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Oversigt – åbent møde: 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

Punkt 02 Borgmesterens beretning. 

Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd. 

 

Orienteringssager 

Punkt 04 Qeqqata Erhvervsrådets orientering om aktiviteter for 3. kvartal 2011. 

Punkt 05 Qeqqata Erhvervsrådets orientering om aktiviteter i 4. kvartal 2011. 

Punkt 06 Redegørelse om henvendelse fra Itilleq vedr. midler til beskæftigelse. 

Punkt 07 Orientering om udvidelse af Sisimiut Havn. 

Punkt 08 Orientering om Forvaltningsplan for Kangerlussuaq. 

Punkt 09 Orientering om jagtfrit område omkring Kangerlussuaq. 

Punkt 10 Orientering om Olielicenser ud for Qeqqata Kommunia. 

Punkt 11 Orientering om tillægsbevilling til Skicenter. 

Punkt 12 Orientering om tillægsbevilling til Brandsektionering af Alderdomshjemmet i 

Sisimiut. 

Punkt 13 Orientering nr. 4. vedrørende Projekt Folkeskoleudvikling. 

Punkt 14 Redegørelse om skolehjem – overvejelser og anbefalinger om overgang fra 

bygdeskoler til byskoler. 

Punkt 15 Orientering om genfordeling af restkvote vedrørende pukkelhvaler for fangståret 

2011 i Qeqqata Kommunia. 

Punkt 16 Orientering om borgmesterbeslutning vedrørende tildelte moskusoksekvoter nord 

for Kangerlussuaq og fangstmetoden for fangståret vinteren 2012. 

Punkt 17 Orientering om høringssvar på udkast til demensredegørelse 2012. 

Punkt 18 Orientering om tilsynsrapport Qeqqata Kommunia den 25. – 28. oktober 2011. 

 

Økonomisager 

Punkt 19 Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2013. 

Punkt 20 Budgetomplacering - Tilbygning af garage i brandstation, Sisimiut. 

Punkt 21 Overflytte tre hytter fra puljen af fangsthytter til puljen af turisthytter. 
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Generelle sager 

Punkt 22 Overdragelse af fangsthytterne til fisker- og fangerforeningerne. 

Punkt 23 Høring vedr. valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser m.m. 

Punkt 24 Politivedtægt for Qeqqata Kommunia. 

Punkt 25  Fordeling af 2012 hvid- og narhvalskvoter. 

Punkt 26 Indstilling om hvilke elve i Qeqqata Kommunia kan benyttes til koncessioneret 

sportsfiskeri. 

Punkt 27 Vejnavne på Akia. 

Punkt 28 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 42 – Kollegiebebyggelse langs 

Eqqaavimmut Aqq. Sisimiut. 

Punkt 29 Forslag til kommuneplantillæg nr. 46, for et område til kollegieboliger og 

familieboliger i delområde 800-A53 Sisimiut. 

Punkt 30 Forslag til fremtidig skolestruktur i Qeqqata Kommunia, skolekollegier. 

Punkt 31 Ansøgning om alkoholbevilling type B – Tuttu Guest House v/Bauer Johansen, 

Kangerlussuaq 

Punkt 32 Forslag til dagsordenen – Forbud mod brug af snescootere og 4 hjul til vinterjagt 

og offentliggørelse af forvaltningsplan for Kangerlussuaq. 

Punkt 33 Forslag til dagsordenen – ”Grøn” kommune. 

Punkt 34 Forslag til dagsordenen – Information til borgerne i kommunen. 

Punkt 35 Forslag til dagsordenen - Nedbringelse af hajbestanden på nogle af fiskepladserne. 

Punkt 36 Forslag til dagsordenen – Ændring af afdragsordningen for tilslutning til kloak. 

Punkt 37 Forslag til dagsordenen – Studietur for Teknik- og miljøudvalget. 

Punkt 38 Forespørgsel om tilladelser for tilkaldt arbejdskraft i Qeqqata Kommunia. 

Punkt 39 Forespørgsel om boligforhold for Pensionister i Qeqqata Kommunia. 

Punkt 40 Forespørgsel om information fra Området for Familie og lovgrundlaget for 

indhentning af bankoplysninger. 

 

Punkt 41 Eventuelt. 
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Mødet foregik som videokonference og startede kl. 8:30 
 
Deltagere: 
 
Atassut 
Godmand Rasmussen, Sisimiut – Deltog til og med Punkt 21. 
Bitten Heilmann, Maniitsoq 
 
Inuit Ataqatigiit 
Ane Marie Schmidt Hansen, Sisimiut 
Anda Berthelsen, Itilleq 
Katrine Larsen Lennert, Sisimiut 
Regine Petrussen, Sisimiut deltog som suppleant for Olga Berthelsen Ljungdahl 
Beathe Poulsen, Atammik 
 
Siumut 
Hermann Berthelsen, Sisimiut 
Karl Lyberth, Maniitsoq 
Evelyn Frederiksen, Sisimiut  
Alfred Olsen Sisimiut 
Efraim Olsen, Kangaamiut 
Hans Frederik Olsen, Sisimiut 
Morten Siegstad, Sisimiut – Deltog ikke under behandlingen af punkt 27. 
Søren Alaufesen, Sisimiut 
 
Fraværende med afbud: 
Olga Berthelsen Ljungdahl (IA) 
 
Fraværende uden afbud: 
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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
Punkt 39 Forespørgsel om boligforhold for Pensionister i Qeqqata Kommunia, blev trukket tilbage af 
forslagsstilleren. 
 
Dagsordenen godkendt. 
 
 
 
 
 
 
Punkt 02  Borgmesterens beretning 

Afgørelse 
Borgmesterens beretning taget til orientering med de faldne bemærkninger. 
 
 
 
 
 
 
Punkt 03  Beretninger fra udvalgsformænd 

Afgørelse 
Udvalgsformændenes beretninger taget til orientering med de faldne bemærkninger. 
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Punkt 04 Qeqqata Erhvervsrådets orientering om aktiviteter for 3. kvartal 2011 

Journalnr. 01.07.10 

Baggrund 
I henhold til servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og Qeqqani Inuussutissarsiornermut 
Siunnersuisoqatigiit (QIS, Qeqqata Erhvervsråd) er QIS forpligtiget til at udarbejde en status for 
selskabets arbejde ved hvert kvartals afslutning. 
 
Regelgrundlag  
Servicekontrakt mellem Qeqqata Kommunia og QIS for 2011, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 
24. februar 2011.  
 
Faktiske forhold 
 
Generelt: 
3. kvartal 2011 blev benyttet til sommerferie for de fleste ansatte, hvorfor aktiviteterne har været 
mindre end de tidligere kvartaler. 
Der var fysisk bestyrelsesmøde i Maniitsoq den 5. september 2011, i forbindelse med Alcoa seminar 
som Qeqqata Kommunia sammen Landstyremanden for Erhvervs- og Turisme afholdte. Bestyrel-
sesmedlemmerne var meget tilfreds med det program der var lagt i forbindelse med bestyrelsesmødet.  
Opstart af erhvervsplan 2012 – 2016 blev forelagt bestyrelsen, hvor satsningsområderne blev 
godkendt. 
Der blev afholdt møde med Landstyremanden, der var virksomhedsbesøg, og ikke mindst seminar 
om Alcoa. 
Senere på ugen rejste direktøren til København, for at mødes med projektleder Peter Evaldsen, til 
årlig iværksættermesse i København, for at danne inspiration til kommende aktiviteter som 
erhvervsrådet vil arrangere hen på efteråret, primo 2012. Der var deltagere fra andre kommuner i 
Grønland. Se i øvrigt rapportering fra Sisimiut september. 
 
21. og 22. september var der Joining Forces konference i Nuuk, hvor direktøren deltog. Denne 
konference dannede inspiration til forberedelserne til den kommende olieefterforskning uden for 
Sisimiut. Der blev dannet netværk, samt starten til en form for ”house og Petroleum”, hvor uddan-
nelse om sikkerhed m.m. kunne have til huse.  
 
Sisimiut: 
JULI 

- Møde i Taseralik bestyrelse 
- Møde i Sivdleq bestyrelse 

 
Rådgivninger 
Sisimiut 2 
 
AUGUST 
Møde med svensk handelsdelegation, hvor der bl.a. var deltagelse ved den svenske handelsminister 
Ewa Björling og svensk ambassadør i Danmark Inga Eriksson Fogh. Der var en god tilslutning til 
mødet fra erhvervslivet i Sisimiut. 
 
Der indkommer løbende spørgsmål fra udlandet om kommende Arctic Circle Race i marts 2012, og 
disse bliver besvaret indenfor 1-2 dage. Antallet af folk der besøger ACR´s hjemmeside ligger mellem 
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1200 og over 2800 hver eneste dag. Da der var flest var der 3421 besøgende på én dag. På lidt iver 2 
måneder var der 100.000 besøgende, så man kan kun konkludere at ACR er vidt berømt rundt 
omkring i verden. Til sammenligning bliver European Uniun of Cross-country Skiing Maratons 
hjemmeside besøgt af ca. 1000 om dagen. GODT GÅET ACR!! 
 
Forslag til indholdet af kommunens erhvervsplan for 2012 bliver løbende arbejdet på fra de enkelte 
medarbejdere. Hver medarbejder kommer med sine ideer til planen, der så bliver indarbejdet og 
præsenteret både for erhvervsrådets bestyrelse og de kommunale politikere og embedsfolk. 

 
Rådgivninger 
Sisimiut 1 
 
SEPTEMBER 
Deltagelse i Iværk&Vækst i Forum Copenhagen. Arrangementet blev afholdt den 9. – 10. 
september 2011og blev åbnet af Eksportambassadør i Kina Ritt Bjerregaard. Hun orienterede bl.a. at 
Kina kører på højeste gear, hvad høj uddannelse og erhvervsliv angår. De kinesiske studerende 
mener at Europa er meget langsom, og tager helst højere uddannelse i USA. De dovne tager uddan-
nelse i Europa. 
Kina oplever stor økonomisk vækst der gør, at man med de rette elementer kan lave samhandel til 
mange penge og arbejdspladser. 
 
Eksportrådet kan arrangere møderækker med potentielle importører/købere rundt omkring i verden, 
hvor man selv kun betaler for rejsen. 
 
Under sit oplæg om “Sult efter vækst” nævnte Anders Hoffmann, fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, 
at intensiv træning fra barnsben giver udbytte senere i livet. I følge ham kræves der 10.000 
træningstimer for at blive rigtig god (4 timers træning om dagen = ca. 1.000 timer pr. år). 
 
 Når man søger nye markeder er det alt afgørende at man rammer hovedmarkedet, så man får 
grundlag for at konsolidere økonomien i et stabilt marked, i stedet for at man gør sig i ustabile og 
svingende markeder. 
 
Direktøren for Ejerlederne Hans Jørgen Dalum gjorde opmærksom på, at iværksætterne kunne søge 
om EU microlån på 25.000 €. Spørgsmålet for Grønland er, om vi også er indbefattet af muligheden 
via samarbejdsaftalen med EU, eller via rigsfællesskabet. 
 
Under messen blev der også lejlighed for at mødes med konsulenter fra Qaasuitsup Kommunia og 
Sermersuup Kommunia, hvor begge kommuner bl.a. gav udtryk ønsket om større samarbejde 
indbyrdes for at styrke hinandens svagheder samt andre samarbejder til alles bedste.  Der kan f.eks. 
være henvendelser til det offentlige i fællesskab for fælles mål for erhvervsudvikling. Nogle efterlyste 
også det videre forløb af Vækshjul kurset, hvor der skulle være opfølgning men som endnu ikke er 
sket. 
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Møde i den kinesiske ambassade. Mødet var uformelt og er nærmest genbesøg efter ambassadens 
ønske, da vi har haft besøg fra ambassaden i 2009. Dette kunne gennemføres i forbindelse med 
deltagelse på iværksættermesse i Forum Copenhagen. På mødet deltog Pollas Lyberth og Peter 
Evaldsen, erhvervsrådet. 
 
Mr. Han Xiaodong gjorde opmærksom på messen China Fisheries and Seafood Expo 2011 der 
afholdes i Kina fra 1. – 3. november, og opfordrede os til at deltage hvis vi fandt messen interessant. 
Man kan indhente oplysninger om diverse selskaber i Kina via internettet, og via national fiskeri-
sammenslutningens hjemmeside. 
 
Grønlandske virksomheder har mulighed for at få deres hjemmesideadresse med på ambassadens 
egen hjemmeside mod betaling. Så vil enhver der kommer ind på ambassadens hjemmeside kunne 
klikke ind på de grønlandske virksomheders hjemmeside. 
 
Ønsker man at komme ind på det kinesiske marked er man nødt til at tænke i stor skala. De største 
selskaber har større chance for at komme ind på markedet, hvor der er meget stort marked med god 
økonomi. 
 
Kinesiske investorer er altid på udkig efter spændende projekter de kan poste penge i, f.eks. i on– og 
offshore projekter, indenfor seafood samt andre områder. Har man et konkret projekt har man 
mulighed for at indhente hjælp og rådgivning på den kinesiske ambassades handelsafdeling. 
Han mente at turismen har en mulighed for at kunne tiltrække folk fra Kina pga Grønlands eksotiske 
oplevelsestilbud. 
Fra vores side blev der informeret om kommunens erhvervsområde, om diamantminen og den 
lukkede oliven mine, om Alcoa projektet og byens elforsyning via vandkraft m.m. 
 
