udfra de ovenstående udgifter således udgøre mindst 15,0 mill. kr. ved udgangen af 2007.
I henhold til budgetforslaget vil kassebeholdningen ved udgangen af 2007 være negativ på 30,9
mill. kr., så der er således behov for besparelser eller låneoptagelse i det foreliggende budget i størrelsesordenen 45,9 mill kr.
Bilag 3 viser en grafisk præsentation af udviklingen i den daglige kassebeholdning i perioden 2002
til 2005. Den daglige kassebeholdning svinger ultimo 2005 omkring 80 mill. kr. Forskellen mellem
den beregnede kassebeholdning og den daglige kassebeholdning skyldes fortrinsvist forsinkelse i de
øremærkede anlægsprojekter.
Regelgrundlag
I henhold til den styrelsesloven §39 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag
til årsbudget for det kommende regnskabsår.
Det er økonomiudvalget der har ansvaret for budgettets rettidige udarbejdelse. I henhold til styrelsesloven §25 stk 3, skal udvalgene efter anmodning fra Økonomiudvalget og inden en fastsat frist,
der fastsættes af økonomiudvalget, fremkomme med bidrag til årsbudget og til de flerårige budgetoverslag
Forretningsgangen for budgetlægningen i Sisimiut Kommune er fastlagt i punkt 2.2.1 i kasse og
regnskabsregulativet.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2006.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
• At den overordnede tidsplan og procedure for behandling af budget 2007 og overslagsårene
godkendes
• At det foreliggende forslag til driftsbudget udmeldes som rammebudget for 2007 og overslagsårene
• At fagforvaltninger og fagudvalg gøres opmærksom på, at det bliver nødvendigt at finde betydelige besparelser i forhold til det udmeldte
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Overordnet tidsplan og procedure for budget 2007 incl. overslagsårene 2008-2010
2. Forslag til rammebudget for 2007 og overslagsårene
3. Kassebeholdningen 2002-2005
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Punkt 08

Forslag til hjemmestyrefinansiering af anlægsopgaver i 2007 og overslagsårene
2008-2010
Journalnr. 06.01.03
Baggrund
Sisimiut Kommune skal senest den 1. marts 2006 fremsende en prioriteret liste med anlægsønsker
for Sisimiut Kommune til Hjemmestyret.
Regelgrundlag
Hjemmestyrets krav om indsendelse af prioriteret anlægsønsker for kommunerne.
Faktiske forhold
På baggrund af det vedtagne budget, de politiske udmeldinger og sidste års prioriterede anlægsliste
til Hjemmestyret har administrationen udarbejdet nedenstående forslag til prioriterede liste for anlægsønsker i Sisimiut Kommune for budget 2007 og overslagsårene.
2006
Prior

Projektnavn

2007

2008

2009

2010

Komm GHS Komm GHS Komm GHS Komm GHS Komm GHS

1

Akia, byggemodning

2

Skolerenovering

xxx

Xxx

Xxx

xxx

3
4

Vej mellem Sisimiut og
Kangerlussuaq
Udvidelse af Sisimiut Havn

5

Anlæggelse af vandkraftsanlæg

6

Andelsboliger

7

10-40-50 boliger

8

Ny Folkeskole i Kangerlussuaq

9
10
11

Servicehus i Kangerlussuaq

12

Fritidshjem/klub i Sisimiut

4.100

13

Daginstitution i Sisimiut

5.619

14
15

Kangerlussuaq iht overdragelsesaftale
Svømmehal

16

Ny Folkeskole i Sisimiut

17

Fjernvarme til Umiivitsiaq

18

Modtagestation

1.500 1.500

19

Nyt Erhvervsområde

2.500 2.500

20

Uddybning af Kangerlussuaq Havn

21

Vej til Lift

22

Vej til Ummiivitsiaq/Kussangasoq

23

Boliger i Kangerlussuaq/B668

24

Sarsuatsiivinnguaq

25

Eget indskud til selvbyggerhuse

26

50/50 ældreboliger

5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250

27

Vej til kulturhuset

2.000

28

3.000

29

Byggemodning og kloakker i
Kangerlussuaq
Kirkegårdsrenoveringen

30

Veje i Kangerlussuaq

31

Forbedringer af brandstationen

Xxx
Xxx

Xxx

xxx

Xxx
Xxx

Xxx

xxx

xxx

Xxx
Xxx

Xxx

xxx

xxx

Xxx
Xxx

Xxx

Xxx
Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

xxx

xxx

xxx

Xxx

Xxx

xxx

xxx

xxx

Xxx

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
850

850
Xxx

850

850

850

850

850

Kulturhus

8.000

Multihaller i Itilleq og Sarfannguaq

2.500 2.500 3.000 3.000

500

500

500

500

402 2.278

850

xxx

850

400

Xxx
xxx

850

Xxx
Xxx

xxx

Xxx

Xxx
xxx

Xxx

Xxx

Xxx
xxx

xxx

Xxx
xxx

xxx

Xxx

Xxx

Xxx

1.000

1.000

1.000

4.000
500

1.000

500
1.000

1.000 5.000
500 3.000
1.000 1.000 9.000 9.000
5.250
100

3.000

3.000

3.000

1.000

500

5.000

500

500

500

1.000
500
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32

1.944

33

Kloakrenovering/GRl.Hjemmes
tyre
Udbygning af entreprenørplads

2.000

34

Udvidelse af brættet

1.000

35

Vejvedligeholdelse i Sisimiut

1.500

36

Navn/skiltning af veje i
Kangerlussuaq
Byjubilæum

37
38
39
40
41
42

1.944

1.944

1.944

1.944

1.000
1.500

1.500

1.500

1.500

500
1.600

Daginstitutionsbyggeri nr. 2 i
Sisimiut
Meeqqerivik nr 3 sisimiut

6.000

Indretning af
kildesorteringsanlæg
Varmeforsyning til institutioner
og kultur

3.000

3.000 3.000 3.000 3.000

500

Delområde a 18

5.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

43

Kangerlussuaq

1.000

1.000

44

Bofællesskabet Pisoq

xxx

Xxx

Xxx

500
xxx

xxx

Xxx

xxx

xxx

xxx

Xxx

Sisimiut Kommune har i flere tilfælde valgt at påbegynde nogle anlægsopgaver uden at vente på
tilsagn på medfinansiering fra Hjemmestyret.
Flere af disse anlægsprojekter er gennemført, og fremgår derfor ikke af ovenstående liste.
Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvenser afgøres af hvilke anlægsopgaver, som Hjemmestyret ønsker at medfinansiere og hvilke anlægsopgaver, som Sisimiut Kommune ønsker at påbegynde
uden Hjemmestyrets medfinansiering.
Administrationens vurdering
Da det har store økonomiske konsekvenser, hvilke anlægsprojekter Hjemmestyret planlægger at
finansiere selv eller vil være medfinansierende til, er det administrationens vurdering, at den prioriterede liste bør diskuteres grundigt af økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2006.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller prioriteret forslag til hjemmestyrefinansieret anlægsopgaver 2006 til
2010 til kommunalbestyrelsens godkendelse.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
Ingen
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Punkt 09

Kommunalisering af Den Lokale Erhversskole, omdannelse til et Vejlednings- og
Introduktionscenter samt opstart af Piareersarfiit – Tillægsbevillinger til budget
2006
Journalnr. 68.02.20
Baggrund
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIP) og Direktorat for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked (INSP) har ved brev den 4. juni 2004 fremsendt et oplæg til en kommunalisering af Den Lokale Erhvervsskole (LES) og omdannelse til et kommunal Uddannelses- og Vejledningscenter.
Økonomiudvalget besluttede herefter på sit ordinære møde den 10. august 2004 at godkende oplægget i sin nuværende form samt at lade administrationen arbejde videre med at integrere Den Lokale
Erhvervsskole i den kommunale organisation.
Økonomiudvalget godkendte på sit ordinære møde den 17. november 2005 et idé-oplæg, som indeholder en sammenlægning af den nuværende Lokale Erhvervsskole, Arbejdsmarkedskontoret og
uddannelsesvejledning i et fælles Vejlednings- og Introduktionscenter (VIC).
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser
trådte i kraft i 2001 til fuld implementering fra skoleårets begyndelse i 2004.
Landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v.
Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige.
Faktiske forhold
Administrationen har modtaget det ventede udkast til serviceaftale med hjemmestyret om hvilke
opgaver kommunen skal udføre for hjemmestyret, samt hvilken økonomi som ligger bag. På baggrund heraf er det nu muligt at opstille et budget samt normeringsoversigt for VIC.
De nuværende erhvervsuddannelsesopgaver:
KIIIP har endeligt meddelt at der vil blive ydet følgende tilskud til VIC for varetagelse af de opgaver som i dag er pålagt hjemmestyret:
- Centerleder (løn): kr. 335.000,- Erhvervsuddannelsesopgaver (løn og undervisning): 584.000,- (elevtalsafhængigt)
- Materialer mv.: kr. 223.000,Dette er umiddelbart lavere end først udmeldt, jf. sidste behandling i økonomiudvalget, men i dette
er ikke medtaget hele regionsskoleundervisningen, hvis placering endnu ikke er afgjort. Det forventes at denne opgave skal overtages af Bygge- og Anlægsskolen, som derefter vil tegne en servicekontrakt med kommunen om at udføre opgaven for dem. Når regionsskolemidlerne tages ud af
det oprindelige udspil fra hjemmestyret er tilskuddet til VIC øget med 253.000,-.
Den forventede overtagelse af skolen er den 1. april 2006. Den nuværende hjemmestyreansatte EUleder fratræder sin stilling m.h.p. pension den 31. marts og en kommunal stilling som centerleder
skal besættes per denne dag.
Yderligere en hjemmestyreansat på skolen vil denne dato overgå til kommunal ansættelse.
Derudover råder skolen over en række timelærere.
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Kommunens budget til Den Lokale Erhvervsskole er i dag på kr. 590.000 til bygningsdrift og en
normering som sekretær. Hertil kommer kr. 58.000 til drift af praktikantboligen.
Den nuværende uddannelsesvejledning:
Uddannelsesvejledningens opgaverne er allerede på nuværende tidspunkt overført til den Lokale
Erhvervsskole som en lokal aftale direkte mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Den Lokale
Erhvervsskole.
Oprettelse af Piareersarfiit:
Kommunens budget fra den nedlagte ungdomstjeneste som er overført til Piareersarfiit aktiviteter er
på kr. 1.193.000, inklusiv en norm som faglærer. Denne er dog ubesat.
Den gamle bygning B-731, hvori ungdomstjenesten holdt til, vil koste 60 tkr. at nedrive.
INSP yder tilskud til fire lærere i Piareersarfik under forudsætning af at kommunen gør det samme.
Tilskuddet udgør kr. 495.000,Flytning af arbejdsmarkedskontoret:
Der er i dag fire normeringer på arbejdsmarkedskontoret, men kun de tre har med arbejdsmarkedsaktiviteter at gøre.
Kommunens budget til to af normeringerne på arbejdsmarkedskontoret er på kr. 500.000 som i dag
indgår i lønbudgettet på den kommunale administration.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Omdannelsen af Den Lokale Erhvervsskole til et kommunalt Vejlednings- og Introduktionscenter
forventes at blive en besparelse for kommunen på 729 tkr. årligt i forholde til nu.
Administrationen foreslår følgende budget i tkr. for centeret i resten af indeværende og efterfølgende år. Beregningerne for det indeværende år tager højde for ombygning af skolen og for at ¼ af året
allerede er gået:
Tabel 1: Budget for VIC
Løn (leder)
Løn (2 faglærer)
Løn (Arbejdsmarkedskonsulent)
Løn (Arbejdsmarkedsassistent)
Løn (Projektleder Piareersarfiit)
Løn (3 faglærer Piareersarfiit)
Løn (sekretær)
Bygningsdrift
Undervisning

Rest-2006 Overslagsår
(Normalt år)
251
335
345
460
225
300
150
200
158
210
518
690
223
223
911
426
260
347

Tilskud (løn, leder)
Tilskud (løn+undervisning)
Tilskud (materialer)
Tilskud (piareersarfik)

-251
-438
-167
-371

-335
-584
-223
-495

Praktikantbolig

58
1871

58
1612

Der budgetteres således med en ekstra udgift på 500 tkr. til ekstra inventar og småombygningerne
af de eksisterende lokaler i det første år.
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Detailbudgettet på konto 52 fremgår af bilaget.
Som det fremgår af skemaet er det planen kun at flytte to medarbejdere fra det nuværende arbejdsmarkedskontor ned på centeret. Den nuværende sekretærfunktion på skolen fastholdes. Den nuværende leder overgår til den kommunale forvaltning sammen med den ene faglærer. De nuværende
timelærere samles til yderligere én faglærer. Herudover oprettes fire stillinger i Piareersarfiit.
Normeringsoversigten kommer herefter til at se således ud:
Tabel 2: Normeringsoversigt for VIC
Centerleder
Faglærer, erhvervsuddannelse
Arbejdsmarkedskonsulent
Projektleder Piareersarfiit
Faglærer, Piareersarfiit
Overassistent

Antal
1
2
1
1
3
2

Budget
335
460
300
210
690
423

Bemærkninger

Flyttes fra socialforvaltningen
Den ene norm findes allerede.
Den ene norm findes allerede.
Den anden flyttes fra socialforvaltningen

Den samlede besparelse for den kommunale forvaltning er i indeværende år – i forhold til de nuværende udgifter - er på kr. 285.000 og for overslagsårene kr. 729.000. I dette er medregnet en nedrivning af bygningen B-731.
Under forudsætning af at de nuværende personaleboliger tilknyttet Den Lokale Erhvervsskole overføres til den kommunal pulje, vil der blive behov for at søge Direktoratet for Boliger og Infrastruktur om at øge kommunens personaleboligpulje med yderligere fire boliger til de ansatte i Piareersarfiit.
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
De ovenfor nævnte budget og normeringsoversigt får følgende konsekvenser for det kommunale
budget:
Tabel 3: Omplaceringer i budget 2006
Konto
52-01-00-79-xx
52-01-00-01-10
52-01-00-20-99
52-01-00-01-10
11-00-00-01-10
75-86-00-50-61
52-01-01-01-10
52-01-00-10
52-01-00-22
52-01-01
89-00-00-90-01

Navn
STI-Skolen, tilskud hjst.
STI-Skolen, løn
Øvrige anskaffelser, undervisning
STI-Skolen, løn
Administrationen, løn
Nedrivning B-731
STI-Skolen, løn
STI-Skolen, kontorhold
STI-Skolen, reparation og vedligeholdelse
Piareersarfiit
Kassebeholdningen

Beløb
-1228
+968
+260
+375
-375
60
304
44
500
-1193
-285
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Bemærkning
Tilskud fra KIIIP og INSP i henhold
til servicekontrakter. Fra 1. april 2006
Flytning AMK fra 1. april 2006
Nedrivning af ungdomstjenestens
værksted og overførsel af de resterende gamle midler fra ungdomstjenesten
til Piareersarfiit på VIC med opstart
per 1. april 2006
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Tabel 4: Omplaceringer for overslagsårene
Konto
52-01-00-79-xx
52-01-00-01-10
52-01-00-20-99
52-01-00-01-10
11-00-00-01-10
52-01-01-01-10
52-01-00-10
52-01-01
89-00-00-90-01

Navn
STI-Skolen, tilskud hjst.
STI-Skolen, løn
Øvrige anskaffelser, undervisning
STI-Skolen, løn
Administrationen, løn
STI-Skolen, løn
STI-Skolen, kontorhold
Piareersarfiit
Kassebeholdningen

Beløb
-1637
+1290
+347
+500
-500
+405
+59
-1193
-729

Bemærkning
Tilskud fra KIIIP og INSP i henhold
til servicekontrakter
Flytning AMK
Overførsel af de gamle midler fra
ungdomstjenesten til Piareersarfiit på
VIC

Administrationens vurdering
Omkring normeringerne på arbejdsmarkedskontoret, så vurderer administrationen at med den omfattende bemanding som bliver på centeret, så vil det være muligt at overføre to personer fra det
nuværende arbejdsmarkedskontor med tre personers arbejde. Tilbage i socialforvaltningen forbliver
de to andre normeringer, hvoraf den ene fortsat løser eksisterende opgaver (som ikke er arbejdsmarkedsrelateret) og den anden sættes til andre opgaver som et led i den reorganisering, som er i gang i
socialforvaltningen og som de politiske udvalg vil blive præsenteret for snarest.
Administrationen henleder opmærksomheden på, at da halvtidsstillingen som uddannelsesvejleder i
Børne- og Kulturforvaltningen ikke følger med i centeret, men kun opgaverne, bliver der reelt en
halv medarbejder mere til rådighed i forvaltningen til administrativt arbejde.
Bygningen B-731, som blev anvendt til ungdomstjenesten inden arbejdstilsynet lukkede den, vurderes at være saneringsmoden og kan ikke anvendes til Piareersarfiit aktiviteter. Administrationen
anbefaler at bygningen nedrives og at arealtildelingen ikke genanvendes, således at udsigtspunktet
bevares.
Den nuværende Lokale Erhvervsskole med de nuværende opgaver for hjemmestyret nedlægges de facto
per 1. april 2006. De opgaver som kommunen gennem servicekontrakten med hjemmestyret forpligter
sig til at løse for hjemmestyret, er alle relateret til arbejdsmarkedet i form af praktikpladser og erhvervsuddannelser.
Da centeret ydermere skal varetage alle de kommunale opgaver indenfor arbejdsmarkedsområdet, placeres centeret organisatorisk som erstatning for det nuværende arbejdsmarkedskontor, med Social- og Arbejdsmarkedschefen som nærmeste foresatte og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget som politisk udvalg.
Den eneste opgave som flytter fra et fagudvalg til et andet er uddannelsesvejledningen, som i dag hører
under Børne- og Kulturudvalget. Vejledningen er i praksis foregået på Den Lokale Erhvervsskole de
sidste to år, bl.a. fordi det vurderes at hovedparten af de unge søger en erhvervsuddannelse, eller en uddannelse som er rettet mod hurtigt at komme på arbejdsmarkedet, fremfor en længere, boglig uddannelse.
Denne opgave vil i fremtiden høre under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Hele Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets række af opgaver fortsætter uændret.
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Administrationens indstilling
a. Det indstilles til Borgmesteren på vegne af økonomiudvalget at anbefale kommunalbestyrelsen at
godkende budgettet for VIC og dermed omplaceringer og tillægsbevillinger jf. tabel 3 og 4.
b. Det indstilles til Borgmesteren på vegne af økonomiudvalget at anbefale kommunalbestyrelsen at
godkende at forslaget til oprettelse/ændringer i normeringsoversigten jf. tabel 2, samt at administrationen ansøger om justering af personaleboligpuljen.
Sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen
Borgmesterens behandling af sagen
Administrationens instilling blev godkendt af borgmesteren den 20. februar 2006.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen,
- at godkende budgettet for VIC og dermed omplaceringer og tillægsbevillinger jf. tabel 3 og 4.
- at godkende at forslaget til oprettelse/ændringer i normeringsoversigten jf. tabel 2, samt at
administrationen ansøger om justering af personaleboligpuljen.
Afgørelse
Søren Alaufesen erklærede sig inhabil under behandlingen punktet.
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Skema over detailomplaceringer af 170106
2. Serviceaftale blev omdelt til mødet.
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Punkt 10

Innovativt center på værftet - tillægsbevilling
Journalnr. 06.02.01
Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 30. november 2005, at administrationen arbejdede
videre med at realisere et innovativt hus i den gamle værftshal og at tillægsbevilling til ombygning
af værftshallen forelægges i starten af 2006.
Regelgrundlag
Oprettelse af et innovativt center involverer flere forskellige regelgrundlag afhængig af hvilket
aspekt, der er fokus på.
For Sisimiut Kommune drejer det sig hovedsageligt om at sætte den gamle værftshal i stand til formålet, stille lokaler til rådighed for erhvervssekretariatet og leje lokaler ud til iværksættere samt
medvirke som investor i et selskab med formålet at drive innovationscenter.
Både i forbindelse med tillægsbevilling til istandsættelse af værftet og indskud i selskab er det
kommunalbestyrelsen, der efter indstilling fra økonomiudvalget har kompetencen.
Faktiske forhold
Grønlands Hjemmestyre afsatte i 2005 afsat 1,3 mill. kr. og foreløbigt i finanslovforslaget for 2006
1,5 mill. kr. årligt i overslagsårene 2006-2008 til innovationshuse og -miljøer.
Siden forelæggelsen for det politiske niveau i november 2005 har hjemmestyret fordelt midlerne for
2005 med 200.000 kr. til innovationscentret i Sisimiut. Samtidig har hjemmestyret mundtligt orienteret om at der kunne forventes afsat 975.000 kr. til formålet i 2006 og 2007 mens de efterfølgende
år må afvente erfaringerne for 2005-2007. Der skal underskrives resultatkontrakt senest 1. april
2006 for årene 2006-2007.
Samtidig blev der ved udgangen af 2005 dannet et anpartsselskab ”Innovationshuset i Sisimiut
ApS”, hvor de foreløbige anpartshavere med hver 25.000 kr. er Grønlands Turist & Erhvervsråd,
Greenland Venture, Sisimiut Erhvervsråd, Sisimiut Arbejdsgiverforening og Sisimiut Kommune.
Nogle af anpartshaverne er kun foreløbige indtil deres deltagelse/indskud er godkendt af de respektive øverste forsamlinger, herunder kommunalbestyrelsen for Sisimiut Kommune. Endvidere vil der
være mulighed for at relevante virksomheder bliver anpartshavere.
På baggrund af hjemmestyrets udmelding om forventeligt niveau for bevilling til innovationscentret
har Rambøll Greenland har udarbejdet en revideret teknisk beskrivelse med overslag på renovering,
istandsættelse og ombygning af den gamle værftshal med 2 etaper:
1. Istandsættelse og ombygning af de to øverste etager i den vestlige del til kontorer og møderum
for rådgivningskonsulent, erhvervssekretariatet og iværksættere samt istandsættelse af bådhallen
til innovationscenter
2. Efterisolering udvendig af bygningen samt sikring af tagbelægningen, inddækninger og sammenbygning i/ved eksisterende kviste og kranudhalere
I forhold til det oprindelige forslag er renovering af tagetagen mod vest til kursusfaciliteter udgået,
da det er vurderet, at byen rummer tilstrækkelige kursusfaciliteter.
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Istandsættelsen og ombygningen til kontorer vil komme til at rumme omkring 14 arbejdspladser, og
dermed plads til omkring 11 iværksættere. De åremålsbegrænsede iværksætterkontorer planlægges
fordelt efter følgende prioritering:
1. Nystartede virksomheder indenfor byggeri, miljø, energi, IT, underholdning, medier, grafik,
kultur, markedsføring.
2. Nystartede virksomheder indenfor andre områder
3. Eksisterende virksomheder indenfor byggeri, miljø, energi, IT, underholdning, medier, grafik,
kultur, markedsføring.
4. Eksisterende virksomheder indenfor andre områder
Økonomiske og administrative konsekvenser
Overslaget på ombygningen inkl. 10% til uforudsete udgifter er 7.260.000 kr. som forventes fordelt
ligeligt med 3.630.000 kr. i 2006-2007.
Innovationscentret skal via hjemmestyrets driftsbevilling betale 432.000 kr. for leje af bådshallen
efter istandsættelsen.
Ombygningen vil ikke blive igangsat før der foreligger resultatkontrakt mellem Grønlands
Hjemmestyre og Innovationshuset i Sisimiut ApS samt lejekontrakt mellem Innovationshuset i
Sisimiut ApS og Sisimiut Kommune.
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at få istandsat værftshallen til et
samlet innovations- og erhvervscenter med plads til ARTEK innovationscenter,
iværksætterkontorer og rådgivning via erhvervssekretariatet.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2006.
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Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at der gives tillægsbevilling på 7.260.000 kr. ligeligt fordelt på årene 2006 og 2007 til ombygning
af værftet med finansiering fra kassebeholdningen
at bevilling for huslejeindtægter samt udgifter til vedligeholdelse og driftsmidler indarbejdes i budget 2007 og overslagsårene 2008-2010
at Sisimiut Kommune indskyder 25.000 kr. som anpartskapital i Innovationshuset i Sisimiut ApS
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Referat af kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2005, pkt. 15
2. Grønlands Innovations Center (udkast til forretningsplan)
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Punkt 11

Tillægsbevillingsansøgning fra børne- og kulturforvaltningen vedr. forebyggelseskonsulenterne
Journalnr. 05.03.00
Baggrund
Forebyggelseskonsulenterne i Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk havde i 2005 planlagt rygestop kursus
med deltagelse af 45 ressourcepersoner.
Kursus var planlagt med 3 instruktører fra Kræftens bekæmpelse. Instruktørerne har dog været nødsaget til at flytte kurset til 2006.
Regelgrundlag
Kasse og regnskabsregulativet i Sisimiut Kommune.
Faktiske forhold
Forebyggelseskonsulenterne i Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk planlægger at afholde rygestop kursus i
2006 med deltagelse af 45 ressourcepersoner. Oprindelige plan til afholdelse af kurset var i år 2005
hvori der var afsat midler hertil.
Grundet ændringen søger forebyggelseskonsulenterne om overførsel af henstående midler fra egne
konti samt fondsmidler til budget 2006.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Midtkommunerne skal i forbindelse med kurset dække udgifter på sammenlagt 158.130,-kr
I samarbejdet med Maniitsoq og Nuuk er der aftalt at hver kommune dækker 30.000,-kr
Forebyggelseskonsulenterne har fra egne driftskonti henlagt følgende til kursuskonto
41.01.15.05.04
Fra følgende konti:
41.01.15.12.99
Beløb
5.000,-kr
41.01.15.15.99
Beløb
20.000,-kr
41.01.15.16.99
Beløb
5.000,-kr
I alt

30.000,-kr

Midtkommunerne har i 2005 modtaget fondsmidler fra følgende:
Nuna fond
Paarisa
Inuuneq Nakuuneq
I alt

Beløb
Beløb
Beløb

34.000,-kr
17.000,-kr
6.200,-kr
57.200,-kr

Til dækning af resterende udgifter på 10.930,-kr regner konsulenterne med at hente beløbet fra andre fondsmidler.
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Da en driftsbevillingen er 1 årig henføres den til kassen ved afslutningen af regnskabsåret. Der søges således om en tillægsbevilling på 30.000 kr. til budget 2006. Der er vedlagt bevillingsskema.
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Administrationens vurdering
BKF støtter forebyggelseskonsulenternes samarbejde med midtkommunerne imellem og mener at
rygestop kurset giver et godt grundlag for et intensivt indsats lokalt. Det skal således også
bemærkes at konsulenterne har hentet en større del indtægter eksternt i form af fonds midler.
Børne- og kulturforvaltningens indstilling
Det indstilles til udvalgets godkendelse følgende:
1) 30.000,-kr henlagt fra følgende konti:
41.01.15.12.99
Beløb
5.000,-kr
41.01.15.15.99
Beløb 20.000,-kr
41.01.15.16.99
Beløb
5.000,-kr
Indsættes på Sisimiut Kommunes kassebeholdning på budget 2005.
2) 30.000,-kr søges som tillægsbevilling i budget 2006 og indsættes på
konto:41.01.15.05.04(Kursusudgifter)
3) Bevilgede fondsmidler følgende:
Nuna Fond
Beløb
34.000,-kr
Paarisa
Beløb
17.000,-kr
Inuuneq Nakuuneq Beløb
6.200,-kr
I alt