Det viste sig, at Mr. Han Xiaodong havde besøgt Østgrønland, og var meget betaget af det han 
oplevede, og ønsker at se mere af Grønland. Han skal muligvis til Nuuk næste sommer. Så hvis turen 
bliver en realitet vil han også besøge Sisimiut. Så han vil kontakte os hvis han kommer på besøg, og 
han blev lovet et godt program hvis han kommer. 
Han fandt dog priserne meget høje på fly og hotel. Han fik udleveret en turistbrochure fra Qeqqata 
Kommunia med DVD som han næsten ikke kunne vente med at skulle se. 
 
Møde med Husky Energy. Husky Energy regner med at skulle prøvebore vest for Grønland i 2013. 
I den forbindelse er Captain Scott Brown, Marine & Logistics Manager, på rundrejse for at under-
søge mulige supply havne, hvor de kan have deres base. 
 
Deres behov er 5000 – 8000m2 areal til opbevaring af diverse materiel. Med hensyn til deres tunge 
materiale skal placeringen være så tæt på lossestedet som muligt, da det er meget tidskrævende at 
flytte de tunge materielle. Det siger også sig selv, a de skal have en mobilkran der kan løfte meget 
tunge ting – kapacitet på 15 – 20 ton? 
Ud over det har de 40-50 containere de skal håndtere. 
 
I sæsonen hvor de kan prøvebore vil der være stort tryk på. Scott regner med at sæsonen vil vare fra 
juni til september dog uden at kunne sige noget bestemt nu. 
De regner med at skulle flytte 40 medarbejdere 3 gange om ugen. I tilfælde af at mandskabet ikke 
kan komme videre ud af byen, skal der også være kapacitet til at kunne huse folkene på hotel o.l. Og 
hvis Husky Energy beslutter sig for at have Sisimiut som supply havn, vil de få behov for 1-2 huse til 
ca. 5 medarbejdere. 
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Deres skibe er på omkring 85-90 meter lange, og de skal have stor prioritet på havnen, da deres 
sæson er kort og tid koster penge. Skibene skal have 4-5 meters dybde, så dette er ingen hindring 
hvis de skulle vælge Sisimiut som supply base, hvor mindste vanddybde er 7-8 meter ved nuværende 
atlantkaj. 
 
Husky Energy til også have behov for at blive forsynet med fuel til skibene hele tiden, og Polar Oil 
oplyste at de havde stor lagerkapacitet til brændsel, så de vil være i stand til at kunne opfylde 
behovet fra Husky Energy. Det er også muligt at levere fuel fra skib til skib. 
 
I starten vil Husky Energy have behov for mandskab der kan betjene kran, trucks m.m. Men der er 
specielle sikkerhedskrav til dem der måtte ønske sig at levere mandskab o.l. til selskabet. Det er 
noget de lokale firmaer kan begynde at arbejde på, hvis de vil blive en del af leverandører til Husky 
Energy af den ene eller andet art. 
Selskabet regner med at skulle have et mandskab på omkring 1000-1200 mand pr. sæson. 
 
Etapeplanen for havneudvidelse i Sisimiut blev fremvist under mødet, hvilket fangede Scott´s 
opmærksomhed, ligesom der blev orienteret om hvor skibene kunne forankre og hvor mange ad 
gangen. Fra kommunens side blev det sagt, at hvis og såfremt der var et selskab der på forhånd gave 
udtryk for at ville leje et havneområde ved f.eks. etape 1 løsningen, vil de fremskynde arbejdet med 
at få udvidet havnen i Sisimiut. 
Her blev der f.eks. fremvist området ved fiskefabrikken (område 1 i havneudvidelsesplanen), hvor 
der kunne blive et område på 10.000-12.000 m2 oplagsareal, nemme indhegnings- og sikringsfor-
hold, let adgang til bunkring (olieledning ligger ind over arealet og skal omlægges), vanddybde 
omkring 10-11 meter. 
 
Her blev det også fremvist hvordan etape 3 ville komme til at se ud med en næsten 200 meter lang 
kajkonstruktion. 
Her blev det også fremvist hvordan den igangværende vejomlægning ville give mulighed for at 
anvende parkeringsområdet (nuværende) til containeroplæg. 
Her blev det også fremvist hvordan bunkring af vand og olie fungerer i dag fra flere stationer på 
havneområdet. Det blev samtidig oplyst, at olietank-kapaciteten for solarolie er 25.000 m3, at 
tankskibe, som leverer olieforsyningen er de sædvanlige store oceangående skibe og ikke som f.eks. i 
Aasiaat, små skibe, som leverer olien. Bunkring på vand er også en mulighed. 
 
Af andre aktiviteter var der bl.a. 

- Møde i Sivdleq bestyrelse 
- Salg af ACR varer under byfest 
- Møde og forberedelser for deltagelse i DanFish 
- Erhvervsudviklingsmøde 
- Løbende arbejde med ACR opgaver 
- Møde i ACR bestyrelse 
-  

Rådgivninger 
Sisimiut 3 
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3. kvartals 2011 afrapportering af Erhvervsrådets aktiviteter i Maniitsoq 
 
Juli 
Erhvervsudvikling, hovedaktiviteter 

Sommerferie 
Arctic Business Networks vedr. udbygning af samarbejde 
Planlægningsmøde vedr. Maniitsoq Greens 
Møde med arkitektfirmaet BIG på Nørrebro i Danmark 
Møde med MyAdvice i Danmark 
Møde med Ingeniør Thomas Lassen i Danmark 
 

Iværksætteri  0 personer 
 

August 
Erhvervsudvikling, hovedaktiviteter 

School entrepreneurship across borders 
EUG-møde vedr. EP12-16 
Møde i turistarbejdsgruppen 
Maniitsoq Greens arbejdsgruppe om afdækning af muligheder for projektet. 
Planlægning af Bestyrelsesmøde i Maniitsoq. 
Div. møder vedr. lokaler til erhvervskontor i Maniitsoq. 
Martin S. Christensen (Sermersooq Kommune) om udnyttelse af tang og kvote tildeling. 
Forberedelse til Alcoa møde i Maniitsoq. 

 
Iværksætteri  2 personer 

 
September 
Erhvervsudvikling, hovedaktiviteter 

- Bestyrelsesmøde og rundvisning af bestyrelsen i Maniitsoq 
- Møde i bydelsgruppen. 
- Alcoa seminar 
- Møde i turistarbejdsgruppen 
- Maniitsoq Greens arbejdsgruppe om afdækning af muligheder for projektet. 
- EUG-møde vedr. EP12-16 
- Besøg af Journalist Sidsel Hjelmer fra det Norske Fagbladet. 
- Møde med Michael Binzer, vedr. forringelse af beflyvningen til Maniitsoq. 
- Produktudvikling i Atammik, tørret fiskeprodukter 
- Grønlandsbanken vedr. energioptimering. 
- Produktudvikling vedr. bedre udnyttelse af moskusuld (Evald Thybo) 
- Arctic Business Networks  
- Greenland Development, gennemgang og status på Alcoa-Projekt (Nivi Grønvold). 
- Projekt vedr. ”Superbræt” i Maniitsoq (privatisering m.m.). 
- Projekt ”vandrekort” sammen med efterskolen og borgergrupperne i Maniitsoq. 
- Skurmøde med Fisker/fangerne 
- Erhvervsmøde om EP12-16. 

 
Iværksætteri  3 personer 
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3. kvartals afrapportering af turismeudviklingsaktiviteter  
 

Juli 
- Kampagneadministration, Rough. Real. Remote. filmserien 

 
(Ferie) 
 
August 

- ATWS forberedelser inklusive session præsentationer 
- Produktion af fysiske markedsføringsmaterialer til DanFish og ATWS 
- Videreudvikling af destinationens temahjemmesider 
- Rådgivning af to iværksættervirksomheder 
- Samarbejde med GTE om TG4NP EU projekt  

 
September 

- Produktion af http://blog.arcticcircle.gl inklusive afrapportering på Social Media in the Wild 
projektet 

- Kvantitativ dataindsamling og dataformidling af resultater fra Social Media projektet 
- Branchenyhedsbrev 03 – 2011 
- Produktion af erhvervsplan 2012+ og handlingsplan 2012 
- Afslutning af projektet med vinterspor langs Kangerluarsuk Tulleq 
- Seminar med Selvstyret om fremtidens nationale turismestrategi 

 
Økonomiudvalgets behandling af sagen  
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning på sit møde den 2. december 2011. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse  
Taget til orientering. 
 
Bilag 
Ingen  

http://blog.arcticcircle.gl
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Punkt 05 Qeqqata Erhvervsrådets orientering om aktiviteter i 4. kvartal 2011 

Journalnr.01.07.10 

Baggrund 
I henhold til servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og Qeqqani Inuussutissarsiornermut 
Siunnersuisoqatigiit (QIS, Qeqqata Erhvervsråd) er QIS forpligtiget til at udarbejde en status for 
selskabets arbejde ved hvert kvartals afslutning. 
 
Regelgrundlag  
Servicekontrakt mellem Qeqqata Kommunia og QIS for 2011, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 
24. februar 2011.  
 
Faktiske forhold 
1. kvartals afrapportering af Erhvervsrådets aktiviteter 
 
OKTOBER - SISIMIUT 
I oktober havde Erhvervsrådet møde med norsk delegation bestående af folk fra Udenrigsdeparte-
mentet, Den norske ambassade i København, Fornying Administration og Kirkedepartementet, Olie- 
og Energidepartementet, Sametinget samt fra andre områder. Erhvervsrådets næstformand Jørn 
Hansen fortalte om erhvervsrådets arbejde overfor delegationen samt aktuelle emner. Der var også 
oplæg fra delegationen. Fra begge fronter var der ønske om tættere kontakt med hinanden i fremti-
den. 
 
Fra den 3. – 6. oktober deltog erhvervsrådets forretningsudvalg sammen direktøren på en informa-
tionsrejse til Island om Alcoa, som var arrangeret af GD sammen Qeqqata Kommunia. 
deltagelsen havde til formål at repræsentanter fra erhvervslivet i Maniitsoq, skulle mødes med det 
omkringliggende erhverv i Island, om hvilke erfaringer de havde i forbindelse med opførelsen af 
alumiumssmelteriet i Øst Island.  
Foruden forretningsudvalget, deltog 2 erhvervsfolk på egen regning på informationsrejsen. 
 
Der blev afholdt international fiskerimesse DanFish i Aalborg fra 12.-14. oktober 2011. Erhvervs-
rådsformand, direktør i erhvervsrådet samt projektlederen deltog på messen sammen med repræ-
sentanter og ansatte fra Qeqqata Kommunia. 
Der blev uddelt masser af brochure til de mange besøgende på standen, hvor der var smagsprøver af 
store rejer, røget laks og tørret moskus. Forskellige film blev fremvist på DVD til stor glæde for de 
mange besøgende.. 
Som trækplaster var der også arrangeret konkurrence for de besøgende, hvor de skulle besvare 3 
spørgsmål der vedrører Qeqqata Kommunia. Hovedpræmien var en rejse for to til Qeqqata 
Kommunia. Spørgsmålene gav anledning til mange spørgsmål om Qeqqata Kommunia og Grønland. 
Der var ingen tvivl om at der i mange hjem blev samtaleemnet Sisimiut/Maniitsoq i disse dage. 
Så godt som alle stande i DanFish blev besøgt bl.a. med henblik på profilering af kommende Polar 
Fish 2012. Der blev afholdt et par gode møder med ledelsen af DanFish omkring arrangementet af 
fiskerimesse i Sisimiut PolarFish 2012. 
 
Den 28. oktober 2012 deltog ansatte i Erhvervsrådet i Sisimiut, til et temadagsmøde om iværksæt-
teri. Mødet var arrangeret af Selvstyrets erhvervsdepartement. 
 
I slutningen af oktober var ansatte i Erhvervssekretariatet med i en direkte landsdækkende radioud-
sendelse om erhvervssekretariatets arbejde samt aktuelle emner. 
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OKTOBER – MANIITSOQ 
Erhvervsudvikling, hovedaktiviteter 

- Produktudvikling i Atammik, tørret fiskeprodukter 
- Grønlandsbanken vedr. energioptimering. 
- Produktudvikling vedr. bedre udnyttelse af moskusuld (Evald Thybo) 
- Projekt vedr. ”Superbræt” i Maniitsoq (privatisering m.m.). 