57.200,-kr

Overføres fra budget 2005 til budget 2006 og indsættes på konto : 41.01.15.05.04.
Børne- og kulturudvalgets behandling af sagen
Børne- og kulturudvalget har på sit møde den 1. februar 2006 tiltrådt administrationens indstilling.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2006.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at give en tillægsbevilling i 2006 på 30.000
Kr.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Ansøgning fra Forebyggelseskonsulenterne.
2. Bevillingsskema fra økonomisksekretariat
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Punkt 12

Nyanskaffelser til kantinen
Journalnr. 03.10.02
Baggrund
På kantineudvalgets møde den 11. oktober 2005 blev arbejdsforholdene i kantinen drøftet. Kantineudvalget besluttede, at søge en ekstra bevilling til forbedring af de fysiske rammer om køkken, depot og kontor. Det er nødvendigt, at foretage en mindre ombygning for at gennemføre en ændret
placering af kantineudstyr og materiel.
Regelgrundlag
Kantinen drives i fællesskab mellem A/S Boligselskabet INI og Sisimiut Kommune, idet udgifterne
deles med 50 pct. til hver. Kantineudvalget har derfor sendt en ansøgning om denne
ekstrabevilling både til INI og Sisimiut Kommune. INI har mundtligt tilkendegivet at selskabet
stiller sig velvilligt i forhold til ansøgningen.
Faktiske forhold
Der er vedlagt en skitse over den foreslåede ændrede indretning af kantinen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
I budget 2006 er der afsat 32.000 kr. til anskaffelser. Kantineudvalget oplyser, at det er nødvendigt
at anvende 2.000 kr. løbende i 2006 til mindre anskaffelser f. eks. træsko, gryder mv.
Nyanskaffelser og ombygningen er budgetteret således,
Kipsteger
26.800 kr.
Ovn
23.325 kr.
Køleskab
15.720 kr.
Salatbar
12.400 kr.
Fragt og forsikring 5.000 kr.
Ombygning
20.000 kr.
I alt
105.245 kr.
Den samlede merudgift er derfor 105.245 kr. – 30.000 kr. = 75.245 kr., hvoraf Sisimiut Kommunes
andel er 37.622 kr.
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Der søges således om en tillægsbevilling på
Konto
12-01-00-20
89-00-00-90-01
12-01-00-79-01

Kontoens navn
Anskaffelser
Kassebeholdningen
INI’s andel af kantinedriften
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Beløb
+75.245 kr.
-37.622 kr.
-37.622 kr.
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Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 13. december 2005
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller en tillægsbevilling som det fremgår i tabellen, til
kommunalbestyrelsens godkendelse.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Skitse over den foreslåede ændrede indretning af kantinen
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Punkt 13

Ansøgning om oprettelse af klublederstilling i fritidsklubben i Kangerlussuaq
Journalnr. 55.03.00
Baggrund
Fritidsklubben i Kangerlussuaq er pr.1.januar 2006 tilflyttet nye lokaler i B667 1 .sal i den nye
Qinnguata Atuarfia.
Klubben har følgende åbningstider: tirsdag, onsdag, torsdag og søndag åben kl.16.00 – 22.00
Fredag og lørdag kl.15.00 –23.00.Mandag lukket.
Den nye fritidsklub har helt nye lokaler, helt nyt møblement og nyt udstyr i form af 6 PC-er, fladskærm, bordtennisudstyr, billardbord.etc.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr.10 af 21.maj.2002 om kultur og fritidsvirksomhed.Kap.2 og Kap.4.
Faktiske forhold
Fritidsklubben har indtil 31.12.2005 haft lokaler i b.490 som er en del af daginstitutionens bygning.
Klubben har haft tilknyttet 2 ufaglærte medarbejdere på deltid, således at medarbejderne på skift
dækker klubbens åbningstider.
Brugergrundlaget er i dag 6 – 21 årig. Der er 129 børn og unge i den aldersgruppe i Kangerlussuaq.
De nye lokaliteter har medført en markant tilgang af brugere af klubben.
De er på nuværende tidspunkt oprettet klubråd som sammen med de nuværende medarbejdere udarbejder regelsæt for brug af de forskellige tilbud der er i klubben.
Klubrådet deltager således også i planlægning af en aktivitetskalender for at strukturerer tilbuddene.
Aktivitetskalenderne har til formål at konstruerer indholdet af tilbud til brugerne således at vilkår
der vedrører brugerne indgår i planlægningen.
Klubbens nuværende situation betyder et behov for at oprette en klublederstilling.
En klubleder vil have ansvaret for at vedligeholdelsen og driften af de nye lokaliteter og udstyr
fore-går på en forsvarligt måde for både Sisimiut Kommune som for brugerne.
Økonomiske og administrative konsekvenser
En stilling som klubleder med de nuværende overenskomster betyder udgifter på ca.267.000,-kr
årligt til aflønning.
Beløbet søges som en tillægsbevilling i budget 2006 og søges indregnet i fritidsklubbens budget
som en forhøjelse på 251.000,-kr på konto:53.03.70.01.10.
Der er på kontoen afsat 16.000,-kr i budget 2006.
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger:
Ingen yderligere bemærkning.
Administrationens vurdering
BKF er bevidst om at de driftsmæssige og budgetmæssige konsekvenser ved benyttelse af den nye
skole med de nye klublokaler burde være fremlagt i forbindelse med behandling af forslag til budget 2006.
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Trods er det uforsvarligt at pålægge en ufaglært timelønnet medarbejder ansvaret for driften og
vedligeholdelsen af den nye fritidsklub. Således anser BKF det nødvendige at benytte de nye muligheder lokalerne giver til at aktiverer brugerne på et helt nyt grundlag.
Disse tiltag vil uden tvivl også have en meget positivt indflydelse på den yngre del af Kangerlussuaq´s borgeres trivsel.
Børne- og kulturforvaltningens indstilling
Det indstilles til udvalgets godkendelse at,
- der oprettes en klublederstillling i fritidsklubben i Kangerlussuaq.
- der søges en tillægsbevilling på 251.000,-kr til dækning af udgifter til at aflønning af en klubleder i budget 2006, samt
- der i overslagsårene fremover findes finansieringsmæssigt dækning.
- Ansøgningen videresendes til Økonomiudvalget.
Børne- og kulturudvalgets behandling af sagen
Børne- og kulturudvalget har på sit møde den 30. januar 2006 tiltrådt administrationens indstilling.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2006.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen
at give en tillægsbevilling i 2006 på 251.000 kr.
at udvide budgetrammen i overslagsårene med 267.000 kr.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
Ingen
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Punkt 14

Opnormering af en assistentstilling i teknik- og miljøforvaltningen
Journalnr. 03.00.07
Baggrund
Fra forvaltningschefen for teknik- og miljøforvaltningen foreligger en motiveret ansøgning om opgradering af kontorassistent stillingen til overassistent.
Sekretariatet er normeret med 1 kontorfuldmægtig, en kontorassistent og 1 elev.
I løbet af 2005 har 3 assistenter i denne stilling opsagt deres stilling med begrundelsen utilfredshed
med lønnen i forhold til de stillede opgaver.
Ved tidligere annoncering har der ikke været kvalificerede ansøgere, derfor søges assistentstillingen
opnormeret til overassistent.
Opgradering af stillingen fra assistent til overassistent, hvor de faglige kvalifikationer og løn sidestilles, vil give forventninger til at en motiveret ansøger kan ansættes og fastholdes i stillingen.
Regelgrundlag
Økonomiudvalget varetager i henhold til styrelseslovens §21 stk. 2 den umiddelbare forvaltning af
alle sager vedr. løn og personaleforhold.
Overenskomsten mellem SIK og Grønlands Hjemmestyre.
Faktiske forhold
Ifølge forvaltningschef for teknik- og miljø, er det uholdbart for forvaltningen og i særdeleshed for
kontorlederen, at fortsat skulle oplære nye og samtidig udvikle og fastholde gennemførelsen af de
bundne opgaver. Opgaverne i teknik- og miljøforvaltningens sekretariat er blevet nedprioriteret
eller ikke gennemført. Årsagen til denne tilstand kan findes i manglende faglige kvalifikationer eller
at fastholde de oplærte faglige kvalifikationer, med de nuværende lønforhold. Herudover er der
behov for en systematisk opbygning af struktur med tilstedeværelse af de faglige kvalifikationer og
en positiv indstilling til opgaven. Det er en proces som teknik- og miljøforvaltningen har iværksat.
Konsekvensen ved ikke at opgradere stillingen til overassistent, kan medføre at udviklingen i teknik- og miljøforvaltningens sekretariat delvis går i stå. Arkivsystemet afventer kvalificeret medarbejder. De områder kontorlederen skulle overgive til kvalificeret medarbejder, må kontorlederen
selv udføre. Det er stort set alle daglige rutiner. Udvikling af budgetstyring blandt teknikerne udsættes. Herudover er der fare for at motivationen hos en velkvalificeret kontorleder lider skade.
Der er her tale om et ”særligt” område der ikke kan sidestilles med andre assistentstillinger, fordi
opgaverne i stillingen er ændret, med nye krav om stor faglig indsigt og ansvar, for at kunne gennemføre opgaverne.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ifølge overenskomsten mellem SIK og Grønlands Hjemmestyre bliver merudgiften ved ansættelsen
af en overassistent på ca kr. 14.279 om året, afhængig af om ancienniteten på den ansatte er på 1 år
eller 5 år og opefter.
Forskellen på 1 års anciennitet fra kr. 12.961,80 om året til kr. 15. 597,72. ved 5 års anciennitet og
opefter.
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Der ansøges hermed om en tillægsbevilling på ca kr 14.279 kr om året til opnormering af en assistentstilling til en overassistentsstilling. Opnormeringen finansieres af kontoen for forskydninger i
likvide aktiver.
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
I henhold til overenskomsten mellem SIK og Grønlands Hjemmestyre kan en assistent, der selvstændigt leder en afdeling med flere ansatte eller udfører særligt kvalificeret eller betroet arbejde,
oprykkes til overassistent.
Der er tilført nye opgaver fra centralforvaltningen omfattende regningsudskrivning af kommunale
erhvervsudlejning og måneds-, kvartals-, halvårs- og årsrapporter.
Derudover er der behov for udvikling af nye tiltag:
- Videreudvikling af regnskabsstyring for teknikere og opfølgning af budgetstyring generelt, da
nugældende procedurer ikke er tidssvarende
- Administration af skorstensfejning skal omfatte alle ildsteder
- Udvikling af samarbejdet med Kangerlussuaq Servicecenter samt de to bygder Itilleq og Sarfannguaq
- Antallet af borgerhenvendelser er steget, begrundet i den positive udvikling Sisimiut Kommune
befinder sig i, hvilket kræver en opstramning af sagsstyringen
- Arkivsystemet skal ajourføres i henhold til gældende regler
Da stillingen er tilført nye opgaver, hvor også der er sket omstrukturering af den ansattes arbejdsog ansvarsområde, finder administrationen det nødvendigt at kontorassistentstillingen opgraderes til
overassistent.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2006.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
• at stillingen som kontorassistent på sekretariatet på teknik- og miljøforvaltningen opnormeres til
en overassistentstilling.
• at opnormeringen finansieres af kontoen for forskydninger i likvide aktiver.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Ansøgning om opgradering af kontorassistent til overassistent fra forvaltningschef for teknik- og
miljø.
2. Bevillingsskema
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Punkt 15

Ændring af retningslinjer for tildeling af tilladelser til automatspil i Sisimiut
Kommune
Journalnr. 70.03.10
Baggrund
Kommunalbestyrelsen har ved møde den 28. marts 2000 godkendt retningslinjer for tildeling af tilladelser til automatspil i Sisimiut Kommune, hvoraf det fremgår at der i Sisimiut kommune maximalt må
være 32 stk. automatspil.
I forbindelse med at Kangerlussuaq blev indlemmet i Sisimiut kommune den 1. januar 2002 blev der
ikke foretaget tilpasning af retningslinjer for tildeling af tilladelser til automatspil, hvorfor der var uoverensstemmelse mellem det faktiske antal opstillede og det godkendte maksimale antal spilleautomater for
Sisimiut Kommune. Tidligere blev spilleautomaterne opstillet i Kangerlussuaq administreret af Skattedirektoratet.
Regelgrundlag
Landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil med senere ændringer. Hjemmestyrets
bekendtgørelse nr. 31 af 17 december 1996 om enarmede tyveknægte samt Skattedirektoratets vejledning af februar 1999.
Faktiske forhold
I henhold til notatet af 25. oktober fra skattekontoret er der udnyttet 29 af det godkendte max.30 tilladelser til automatspil i Sisimiut Kommune samt 2 til skibe indregistreret i Sisimiut til passagertransport og
øvrige. Der er ikke søgt tilladelser til skibe indregistrerede i Sisimiut.
På Hotel Kangerlussuaq er der opstillet 6 spilleautomater.
Sekretariatet og økonomisk sekretariats bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationen vurdering at retningslinjerne bør tilpasset det faktiske omstændigheder. At
der foreslås 7 opstillede i Kangerlussuaq har sin grund i, at en privat forretningsmand søger om tilladelse til opstilling af én automatspil.
I henhold til retningslinjer er der foretaget høring hvoraf der er indkommet høringssvar fra hhv.
Skattedirektoratet og ILIK/HST, hvor begge høringssvar ikke havde bemærkninger til forslaget om
ændring af max. antal opstillede.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2006.