Islandstur med bestyrelse til Alcoa 
EUG-møde vedr. erhvervsplan 
Møde med arkitektfirmaet BIG i Maniitsoq 
Møde med MyAdvice i Nuuk og Maniitsoq 
Møde med Ingeniør Thomas Lassen i Maniitsoq 
Møde med Susanne Kristensen, Brugsen i Nuuk om Maniitsoq Greens 
Møde med Pisiffik i Nuuk vedr. Maniitsoq Greens 
Møde med Permagreen, Preben Kold, vedr. Maniitsoq Greens 
Møde med Qeqqata Kommune, Laust Løgstrup vedr. svømmehal og drivhusprojekt. 
Div. møder med arbejdsgruppen vedr. ”Superbræt” i Maniitsoq. 
Div. møder med efterskolen om samarbejde mellem brættet og skolefabrikken. 
Rådgivning af Arctic Waves om overtagelse af bygninger. 
Aftenmøde om energioptimering på Hotel Maniitsoq. 
Informationsmøde hos Tele-Greenland. 
Forretningsudvalgsmøde i Maniitsoq 

 
OKTOBER - TURISME 

- Branchenyhedsbrev 04 - 2011 
- Samarbejdsmøder med dansk turoperatører i København 

o To selskaber har som følge af besøget sat nye ture op til regionen (1 til Sisimiut og 1 til 
Kangerlussuaq) 

- Adventure Travel World Summit 2011 
- Business-2-Business møder i hele regionen med Anders Stenbakken 
- Sparring med og praktisk bistand til Erhvervsdepartementet og GTE med overordnede 

strategiske linjer på den nye nationale turismestrategi 
 

Rådgivninger – oktober, for hele Qeqqata Kommunia 
Sisimiut 2 
Maniitsoq 3 
 
NOVEMBER - SISIMIUT 
I november blev der udarbejdet et nyt og aktuelt virksomhedsliste, da der var gået flere år siden den 
sidste blev lavet. Listen vil blive løbende opdateret. Erhvervssekretariatet har også udarbejdet en liste 
over virksomheder i Kangerlussuaq. Den blev sendt til servicebutikken i Kangerlussuaq der skal 
tjekke listen og evt. tilføje dem der mangler. Maniitsoq er også blevet anmodet om at lave en 
opdateret liste. 
En opdateret virksomhedsliste er meget vigtig når man hurtigt skal komme i kontakt med virksom-
heder, specielt når der kommer forespørgsler fra udlandet m.m. 
Erhvervssekretariatet holdt møde med Arctic Business Network´s nye sekretariatsleder i Grønland 
Birgit Gedionsen. 
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Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked indbyd til temadag/kursus omkring erhvervsfrem-
meindsatsen i slutningen af november i kommunens byrådssal. Emnerne var Ny erhvervsfremme-
struktur, Forretningsmæssig vurdering af ansøgninger samt sagsbehandling. Der blev fra Selvstyret 
oplyst at der vil blive udarbejdet en ny struktur, hvor nogle opgaver overgår fra det ene til det andet 
instans. 
 
Der er løbende forberedelses arbejder med hensyn til arrangement af PolarFish 2012 der afholdes i 
dagene 5. – 7. oktober.  Arbejdet sker i tæt samarbejde mellem kommunen, erhvervssekretariatet og 
Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC). Der blev også holdt møde med Idrætshallen i Sisimiut 
omkring udstillernes evaluering af forholdene sidste gang der blev afholdt messe her. Udarbejdet liste 
over potentielle udstillere fra Grønland, samt liste over potentielle besøgende er sendt til AKKC, så 
de kan sende brochure til dem. 
 
NOVEMBER – MANIITSOQ 
Erhvervsudvikling, hovedaktiviteter 

EUG-møde vedr. EP12-16 
- Møde i turistarbejdsgruppen  
- Produktudvikling i Atammik, tørret fiskeprodukter. 
- Maniitsoq Greens arbejdsgruppe.  
- Projektarbejdsgruppe vedr. ”Superbræt” i Maniitsoq (privatisering m.m.). 

Div. møder vedr. lokaler til iværksættere i Maniitsoq (Permagreen). 
- Skurmøde med Fisker/fangerne 

Møde med Sygehuset og Pegat om samarbejde imellem dem vedr. madlevering. 
Møde med Revisor Knud Oxenvad, vedr. samarbejde. 

- Erhvervsfremmemøde i Nuuk sammen med Eksportrådet.  
- Alcoa orienteringsmøde med erhvervslivet på Hotel Maniitsoq. 
- Aftenmøde vedr. svømmehal i Maniitsoq. 
- Virksomhedsbesøg i Maniitsoq. 
- Møde med Selvstyrets personale vedr. iværksætteri (Sisimiut) 
- Besøg i Sisimiut. 
- Møde hos KNI Kurt Lauritzen og Bent Møller. 
- Møde med BJ Enterprise, John Eliasen 
- Møde Pisiffik, Johnny og Per Steen Larsen. 
- Forretningsudvalgsmøde i Maniitsoq 

 
NOVEMBER – TURISME 

- Planlægning og gennemførelse af A Taste of Greenland presse event i København 
- A Taste of Greenland premiere event i Sisimiut 
- Planlægnings- og ansøgningsrunde til Rough Real Remote filmprojekt 2012 
- Produktion af indhold til greenland.coms regionale sider om Destination Arctic Circle 
- Udvikling af fællesregional synlighedsworkshop sammen med GTE til afholdelse i februar 

2012 
 
Rådgivninger – november, for hele Qeqqata Kommunia 
Sisimiut 5 
Maniitsoq 2 
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DECEMBER - SISIMIUT 
December måned var præget af juleferie m.m. 
Men der blev afholdt et bestyrelsesmøde den 28. december 2011, for at drøfte det færdige udkast til 
4 årige erhvervsplan. Den er nu sendt videre til kommunen for yderligere drøftelse og senere 
godkendelse.  
Oplæg til fornyelse af servicekontrakt med Kommunen og Selvstyret blev gennemdrøftet, og videre-
sendt til respektive instanser. 
Starten af november blev der afholdt møde med Piaareersarfiit, Artek, m.m. om erhvervsplanen. 
Hvor eleverne også blev involveret om deres syn på forskellige dele af erhvervsplanen. 
 
Gennemgang og sammenfatning af svarene fra eleverne Piareersarfiit i Maniitsoq om deres syn på 
erhvervsplanens dele. 
 
DECEMBER - MANIITSOQ 
Erhvervsudvikling, hovedaktiviteter 

- Forretningsudvalgsmøde i Maniitsoq 
- Oprettelse af andelsboligforening. 
- Møde med Panbo huse og Optimera 
- Møde med div. håndværkere 
- Bræt arbejdsgruppe om afdækning af muligheder for projektet. 
- EUG-møde vedr. EP12-16 
- Møde på kommunen om svømmehalsprojektet. 
- Møde med projektgruppen om renovering af brættet. 
- Arctic Business Networks  
- Greenland Development, Qeqqata Kommune om gennemgang af Islandsturen. 
- Møde i Svømmehalsgruppen. 
- Erhvervsmøde om EP12-16. 

 
DECEMBER – TURISME 

- Branchenyhedsbrev 05 - 2011 
- Fællesmøde i Kangerlussuaq om forvaltningsplanen 
- Udvikling og igangsætning af informationskoncept for Kangerlussuaq og det åbne land 
- Projektplanlægning 2012 
- Møder med trofæjagtaktører i Sisimiut angående skiltning, vandreruter og transportkorrido-

rer i Kangerlussuaq 
 
Rådgivninger – December, for hele Qeqqata Kommunia 
Sisimiut 9 
Maniitsoq 2 
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Direktionens bemærkninger 
Direktionen mener, at orienteringerne bør være lidt mere uddybende og ikke kun være i overskrifts-
form, så orienteringen kan give mening og i givet fald hvis der er resultater, at disse gøre synlige.  
 
Administrationens indstilling 
Administrationen indstiller til økonomiudvalget om at tage orienteringen til efterretning, dog således 
at QIS anmodes om at orienteringen uddybes mere og at resultaterne også synliggøres. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen  
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning på sit møde den 14. februar 2012. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til orientering. 
 
QIS anmodes om at orienteringen uddybes mere og at resultaterne også synliggøres. 
 
Bilag 
Ingen  
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Punkt 06 Redegørelse om henvendelse fra Itilleq vedr. midler til beskæftigelse  

Journalnr.  

Regelgrundlag  
Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. 
Serviceaftale mellem Grønlands Hjemmestyre og Sisimiut Kommune af 1. april 2006 om oprettelse 
og drift af Piareersarfik. Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008. 
 
Baggrund / Faktiske forhold 
Der er kommet en henvendelse fra Itilleq vedr. uforbrugte midler på konto 34 til Sarfannguat og 
Itilleq. Der er blevet spurgt om, midler på konto 34 kan bruges til beskæftigelse i forbindelse med 
julen. Fra arbejdsmarkedskontorets side er det blevet forklaret, at de midler, der er på konto 34, er 
midler til brug for indhandling af ferske skind, disse midler kan således ikke bruges til beskæftigelse i 
forbindelse med julen, uden at der søges om at bruge midlerne til andet formål. Lige nu er der samlet 
172.000,- kr. på kontoen for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, i det forventede indtægter til 
skindsystuen Natseq ved en fejl ikke er blevet fratrukket bevillingen inden overførsel af midler til 
arbejdsmarkedsydelsen. 
Hovedparten af besparelserne for 2011 blev hentet fra budgettet for beskæftigelsesfremmende 
foranstaltninger i bygderne, desuden er alle midler til beskæftigelses tiltag i Sisimiut omplaceret til 
arbejdsmarkedsydelserne.  
Der er i 2011 tilført arbejdsmarkedsydelsen ca. 2 mio. ved at lukke al beskæftigelsesfremmende 
aktiviteter i Sisimiut og hente besparelser på Piareersarfik området i Sisimiut og Maniitsoq.  
 
Arbejdsmarkedskontoret er opmærksom på, at der før har været midler, som blev brugt til julebe-
skæftigelse, men julebeskæftigelse er ikke med til at løse arbejdsløshedssituationen. Derfor er der 
mere vedvarende tiltag i gang for at få unge og voksne til at uddanne sig. 
 
Administrationens indstilling 
At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til redegørelsen og sender redegørelsen videre 
til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af: 

• at godkende redegørelsen.  
 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 30. november 2011 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen  
Økonomiudvalget tog redegørelsen til orientering på sit møde den 2. december 2011. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse  
Taget til orientering. 
 
Bilag 
Ingen 
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Punkt 07 Orientering om udvidelse af Sisimiut Havn 

Journalnr. 24.01.02 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 28. oktober 2011, at økonomiudvalget skulle være 
bygherreudvalg og Rambøll rådgiver ved. anlæggelse af Sisimiut Havn. 
 
Naalakkersuisut har efterfølgende overdraget den gamle skonnertkaj (molen) til kommunen og 
meddelt at der ikke skulle være problemer med at sammenbygge det eksisterende fiskeri og den nye 
kommunale havn. Kommunen har endvidere købt den gamle tank fra Royal Greenland for kr.1. 
 
Regelgrundlag  
Økonomiudvalget er som bygherreudvalg ansvarlig for de overordnede beslutninger vedr. udbuds-
materialet.  
 
Faktiske forhold 
Rambøll har efterfølgende undersøgt forholdene nærmere og udsendt udbudsmateriale. På grundlag 
af Rambøll og administrationens indstilling besluttede borgmesteren d. 21. december 2011 på vegne 
af økonomiudvalget, at der ikke spunses og udfyldes til bagareal på området mellem fiskerikajen og 
vejen.  
 
3 virksomheder/konsortier er blevet prækvalificerede, og det forventes, at alle 3 byder på opgaven, 
der har licitation d. 28. februar 2012. 2 af de 3 virksomheder/konsortier deltog på 1. site visit på 
havnen d. 11. januar 2012 2. site visit afholdes d. 8. februar 2012.  
 
Der er et positivt samarbejde med Grønlands Selvstyre om udvidelsen af havnen. Der forventes 
således i februar indgået en samarbejdsaftale mellem Selvstyret og Kommunen, og på administrativt 
niveau ses på forskellige muligheder for at bygge kajene sammen og forbedre forholdene til alles 
bedste. 
 
Udbudsmaterialet opererer med 10 meter vanddybde, så den er forberedt til større skibe i forhold 
atlantkajen, der har en dybde på 8 meter. Desuden er der en option/mulighed for at få afleveret kajen 
med betonbelægning. Da fristen for aflevering er 1. maj 2013, er den vanskelige opgave at færdig-
gøre opgaven med belægning, da det dels skal udføres som vinterarbejde, dels bør underlaget have 
mulighed for at sætte sig. Der kan derfor muligvis forventes en høj pris på belægning, og det bør i 
det videre forløb overvejes, om havnen kan vente med belægning til senere i 2013, når underlaget har 
sat sig. 
 
Udbudsmaterialet indebærer ikke, at der anlægges duc alber vest for havnen. Disse vil formentlig 
være nødvendige, hvis meget store krydstogtskibe og lignende skal ligge til kaj. Det skal i den videre 
proces undersøges om disse skibe vil anløbe Sisimiut, og i hvor stor omfang. Det kan blive relevant 
at anlægge 1 eller 2 duc alber på et senere tidspunkt, hvis havnen skal anvendes af meget store skibe.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det forventes stadigt, at licitationen i februar kan holdes indenfor de afsatte midler til opgaven. 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at projekteringen foregår under et betydeligt tidspres, men at det 
under omstændighederne håndteres meget fornuftigt af såvel Rambøll som egen organisation. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalget tog orientering til efterretning på sit møde den 7. februar 2012. Mulighe-
den for flydende bølgebryder undersøges i det videre forløb. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.  
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning på sit møde den 14. februar 2012. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til orientering. 
 
Bilag 
1. Borgmesterbeslutning af 21. december 2011 om Udbudsmateriale vedr. udvidelse af Sisimiut 

Havn 
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Punkt 08 Orientering om Forvaltningsplan for Kangerlussuaq 

Journalnr. 16.08 

Baggrund 
Forvaltningsplan for Kangerlussuaq blev godkendt og udsendt af Grønlands Selvstyre i juni 2011. 
Forvaltningsplanen var udarbejdet af Selvstyret og kommunen igennem et længere samarbejde, der 
strakte sig helt tilbage til 2003. 
 