29

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2006, den 28. februar 2006

Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende ændring af retningslinjer for
tildeling af tilladelser til automatspil i Sisimiut Kommune således:
” I Sisimiut Kommune må max. 39 automatspil være opstillet fordelt følgende brancher:
1. I Sisimiut by - Pølsevogne, cafeer/grillbarer, cafeterier med bevilling til madsalg,
Restauranter/hoteller med alkoholbevilling:
30
2. Skibe indregistreret i Sisimiut til passagertransport og øvrige:

2

3. Pølsevogne, cafeer/grillbarer, cafeterier med bevilling til madsalg,
Restauranter/hoteller med alkoholbevilling i Kangerlussuaq:

7

Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Sisimiut Kommune retter henvendelse til Grønlands Hjemmestyre med forslag om, at forebyggelsesarbejde for ludomani, fremover finansieres af en del af spilleafgiften.
Bilag
1. Retningslinjer for tildeling af tilladelser til automatspil i Sisimiut Kommune
2. Notat fra Skattekontoret af 25. oktober 2005
3. Høringsbrev af 17. november 2005
4. Høringssvar fra hhv. Skattedirektoratet og ILIK/HST
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Punkt 16

Samarbejdsaftale om oprettelse af Destination Vestgrønland
Journalnr. 00.06.02
Baggrund
Midtgrønlandske kommuners sammenslutning FÆKO havde holdt møde forår 2004 i Sisimiut, hvor
forslaget om udviklingssamarbejde i Midtgrønland vedr. turisme blev drøftet. På det møde blev det
besluttet at de 3 turistchefer skal fremkomme med et forslag til samarbejdsaftale samt budget hvor
også fiskere og fangere ønskes inddraget om befordring af turisterne.
FÆKO holdt møde igen i Sisimiut den 6. december 2005 og drøftede det fornyede udkast til samarbejdsaftale nu med handlingsplan.
Regelgrundlag
Vedtægt for fælleskommunale samvirke i Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk kommuner af 13. januar
1998.
Faktiske forhold
Ved FÆKO-møde den 6. december 2005 blev udkast til samarbejdsaftalen med tilhørende bilag af
handlingsplanen drøftet samt navneændring fra ”Destination Midtgrønland” til ”Destination Vestgrønland”.
Det væsentligste ændringer i udkastet af samarbejdsaftalen er at der nu ikke længere sigtes på at
ansatte en projektkoordinator, men at alle tre kommuner er overordnet ansvarlige for driften af destinationssamarbejdet, hvor driften sker i overensstemmelse med en handlingsplan.
Vedrørende finansiering, er der nu sat tal på hvor meget det enkelte kommune skal give som engangsbeløb på d.kr. 30.000,00. Derudover kan Destinationssamarbejdet i Midt/Vestgrønland årligt
søge om yderligere tilskud.
Nuup Kommunea fremkom med forslag til tilføjelse (bemærkninger) til handlingsplanen hvor turistcheferne anmodes om at indarbejde disse i handlingsplanen. Tilføjelserne er:
1. det er meget vigtigt at vi sikrer os at sikkerheden ombord på de fartøjer som skal bruges er i
orden, det vil sige at man sikrer sig at de nødvendige tilladelser fra søfartsstyrelsen.
2. at turoperatører har den nødvendige sikkerhed og kompetence, det gøres ved at man stiller nogle
krav som skal opfyldes.
3. at man arbejder på at der laves opmærkede ruter til vandreturisme og jagtture.
4. at man ikke kun fokusere på lystfiskere men også andre former, det kan være jagt, trofæjagt,
sommerskiture, vandreture.
5. at man sikrer sig at hoteller og vandrehjem kommer i planlægningen
Midtgrønlandske kommuner blev enige om at drøfte i deres respektive kommuner samt at vurdere.
De Midtgrønlandske kommuner blev enige om, at forslag til navneændring til Destination Vestgrønland skal drøftes og vurdere hvilke betegnelse der er det mest hensigtsmæssigt at bruge, i deres
respektive politiske bagland, i økonomiudvalget samt godkendes i kommunalbestyrelsen.
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Administrationens vurdering
Administrationen vurderer at den foreliggende samarbejdsaftale er tilfredsstillende for kommunen.
Administrationen vurderer dog at handlingsplanen på nuværende tidspunkt ikke klar til godkendelse, da Nuuk Kommunes bemærkninger er endnu ikke indarbejdet.
I den forbindelse skal administrationen bemærke følgende:
• Sikkerheden til søs er naturligvis vigtig, men det er noget som ikke er møntet alene på turisterhvervet. Såfremt der skal afsættes tid og ressourcer til at udbedre dette område, bør det ikke ske
på turistchefernes bekostning, da disse forventes at bruge tid på at skabe interesse for turistmålene, ikke støtte yderligere op om de hindringer som der er i erhvervet i forvejen.
• Sisimiut Kommune har allerede opmærkede vandreture og er langt foran de andre kommuner på
dette område. Administrationen har svært ved at se hvordan man konkret kan samarbejde om
dette, da vandreruterne i sagens natur ligger lokalt. Det er i øvrigt tidligere vedtaget af kommunalbestyrelsen at kommunens kommende naturvejleder i samarbejde med skolebørnene skal arbejde videre med at markere og forbedre nye og eksisterende vandreruter i byens omegn.
• Trofæjagt er tilsvarende en ting hvor Sisimiut Kommune er langt foran de andre kommuner,
særligt i Kangerlussuaq området hvor kommunens udbydere har et produkt af særdeles høj kvalitet. Der er på nuværende tidspunkt ingen nævneværdig trofæjagt i de andre kommuner, og en
udvikling her kunne tænkes at trække de nuværende trofæjægere væk fra Kangerlussuaq og ned
til de andre kommuner.
• Lystfiskeri er netop et produkt som alle tre kommuner har store potentialer indenfor, og som
ikke er udviklet endnu. Det vil kræve en del finansiering at få opbygget den nødvendige infrastruktur, og netop her kommer et kommunalt samarbejde til gode, da der vil kunne hentes midler fra NUKIIT-fonden mv.
Som destinationerne er bygget op for nuværende, er Destination Northgreenland (Disco) kendt for
is og hundeslæder. Destination Southgreenland er kendt for vikingeefterladenskaberne og
Destination Eastgreenland er kendt for ”adventure”.
Det er administrationens frygt at såfremt alle Nuuk kommunes forslag bliver indarbejdet i handlingsplanen for Destination Westgreenland, så ender destinationen uden en egentlig profil og forsvinder ved siden af de andre destinationer.
Administrationen anbefaler at også Destination Westgreenland udvikles så der satses på ét fællesprodukt, som ikke allerede er ”taget” af en af de andre destinationer.
For nuværende ser administrationen kun udviklingen af ”verdens bedste lystfiskeri” som et muligt
emne.
De tre turistchefer er enige om at sålænge man er borger i Grønland er navnet ”Midtgrønland” passende, da alle ved hvilke kommuner dette dækker. Men lige så snart at man ikke længere er borger i
kommunen, men er en turist fra Europa uden kendskab til indenrigspolitiske forhold, så er navnet
”Midtgrønland” særdeles uheldigt. Dette skyldes:
• Rent geografisk er Midtgrønland enten den midterste del af kysten (Diskobugten) eller også er
det hele det indre af Grønland – Indlandsisen.
• Ordet ”Midt” på dansk og ”Mid” på engelsk har nogle negative associationer til middelmådighed eller noget som hverken er det ene eller andet.
Omvendt dækker ”Westgreenland” hele kysten, inklusiv to andre destinationer, og det passer bedre
med de andre Destinationers valg af verdenshjørner som navn på destinationen.
Administrationen anbefaler klart et navneskifte fra Destination Midgreenland til Destination
Westgreenland.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Når Sisimiut Kommune tiltræder sig samarbejdsaftalen Destinations Vestgrønland, skal Sisimiut
Kommune give et engangsbeløb på d.kr. 30.000,00. Beløbet kan dækkes af kontoen til erhvervsudvikling.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2006.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse at:
1. Sisimiut Kommune tiltræder udkast til samarbejdsaftale Destination Vestgrønland, men endnu
ikke den tilhørende bilag af handlingsplan.
2. administrationen indleder en dialog med de andre kommuner om den endelige udformning af
handlingsplanen.
3. godkende navnet Destination Vestgrønland.
4. give engangsbeløb på d.kr. 30.000,00 som trækkes på ervervsudviklingskontoen.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Udkast til samarbejdsaftale om oprettelse af Destination Vestgrønland med tilhørende handlingsplan.
2. Turistchefens brev med forklaring for hvorfor det hedder Midtgrønland
3. Referat af FÆKO- mødet den 6. december 2005.
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Punkt 17

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26 og Lokalplan C22 Anstalt for
domfældte – Åben anstalt
Journalnr. 16.03.01.01/26 og 16.04/C22
Baggrund
Kommunalbestyrelsen ønsker mulighed for, at der kan etableres en ”Anstalt for domfældte – Åben
anstalt” i Sisimiut.
Baggrunden herfor er, at byen og kommunen som helhed ikke kan sige sig fri for at bidrage til de
for tiden lange ventelister for afsoning, og at den lange ventetid, hvor den domfældte ikke er anbragt, kan virke stødende på retsfølelsen. Tilsvarende medfører domfældelse til anbringelse i anstalt
i langt de fleste tilfælde, at den domfældte transporteres til en anden by for afsoning. Dette har ofte
negative konsekvenser for den domfældtes muligheder for at opretholde tilknytningen til f.eks. familie og arbejdsmarkedet, hvorfor en tilbagevenden efter udstået anbringelse besværliggøres.
Derfor bør byen og kommunen efter kommunalbestyrelsens opfattelse også bidrage til, at de lange
ventetider for afsoning kan nedbringes i fremtiden, så retsfølelsen styrkes, og bidrage til at lokal
afsoning gøres mulig, så resocialiseringsmulighederne forbedres.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og Forslag til Lokalplan C22 blev godkendt i Teknik- og
miljøudvalget og i Økonomiudvalget den 7. december 2005. Forslagene har været fremlagt samtidigt til offentlig debat i perioden 14. december 2005 til 31. januar 2006.
Der er i perioden indgået bemærkninger, kommentarer og indsigelser, jf. nedenfor.
Regelgrundlag
• Uddrag af Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning –
som ændret af – Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 43 af 15. november 1994
• Tilladelse til arealanvendelse
• § 32. Intet areal må unddrages almen benyttelse og tages i brug til anden anvendelse uden tilladelse fra arealtildelingsmyndigheden.
• Stk. 2. Intet areal må ændre anvendelse uden tilladelse fra arealtildelingsmyndigheden.
• Tildeling af arealer i by- og bygdezone
• § 37. Det påhviler kommunalbestyrelsen at påse, at en arealtildeling ikke strider mod kommuneplanen eller en
områdeplan tilvejebragt efter reglerne i denne bekendtgørelse, samt planer opretholdt efter § 53.
Stk. 2. En arealtildeling skal endvidere være i overensstemmelse med de retningslinier for arealadministrationen,
som er fastsat i kommuneplanen, jf. § 6.
• Lokalplaners indhold
• § 16. En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser i strid med landsplanlægningen eller en godkendt
kommuneplan.
• § 18. Lokalplanens formål skal angives i planen.
Stk. 2. I en lokalplan kan der fastsættes bestemmelser om følgende forhold:
1) Områdets anvendelse,
2) bebyggelsens anvendelse, omfang og placering, herunder blandt andet regulering af boligtætheden, højder og afstandsforhold og fastlæggelse af byggefelter,
3) bebyggelsens udformning, herunder blandt andet bestemmelser om tagform, i materialer og farvevalg,
4) bevaring af eksisterende bebyggelse og dens nærmeste omgivelser således, at bebyggelsen kun med tilladelse fra
kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres,
5) vej- og stiforhold og andre forhold af færdselsmæssig betydning, herunder om adgangsforholdene til færdselsarealer og om adskillelse af trafikarterne,
6) beliggenheden af ledningsanlæg, herunder el- og vandforsyning,
7) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller udenfor de af planen omfattede områder som betingelse
for ibrugtagen af ny bebyggelse,
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8) regulering af økonomiske forhold i forbindelse med etablering af fællesanlæg o.l.,
9) udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder friarealer, terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af vegetation samt belysning af veje og andre færdselsarealer,
10) bevaring af landskabstræk, blandt andet i forbindelse med bebyggelse af et område, der inddrages til bymæssig
bebyggelse,
11) oprettelse af foreninger for indehavere af brugsrettigheder i boligområder og er i hvervsområder, herunder om
medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og
fællesanlæg, og
12) grænser for miljøbelastning af omgivelserne med støj, støv, lugt og andet, som kan medføre gener for omgivelserne.
Stk. 3. Lokalplanen skal angive, om dens gennemførelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder end kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Forslaget, bilagt eventuelle mindretalsudtalelser i henhold til stk. 2, skal være fremlagt til offentligt gennemsyn på et for borgerne bekvemt sted i mindst 6 uger. Der skal ske offentlig bekendtgørelse om fremlæggelsen på en i
kommunen brugelig måde.
Stk. 4. Bekendtgørelsen skal angive forslagets område og fastsætte den i stk. 3 nævnte frist for adgang til at fremkomme med indsigelser mod og ændringsforslag til forslaget.
Endelig vedtagelse af lokalplanforslag
§ 21. Når fristen efter § 19, stk. 4, er udløbet, kan kommunalbestyrelsen ved en fornyet behandling af forslaget til
lokalplan vedtage forslaget endeligt.
Stk. 2. Ved kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af et lokalplanforslag efter stk. l kan kommunalbestyrelsen
foretage ændringer af det offentliggjorte forslag. Hvis ændringerne er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt
forslag, skal det ændrede forslag offentliggøres efter reglerne i §§ 19 og 20.
Områdeplaners retsvirkninger
§ 28. Når et forslag til områdeplan er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget,
ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.
Stk. 2. Såfremt der efter udløbet af fristen efter § 19, stk. 4, ikke er indkommet rettidige indsigelser efter §§ 19 og
20 kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller i øvrigt udnyttes i
overensstemmelse med planen.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. l og 2 finder anvendelse indtil planforslagets endelige vedtagelse eller godkendelse er
bekendtgjort, jf. § 27, dog højst l år regnet fra forslagets fremlæggelse.
§ 29. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af vedtagelsen eller godkendelsen af en områdeplan, må der ikke
retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser med mindre en dispensation er meddelt i henhold til § 47.
Ændringer af kommuneplaner.
§ 11. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang ajourføre kommuneplanen.
Stk. 2. Ved ændringer af kommuneplanen finder §§ 7, 8 og 9 tilsvarende anvendelse. Fristen efter § 7, stk. 3 og 4
kan dog nedsættes til 6 uger, når ændringen af en kommuneplan gennemføres i tilknytning til en områdeplan.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere retningslinier for kommunalbestyrelsens ajourføring af kommuneplanen.
§ 7. Efter vedtagelse af et forslag til kommuneplan skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslaget.
Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre alternative forslag.
Stk. 2. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende det vedtagne forslag til kommuneplan tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, kan kræve, at kommunalbestyrelsen samtidig offentliggør det pågældende medlems afvigende mening bilagt en af medlemmet affattet kort begrundelse
herfor.
Stk. 3. Forslaget, bilagt eventuelle mindretalsudtalelser i henhold til stk. 2, skal være fremlagt til offentligt gennemsyn på et for borgerne bekvemt sted i mindst 12 uger. Der skal ske offentlig bekendtgørelse om fremlæggelsen på
den måde, der sædvanligt bruges i kommunen.
Stk. 4. Bekendtgørelsen skal angive den efter stk. 3 fastsatte frist for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag til forslaget.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal forestå en oplysningsvirksomhed med det formål at fremkalde en offentlig debat
om planlægningens målsætninger og indhold.
Stk. 6. Samtidig med offentliggørelsen sendes forslaget til landsstyret.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen er berettiget til at forlange betaling for udlevering af planmateriale i forbindelse med
den offentlige fremlæggelse af kommuneplanforslaget.
§ 8. Når fristen efter § 7, stk. 3 er udløbet, forelægges forslaget til kommuneplan for landsstyret til godkendelse.
Forslaget skal ledsages af eventuelle indsigelser og ændringsforslag samt kommunalbestyrelsens bemærkninger til
disse.
Stk. 2. Inden fremsendelsen af forslaget til landsstyret kan kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentlig
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gjorte forslag. Hvis ændringerne er mere omfattende, skal det ændrede forslag offentliggøres på ny med en frist for
indsigelser på mindst 6 uger, forinden forslaget indsendes til landsstyret.
Stk. 3. Landsstyret kan gøre godkendelsen afhængig af, at der foretages ændringer i forslaget.
§ 9. Umiddelbart efter at have modtaget meddelelse om landsstyrets godkendelse af et forslag til kommuneplan skal
kommunalbestyrelsen foretage offentlig bekendtgørelse herom. Bekendtgørelsen skal oplyse om, på hvilke punkter
planen eventuelt afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal samtidig fremsende et eksemplar af den offentlige bekendtgørelse til landsstyret.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal endvidere fremsende den godkendte og bekendtgjorte kommuneplan til landsstyret."
Stk. 4. Planen skal være offentligt tilgængelig.