Der blev afholdt opfølgningsmøde mellem Selvstyrets og kommunens administrationer om forvalt-
ningsplanen i Kangerlussuaq d. 29.-30. november 2011.  
 
Regelgrundlag  
Forvaltningsplanen omhandler det åbne land omkring Kangerlussuaq i bred forstand, hvorfor det 
kommer i berøring med en række forskellige love, bekendtgørelser og forordninger.  
 
Således er der kørselskorridor, natur og miljøforhold, fiskeri- og fangst, turisme, råstofområdet, 
erhvervsudvikling, m.m.  
 
Ligeledes internt i kommunalt regi er der berøring med forskellige områder og fagudvalg.  
 
Faktiske forhold 
Selvstyret var repræsenteret på mødet med 4 departementer: 
Departementet for Indenrigsanliggender, Miljø og Natur, der har det overordnede ansvar i Selvstyret 
for forvaltningsplaner.  
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, der har ansvaret for fiskeri, jagt, fangst i området 
herunder delvist trofæjagt. 
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, der har ansvaret for erhvervsudviklingen og især 
aluminiumsprojektet og turisme, herunder trofæjagt. 
Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, der har ansvaret for landsplanlægningen og indtil 
1. januar 2011 havde ansvaret for arealtildelinger i det åbne land og dermed hytterne.  
Desuden deltog Departementet for Kultur delvist som observatør, idet der samtidigt blev holdt møde 
om UNESCO verdensarvsprojekt i Qeqqata Kommunia. 
Endvidere deltog jagtbetjentene og politiet. 
Fra kommunen deltog kommunaldirektør og økonomi, teknik- og miljødirektør, planchef, areal- og 
byggesagsafdelingsleder, fiskeri- og fangstkonsulenterne og Servicecentret i Kangerlussuaq. 
 
Forvaltningsplanen er overordnet meget tilfredsstillende, og får positive ord fra både myndigheder og 
alle de mange interessenter i forhold til det åbne land i Kangerlussuaq. Men Selvstyret og Kommunen 
har ikke fået implementeret alle delene i forvaltningsplanen, hvorfor der var behov for et 
opfølgningsmøde. Opfølgning på disse dele var i centrum på mødet. 
 
Der blev endvidere også mulighed for at høre forskellige interessenter, herunder afholdelse af 
borgermøde i Kangerlussuaq. Overordnet set blev det bekræftet, at forvaltningsplanens indhold er 
meget fornuftigt, men at det kniber med at gennemføre tiltagene fra myndighedernes side. Ligeledes 
er der problemer med overholdelse af lovgivningen fra enkelte brugere.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der var enighed mellem administrationerne i Selvstyre og Kommune, at der skulle gøres en større 
indsats på at gennemføre forvaltningsplanen samt ikke mindst oplyse om forvaltningsplanen. Det blev 
således besluttet, at: 
 

1. Der skal udarbejdes informationsmateriale til lokalbefolkningen, fangere og 
trofæjagtsoperatører fra kysten og udefrakommende turister  

a. første pjece er udarbejdet og kan nu ses i Kangerlussuaq og på kommunekontorerne i 
kommunen 

b. anden pjece forventes klar til sommersæsonen 
c. skiltning og oplysning i det åbne land skal forbedres, det forventes at dette er klar til 

sommer 
2. Der skal strammes op på tilsyn med ulovligheder  

a. der er igangsat et koordineret samarbejde mellem politi, fangstbetjente og kommunens 
areal- byggesagsafdeling 

b. fiskeri- og fangstafdelingen i selvstyret undersøger lovgrundlaget for kommunale 
jagtbetjente 

c. det klargøres at jagtfrit område omfatter al jagt 
3. Der skal skabes klarhed over kørespor 

a. der gives generel dispensation i 2012 til vinterkørsel på Fjordisen og i Ørkendalen men 
ikke til Aasivissuit 

b. der forventes en ny kørselsbekendtgørelse i løbet af 2012, så kommunen inden 2013 
kan indarbejde kørselskorridorer i kommuneplanen 

c. der forventes indarbejdet et fysisk kørespor fra Tatsip Ataa til Tasersuaq men ikke fra 
Kellyville til Aasivissuit 

4. Der arbejdes videre med koncessioner på trofæjagt 
a. der forventes lovgivning herom i løbet af 2012 i stil med lovgivningen på lystfiskeri fra 

2011 
b. der skabes overblik over trofæjagtoperatørerne 

 
Der var ikke enighed om nødvendigheden af, at delårs frede rensdyrkælvningsområdet nord for 
køresporet/vejen til Indlandsisen. Dette var baggrunden for opstarten af planerne med forvaltnings-
planen i 2003, og er indarbejdet i forvaltningen. Selvstyrets repræsentanter mener ikke, at det er 
nødvendigt, mens kommunen og interessenter fortsat finder det meget væsentligt. Kommunen 
afventer notat fra Selvstyret om baggrunden herfor.  
 
Endvidere har det vist sig, at Selvstyret lige inden overdragelse af ansvaret for det åbne land til 
Qeqqata Kommunia udstedte flere arealtildelinger til hytter omkring Kangerlussuaq. Dette er sket på 
baggrund af forvaltningsplanen, hvilket den kommunale administration ikke umiddelbart mener, var 
hverken korrekt eller hensigtsmæssigt. Desværre er det ikke muligt at tilbagetrække arealtildelinger, 
der allerede er tildelt.  
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at det er væsentligt, at Selvstyret og Kommunen får gennemført 
de forventede tiltag i overensstemmelse med Forvaltning for Kangerlussuaq.  
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Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalget tog orientering til efterretning på sit møde den 7. februar 2012. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tager orienteringen 
til efterretning.  
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. februar 2012, at det skal undersøges om, hvorvidt 
man i f. m. høringen har rettet henvendelse til brugerne af Tatsip Ataa samt bygdebestyrelsen 
Kangaamiut, idet der derfra til Tasersuaq er færdsel med firehjulede om sommeren. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til orientering. 
 
Qeqqata Kommunia ønsker at der udføres bedre tilsyn. 
 
Bilag 
1. Forvaltningsplan for Kangerlussuaq 
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Punkt 09 Orientering om jagtfrit område omkring Kangerlussuaq 

Journalnr.  

Baggrund 
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har d. 28. december 2011 sendt spørgsmålet om det 
jagtfrie område i Kangerlussuaq også omfatter jagt på småvildt så som harer og ryper. Høringsfristen 
er 10. februar 2012. 
 
Regelgrundlag  
Den 20. juli 2006 blev vedtaget en Formandsbeslutning om, at et område omkring Kangerlussuaq 
friholdes for jagt. Dette var blevet foreslået af daværende direktorater af hensyn til de rekreative- og 
turistmæssige interesser. 
Bilag: Formandsbeslutning 72/2006, s. 6, linje 36.  
 
Faktiske forhold 
I forbindelse med forvaltningsplan blev der af både jagt- og fiskeribetjente og fangere spurgt om det 
jagtfrie område i Kangerlussuaq også omfatter småvildtjagt. 
 
Et jagtfrit område ved Kangerlussuaq har eksisteret i en længere årrække. I forbindelse med 
udarbejdelse af forvaltningsplanen blev det jagtfrie område rykket længere mod syd. Dette havde to 
hoved formål.  
 
Dels blev der åbnet for nemmere adgang for lokalbefolkning til jagt lige nord for Kangerlussuaq, 
hvor der nu er direkte adgang til jagt på såvel større dyr (moskusokser og rensdyr) som småvildt 
(harer og ryper). 
 
Dels blev det jagtfrie område omkring TACAN, hvor turistoperatører gennemfører moskusoksefoto-
safariture bedre beskyttet mod både almindelig jagt og krybskytteri.  
 
Krybskytteri har været et stort problem ved TACAN, og det har i flere perioder ikke været moskus-
okser i området til trods for, at der ifølge populationsopgørelserne er masser af moskusokser i 
Kangerlussuaq området. 
 
Hele arbejdet med forvaltningsplan er opstartet som følge af, at Sisimiut Kommune og efterfølgende 
Qeqqata Kommunia har arbejdet for et deltidsfredet rensdyrkælvningsområde tæt på Indlandsisen. 
Dette område har været jagtfrit i en periode nu, men Selvstyret ønsker fortsat ikke at delårsfrede 
området. Dette område er også omfattet af det jagtfrie område, og fremgår endvidere af kommunens 
regler vedr. brug af køresporet til Indlandsisen.  
 
Det jagtfrie område omfatter således hovedsagligt et område langs det store vejsystem. Primært mod 
syd, hvor turistoperatørerne har deres primære moskusoksefotosafariture. Sekundært mod 
Indlandsisen, hvor turistoperatørerne tilbyder Indlandsisture men samtidigt får mulighed for at se dyr.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
En åbning af det jagtfrie område for småvildt vil dels medføre mere færdsel i området, hvilket i sig 
selv vil medføre, at der bliver både mindre småvildt men også større dyr. Desuden vil det være i 
direkte modstrid med kommunens interesser for at delårsfrede et rensdyrkælvningsområde tæt på 
Indlandsisen.  
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En åbning vil endvidere medføre tvivl om regler og utvivlsomt føre til mere krybskytteri. Jagt- og 
fiskeribetjentene vil få svære ved at afvise jægere i området, når der nu godt må jages. De hidtidige 
klare regler vil blive vanskelige at forstå og overholde.  
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at en åbning af det jagtfrie område i Kangerlussuaq til at omfatte 
jagt på småvildt vil være i direkte modstrid med det lange arbejde med forvaltningsplanen. Hele idéen 
med forvaltningsplanen er at inddele områder til forskellige formål. De forskellige interesser er oftest 
i modstrid med hinanden. 
 
I et forholdsvis lille område mod syd og mod øst har turisme- og rekreative formål ekskl. jagt været 
prioriteret, mens natur- og jagtinteresser har været prioriteret i resten af området. Gøres hele 
området nu til jagtområde, kan det få negative konsekvenser for turismen og hele arbejdet med 
forvaltningsplanen. Det vil være besynderligt, at kommunen både arbejder for et område skal delårs-
frede og samtidigt åbne det for småvildtjagt. Det samme kan siges om området ved TACAN og 
vandsøen, hvor kommunen arbejder for at oplysningsniveauet, så den ulovlige jagt minimeres.  
 
Der var enighed blandt administrationerne på opfølgningsmøde i Kangerlussuaq om forvaltnings-
planen d. 29.-30. november 2011, at det vil være hensigtsmæssigt med en klar fordeling mellem 
jagtfrit og ikke-jagtfrit område. Især jagt- og fiskeribetjentene forudså problemer, såfremt det ikke 
er/blev tilfældet. 
 
Høringer 
Fiskeri- og fangstkonsulenten har gennemført høring af forslaget blandt følgende interesser: 
Kangerlussuaq bygdebestyrelse har besluttet at de tilslutter sig til forslaget vedr. åbning af 
småvildtjagt i de jagtfrie område i Kangerlussuaq. 
World of Greenland – Arctic Circle har udtrykt, at der ikke åbnes for jagt i det jagtfrie område ved 
Kangerlussuaq.  
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. februar 2012, at der ikke åbnes op for småvildtjagt 
i det jagtfrie område ved Kangerlussuaq 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til orientering. 
 
Bilag 
1. Jagtfrit område i Kangerlussuaq før og nu 
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Punkt 10 Orientering om Olielicenser ud for Qeqqata Kommunia 

Journalnr. 74.00.15 

Baggrund 
Råstofdirektoratet har udsendt nyt licenskort for Grønland af 16. januar 2011. 
 
Husky Energy har udsendt informationsmateriale om deres planer for sommeren 2012.  
 
Regelgrundlag  
Råstofområdet håndteres af Råstofdirektoratet, men inden der skal prøvebores, skal der laves 3-
partsaftaler mellem Selvstyret, Kommunerne og Licenshaverne 
 
Faktiske forhold 
Det bemærkes i det nye licenskort, at der er ansøgt nye licensområder ud for Qeqqata Kommunia. 
De nye licensområder markeret med rødt ligger i umiddelbar forlængelse af Cairns nuværende felter 
Lady Franklin og Atammik markedet med grønt.  
 
Specielt de to nordligste områder ligger tættere på Maniitsoq end Nuuk, og for det nordligste også 
tættere på Sisimiut end Nuuk. 
 
Det bemærkes i Huskys informationsmateriale, at de i sommeren 2013 vil undersøge 7 mulige 
brøndsteder. Heraf ligger 5 af de mulige brøndsteder i det sydlige licensområde, hvor Sisimiut er den 
tættest beliggende by.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det vil have betydelige økonomiske og administrative konsekvenser, såfremt Sisimiut eller Maniitsoq 
kan blive enten primær eller sekundær forsyningsbase ved olieprøveboringer ud for Qeqqata 
Kommunia. 
 
Huskys seismikundersøgelser sommeren 2012 forventes ikke, at have den store betydning i 2012, 
men kan selvfølgelig influere på de planlagte olieboringer i 2013.  
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at såfremt de nye licensansøgninger ud for Qeqqata Kommunia 
bliver godkendt, så kan det have den effekt, at der vil blive søgt endnu flere licenser i området ud for 
Qeqqata Kommunia. Endvidere bør kommunen igangsætte undersøgelser om Maniitsoq og Sisimiut 
kan blive primær eller sekundær havn for specielt to nordlige undersøgelsesområder 
 
Råstof- og Infrastrukturudvalgets behandling af sagen 
Råstof- og Infrastrukturudvalget tog orienteringen til efterretning på sit møde den 7. februar 2012. 
 