Indkomne kommentarer, bemærkninger og indsigelser samt kommunalbestyrelsens stillingtagen hertil
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og Forslag til Lokalplan C22 blev godkendt i Teknik- og
miljøudvalget og i Økonomiudvalget den 7. december 2005. Forslagene har været fremlagt samtidigt til offentlig debat i perioden 14. december 2005 til 31. januar 2006. I perioden er der indgået
bemærkninger, kommentarer og indsigelser fra:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Rigsombudsmanden i Grønland, 13. januar 2006
Henriette Martinsen og Vivian M. Johansen, 19. januar 2006
Kriminalforsorgen i Grønland, 19. januar 2006
Nukissiorfiit, 27. januar 2006
Politimesteren i Grønland, 27. januar 2006
Direktoratet for Miljø og Natur/Fysisk Planlægning, 30. januar 2006
Samme som 2), bilagt 11 underskriftsark med i alt 165 navne/underskrifter, 31. januar 2006
Sisimiut Katersugaasiviat/Sisimiut Museum, 31. januar 2006
Direktoratet for Miljø og Natur/Fysisk Planlægning, 7. februar 2006, jf. 6)

Ad 1) Bemærkning dateret 12. januar 2006 fra Rigsombudsmanden i Grønland indgået sekretariatet 13. januar 2006 og TMF 17. januar 2006 (jf. bilag 3 - Dk)
Rigsombudsmanden ved Jan Bøsnæs orienterer om, at rigsombudet har videresendt høringsmaterialet til Kriminalforsorgen, Landsdommeren samt Politimesteren i Grønland, således at disse gives
lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger.
Forvaltningen orienterer 18. januar 2006 rigsombudet om, at Kriminalforsorgen er inddraget som
høringspart, hvilket dog fejlagtigt ikke fremgår af forslagene, og at Landsdommeren og Politimesteren i Grønland normalt ikke indgår i høringslisten, men at de gerne påføres listen ligesom der gerne
fremsendes yderligere eksemplarer af forslagene.
Rigsombudsmanden ved kontorchef Annette Scheel kvitterer 6. februar 2006 med tak for tilbudet
og oplyser samtidig, at det retteligt er rigsombudets opgave at orientere de øvrige rigsmyndigheder,
hvorfor disse ikke behøver at figurere på udsendelselisten.
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg og lokalplan. Landsdommeren og Politimesteren i Grønland påføres udsendelseslisten
ved offentlig bekendtgørelse af de foreliggende planer, samt i øvrigt for fremtiden, når det af forvaltningen skønnes relevant.
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Ad 2) Indsigelse dateret 19. januar 2006 fra Henriette Martinsen og Vivian M. Johansen indgået TMF 19. januar og sekretariatet 20. januar 2006 (jf. bilag 4 – Grl-dk)
Indsigelsen har desuden af indsigerne været bragt som debatindlæg i Atuagagdliutit (AG) 24. januar
2006 samt SivdleK nr. 4, 25. januar 2006.
Indsigelsen har form af et åbent brev, hvori der fremsættes et antal udsagn om:
a) anbragte børn og unge, domfældte, ”kriminelle” med flere
b) diverse institutioner i Sisimiut og åbne anstalter generelt, samt deres angivelige effekter på byens
og borgernes liv
c) den tiltænkte placering af en åben anstalt ved Asummiut
d) beslutningsproceduren
a) og b) skal ikke søges referet eller kommenteret her, idet indholdet vurderes at være af polemisk
og/eller politisk karakter. Der henvises til bilag 4 (Grl-Dk) samt den fortsatte offentlige debat, jf.
indsigernes tidligere offentliggørelse af indsigelsen i landspressen og lokalpressen.
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Udsagnene i a) og b) kommenteres i debatten under kommunalbestyrelsens behandling af punktet, samt i den offentlige debat.
Det kan anføres, at der for tiden i Sisimiut er 6 lokale domfældte, som venter på afsoningsplads.
Disse må antages at deltage i byens liv og bevæge sig rundt blandt byens øvrige borgere, uagtet at
der for tiden ikke eksisterer en åben anstalt i byen.
Hertil kommer, at 10 lokale domfældte for tiden er anbragt i anstalt udenbys for afsoning.
Politiet i Sisimiut råder over 4 detentionsceller. I 2005 har disse været anvendt til ”afsoning og
arrestanter” i 147 mandedage (fordelt på 6 personer), og til ”tilbageholdte” i 432 mandedage
(fordelt på 14 personer).
Såfremt byen i 2005 havde haft en anstalt, ville denne have haft ansvaret for langt den største del af
denne opgave under bedre lokale- og mandskabsmæssige samt social-pædagogiske forhold.
[Data er indhentet fra Anstaltsektoren i Grønland henholdsvis Politiet i Sisimiut, febr. 2006]
Således synes byens eget behov at svare godt til de 20 pladser, anstalten i udgangspunktet tænkes
etableret med.
Disse dele a) + b) af indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg og lokalplan.
c) Indsigerne anfører: ”Med hensyn til den valgte beliggenhed af en åben Anstalt for Domfældte i
Sisimiut, er vi stærkt imod, at en sådan skal ligge i Asummiut, der jo efterhånden er den eneste mulighed vi Sisimiuttere har for at komme ud i naturen, medmindre vi har båd! Området ud mod elven
/ grusgraven er jo blevet hundeholdsområde.”
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Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Den tiltænkte placering er ikke ”valgt” af kommunalbestyrelsen eller af forvaltningerne. Kommunalbestyrelsen har primært efterkommet et ønske fra Kriminalforsorgen – Anstaltsektoren i Grønland om etablering af en åben anstalt i Sisimiut, og sekundært et ønske fra en privat bygningsejer om at udleje egnede bygninger til formålet. Således ønsker
kommunalbestyrelsen at bidrage til, at det generelle ventelisteproblem i Grønland bedre kan søges
nedbragt, ligesom at lokal afsoning for lokale domfældte også gøres mulig. Og således kan byen
Sisimiut bidrage til at løfte et samfundsmæssigt ansvar, herunder også en forbedring af retsfølelsen,
når flere pladser for afsoning efter domfældelse etableres.
Området ud mod elven og den tidligere grusgrav er ikke blevet hundeholdsområde, omend der er
flyttet flere hundehold til området i byens udkant nord og nordøst for den gamle heliport (nu ungdomscenter Nutaraq) og begyndelsen af grusvejen ud mod elven. Dette er hundehold, der tidligere
stod inde i byen.
Det forekommer ikke sandsynligt, at et antal hundehold ved siden af grusvejen eller en åben anstalt
på et begrænset areal skulle forhindre borgerne i at komme ud i byens omgivende land- og naturområder. For så vidt angår anstalten, indeholder lokalplan C22 bestemmelser om, at offentlighedens uhindrede adgang til de omgivende land- og naturområder skal respekteres. I andre grønlandske byer med åben anstalt ligger denne inde i byen eller i udkanten af byen, uden at der af denne
grund dannes en barierre for byliv, beboelse eller adgangen til omgivelserne.
Denne del c) af indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg og lokalplan.
d) Indsigerne anfører, at udsendelsestidspunktet op til jul er ”utroligt dårligt valgt” og spørger om
det er ”…fordi at beslutningen om en åben Anstalt for Domfældte i Sisimiut er truffet og ikke står
til at ændre???!”.
Indsigerne skriver videre, at ”Med dette åbne brev til Teknisk forvaltning håber vi ikke alene på, at
kunne råbe Sisimiut Kommune op omkring en beslutning, der virker hovedløs og uovervejet, men
vi håber også at alle andre borgere i Sisimiut, vil gå i fælles front mod en beslutning, der er taget
hen over hovedet på os. Risikoen er, at en hovedkulds beslutning som denne ender med at koste
langt mere end de forventede indtægter i form af arbejdspladser, en åben Anstalt for Domfældte vil
kunne bringe byen.”
Indsigerne slutter med en opfordring: ”Til Sisimiut Kommunes Teknisk Forvaltning: Forlæng høringsperioden, indkald til borgermøder, skab en debat, tag først derefter en beslutning, der er så vigtig for vores by! At snige en beslutning igennem er ikke den måde vi Sisimiuttere gør tingene på!!!”
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Kommuneplantillæg og lokalplaner udarbejdes i henhold til
bestemmelserne i Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23. af 18. november 1992 – som ændret af
Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 43. af 15. november 1994. Når et forslag til kommuneplantillæg
og et forslag til lokalplan om det samme område udsendes samtidigt, foreskriver bekendtgørelsen,
at fremlæggelsen til offentlig debat sker i mindst 6 uger. Dette har da også været gældende praksis
for kommunalbestyrelsens planforslag de seneste mange år. I det foreliggende tilfælde er denne
periode blevet forlænget med en ekstra uge grundet julen og årsskiftet. Udover at tage hensyn til
jule- og nytårsperioden og andre højtider, skal kommunalbestyrelsens tilvejebringelse af nyt plangrundlag blandt andet også tage hensyn til årets planlagte mødedatoer for teknik- og
miljøudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Før planforslag udsendes til offentlig debat, godkendes forslagene i de relevante udvalg eller kommunalbestyrelsen. Denne godkendelse omfatter både planforslagets indhold og tidsplan for offentliggørelsesperiode og tidsplan for den forventede efterfølgende endelige vedtagelse.
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Således er planforslagene er udtryk for flertallets eller den samlede kommunalbestyrelses indstilling til sagsforholdene.
Der er heller ikke tale om, at fagforvaltninger af egen drift eller på opfordring af andre end relevante udvalg og kommunalbestyrelsen kan gribe ind og ændre på planforslag eller tidsplaner.
Ifølge bekendtgørelsen påhviler det kommunalbestyrelsen gennem planlægning og administration
at bidrage til, at arealerne inden for kommunen tages i anvendelse ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering. Der er i de aktuelle planforslag redegjort for samfundsmæssige helhedsvurderinger
som for eksempel, at byen bidrager til de lange ventelister for afsoning, hvorfor byen også bør bidrage til muligheden for at nedbringe disse ventelister.
Således er planforslagene er udtryk for flertallets eller den samlede kommunalbestyrelses afvejning
af samfundsmæssige fordele og ulemper i sagsforholdene.
Forslag til Kommuneplantillæg og forslag til lokalplaner udsendes i henhold til gældende regler til
offentlig debat netop for at borgerne kan få lejlighed til at komme med kommentarer, forslag eller
indsigelser forinden den endelige beslutning skal tages af kommunalbestyrelsen. Kommentarer,
forslag eller indsigelser medfører ofte mindre ændringer i planforslag; ændres der meget, så skal
der udarbejdes et nyt planforslag med en ny periode med offentlig debat.
Den endelige vedtagelse foretages af kommunalbestyrelsen. Kommuneplantillæg skal efterfølgende godkendes af Grønlands Hjemmestyre, og når denne godkendelse foreligger, kan kommunalbestyrelsen offentligt bekendtgøre kommuneplantillæg og lokalplan som nyt plangrundlag.
Således er beslutningen ikke taget på forhånd – planforslag og endeligt vedtagne planer er
udtryk for flertallets eller den samlede kommunalbestyrelses indstilling til sagsforholdene samt afvejning af samfundsmæssige fordele og ulemper i sagsforholdene.
Denne del d) af indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg og lokalplan.
Kommunalbestyrelsens sammenfattende stillingtagen: Kommunalbestyrelsen har taget udførligt stilling
til indsigelsens konkrete indhold ovenfor og gennem faldne bemærkninger på mødet. Da beskrivelsen af
sagsforhold og sammenhænge i indsigelsen forekommer at være noget fortegnede, giver indsigelsen ikke
anledning til ændringer i kommuneplantillæg og lokalplan.
Jf. i øvrigt Ad 7) nedenfor.
Ad 3) Bemærkninger dateret 16. januar 2006 fra Kriminalforsorgen i Grønland indgået sekretariatet 19. januar 2006 og TMF 20. januar 2006 (jf. bilag 5 – Grl-Dk)
Elisæus Kreutzmann fra Kriminalforsorgen i Grønland – Kriminalforsorgen i Frihed oplyser, at Politimesteren i Grønland har det overordnede ansvar for anstalterne i Grønland. Under sig har denne
en ledende anstaltleder, der har det daglige ansvar for anstalterne i Grønland.
Kriminalforsorgen i Frihed har ansvaret for tilsyn med personer, der er idømt tilsyn eller andre foranstaltninger uden for anstalterne i Grønland. Yderligere har Kriminalforsorgen i Frihed også
ansvaret for den forsorgsmæssige betjening af anstalterne, d.v.s. at føre samtaler med de indsatte,
forberede prøveløsladelse, løsladelse m.m. Dette vil også være tilfældet i Sisimiut, såfremt planerne
om en åben anstalt bvliver en realitet.
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Elisæus Kreutzmann oplyser videre, at han og den ledende anstaltleder fra starten har fulgt sagen,
deltaget i indledende møder samt at de er bekendt med planerne. Begge er ifølge det oplyste i fuld
gang med at ruste sig til den ekstraopgave, der vil være forbundet med etableringen af en anstalt i
Sisimiut, ligesom de ser frem til en eventuel udvidelse af anstaltpladserne. Det oplyses slutteligt, at
de ikke har indsigelser vedrørende den bygningsmæssige og placeringsmæssige del af sagen.
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Bemærkningerne tages ad notam og giver ikke anledning til
ændringer i kommuneplantillæg og lokalplan.
Ad 4) Bemærkninger dateret 27. januar 2006 fra Nukissiorfiit indgået TMF 27. januar 2006
(jf. bilag 6 – Dk)
Victor Kolakovic Nukissiorfiit/Grønlands Energiforsyning oplyser om lokalplan C22 afsnit F ”Tekniske anlæg” og § 7.1 og planer for offentlig vand- og elforsyning i området.:
- Der er ikke planlagt fremføring af helårsvandforsyning til området, ligesom der heller ikke er planer om etablering af offentlig elforsyning i området.
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Idet den i kommuneplantillægget og lokalplanen omhandlede
tilslutningpligt til henholdsvis offentlig el-, vand- og kloakforsyning er gjort betinget af, at der er
fremført mulighed herfor, bibeholdes teksten som ’fremtidssikring’.
Bemærkningerne om, at der for tiden ikke foreligger planer herom tages til efterretning, men giver
ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg og lokalplan.
Ad 5) Bemærkninger dateret 25. januar 2006 fra Politimesteren i Grønland indgået sekretariatet 27. januar 2006 og TMF 31. januar 2006 (jf. bilag 7 – Dk)
Steen Silberg Thomsen/Bjørn Tegner Bay oplyser, at Politiet i Sisimiut har videresendt forslaget
samt bemærkninger til Politimestren i Grønland.
På den baggrund oplyses det, at der ikke er politifaglige indvendinger mod forslaget og etableringen
af en anstalt i Sisimiut. Politiet i Sisimiut har oplyst, at man forventer at kunne yde anstaltpersonalet
bistand i tilfælde, hvor politiets assistance måtte være påkrævet. Det oplyses endvidere, at der i
sommerperioden ikke forventes at være problemer omkring udrykninger, men at der om vinteren i
tilfælde af kraftigt snefald eventuelt kan opstå problemer omkring udrykninger p.g.a. vejforholdene.
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Bemærkningerne tages til efterretning, ligesom
TMF/Driftafdelingen gøres opmærksom på bemærkningernes relevans for snerydningen. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller lokalplan.
Ad 6) Bemærkninger dateret 30. januar 2006 fra Direktoratet for Miljø og Natur/Fysisk
Planlægning indgået TMF 30. januar 2006 pr. email (jf. bilag 8 – Dk)
DMN/Fysisk Planlægning udbeder sig forlængelse af høringsfristen, idet der ventes på svar fra
Mittarfeqarfiit/GLV angående lufthavnens støjzone.
Henvendelsen besvares samme dag med yderligere oplysninger, herunder at forslagenes tidsplaner
er optrykt i kolofonerne, og at dato for høringssvar gerne ønskes mere præcist end ’næste uge’. Der
følges op telefonisk næste dag.
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3. februar 2006 (fredag) følges igen op telefonisk. Her oplyser DMN/Fysisk Planlægning, at Mittarfeqarfiit/GLV har svaret, at man ikke umiddelbart kan gå med til udlæggelsen af område C22, idet
området skal opfylde Statens Luftfartsvæsens bestemmelser. Herudover er der ikke oplyst en begrundelse. Forvaltningen henviser til oplysninger fremsendt 30. januar 2006, herunder egen udarbejdet skitsemæssig figur over hindringsfri flader; efter forvaltningens skøn overholder placeringen
af anstalten disse bestemmelser, ligesom der i kommuneplantillægget og lokalplanen er fastsat hårdere krav til hindringsfri flader m.m. end der kræves i BL 3-1 (som Mittarfeqarfiit/GLV formentlig
sigter til). Forvaltningen udbeder sig, at eventuelt fremsendt negativt svar skal indeholde begrundelse.
Der følges op telefonisk 6. februar 2006, hvor DMN/Fysisk Planlægning oplyser, at der samme dag
holdes møde i Mittarfeqarfiit/GLV vedrørende sagen. Det oplyses, at direktoratet forventer at fremsende eget svar 7. februar 2006, men at der ikke kan garanteres for at svar fra Mittarfeqarfiit/GLV
foreligger.
Jf. Ad 9) nedenfor.
Ad 7) Indsigelse: samme som 2) bilagt 11 underskriftsark med i alt 165 navne / underskrifter
indgået TMF 31. januar 2006 og sekretariatet 1. februar 2006 (jf. bilag 9 – Grl-Dk)
Der kunne for omkring 30 navne/underskrifter rejses tvivl om identificerbarheden og/eller om underskrift faktisk er afgivet. Det anbefales dog, at alle 165 navne/underskrifter medregnes. For god
ordens skyld oplyses det, at underskrifter på selve indsigelsen ikke er medregnet igen (idet de er
medregnet ovenfor, jf. Ad 2) ovenfor).
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Kommunalbestyrelsen har taget udførligt stilling til indsigelsens
konkrete indhold under Ad 2) ovenfor.
Indleveringen af 165 underskrifter til støtte for ovennævnte indsigelse ændrer ikke på, at beskrivelsen af sagsforhold og sammenhænge i indsigelsen forekommer at være noget fortegnede, jf. behandling og stillingtagen under Ad 2) samt faldne bemærkninger på mødet og i den offentlige debat.
Underskrifterne til støtte for indsigelsen giver, ligesom indsigelsen selv, ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller lokalplan.
Ad 8) Bemærkninger dateret 31. januar 2006 fra Sisimiut Katersugaasiviat / Sisimiut Museum indgået TMF 31. januar 2006 og sekretariatet 1. februar 2006 (jf. bilag 10 – Dk)
(Redigeret sammendrag af generelle og konkrete bemærkninger – fuld ordlyd i bilag)
Museet har under forarbejde til forslaget oplyst til Teknik- og Miljøforvaltningen, at der er i området er flere registrerede fortidsminder såvel syd som nord for den nuværende vej / camp på strækningen over Asummiut-sletten og ud til lufthavnen. Udover synlige fortidsminder er der registreret
ikke-synlige fortidsminder i form af fund af redskaber i overfladen. Museet har oplyst, at der stadig
kan være ikke-registrerede fortidsminder i området og støtter derfor redegørelsens anbefaling af, at
der afsættes ressourcer til undersøgelser i forbindelse med nye anlæg (Begge forslag, Redegørelse s.
4).
Museet bemærker, at der tidligere fra forskellig side har været udtrykt ønske om at begære fredning
af hele Asummiut-området under henvisning til dets historiske interesse.
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Endvidere gør museet opmærksom på det slid, der kan påvises som følge af den øgede aktivitet ved
en lettere adgang til området efter etablering af lufthavn og vej. Asummiuts slette og skrænter er
allerede stærkt prægede af nedslidning, og det specielle landskab, indlandsklitterne, bag Asummiut
er ligeledes stærkt præget at slid grundet øget aktivitet. Museet skal her henvise til breve og fotos,
museet tidligere har fremsendt til kommunen om slid på disse områder. Yderligere færdsel i området vil kunne forværre denne nedslidning. Specielt henledes opmærksomheden på slid i vegetationslaget, der øger risiko for erosion og dermed skade på synlige fortidsminder og blotlæggelse af
hidtil naturligt beskyttede ikke-synlige fortidsminder.
Selvom nuværende bygninger og eventuelle nye byggefelter i delområde C22.1 i sig selv ikke vil
berøre fredede arealer, må man ved eventuel nedgravning af rørføring ved kloakering og ændring af
afvanding være opmærksom på, at den største samling fortidsminder på stedet ligger umiddelbart på
den anden side af Asummiunut syd for delområdet. Disse tomter af thulekulturens vinterhuse og
europæisk bebyggelse er allerede præget af erosion og af den ændrede vandføring i området efter
anlæggelsen af vejen.
Museet henleder opmærksomheden på, at rekreative og pædagogiske aktiviteter i delområde C22.2
medfører øget trafik og slid i området. Museet bemærker omkring hundehold, at selv hundehold i
hundeholdsgårde slider på vegetationen. Endvidere har museet fra andre lokaliteter i kommunen
kendskab til, at løse hunde har gravet i inuitiske grave. Ved anlæggelse af slædespor må man også
være opmærksom på eventuelle stensætninger i terrænet.
Museet tilføjer vigtigheden af, at man i vurderinger i forbindelse med arealtildeling til byggeri og
anlæg i områder med fortidsminder, udover at overholde fredningszonen på 20 m ved selve fortidsmindet, også medtænker konsekvenser for omgivelserne under selve anlægsarbejdet og ved de afledte effekter af byggeriet og færdsel til og fra bygningerne.
Museumsleder Anne Mette Olsvig gentager afslutningsvis museets velvilje til at medvirke ved udarbejdelse af informationsmateriale, oplysning og skiltning m.m. i området.
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Museets generelle og konkrete bemærkninger tages ad notam
med bemærkningen om, at kommuneplantillæg og lokalplan allerede er forsynet med henvisning til
Landstingslov nr. 5 af 16. oktober 1980 om fredning af jordfaste fortidsminder og bygninger, sammendrag af væsentligste virkninger heraf samt handlingsanvisninger såfremt hidtil ukendte jordfaste fortidsminder opdages. Øvrige anførte forhold m.v. vedrørende Asummiut indgår i den almindelige prioritering af arbejdsopgaver.
Det bemærkes, at kommuneplantillæg og lokalplan anvender begrebet ”20 m beskyttelseszone”
mens museet anvender ”fredningszonen på 20 m” om samme forhold. Landstingsloven omtaler
nævnte afstand i §3, stk 1, 1. punktum:
”Inden for en afstand af 20 m fra de jordfaste fortidsminder, der er omfattet af § 1, er enhver virksomhed, der i væsentlig grad kan virke skæmmende på fortidsminder, forbudt.”
Kommunalbestyrelsen imødekommer museets ordvalg ved at lade bemærkningerne give anledning
til følgende redaktionelle ændring i både kommuneplantillæg og lokalplan: I Redegørelsens del
”E”, afsnittet om ”Fortidsminder” erstattes sætningen ”Derfor er de jordfaste fortidsminder omfattet af en 20 m beskyttelseszone.” med sætningen ”De jordfaste fortidsminder er omfattet af en 20
m beskyttelseszone (”fredningszone”).”
Ad 9) Foreløbige bemærkninger fra Direktoratet for Miljø og Natur/Fysisk Planlægning indgået TMF 7. februar 2006 pr. email (jf. bilag 11 – Dk)
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(I fortsættelse af Ad 6) ovenfor, herunder imødekommelse af direktoratets ønske om udsat svarfrist.)
Indledningsvist bemærker direktoratet, at:
” Formålet med kommuneplantillægget er at skabe plangrundlaget for etableringen af en ”Anstalt
for domfældte - åben anstalt” i Sisimiut. Område C22 udtages af kommuneplanens område E8
Asummiut nunaat, som er udlagt til ”fælles formål tekniske anlæg – lufthavn”.
Det fremgår af forslaget til kommuneplantillæg, at det er offentliggjort i perioden fra den 14. december 2005 og til den 31. januar 2006. Kravet i arealbekendtgørelsens § 11 stk. 2 om offentliggørelse i mindst 6 uger af et forslag til kommuneplantillæg, der tilvejebringes i tilknytning til et forslag til lokalplan, er således overholdt.”
Arealbekendtgørelsens krav til offentliggørelse konstateres således overholdt, hvorfor vedtagelsesproceduren kan fortsætte.
Dernæst bemærker direktoratet, at:
”Med hensyn til forholdet til anden planlægning, så mangler Direktoratet for Miljø og Natur til dato
stadig at få høringssvar fra Grønlands Lufthavnsvæsen (GLV), der er blevet anmodet om at godkende planforslaget med hensyn til støjzonen og de hindringsfri flader rundt om landingsbanen i område E8. Landsstyrets godkendelse vil være betinget af, at GLV ikke fremkommer med indsigelser
overfor det endeligt vedtagne planforslag.”
Jf. Ad 6) ovenfor har Mittarfeqarfiit/GLVs svar tilsyneladende endnu ikke kunnet indhentes. Forvaltningen fulgte op telefonisk 7. februar 2006, umiddelbart efter modtagelsen af direktoratets
foreløbige bemærkninger pr. email. Her oplystes det, at Mittarfeqarfiit/GLV siden 6. februar 2006
var kommet med følgende oplysninger:
a) Mittarfeqarfiit/GLV kunne ikke acceptere, at Statens Lufthavnsvæsens bestemmelser for område
E8 ophæves i område C22.
Forvaltningen henviste herefter til det fremsendte Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26, side 12,
hvoraf det netop fremgår, at område C22 er omfattet af ”Klausulerede zoner”, nemlig Statens Lufthavnsvæsens bestemmelser i BL 3-1, bl.a. vedrørende hindringsfri flader.
Herudover fremgår det samme sted af komuneplantillægget, at Statens Lufthavnsvæsens anvisninger i øvrigt vedrørende f.eks. belysning m.v. også skal følges. Yderligere indeholder både kommuneplantillæg og lokalplan en bestemmelse om, at ”Ingen genstande, bygningsdele, master eller lignende må gennembryde et horisontalt plan gennem kote 50.” Denne bestemmelse sikrer, sammen
med detaljerede bygningsregulerende bestemmelser i lokalplanen, at BL 3-1’s bestemmelser vedrørende hindringsfri flader for den eksisterende 799 m bane efter forvaltningens bedste vurdering er
overholdt med god margin.
b) Mittarfeqarfiit/GLV mente, at banen i fremtiden om ønsket ikke kunne udvides til 1199 m bane,
såfremt område C22 udlægges/anstalten etableres, hvorfor Direktoratet for Boliger og Infrastruktur (IAP) burde høres.
Forvaltningen henviste umiddelbart til, at det jo netop er derfor at planforslag i henhold til
gældende procedure (DMN oktober 2005) særskilt fremsendes direkte til direktoraterne, inklusive
IAP, med Direktoratet for Miljø og Natur som koordinerende svarmyndighed på landsstyrets vegne.
Således burde disse spørgsmål allerede være afklaret i Direktoratet for Boliger og Infrastruktur og
Mittarfeqarfiit/GLV forinden DMN/Fysisk Planlægning på landstyrets vegne afgiver samlet
høringssvar til kommunen inden udløbet af offentlighedsperioden.
Forvaltningen henviste i øvrigt igen til, at sådanne svar bør begrundes med henvisning og dokumentation i henhold til gældende bestemmelser i BL 3-1 m.fl. Yderligere henviste forvaltningen til,
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at der endnu ikke er opført byggeri i nævneværdig højde, hvorfor der næppe for nuværende kan
være problemer, heller ikke ved en eventuel udvidelse til 1199 m bane.
Forvaltningen udførte efterfølgende et hurtigt skøn på trods af manglende præcise oplysninger om
klassifikation af en fremtidig 1199 m bane. På baggrund heraf mener forvaltningen, at også en 1199
m bane med stor sandsynlighed vil tillade område C22’s nuværende forslåede placering med uændrede bygningsregulerende bestemmelser.
Forvaltningen blev 8. februar 2006 kopiorienteret om DMN/Fysisk Planlægnings efterfølgende henvendelse til IAP og GLV vedrørende problemstillingen. Forvaltningen fulgte umiddelbart op telefonisk med klargørende kommentarer til henvendelsen. Ligeledes stillede forvaltningen sig til rådighed for GLV, såfremt der måtte være spørgsmål.
Forvaltningen blev herefter ringet op af GLV, og efter en gennemgang af forvaltningens fortolkning
af bestemmelserne i BL 3-1 og fremsendte skitse over hindringsfri flader, samt kommuneplantillæggets og lokalplanens bestemmelser, vedgik GLV mundtligt, at kommuneplantillægget opretholder de nødvendige klausulerede zoner.
GLV vedgik yderligere mundtligt , at forvaltningens skøn vedrørende mulig fremtidig udvidelse til
1199 m bane også med stor sandsynlighed holder. Tilsvarende blev GLV gjort opmærksom på, at
lokalplanens detaljerede bygningsregulerende bestemmelser bevirker, at eventuelt byggeri i
området næppe kan bringes til at komme i konflikt med BL 3-1’s bestemmelser.
GLV erklærede sig mundtligt ”..tilfreds med forvaltningens argumentation..”, og vil efter kontrol og
udfærdigelse af skitser, meddele kommunen resultatet skriftligt med kopi til DMN/Fysisk Planlægning.
Forvaltningen afventer pr. 8 februar 2006 således stadig endeligt svar fra DMN/Fysisk Planlægning,
specielt for så vidt angår Mittarfeqarfiit/GLVs bemærkninger med begrundelse.
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Bemærkningerne fra Mittarfeqarfiit/GLV tages til efterretning
og – under forbehold for fremsendelse af skriftligt begrundet svar – giver bemærkningerne ikke
anledning til ændringer i kommuneplantillæg eller lokalplan.
Herudover har DMN/Fysisk Planlægning følgende bemærkninger til selve tillægget:
” Både af indledningen og af planforslagets redegørelsesdel på side 5 fremgår det, at indsigelser
skal indsendes til Sisimiut Kommune. Der gøres opmærksom på, at denne formuleringen er i strid
med offentlighedslovens § 6 om notatpligt.”
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Bemærkningen tages til efterretning, idet der ikke er krav om
skriftlighed og teksten ændres: ”Bemærkninger eller indsigelser skal være Sisimiut Kommune i
hænde eller indgives …”
”I redegørelsens afsnit ”B. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26” på side 2 indgår der et afsnit om ,
at ”Kommuneplantillæg nr. 26 ophæver indenfor det nye område C22 bestemmelserne i Kommuneplantillæg nr. 3….” Dette gentages på næste side. For at undgå gentagelsen anbefales det, at
afsnittet kun kommer til at stå i afsnittet ”Forhold til anden planlægning” på side 2.”
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Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Bemærkningen tages til efterretning og teksten ændres, således at oplysningen kun figurerer én gang og gentagelse undgås.
Herudover gengiver DMN/Fysisk Planlægning bemærkninger til selve tillægget fra Nukissiorfiit og
Direktoratet for Sundhed.
(Nukissiorfiit’s bemærkninger er også fremsendt direkte til kommunen og derfor refereret og behandlet ovenfor, jf. Ad 4) )
Direktoratet for Sundhed har ingen bemærkninger til forslaget
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Bemærkningerne tages til efterretning og giver ikke anledning
til ændringer i kommuneplantillæg eller lokalplan.
Herudover har DMN/Fysisk Planlægning redaktionelle bemærkninger til afsnittet ”Hvad er en
kommuneplan?”:
” Afsnittet ”Hvad er en kommuneplan?” indledes med en henvisning til Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992, som ændret af Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 39 af 20. september 1994. Dette bør ændres til ”…som senest er ændret ved Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr.
43 af 15. november 1944” - idet dette er den seneste ændring af bekendtgørelsen.”
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Bemærkningen tages til efterretning (dog ikke for så vidt angår ”1944”) og teksten ændres i kommuneplantillægget, således at der er korrekt henvisning til
seneste ændring af bekendtgørelsen: ” Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992,
som ændret af Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 43 af 15. november 1994.”
Der ændres ikke i lokalplanens tilsvarende tekst ”Hvad er en lokalplan?”, idet henvisningen der er
anført korrekt.
”Sidst i afsnittet om ”Hvad er en kommuneplan?” fremgår det, at de nye rammebestemmelser muliggør opførelsen af et kollegium. Dette fremgår imidlertid ikke af rammebestemmelserne, der kun
udlægger området til åben anstalt.”
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Bemærkningen tages til efterretning og teksten ændres i kommuneplantillægget, således at der er ikke forekommer irrelevante bemærkninger i en tekst, som
udelukkende har et oplysende sigte.
Kommunalbestyrelsens yderligere stillingtagen: Afsnittene ”Hvad er en kommuneplan?” og ”Hvad
er en lokalplan” – som udelukkende har et oplysende og informativt sigte og derfor ikke har retskraft i hverken kommuneplantillæg eller lokalplan – fjernes fra kommuneplantillæg og lokalplan i
vedtagelsesproceduren. Afsnittene opdateres og moderniseres forinden kommuneplantillæg og
lokalplan bekendtgøres offentligt i deres endeligt godkendte henholdvis endeligt vedtagne form.
Herudover har DMN/Fysisk Planlægning seks bemærkninger til dele af afsnittet ”Arealadministration” (komuneplantillæggets side 17- 25), jf. bilag 11. Afsnittet er ikke en del af det egentlige kommuneplantillæg, men et optryk af kommuneplanens bestemmelser, som vedlægges kommuneplantillægget som et oplysende bilag.
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Afsnittet er godkendt i den oprindelige kommuneplan 1992-2005, men har også tidligere i nyere tid
været genstand for bemærkninger fra direktoratets side. Da afsnittet også som følge af Teknik- og
miljøudvalgets (TMU) og Økonomiudvalgets (ØU) beslutninger vedrørende prioritering af
ventende og kommende kommuneplantillæg og lokalplaner 7. december 2005 alligevel skal
revideres i indeværende år, gennem et særskilt kommuneplantillæg, er det 7. februar 2006 aftalt
telefonisk med direktoratet, at behandlingen af bemærkningerne udelades her.
Kommunalbestyrelsens stillingtagen: Afsnittet ”Arealadministration” – som udelukkende har et
oplysende og informativt sigte og derfor ikke har retskraft i kommuneplantillæg nr. 26 – udgår i
kommuneplantillæggets endeligt vedtagne form.
Direktoratets fremsendte bemærkninger indgår sammen med tidligere bemærkninger i stedet i udarbejdelsen af et særskilt kommuneplantillæg, som sigter mod at revidere og modernisere både
kommuneplanens generelle bestemmelser for alle rammeområder for lokalplanlægning og afsnittet
om retningslinier for arealadministration.
Udarbejdelse af tidsplan for dette særskilte kommuneplantillæg er iøvrigt igangsat medio januar
2006 i forvaltningen.
Sammenfattende har bemærkningerne fra DMN/Fysisk Planlægning som koordinerende myndighed
på landsstyrets vegne resulteret i:
• redaktionelle ændringer i tekst (idet praksis følger notatpligten og bekendtgørelsen)
• tekst uden retsvirkning i aktuelt tillæg og lokalplan fjernes og genindsættes i opdateret form ved
offentlig bekendtgørelse
• tekst uden retsvirkning som bilagsdel af aktuelt tillæg udgår, idet der er igangsat revidering og
modernisering gennem særskilt kommuneplantillæg, jf. TMU og ØU beslutning og direktoratetets fremsendte og tidligere fremsendte bemærkninger
Herudover har Mittarfeqarfiit/GLV’s manglende fremsendelse af skriftligt begrundet bemærkning /
indsigelse resulteret i et forbehold, idet der på det foreliggende mundtlige grundlag ikke er foranledning til at begrunde ændringer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Den fortsatte lokalplanprocedure har følgende forventede tidsplan:
Teknik- og miljøudvalget:
Mandag den 13.02.2006: Foreløbig vedtagelse af Kplt. nr. 26/Lokalplan C22.
Økonomiudvalget:
Tirsdag den 14.02.2006: Foreløbig vedtagelse af Kplt. nr. 26/Lokalplan C22.
Kommunalbestyrelsen:
Tirsdag den 28.02.2006: Endelig vedtagelse af Kplt. nr. 26/Lokalplan C22.
Grønlands Hjemmestyres godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 26 – medio-ultimo marts 2006 ?
SivdleK: Offentlig bekendtgørelse af Kplt. nr. 26/Lokalplan C22 – 29.03.2006 eller 05.04.2006 ?