Råstof- og Infrastrukturudvalgets indstilling 
Råstof- og Infrastrukturudvalget indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager 
orienteringen til efterretning.  
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Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning på sit møde den 14. februar 2012. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til orientering. 
 
Bilag 
1. Råstofdirektoratets licenskort af 16. januar 2012  
2. Husky Energys informationsmateriale for 2012  
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Punkt 11 Orientering om tillægsbevilling til Skicenter 

Journalnr. 22.02.05 

Baggrund 
Ved udlicitering af skicentret i 2009 skal Igloo Mountain iht. Kontrakt have betaling af 1. rate 1. 
december. I 2010/2011 er hele den årlige kontraktsum, blevet bogført i regnskabsåret 2011. 
Iht. Kontrakt, skal skiaktiviteter starte 1/12. 
  
Regelgrundlag  
Entreprisekontrakt for Drift af skicentret i Sisimiut 
 
Faktiske forhold 
På grund af ovenstående bogføring, er hele årets budget brugt og der er derfor brug for en tillægsbe-
villing, for at betale 1. rate 2011/2012 sæson, med forfald primo december 2011.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
1. rate som normalt skal betales 1/12, lød sidste år på 616.463,00. Iht. Kontrakt, skal den indeksre-
guleres og vil derfor lyde på ca. 620.000,00. Dette beløb skal ekstraordinært tilføres konto 27-30-10-
12-00 så budgettet frem over vil passe til betalingsstrømmen. 
 
Direktionens bemærkninger 
(Til sager der skal videre til økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen skal direktionens bemærknin-
ger indhentes – overskriften slettes på øvrige sager) 
 
Administrationens vurdering 
Det vurderes nødvendigt at tilføre 620.000,00 iht. ovenstående, for at få tilpasset budget til 
betalingsstrøm. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. december 2011  
 
At der omplaceres kr. 500.000,00 fra konto 25-01-00-12-99 Diverse udgifter under Beredskabsom-
rådet, til konto 27-30-10-12-00. 
 
At konto 27-30-10-12-00 tilføres ekstra bevilling på kr.120.000,00 
 
Borgmesterens behandling af sagen 
Borgmesteren besluttede den 8. december 2011 på vegne af økonomiudvalget og kommunalbesty-
relsen,  
 
At der omplaceres kr. 500.000,00 fra konto 25-01-00-12-99 Diverse udgifter under Beredskabsom-
rådet, til konto 27-30-10-12-00. 
 
At konto 27-30-10-12-00 tilføres ekstra bevilling på kr.120.000,00 
 
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 
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Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning på sit møde den 14. februar 2012. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til orientering. 
 
Bilag 
Ingen 
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Punkt 12 Orientering om tillægsbevilling til Brandsektionering af Alderdomshjemmet i 
Sisimiut 

Journalnr. 06.02.01 

Baggrund 
I forbindelse med Willis og sikring af vores bygninger har OTM, SIS haft en licitation på udførelse af 
brandsektioneringen på alderdomshjemmet. Da udgiften ikke kan afholdes indenfor den givne 
bevilling søges en tillægsbevilling 
 
Regelgrundlag  
Ifølge kasse og regnskabsregulativet ’s afsnit om tillægsbevillinger skal aktiviteter, som vil medføre 
indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med årsbudgettet, bevilges af Kommu-
nalbestyrelsen. 
Enhver tillægsbevilling skal angive hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes (finansieres). Alle 
tillægsbevillinger skal inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 
fremsendes til udtalelse i Direktionen.     
 
Faktiske forhold 
OMF, SIS oplyser at udgiften for brandsektionen kan udføres af følgende virksomheder med de 
angivne priser: 
 
Gustav Hansen:                     kr. 442.650,- 
Amerloq byg:                         kr. 359.600 + 68.000= 427.600,- 
 
Forvaltningen anbefaler at det billigste tilbud anvendes  
OTM fraråder kraftigt at dette arbejde venter med at blive udført. Det er for det første et krav i 
forhold til Bygningsreglementet, og for det andet er det ældre, svage og sengeliggende personer det 
handler om. Det er derfor nødvendigt at redningsmandskabet skal kunne stole både på sektionering 
af væggene, men også på den tid man kan få før en evt. brand breder sig. 
På denne baggrund er det vigtigt at få udført dette arbejde snarest mulig, som også påpeget i 
rapporten fra Willis.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der søges et tillægsbevilling til plejehjemmets bygningsvedligeholdelse på 427.600,- kr. som finan-
sieres af kontoen for likvide aktiver  
 
Tillægsbevillingen tilføres konto 47-09-10-22-01 Bygninger og lokaler. 
Således at plejehjemmets samlet budget for 2012 bliver: 
 
Konto 47-09 
plejehjem  Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 
                      
Konto Kontonavn     (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)   (1000 kr) i % 

        
47-09 Alderdomshjemmet 15.151 442 15.593 0 15.593 0 
           

Ældreforsorg i alt 15.151 15.593 15.593 0 15.593 0 
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Direktionens bemærkninger 
Ingen bemærkninger. 
 
Administrationens vurdering 
OMF, sis vurderer at det er meget vigtigt at få dette arbejdet udført, da plejehjemmets indretning 
ikke på nuværende tidspunkt er i overensstemmelse med kravene i Grønlands bygningsreglement. 
Dette kom frem i forbindelse med Qeqqata Kommunia’s kortlægning af brandberedskabet i de 
kommunale institutioner. Dette arbejde er gennemført i et samarbejde mellem stabsfunktionen og 
Willis. 
 
Administrationens indstilling 
Forvaltningen indstiller at tillægsbevilling godkendes. 
 
Formanden for Familieudvalgets behandling af sagen 
Indstillingen blev godkendt den 23. januar 2012 af formanden for Familieudvalget. 
 
Borgmesterens behandling af sagen 
Borgmesteren besluttede den 23. januar 2012  på vegne af økonomiudvalget og kommunalbestyrel-
sen,  
 
at der gives tillægsbevilling på 427.600,- kr. til konto 47-09-10-22-01 Bygninger og lokaler i budget 
2012, som finansieres af kontoen for likvide aktiver.  
 
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning på sit møde den 14. februar 2012. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til orientering. 
 
Bilag 
Ingen  
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Punkt 13   Orientering nr. 4. vedrørende Projekt Folkeskoleudvikling 

Journalnr. 51.00 
 
Baggrund 
I forbindelse med Projekt Folkeskoleudvikling, som der fortsat arbejdes med, fremlægges hermed 
den færdige analyse af Qeqqata Kommunia’s skolevæsen for skoleåret 10/11 som den eksterne 
konsulent fra Inerisaavik har udarbejdet.  
Den eksterne konsulent fremlægger rapporten for Økonomiudvalget. 
 
Regelgrundlag   
Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om Folkeskolen. 
 
Faktiske forhold 
I analysen fremkommer konsulenten med en række anbefalinger for at forbedre styringen og kvali-
teten samt mindske udgifterne til Folkeskolen. 
Anbefalingerne omfatter bl.a.: 

- en undersøgelse af hele specialområdet og specialundervisningen 
- skoleinspektører og skolelederes overtid i byer og bygder skal justeres 
- der skal udarbejdes stillings- og funktionsbeskrivelser for lærere efter den enkelte skoles 

behov. 
- der skal udarbejdes ny Styrelsesvedtægt for skolerne 
- der skal gennemføres ledelsestilsyn i overensstemmelse med LTF 
- alle skoler skal udarbejdes årsberetninger ved årets udgang 

 
Styregruppen og arbejdsgruppen arbejder udover de nævnte områder med forebyggelse af restgrup-
pen som er de elever der afslutter Folkeskolen uden at gå videre i uddannelsessystemet. Denne 
gruppe er nu på over 60% og den højeste i landet. 
Skolebestyrelserne skal klædes bedre på til at varetage deres arbejde. Og der er planlagt kurser for 
dem i jan. febr. 2012. 
Et andet vigtigt område der er fokus på er tidlig indsats og tværfagligt samarbejde. Det er vigtigt at 
børnene har et stabilt og godt familieliv for at kunne modtage undervisning i skolen, og derfor har 
området for Familie og området for Uddannelse igennem et stykke tid arbejdet tværfagligt for at 
styrke dette. 
Analysen fremlægges til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i februar måned 2012.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Der foreligger endnu ingen økonomiske konsekvenser, men det forventes at der inden sommeren 
2012 kan fremlægges en nærmere redegørelse af konsekvenserne for den foreslåede opstramning. 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen d.v.s. Styregruppen og arbejdsgruppen vurderer at det er vigtigt at der igangsættes 
de nævnte anbefalinger snarest mulig, så de kan have virkning fra skoleåret 2012/2013. 
 
Administrationens indstilling 
Det indstilles til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse,  
At Analysen tages til efterretning og videresendes som orientering til økonomiudvalg og kommu-
nalbestyrelse. 
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Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 16. januar 2012. 
Administrationen skal undersøge, hvor mange 15-18 årige arbejdssøgende der er fra årgang 1992 og 
1993. Desuden undersøges hvilke tiltag, der skal til for at få dem til at tage sig en videregående 
uddannelse. Hvilke effektive tiltag skal benyttes. 
Jimmy Hymøller og Palle Lennert, som arbejder med de såkaldte restgrupper, inviteres til næste 
UKFU møde for at give udvalget en status på deres arbejde. 
Taget til efterretning 
 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling 
Sagen forelægges til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning på sit møde den 14. februar 2012. 
 
Økonomiudvalget skal anmode om, at planlægningen af skoleåret 2012/2013 der skal være færdig til 
den 15. april 2012, udføres rettidig af administrationen. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til orientering med de faldne bemærkninger. 
 
Bilag 
1. Analyse af Qeqqata Kommunia’s skolevæsen i skoleåret 10/11. 
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Punkt 14 Redegørelse om skolehjem – overvejelser og anbefalinger om overgang fra 
bygdeskoler til byskoler 

Journalnr. 09.00 

Baggrund 
Qeqqata Kommunia har modtaget Redegørelse om skolehjem fra Selvstyret 21. december 2011. Der 
var oprindeligt høringsfrist 27. januar 2012, som blandt andet på opfordring fra Qeqqata Kommunia, 
blev udsat til 14. februar 2012.  
 
Redegørelsen beskriver nationalt set folkeskolens struktur, herunder folkeskolernes økonomi, faglige 
konsekvenser af de små bygdeskoler og udvikling af elevgrundlaget for bygdeskolerne og 
skolehjemmene. Herudover gives et statistisk overblik af skolehjemmenes antal og kapacitet, de 
lovgivningsmæssige rammer, masterplan for skolebyggeri, det pædagogiske indhold, tilstandsvurde-
ring af skolehjemmene og til sidst omkostningerne ved at leve op til mindstekravene for skolehjem. 
 
Redegørelsen om skolehjem udtrykker skolehjemmenes pædagogiske sigte således:  
 
”Skolehjemmene er et forpligtende, rammesættende og værdibaseret fællesskab med ansvarlige 
voksne, der i en periode erstatter elevens forældre som fag- og omsorgspersoner, således at eleverne 
får mulighed for en videreuddannelse. Skolehjemmet understøtter folkeskolens formål.” 
  
Regelgrundlag  
Folkeskolens forordning § 20, om elevhjem, kollegier og særligt indrettede kostskoler. I forhold til 
denne bestemmelse skal der oprettes elevhjem og kollegier i tilknytning til eksisterende skoler for at 
sikre, at den fornødne undervisning tilbydes. Desuden anføres det, at disse elevhjem er vederlagsfri. 
Endelig omtaler paragraffen behovet for at oprette særligt indrettede kostskoler for handicappede 
elever. 
 
Faktiske forhold 
Der eksisterer 2 elevhjem i Qeqqata Kommunia, et i Maniitsoq og et i Sisimiut.  
 
Flere elever har svært ved at klare overgangen fra bygd til by, hvilket der er mange årsager til. Det er 
et krævende arbejde at være tilsynsførende på skolehjemmene, da eleverne fra bygderne skal vænne 
sig til en faststruktureret hverdag. Dette betyder, at der bruges mange resurser på at opretholde de 
faste rammer i elevernes dagligdag, så de få fornuftigt skoleliv, som indebærer lektielæsning og 
støtte. Eleverne er svære at integrere, da de er vant til andre forhold i bygden. Flere kan have 
forskellige sociale problemer i rygsækken, som det kræver ekstra resurser at klare.  
 
Renoveringsefterslæbet på de to eksisterende skolehjem er stort. Bygningerne er helt eller delvist 
angrebet af skimmelsvamp og er i generel meget dårlig stand. Det står klart at de bør renoveres eller 
helt saneres.  
 
Elevtallet i bygderne er faldende, og forventes at falde yderligere i fremtiden. Samtidig er bygde-
skoleelevernes faglige standpunkt generelt under gennemsnittet, særligt sprogfagene og matematik-
ken bør styrkes.  
 
Det er vanskeligt at rekruttere gode lærerkræfter til bygdeskolerne, hvilket medfører et generelt lavt 
skolefagligt niveau for eleverne. 
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Eleverne møder en ”dobbeltudfordring” når de flytter til byskolen. Dels står de fagligt set ofte 
svagere end deres jævnaldrende klassekammerater fra byen, og dels er de væk hjemmefra. Begge 
dele kan være vanskeligt at takle for eleverne. 
 