Administrationens vurdering
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og Forslag til Lokalplan C22 har været fremlagt samtidigt til
offentlig debat i perioden 14. december 2005 til 31. januar 2006. De i perioden indkomne bemærkninger, kommentarer og indsigelser er behandlet ovenfor til kommunalbestyrelsens stillingtagen.
Ingen indkomne bemærkninger, kommentarer eller indsigelser har resulteret i så væsentlige ændringer, at der kræves udarbejdelse af nye planforslag med ny periode for offentlig fremlæggelse. Direktoratet for Miljø og Natur/Fysisk Planlægning har som myndighed på landsstyrets vegne konstateret, at arealbekendtgørelsens krav, bl.a. om offentlig fremlæggelse, er overholdt. Således kan
vedtagelsesproceduren fortsættes.
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Teknik- og miljøforvaltningens indstilling
Teknik- og miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og miljøudvalget,
at udvalget efter drøftelse af indkomne kommentarer, bemærkninger og indsigelser, samt anbefalinger til kommunalbestyrelsens stillingtagen, foreløbigt vedtager Kommuneplantillæg nr. 26
og Lokalplan C22 med anførte redaktionelle ændringer, og
at udvalget herefter indstiller til Økonomiudvalgets videre foranstaltning og foreløbige vedtagelse
Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og miljøudvalget har på sit møde den 13. februar 2006 tiltrådt forvaltningens indstilling
med bemærkning om, at der ikke skal gives tilladelse til hundehold for Anstalten i området.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget tiltrådte teknik- og miljøudvalgets indstilling på sit møde den 14. februar 2006.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller Kommuneplantillæg nr. 26 og Lokalplan C22 til kommunalbestyrelsens
endelige vedtagelse.
Afgørelse
Palle Christiansen erklærede sig inhabil under behandlingen af punktet.
Indstillingen tiltrådt efter afstemning af et enigt kommunalbestyrelse.
Bilag
1. Kommuneplantillæg nr. 26
2. Lokalplan C22
3. Bemærkning dateret 12. januar 2006 fra Rigsombudsmanden i Grønland indgået sekretariatet
13. januar 2006 og TMF 17. januar 2006 – Dk
4. Indsigelse dateret 19. januar 2006 fra Henriette Martinsen og Vivian M. Johansen indgået TMF
19. januar og sekretariatet 20. januar 2006 – Grl-Dk
5. Bemærkninger dateret 16. januar 2006 fra Kriminalforsorgen i Grønland indgået sekretariatet
19. januar 2006 og TMF 20. januar 2006 – Grl-Dk
6. Bemærkninger dateret 27. januar 2006 fra Nukissiorfiit indgået TMF 27. januar 2006 - Dk
7. Bemærkninger dateret 25. januar 2006 fra Politimesteren i Grønland indgået sekretariatet 27.
januar 2006 og TMF 31. januar 2006 – Dk
8. Bemærkninger fra Direktoratet for Miljø og Natur/Fysisk Planlægning indgået TMF 30. januar
2006 pr. email – Dk
9. Indsigelse: samme tekst/indhold som bilag 4 af 11, bilagt 11 underskriftsark med i alt 165 navne
/ underskrifter indgået TMF 31. januar 2006 og sekretariatet 1. februar 2006 – Grl-Dk NB:
Underskriftsark udsendes ikke i kopi, men forefindes i sagsmappen på mødet. NB
10. Bemærkninger dateret 31. januar 2006 fra Sisimiut Katersugaasiviat / Sisimiut Museum indgået
TMF 31. januar 2006 og sekretariatet 1. februar 2006 – Dk
11. Foreløbige bemærkninger fra Direktoratet for Miljø og Natur/Fysisk Planlægning indgået TMF
7. februar 2006 pr. email – Dk