Fjernundervisning er i dag ikke mulig i nogle af kommunens skoler, men bør indarbejdes. Således er 
skolelærere i Itilleq og Sarfannguit i gang med fjernundervisningskursus. Desværre er det eksiste-
rende IT-udstyr ikke tidssvarende og Internetforbindelsen meget langsom, hvilket vil forringe 
undervisningens kvalitet betydeligt. Udgifterne til IT-udstyr og internetforbindelse er meget store, og 
kommunen kan og bør ikke selv dække dem.  
 
Bygd Elever Lærere Timelærere Byskole 
Napasoq 5  1 KA - Man 
Atammik 15 2 2 KA - Man 
Kangaamiut 45 7 2 KA - Man 
Itilleq 11 2 1 MA - Sis 
Sarfannguit 22 1 4 MA - Sis 
Elevtal og normeringer 2012/2013 på de bygdeskoler, der sender elever til byskoler i ældste klassetrin. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Qeqqata Kommunia har en årlig driftsudgift pr. elev: kr. 72.000.  
Qeqqata Kommunia har en årlig driftsudgift pr elev på skolehjem kr. 153.000. 
 
B-1126 og B-1127 
Rensning for skimmelsvamp Kr. 2 mio. 
Renovering Kr. 4,2 mio.  
Sanering Kr. 15 mio. 
Overslag over udgifter til renovering / sanering af eksisterende skolehjem, Maniitsoq. 
 
Direktionens bemærkninger 
Direktionen ønsker at sikre elever fra bygdeskoler bedre uddannelses- og udviklingsmuligheder. 
Direktionen bemærker at der på lang sigt landsmæssigt ses på muligheden for oprettelse af en efter-
skole i Kangerlussuaq, i tæt samarbejde med Selvstyret. 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer 
 

1. at et samlet skolehjem i Maniitsoq vil forbedre bygdeelevernes sociale og faglige forhold.  
 
2. at en forstærkning af modtageapparatet på skolehjemmet, bl.a. gennem bedre forberedelse af 

elever og forældre inden eleven flytter til byen, er nødvendig. Inden eleven flytter til byen 
tilrettelægges bl.a. besøg på elevhjemmet. Der afholdes Skypemøder før og under opholdet, 
med voksne og elever på det nye sted.  

 
3. at samarbejdet mellem skole og hjem bør styrkes, blandt andet gennem udarbejdelse af skole-

faglig handleplan for eleven. 
 
4. at skolehjemmet fungerer som et hjem for eleverne, så de udvikler sig i trygge rammer og 

efterfølgende bliver klar til at gå videre i uddannelsessystemet.  
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5. at lektiehjælp med en lærer er en del af hverdagen på skolehjemmet. Ansvaret for elevens 
faglige målsætninger ligger hos det pædagogiske kollegiepersonale, og hos elevens lærere, i 
samarbejde med eleven. Der lægges en handleplan for eleven med målsætninger for de sidste 
to år af folkeskolen. 

 
6. at der iværksættes planlagte fritidsaktiviteter i løbet af ugen, og fællesskabsorienteret samvær 

gennem brug af mentorordning. 
 
7. at det er nødvendigt at oprette minimum 2 fuldtidspædagogstillinger, og evt. en 

pædagogmedhjælperstilling, til skolehjemmet i Maniitsoq. Herunder også personalenormering 
til andet arbejde. I stillingsbeskrivelserne for de ansatte, beskrives ansvar og opgaver tydeligt. 

 
8. renoveringsefterslæbet er et Selvstyreanliggende. Omkostningerne er store og bør som 

minimum blive dækket delvist af Selvstyret. Kommunerne bør hurtigst muligt få det 
økonomiske ansvar afklaret med Selvstyret. Renoveringen af skolehjemmet i Maniitsoq bør 
hurtigst muligt igangsættes.  

 
9. bygdeelevernes uddannelsesniveau inden de kommer på skolehjemmet skal og kan højnes via 

fjernundervisning. Lærerkræfter, i bygden kan udnyttes bedre, og suppleres op, gennem 
fjernundervisning. Specielt sprogundervisningen kræver et betydeligt løft. En forbedring af 
Internetforbindelsen til fjernundervisning er et Selvstyreansvar, som kommunerne ikke bør 
bære.  

 
Administrationens indstilling 
Det indstilles at:  
 

• Qeqqata Kommunia etablerer et skolehjem i Maniitsoq, for kommunens bygdeskoleelevers to 
ældste klassetrin. Dette skolehjem etableres med start fra skoleåret 2012 / 2013.  

 
• Qeqqata Kommunia harmoniserer normeringerne på skolehjemsområdet.  
 
• Qeqqata Kommunias administration bør indgå i et samarbejde med Selvstyret om en efter-

skole / kostskole i Kangerlussuaq, med det særlige formål at samle alle elever fra bygdesko-
lernes 2 ældste klassetrin.  

 
• Qeqqata Kommunia stiller krav til Selvstyret om medfinansiering af udgifter for dækning af 

den nødvendige renovering af det eksisterende skolehjem i Maniitsoq, således at det lever op 
til mindstekravet. 

 
• Qeqqata Kommunia stiller krav til Selvstyret om billigere internet til specielt bygderne, samt 

dækning af udgifter til etablering af fjernundervisning. 
 
• Skolehjemsredegørelsen kommer i høring i by- og bygdeskoler. 

 
• Høringssvaret tages til efterretning, og at svaret fremsendes til Selvstyret i samarbejde med 

KANUKOKA. 
 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 
Uddannelses-, Kultur og Fritidsudvalget har på sit møde den 6. februar 2012 godkendt administrati-
onens indstilling  
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Udvalget vil have, at der laves en tilstandsvurdering på begge kollegier. 
Punktet videresendes til Økonomiudvalget som orientering 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning på sit møde den 14. februar 2012. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til orientering. 
 
Bilag 
1. Redegørelse om skolehjem 
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Punkt 15 Orientering om genfordeling af restkvote vedrørende pukkelhvaler for fangståret 
2011 i Qeqqata Kommunia 

Journal nr. 72.01.01 

Baggrund 
Ud af de 3 pukkelhvalkvoter der er tildelt Qeqqata Kommunia resterer  der stadig 1. Hvalfangere 
boende i Kangaamiut ansøger om, at man omfordeler kvoten indenfor kommunen. 
 
Lovgrundlag 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 16. juli 2010 om beskyttelse og fangst af store hvaler. 
 
Faktiske forhold 
Qeqqata Kommunia fik tildelt 3 pukkelhvalskvoter i foråret 2011. 
Indtil nu den 27. december 2011 er der fanget 2 pukkelhvaler i Qeqqata Kommunia. 
 
For fangst af pukkelhvaler er det et krav, at fartøjer fra 36 fods og opefter kan gå i fællesfangst. 
Ved lodtrækning i efteråret den 5. maj 2011 fik Oluf Lennert / Piitannguaq Platou samt Hendrik 
Fleischer / Pele Enoksen tildelt kvote. 
Efter lodtrækningen trak Pele Enoksen sig ud, og derefter afleverede Hendrik Fleischer sin licens 
tilbage. 
Ved genlodtrækning den 12. maj 2011 blev følgende trukket: 
Oluf Lennert/ Piitannguaq Platou fortsatte, som ny blev: 
Hanseeraq & Karsten I/S / Hanseeraq Enoksen udtrukket. 
 
Da det den 9. december 2011 blev klar, at Piitannguaq Platou ikke har mulighed for at gå på 
pukkelhvalsfangst, blev licensen givet til Hendrik Fleischer. Det er så den kvote der indtil nu ikke er 
fanget. 
 
I Maniitsoq fik Nathan Josefsen / Kristoffer Jessen tildelt 1 kvote, som blev fanget den 3. december 
2011. 
 
Hvalfangerne i Kangaamiut Jens Meeraq Lyberth og Jens Peter Kreutzmann fremsatte i brev af 23. 
december 2011 ansøgning om, at få den resterende kvote i Qeqqata Kommunia omfordelt til sig. 
  
Tildelte Oluf Lennert og Hendrik Fleischer havde ingen indvindinger mod at kvoten omfordeles, da 
deres fartøj og besætning er taget på juleferie. 
 
Fisker- og fangerforeningerne i Maniitsoq og Sisimiut blev telefonisk den 27.12.2011 forespurgt om 
en eventuel omfordeling af kvoten til Kangaamiut, hvilket ingen af de forespurgte har noget imod. 
 
I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 16. juli 2010 om beskyttelse og fangst af store hvaler § 24 
fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan efter høring af de lokale fisker- og fangerorganisationer 
bestemme, at en udstedt licens eller udstedte licenser flyttes indenfor kommunen. 
 
I bekendtgørelsens § 19 står der, enhver, der fanger en stor hval, har pligt til at udnytte alle spiselige 
dele fra fangsten. 
Ansøgerne mener, at såfremt de får fanget pukkelhvalen, vil der ikke går noget til spilde. 
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Fællesorganen Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, KNAPK og KANUKOKA har under 
deres tidligere møde besluttet, at man ved genfordeling vil satse på Kommuneqarfik Kujalleq, idet 
der kun er tildelt 1 kvote der. 
 
Administrationens vurdering: 
Administrationen vurderer, at hele kvoten til Qeqqata Kommunia bør fanges, såfremt man ikke vil 
risikere at få formindsket kvoten i de kommende år. Derfor vil administrationen foreslå, at omfor-
deling indenfor kommunen godkendes. Både licenshaverne samt fisker- og fangerforeningerne har 
intet imod dette. 
 
Borgmesterens behandling af sagen 
Borgmesteren besluttede den 27. december 2011 på vegne af kommunalbestyrelsen, 
at den resterende 1 pukkelhvalkvote i Qeqqata Kommunia tildeles ansøgerne: 
Jens Meeraq Lyberth, fartøj GR 7-259 ”Daniali” og  
Jens Peter Kreutzmann, fartøj GR 7-190 ”Tiu-T”. 
 
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutning ved dets næstkommende møde. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse  
Taget til orientering. 
 
Bilag 
Ingen 
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Punkt 16 Orientering om borgmesterbeslutning vedrørende tildelte moskusoksekvoter nord 
for Kangerlussuaq og fangstmetoden for fangståret vinteren 2012 

Journalnr. 72.01.01.03 

Baggrund 
Meddelelse om kvoterne på moskusokser for fangståret vinteren 2012 fra Departementet for Fiskeri, 
Fangst og Landbrug. 
 
Der er her tale om, at der er tildelt 390 moskusoksekvoter i Qeqqata Kommunia nord for Kangerlus-
suaq. 
 
Lovgrundlag 
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 8. februar 2001 om jagt på moskusokser. 
 
Faktiske forhold 
Der er for vinterjagten for 2012 tildelt 390 moskusoksekvoter i Qeqqata Kommunia nord for 
Kangerlussuaq. 
 
Der har været høring hos personer med erhvervs- og fritidsjagtbeviser vedrørende fordelingen af de 
tildelte kvoter, hvor man fremførte, at man ved de seneste års fordeling af moskusoksekvoter har 
anvendt fordelingsnøgle 75% til erhvervsjægere og resten 25% til fritidsjægerne, i tal 293/97. 
 
Man har sendt høringen til Fisker- og fangerforeningen i Sisimiut (SAPP), Jollefisker- og fangerfor-
eningen i Sisimiut (SAAPP) og fisker- og fangerforeningerne i Sarfannguit og Itilleq samt Fritidsjæ-
gerforeningen i Sisimiut.  
 
SAPP har ved henvendelse til kontoret meddelt, at man ikke har noget imod fordelingsnøglerne til 
erhvervs- og fritidsjægerne på 75/25%, ligesom man ej heller har noget imod, at fritidsjægerne 
boende i Kangerlussuaq kan være med til fangst til fods. 
 
Resten af Fisker- og fangerforeningerne i Sisimiut området, samt fritidsjægerforeningen har ikke 
indgivet svar på høringen. 
 
Personer med fritidsjagtbevis boende i Kangerlussuaq, har indgivet ansøgning om jagt til fods nord 
for Kangerlussuaq til Selvstyret, idet der alene er tale om moskusoksejagt på hundeslæde i h.t. 
gældende vedtægt for Sisimiut Kommune. Såfremt deres ansøgning bliver godkendt, vil der skulle 
være mulighed for dem sammen med fritidsjægerne. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser 
Ingen bemærkninger. 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen bemærkninger. 
 
Administrationens vurdering 
Da der ikke er kommet ændringsforslag til de hidtidige fordelingsnøgler på 75/25 %, indstiller 
administrationen fordelingsnøglerne til godkendelse. 
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Administrationens indstilling 
Administrationen indstiller til borgmesteren, at borgmesteren godkender følgende på vegne af 
kommunalbestyrelsen 
 
At de tildelte kvoter på 390 moskusokse til vinterjagt fordeles til personer med erhvervs- og fritids-
jagtbeviser med følgende fordelingsnøgle, af de tildelte: 

a. 75 %, dvs. 293 moskusokser tildeles til personer med erhvervsjagtbevis 
b. 25 %, dvs. 97 moskusokser tildeles personer med fritidsjagtbevis. 

 
Borgmesterens behandling af sagen 
Borgmesteren besluttede den 30. december 2011 på vegne af kommunalbestyrelsen, at indstillingen 
godkendes. 
 
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved dets næstkommende møde. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse  
Taget til orientering. 
 
Bilag 
Ingen 
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Punkt 17 Orientering om høringssvar på udkast til demensredegørelse 2012 

Journalnr. 46.01 

Baggrund 
Selvstyret sendte høringsskrivelse i december 2011 vedr. demensredegørelse 
Ved EM 2010/30 blev det besluttet, at Naalakkersuisut senest FM 2012 pålægges at fremlægge en 
demensredegørelse for Inatsisartut, der senest til FM 2013 skal fremlægges som en samlet og 
langsigtet demensplan. 
 
Arbejdet blev opdelt i to etaper tilpasset fremlæggelserne i Inatsisartut. 
 
Denne redegørelse er første etape og har været koncentreret omkring afdækning af hele demensom-
rådet i Grønland. 
 
Qeqqata Kommunia sendte et høringsskrivelse til KANUKOKA den 9. februar 2012.  
 
Administrationens vurdering 
Qeqqata Kommunia anbefaler: 
 

1. Der udarbejdes en dækkende lov, med inddragelse af fagpersoner med juridisk baggrund 
og erfaring inden for demensområdet 

Det er svært at overskue lovgivningen beskrevet i rapporten. I Qeqqata Kommunia er det vores 
opfattelse, at der desværre endnu ikke findes lovgivning på området, som juridisk set dækker de 
forskellige problemstillinger indenfor demens.  

 
2. Pårørendes og fagpersoners opfattelse af demensarbejdet beskrives udtømmende 
Det beskrives i rapporten, hvordan pårørende har negative oplevelser i mødet med det offentlige 
system. Der savnes en synliggørelse af, hvordan rapporten kommer frem til denne konklusion. 
Igen bør det beskrives, hvilken metode der er brugt til at samle disse informationer. Udover de 
pårørendes opfattelse af det offentlige system, bør også personalets oplevelse af arbejdsindsatsen 
på demensområdet beskrives og sammenfattes i rapporten. Dette kan nemlig have stor betydning 
for den fremtidige indsats både inden- og udenfor det offentlige. 

 
3. Ansvarsområder for hhv. kommuner og Selvstyret bringes hurtigst muligt på plads 
I rapporten beskrives kommunens og sundhedsvæsenets ansvarsområder i forhold til demens-
ramte personer. I Qeqqata Kommunia har vi svært at genkende beskrivelsen. Qeqqata Kommunia 
anbefaler, at ansvarsområderne undersøges grundigt, og tydeliggøres.  

 
4. Kommunernes praksis på demensområdet bør undersøges og beskrives nøje 
I afsnittet om demensudredning beskrives fx muligheden for at tilbyde CT-scanning, og andre 
undersøgelser. Det beskrives også, at disse undersøgelser fortages af en lang række aktører på 
tværs af fagområder. Dette er desværre ikke altid tilfældet i Qeqqata Kommunia, da meget få af 
vores demensramte borgere er blevet undersøgt. Deres diagnose er ofte stillet ud fra den enkeltes 
sygehistorie og en hurtig screening fra sundhedscenteret.  
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Afsluttende bemærkninger 
Rapporten er baseret på mange teorier, og der kan stilles spørgsmål om datas validitet. Det er vigtigt, 
at rapporten forholder sig kritisk – særligt overfor validiteten af både teorier og data. Det fremgår 
desværre ikke tydeligt nok af rapporten, hvordan den nuværende demensindsats foregår i praksis. 
Udelades disse aspekter, så er risikoen for at rapportens resultater fører læser på vildspor, og dermed 
fra begyndelsen tager udgangspunkt i et forkert grundlag, meget stor. Der er med andre ord stadig 
langt mellem virkelighed og rapport. 
 
Indstilling  
Det indstilles, at kommunalbestyrelsen tager høringssvaret til efterretning. 
 
Afgørelse  
Taget til efterretning med de faldne bemærkninger. 
 
Bilag 
1. Høringssvar til Kanukoka af 9. februar 2012 
2. Udkast til demensredegørelse 
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Punkt 18 Orientering om tilsynsrapport Qeqqata Kommunia den 25. – 28. oktober 2011 

Journalnr. 06.04.00 

Baggrund 
Indenrigskontoret reagerede derfor straks med følgende skrivelse til kommunen, da Departementet 
for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø fra et økonomiudvalgsreferat erfarede, at kommunen 
forventede en meget lav likviditet ved udgangen af 2011. 
 
Qeqqata Kommunia besvarede straks henvendelsen med angivelse af, at kommunen nu ikke længere 
forudser at ville få problemer med at overholde likviditetskravet den 31. december 2011. 
 
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, der på vegne af Naalakkersuisut varetager 
tilsynet med kommunerne aflagde et tilsynsbesøg i Qeqqata Kommunia i perioden den 25. februar til 
den 4. marts 2010. Som tilsynsmyndighed besøgte Indenrigskontoret kommunekontoret i såvel 
Maniitsoq som i Sisimiut. Det fremgik fra dette besøg, at kommunen havde en velfungerende 
administration, en sund økonomi herunder at kommunen opfyldte kravet om, at kommunens kasse-
beholdning ved årets udgang skal udgøre mindst 5 % af de samlede drifts- og anlægsudgifter, hvilket 
den gjorde i 2009 og på dette tidspunkt også så ud til at ville udgøre ultimo 2010.  
 
Indstilling  
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at man tager rapporten til orientering. 
 
Afgørelse  
Taget til orientering. 
 
Bilag 
1. Tilsynsrapport  
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Punkt 19 Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2013 

Journalnr. 06.01.03 

Baggrund 
Grønlands Selvstyre har i brev af 19. januar 2012 efterspurgt Qeqqata Kommunias ønsker til 
Finanslov 2013. Qeqqata Kommunia skal senest den 1. marts 2012 fremsende en samlet prioriteret 
liste med anlægsønsker for Qeqqata Kommunia til Selvstyret. 
 
Regelgrundlag 
Finansloven er et rent Selvstyreanliggende, men kommunerne har mulighed for at tilkendegive deres 
prioriterede anlægsønsker hertil.. 
 
Faktiske forhold 
Selvstyret gør igen i år opmærksom på, at de højt prioriterede områder er kollegiebyggeri, boligbyg-
geri samt forsyningssikkerhed. Dette bevirker, at der er meget begrænsede midler til rådighed til de 
øvrige ønsker” 
 
På baggrund af det vedtagne budget, de politiske udmeldinger og sidste års prioriterede anlægslister 
for Qeqqata Kommunia har chefgruppen udarbejdet nedenstående forslag til prioriterede liste for an-
lægsønsker i Qeqqata Kommunia for budget 2013 og overslagsårene. 
 

Tus. 
Kr. 

Boligudbygningsplan 2012  
subtotal 

2013 2014 2015 2016 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 16 handicap venlige boliger i både 
Sisimiut og Maniitsoq 

  10.000 9.000 10.000 9.000     

2 12 ældrevenlige boliger i både 
Sisimiut og Maniitsoq 

  7.500 6.750 7.500 6.750     

3 2 familiehuse i Kangerlussuaq og 
Kangaamiut 

  1.200 1.000 2.575 2.075     

4 Sanering og erstatningsboliger i 
Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut 

   30.000  30.000  30.000  30.000 

5 Byhuse i Sisimiut   xx xx xx xx xx xx xx xx 
6 20-20-60 og andelsboliger   15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
7 6 kommunale byggesæt til 

Kangerlussuaq, Kangaamiut og 
Atammik 

  3.000 1.500 3.000 1.500     

 
Tus. 
Kr. 

Teknik- og miljø 
udbygningsplan 

2012  
subtotal 

2013 2014 2015 2016 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Havneudvidelse i Sisimiut 30.000   30.000       
2 Vej mellem Sisimiut og 

Kangerlussuaq 
  30.000  20.000 30.000 20.000 30.000 20.000 30.000 

3 Tunnel til ny bydel i Maniitsoq    40.000  40.000     
4 A3 vandværk eller anden løsning af 

vandspærrezoneudfordring i 
Sisimiut 

   ??       

5 Havn til krydstogtskibsudskiftning i 
Kangerlussuaq 

   20.000       

6 Fjernvarmeledning som 
netforbindelse i Sisimiut 

  2.500 2.500 3.000 3.000     

7 Forbrændingsanlæg 
Kangerlussuaq, normalisering 

     25.000     

8 Forbrændingsanlæg Sisimiut 
Kapacitetsudvidelse 

      10.000 10.000 25.000 25.000 

9 Renovering af kajfaciliteter i 
Maniitsoq 

   ??  ??     
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Tus. 
Kr. 

Familieudbygningsplan 2012  
subtotal 

2013 2014 2015 2016 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Handicapcenter i både Sisimiut og 
Maniitsoq 

  5.000 5.000 5.000 5.000     

2 Heldagsskoler for handicappede i 
Maniitsoq og Sisimiut 

   ??  ??  ??  ?? 

3 Daginstitution Sisimiut   3.750 3.750 3.750 3.750     
4 Daginstitution Maniitsoq   3.750 3.750 3.750 3.750     

 
Tus. 
Kr. 

Uddannelses-, kultur- og 
fritidsudbygningsplan 

2012  
subtotal 

2013 2014 2015 2016 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Skolerenoveringer i Maniitsoq og 
bygder 

   ??  ??  ??  ?? 

2 Renovering og udbygning af 
skolehjem i Maniitsoq 

   6.200       

3 Multihaller i bygder   3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
4 Ungdomscenter i Maniitsoq   3.400 3.400       
5 Nyt bibliotek i Sisimiut   3.400 3.400       

 
Tus. 
Kr. 

Byggemodningsplan El, 
Vand, Fjernvarme 

2012  
subtotal 

2013 2014 2015 2016 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 900mVejlys  genetab. Mayers Ave. 
Anstalt +40 boliger ,Kangerlussuaq 

   600  600     

2 Elforsyning til byggemodning i 
erhvervsområde B8 i Sisimiut 

 1.600  2.200       

3 200m vandledning A17 for 24 boliger 
i Maniitsoq 

 1.000         

4 Overordnet byggemodning Akia III 
og IV 

   3.330  2.200     

5 210m vandledning E1 for boligformål 
i Maniitsoq 

   1.000       

6 Byggemodning vest for kollegier, 
Kom.plan tillæg 46 

   3.000       

 
I forhold til boliger er handicap- og ældrevenlige boliger prioriteret frem for almennyttige boliger. 
For almennyttige boliger er sanering og Selvstyrets erstatningsboliger prioriteret frem for boliger 
med kommunal tilskud. 
 
I forhold til teknik- og miljø er løsning af vandspærrezoneproblemet i Sisimiut og en havn til 
krydstogtskibsudskiftning i Kangerlussuaq indarbejdet i forhold til sidste år.  
 
I forhold til familieudbygningsplan er handicapområdet prioriteret frem for daginstitutioner. 
 
I forhold til uddannelses-, kultur- og fritid er uddannelse prioriteret, og renovering og udbygning af 
skolehjemmet i Maniitsoq indsat frem for efterskole for 8.-10. klasserne. 
 
I forhold til byggemodning er der i forhold til sidste års prioriteringer tilføjet byggemodning nyt 
område for kollegier og boliger mellem Eqqavimmut og Qiviarfik udlagt i.h.t. forslag til kommune-
plantillæg 46 er medtaget. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
De økonomiske og administrative konsekvenser afgøres af hvilke anlægsopgaver, som Selvstyret 
ønsker at medfinansiere.  
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Administrationens vurdering 
Da det har store økonomiske konsekvenser, hvilke anlægsprojekter Selvstyret planlægger at finan-
siere selv eller vil være medfinansierende til, er det administrationens vurdering, at den prioriterede 
liste bør fokuseres således, at udvalgte projekter er grundigt belyst og beskrevet.  
 
Desuden bør der så vidt mulig tages højde for Selvstyrets prioriteringer i kommunens prioriteringer 
til Selvstyret.  
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2012. 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget indstiller de prioriterede anlægsønsker til kommunalbestyrelsens godkendelse 
 
Afgørelse 
Dagplejecenter i Kangaamiut medtages. 
 
Man er enig om at der kan opsættes kunstige græsbaner i Qeqqata Kommunia, såfremt Inatsisartut 
vil afholde udgifterne 100%. 
 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Grønlands Hjemmestyres brev af 19. januar 2012 



Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2012, den 28. februar 2012 

                                                                                Qeqqata Kommunia 
 

46 
 

Punkt 20 Budgetomplacering - Tilbygning af garage i brandstation, Sisimiut 

Journalnr.  

Baggrund 
Det blev besluttet i brandkommissionsmøde Af den. 2. marts 2010 at der indstilles kr. 4-4.500.000 til 
indkøb af ny brandbil. Her var det Bronto Skylift som dannede grundlag for det ansøgte bevilling. 
 
Ved kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2010,den 28. april 2010, blev det besluttet at der skulle 
bevilliges kr. 3.575.000 til indkøb af ny brandbil i 2011.  
 
Der er dog ikke givet bevillig til udvidelse af garagen, så derfor er indkøb af brandbil sat i bero. 
 
Regelgrundlag  
Teknik- og miljøudvalget er ansvarlig for konto 25 vedr. det tekniske område og konto 7 på anlægs 
området. 
Tillægsbevillinger er kommunalbestyrelsens ansvar. 
 