47

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2006, den 28. februar 2006

Punkt 18

Valg af medlemmer til bestyrelsen for Fritidshjem 2
Journalnr. 01.07
Baggrund
Fritidshjem 2 har ved brev af den 27. januar 2006 fremsendt anmodning om at kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Fritidshjem 2.
Regelgrundlag
I henhold til § 14 i DSA Cirkulære nr. 176 kan kommunens repræsentanter være kommunalbestyrelsesmedlemmer eller andre af kommunalbestyrelsen udpegede personer.
Faktiske forhold
Ifølge landstingslov nr. 20 af 3. november 1994, § 27, skal der ved valg af 2 medlemmer eller flere til
udvalg m.v. anvendes forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig.
Ved kommunalbestyrelsens konstituerende møde indgik Siumut og Atassut valgteknisk samarbejde
med i alt 9 medlemmer, hvorfor valg af de to medlemmer tilfaldet Siumut og Atassut.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at udpege to repræsentater til Fritidshjem 2.
Afgørelse
Pele Nathansen (A) og Thomas Siegstad (S) blev udpeget.
Bilag
Ingen
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Punkt 19

Navngivning af den nye skole i Kangerlussuaq
Journalnr. 51.00/fjordskolen
Baggrund
Undervisning af skoleelever i Kangerlussuaq flyttes til en ny skole pr.1 januar 2006 efter en del år
hvor den gamle fjordskole har været præget af pladsmangel.
Kommunalbestyrelsen har på deres møde 02/05 28.april 2005 godkendt forslag om at afholde en
konkurrence om navngivning af den nye skole.
Regelgrundlag
Kommunalbestyrelsens referat af 28.april.2005
Faktiske forhold
Bygdebestyrelsen har på deres møde 16.november 2005 behandlet forslag fra borgere i Kangerlussuaq. Desværre er der ikke kommet forslag fra Fjordskolens bestyrelse.
Bygdebestyrelsen har på deres møde drøftet Servicecenterets forslag og blandt 3 mulige forslag besluttet at indstille til Børne – og kulturudvalget at skolen skal hedde Qinnguata atuarfia med logoet
Umimmak fra Ane G. Frederiksen
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der har ikke været konkrete udgifter ved konkurrencen, men Bygdebestyrelsen stiller spørgsmål
ved om ikke der skal gives en præmie til vindende forslagsstiller.
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Ingen.
Administrationens vurdering
Konkurrencen om navngivning af den nye skole i Kangerlussuaq har været igennem både skolebestyrelsen og bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq. Der er fremkommet mange forslag til både skolens
navn samt logoet for skolen.
BKF foreslår at den vindende forslagsstiller får en præmie.
Børne- og kulturforvaltningens indstilling
BKF indstiller til udvalgets godkendelse at bygdebestyrelsens forslag således at den nye skole i
Kangerlussuaq med virkning fra den 9. januar 2006 kommer til at hedde Qinnguata atuarfia med
logo Umimmak tegnet af Ane G.Frederiksen
Samt at udvalget stiller forslag om uddeling en præmie til den vindende forslagsstiller.
Udvalgets afgørelse indstilles til borgmesterbeslutning på kommunalbestyrelsens vegne jvf. kommunalbestyrelsens beslutningsreferat fra 28 april 2005. Således at Sisimiut Kommuneat fremlægger
navnet og logo i forbindelse med den officielle åbning af den nye skole 9.januar 2006 kl.13.00

49

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2006, den 28. februar 2006

Børne- og kulturudvalgets behandling af sagen
Børne- og kulturudvalget behandlede sagen på sit ekstraordinære møde den 5. januar 2006.
Indstillingen blev ikke godkendt, men det blev besluttet at den nye skole skal hedde Qinnguata Atuarfia, uden logo.
Det blev besluttet at 4 forslagsstillere hver skal have 500,- kr i præmie som er:
Nick Olsen
Familien Olesen (Juaanna, Jan, Inunnguaq, Arnarissoq og Minik)
Frederiksen Davidsen samt
Børge Erik Olsen
Pkt. videresendes til Kommunalbestyrelsen som formandsbeslutning.
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 9. januar 2006 på vegne af Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børneog Kulturudvalgets indstilling om at den nye skole skal hedde Qinnguata Atuarfia, uden logo samt
de 4 forslagsstillere hver skal have 500,- kr i præmie.
Kommunalbestyrelsen orienteres ved dens førstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering i kommunalbestyrelsen.
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
1. Referat af Børne- og Kulturudvalgets ekdtraordinær møde den 5. januar 2006
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Punkt 20

Forslag til dagsordenen –
Parkeringsfaciliteter for kirken i den gamle GTO-plads
Journalnr. 23.05.01
Baggrund
Demokraterne Sisimiut v/kommunalbestyrelsesmedlem Palle Christiansen fremsender ved brev af
den 13. januar 2006 forslag til drøftelse i kommunalbestyrelsen vedrørende parkeringsfaciliteter for
kirken.
Demokraterne foreslår, at den gamle GTO-plads omdannes til parkeringsfaciliteter for kirken og at
der etableres egnede trapper og stier mellem parkeringspladsen og kirken.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at sagen efter drøftelse videresendes til
teknik- og miljøudvalget.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Palle Christiansens brev modtaget den 13. januar 2006
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Punkt 21

Forslag til dagsordenen –
Elve til lystfiskerturister
Journalnr. 73.15
Baggrund
Demokraterne Sisimiut v/kommunalbestyrelsesmedlem Palle Christiansen fremsender ved brev af
den 13. januar 2006 forslag til drøftelse i kommunalbestyrelsen om, at der udvælges elve i kommunen, der reserveres til lystfiskerturister.
Demokraterne foreslår, at der udvælges f.eks. 6 elve i kommunen, der reserveres til lystfiskerturister. Det kunne være 2 elve nord for Sisimiut by, 2 elve syd for Sisimiut by og 2 elve mellem Sisimiut by og Kangerlussuaq.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at sagen efter drøftelse videresendes til
teknik- og miljøudvalget.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Palle Christiansens brev modtaget den 13. januar 2006
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Punkt 22

Forslag til dagsordenen –
Arbejdgruppe til undersøgelse af muligheden for flådestationen Grønnedals
flytning til Sisimiut
Journalnr. 73.15
Baggrund
Demokraterne Sisimiut v/kommunalbestyrelsesmedlem Palle Christiansen fremsender ved brev af
den 13. januar 2006 forslag til drøftelse i kommunalbestyrelsen om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der har til formål, at få undersøgt muligheden for, at den nuværende flådestation Grønnedal
flyttes til Sisimiut.
Demokraterne foreslår, at der nedsættes udvalg bestående af repræsentatnter fra alle partierne, relevante mebedsfolk og relevante erhvervsfolk.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at sagen efter drøftelse videresendes til staben
under kommunaldirektøren.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Palle Christiansens brev modtaget den 13. januar 2006
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Punkt 23

Forslag til dagsordenen –
Fangsthytte i Saqqaq samt sejlrenden i Tinoqqasaaq
Journalnr. 17.20.09
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Tukannguaq Dahl fremsender ved brev af den 13. februar 2006 forslag til drøftelse i kommunalbestyrelsen om undersøgelse vedr. opførelse af ny fangsthytte i Saqqaq
såfremt den nuværende ikke kan istandsættes samt undersøgelse af sejlrenden i Tinoqqasaaq.
Tukannguaq Dahl foreslår, at fangsthytten i Saqqaq der er i meget dårlig stand undesøges samt at
uddybningen af sejlrenden i Tinoqqasaaq ligeledes undersøges.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at sagen efter drøftelse videresendes til
teknik- og miljøudvalget.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Tukannguaq Dahls brev af den 13. februar 2006
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Punkt 24

Forespørgselspunkt –
Vedrørende sælskindspriser
Journalnr. 72.01.00
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Tukannguaq Dahl fremsender ved brev af den 13. februar 2006 forespørgsel til kommunalbestyrelsen om hvem der har ansvaret for videreformidling af meddelelse om
ændring af sælskindspriser.
Faktiske forhold
Skindberedningerne i Itilleq og Sarfannguaq finansieres fuldt ud af kommunen som beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, hvor arbejdsmarkedsforvaltningen har ansvaret for den daglige drift.
I f.m. forhøjelse (ændring) af priser på sælskind sker der følgende; når der indgås aftale mellem
Hjemmestyret og Great Greenland, udmeldes denne fra Great Greenland. Dvs., at Great Greenland
har ansvaret for at informere sine samarbejdspartnere om forhøjelse/ formindskelse af sælskindspriser.
Når der indgår information fra Great Greenland, orienteres skindberedningerne via Bygdebestyrelsernes kontorer straks derom ved e-mail, og priserne på sælskind ændres fra meddelelsens modtagelse og tilpasses Great Greenlands priser. Ved sidste ændring af priserne, der blev hørt i radion,
blev Bygdebestyrelsernes kontorer telefonisk orienteret derom.
Det skal til orientering oplyses, at skindberedningerne i Sarfannguaq og Itilleq er kommunale institutioner samt at den Hjemmestyreejede Great Greenland er selvejende selskab.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen, at tage orienteringen til efterretning.
Afgørelse
Søren Alaufesen erklærede sig inhabil under behandlingen af punktet.
Administrationen skal foretage en grundig undersøgelse af sagen.
Bilag
1. Tukannguaq Dahls brev af den 13. februar 2006
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Punkt 25

Eventuelt
Borgmesteren gav en orientering om Landstingsfinansloven.

Mødet slut kl. 13.15
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