Faktiske forhold 
Brandstationen er opført i 1970. Blev udvidet i 1987 med to garagepladser. I 2005 blev tagplader og 
tagpap udskiftet, hvor udluftning i tage blev genetableret. I 2007 blev der udført en mindre tilbygning 
som forlængelse af den ene garageplads. 
Da det er en ældre bygning hvor man havde andre typer brandbiler kan de nye typer brandbiler ikke 
parkeres inde uden at det kræver en tilbygning. Dette skete senest i 2007, da man indkøbte en ny 
brandbil. 
Målene i garage (den ældre del) er ca. 7 meter i længden og kun ca. 3 meter i højden. 
Som det kan ses så mangler der både længde og højde for at den nye brandbil kan komme ind. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der er først afsat midler til forbedringer på brandstationen i 2013 på kr. 2.116.000. 
Udvidelse af garagen skal ske i 2012 og derfor anbefaler administrationen en budgetomplacering så 
udvidelsen kan ske allerede fra 2012. 
 
Konto Tekst Bevilling Forventet 

forbrug 
Bevillings-
behov 

72-39-10 Forbedringer på brandstation 0 1000 1000 
77-19-10 Vejomlægning ved havnen 1.700 -1000 700 
 I alt bevillingsbehov 1.700 0 1.700 
 
Vejomlægning ved havnen kan udskydes til 2013, da havneudvidelse først er færdig der. og det vil 
være mest hensigtsmæssigt at udfører det sidste arbejder der. 
Dvs. at for 2013 skal der overføres kr. 1.000.000 fra konto 72-39-10 forbedringer på brandstation 
tilbage til konto 77-19-10 vejomlægning ved havnen. 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen mener at der skal bevilliges midler til udvidelse af garager således at vi kan få 
indkøbt den nye og tiltrængte brandbil. Administrationen vurdere at udvidelse af to fag garageporte 
vil kunne gøres indenfor kr. 1.000.000. Og at det bør ske iht. ovenstående budgetomplacering. 
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Direktionens bemærkninger 
 
Administrationens indstilling 
Området for teknik og miljø indstiller at ovenstående budgetomplacering til ovenstående arbejde 
godkendes og videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik– og Miljøudvalget har på sit møde den 6. december 2011 godkendt administrationens 
indstilling. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2012 
 
Indstilling 
Det indstilles at kommunalbestyrelsen godkender  
 
at godkende budgetomplacering i budget 2012, jfr. nedenstående tabel 
Konto Tekst Bevilling Forventet 

forbrug 
Bevillings-
behov 

72-39-10 Forbedringer på brandstation 0 1000 1000 
77-19-10 Vejomlægning ved havnen 1.700 -1000 700 
 I alt bevillingsbehov 1.700 0 1.700 
 
at der for 2013 overføres kr. 1.000.000 fra konto 72-39-10 forbedringer på brandstation tilbage til 
konto 77-19-10 vejomlægning ved havnen. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag  
1. Plantegning 
2. C-overslag. 
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Punkt 21 Overflytte tre hytter fra puljen af fangsthytter til puljen af turisthytter  

Journalnr. 17.20.09 

Baggrund 
TMU har udtrykt ønske om overdragelse af fangsthytterne til fisker- og fangerforeningerne.  
Sisimiut - Kangerlussuaq området har 15 turisthytter. De fleste er meget benyttede af lokale og 
turister. Især hytterne på slæde- og vandreruten mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.  
En af de mest benyttede hytter på ruten er ikke en turisthytte, men fangsthytten ved bunden af 1. 
fjord.  
To andre fangsthytter indgår i turisterhvervets planer om nye vandreruter med overnatning i hytter.  
 
Regelgrundlag  
Det kommunale kasse- og regnskabsregulativ 
Areallovgivningen 
 
Faktiske forhold 
Især fangsthytten ved 1. fjord er meget brugt. Dels ligger den på ruten Sisimiut – Kangerlussuaq. 
Dels passer afstanden til Sisimiut med overnatning på endagesture og som første overnatning på 
ruten til Kangerlussuaq. Siden det er besluttet at fangsthytterne skal forsøges overdraget til fisker- og 
fangerforeningerne, risikerer kommunen at man ikke længere kan være sikker på at have hytten som 
en del af overnatningsmulighederne på ruten. Desuden mistes beslutningsretten til at forbedre på 
hytten, f.eks. for at fremme vandreturismen. Hytten er i ret dårlig stand. Der er lavet komposttoi-
letter til hytten, som sættes ind når føret tillader transport. 
 
Erhvervsrådets turistafdeling og turisterhvervet er i gang med et fremstød, hvor der skal skabes 
mulighed for kortere vandreture eller vandrerute i ring, med overnatning i hytter. Rutenettet omfatter 
hytterne 1. fjordshytten, Nerumaq, Ivnajuaqtoq-hytterne, Eqalugaarnia, Igalassat, Utorqait, Narsaq, 
samt overnatning i Sarfannguit. Denne rute er attraktiv, da den er endnu smukkere end den vanlige 
rute via Nerumaq-dalen. Desuden er muligheden for kortere ture med hytteovernatning er godt 
alternativ til den lange vandretur mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.  
Ved overdragelse af fangsthytterne til fisker- og fangerforeningerne, mister man muligheden for at 
inddrage fangsthytterne 1. fjordshytten, Narsaq og Utorqait i den nye rute.  
Pt. bruges Utorqait ikke meget.  
Narsaq er meget brugt af lokale på kortere ture og af Pisoq, som ofte er der i flere dage. Der er nu 
forbedrede forhold, da der opsættes udendørs komposttoilet.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Servicering af de nuværende 10 turisthytter koster 95.000 kr om året. Eller 9.500 kr. pr. hytte.   
Så længe hytterne ikke nødvendigvis skal serviceres kan denne omkostning spares. 
Det vil dog være en fordel at flytte serviceringen af turisthytten som ligger højt over 1. fjord, til 
fangsthytten ved bunden af 1. fjord. Den højtliggende hytte bruges ikke ret meget og slet ikke af 
turister. Pengene til servicering er givet bedre ud på hytten ved bunden af 1.fjord 
Den højtliggende turisthytte ved 1. fjord serviceres sammen med 9 andre turisthytter af et firma.  
De to øvrige fangsthytter behøver foreløbig ingen servicering, dersom de overflyttes til turisthytte-
puljen. Men på sigt skal de serviceres. Hytten i bunden af 1. fjord trænger til kraftig renovering. 80-
100.000 kr. vil det koste. 
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Narsaq er i god stand og Pisoq bidrager frivilligt og uden vederlag til små-reparationer samt hjælper 
med opsætning af det lille skur med komposttoilet. 
Utorqait bør hovedrenoveres og der er brug for 50.000 kr til formålet, dersom den skal fungere som 
turisthytte.  
 
Direktionens bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Det anbefales at kommunen bevarer alle tre hytter, ved at flytte dem til turisthyttepuljen.  
1. fjordshytten bør indgå som en fast del af turisthyttepuljen og serviceres i stedet for den højtlig-
gende hytte ved 1. fjord.  
De to øvrige hytter, Narsaq og Utorqait, bør flyttes over til turisthyttepuljen. Renovering af 
Utorqait-hytten bør igangsættes til foråret. De to hytter kan godt flyttes til puljen af turisthytter uden 
med det samme at skulle indgå i serviceaftalen og dermed koste yderligere lige nu. Ved flytning til 
turisthytte-puljen vil hytterne være sikret til kommunens planer på vandreturist-området. 
De to hytter kan senere overdrages til fangerne og/eller Pisoq, dersom den nye vandrerute ikke slår 
igennem hos turisterne.  
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik– og Miljøudvalget har behandlet sagen på sit møde den 6. december 2011 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2012 
 
Indstilling  
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,  
 
at 1. fjordshytten permanent flyttes fra puljen af fangsthytter til puljen af turisthytter og der afsættes 
100.000 kr til hyttens istandsættelse, samt øget driftsbudget med 9.500/år. 
 
at de to hytter Narsaq og Utorqait, flyttes fra puljen af fangsthytter til puljen af turisthytter og der 
afsættes 50.000 kr til istandsættelse af Utorqait, samt øget driftsbudget, med 2x9.500/år. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Kort over hytterne med de tre omtalte hytter markeret 
2. Erhvervsrådets redegørelse vedr. de tre hytter. 
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Punkt 22 Overdragelse af fangsthytterne til fisker- og fangerforeningerne 

Journalnr. 17.20.09 

Baggrund 
TMU har ønsket at få undersøgt muligheden af at overdrage hytterne til fisker- og fangerforenin-
gerne. 
 
Regelgrundlag  
Det kommunale kasse- og regnskabsregulativ 
Areallovgivningen 
 
Faktiske forhold 
Sisimiut-området indeholder 15 turisthytter og 13 fangsthytter, som ejes af Qeqqata Kommunia. 
Turisthytterne holdes i stand og nogle af dem serviceres med afhentning af div. affald, rengøring mm. 
Fangsthytterne er oprindelig opført af tidligere GTO som overlevelseshytter og bruges af fiskere og 
fangere under fangstture. Nogle af fangsthytterne bruges desuden af lokale og turister til udflugtsmål 
og overnatning på ture. Udgifterne til vedligehold påhviler kommunen. Dersom hytterne skal være i 
god stand, er det en væsentlig udgift, som måske lige så godt kunne afholdes af brugerne.  
Der er 13 fangsthytter. De tre – bund af 1. fjord, Narsaq og Utorqait – er foreslået flyttet over som 
turisthytter. Hvis det vedtages er der tale om 10 hytter som overdrages til fangerne.  
Af de 10 (13) fangsthytter er hytten ved Orioq nyopført. Blandt de øvrige hytter er en del, som 
trænger til vedligehold.  
Man kan måske med rette hævde, at der ingen grund er til at kommunen skal afholde udgifter til 
disse hytter. Det er en mulighed at overdrage hytterne til en samlet gruppe bestående af områdets 
fisker- og fangerforeninger. Disse må da oprette en slags andels-ejerkreds.  
Dersom foreningerne  ikke ønsker at overtage hytterne eller der er enkelte hytter, de ikke ønsker, 
kan disse sælges til højestbydende eller overdrages til andre brugere.  
Foreningerne (SAPP, SAAPP, Knapp Sisimiut, Knapp Sarfannguit, Knapp Itilleq) er adspurgt og har 
givet klart tilsagn om at de ønsker at overtage samtlige hytter, som kommunen vil af med. Næste trin 
i processen er at beslutte, om hytterne så skal overdrages og på hvilke betingelser.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Overdragelsen vil lette kommunen for den administrative og økonomiske byrde med hytterne, idet 
ovnene nødvendigvis må tilses. Ved manglende vedligehold falder hytterne i værdi. 
I 2011 er der ingen bevilling til vedligehold af fangsthytterne. 
I 2010 blev bevilliget 67.000 kr og brugt 70.000 kr. på vedligehold. 
I 2009 blev bevilliget 66.000 kr og brugt kun 6.000 kr.  
Hytterne repræsenterer en værdi, idet nogle af dem har en attraktiv beliggenhed og nogle er i rimelig 
stand. Salg vil formodentlig kunne indbringe et beløb mellem 5.000 og 150.000 pr. styk, da belig-
genhed og kvalitet er meget forskellig. Hytterne er i gennemsnit ca. 15.000 kr. værd pr. styk.  
 
Direktionens bemærkninger 
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Administrationens vurdering 
Da hytterne er vigtige for fiskere og fangere, og har en historisk værdi, bør der ses bort fra indtje-
ningsmuligheden ved salg til højestbydende.  
Med henvisning til TMU’s eget ønske om at få undersøgt muligheden for at overdrage hytterne,  
anbefales det at fuldføre overdragelsen. Det anbefales dog at det bliver med følgende betingelser: 1) 
Ingen salg i 10 år. 2) Overtages som beset. 3) Pligt til vedligehold. Sanktionsmuligheden kan være at 
mislighold af aftalen medfører, at hytterne går retur til kommunen og sælges.  
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik– og Miljøudvalget har behandlet sagen på sit møde den 6. december 2011 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2012 
 
Indstilling  
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
  
at de 10 fangsthytter i henhold til kortbilag, overdrages til fisker- og fangerforeningerne på ovenstå-
ende betingelser. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Kortbilag med samtlige turist- og fangsthytter. 
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Punkt 23 Høring vedr. valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser m.m. 

Journalnr. 11.03 

Baggrund 
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (Nunamut Namminermut, Pinngortitamut 
Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik) har ved brev af 23. januar 2012 sendt høring vedr. forslag til: 
Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og 
menighedsrepræsentationer med senest høringssvar den 27. februar 2012.  
 
Regelgrundlag  
Landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelse og bygdebestyrelser og 
menighedsrepræsentationer samt kapitel 2 i langstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om struktur-
reform af den kommunale sektor søges ændret samt bekendtgørelse nr. 4 af 22. januar 2009 om valg 
til fællesbygdebestyrelser. 
 
Faktiske forhold 
Selvstyret har gjort opmærksom på nedenstående er væsentligste ændringer i forhold til gældende 
kommunale valglov: 

1. Med forslaget overdrages ansvar og kompetence forbundet med forberedelse, gennemførelse 
og opgørelse af valg til kommunalbestyrelserne, fælles bygdebestyrelser og menighedsrepræ-
sentationerne til kommunalt regi.  

2. Med forslaget gøres valgret generelt betinget af dansk indfødsret eller nordisk statsborgerskab. 
Der skabes grundlag for, at studerende m.fl. vil kunne bevare valgret under midlertidigt ophold 
udenfor Grønland.    

3. Det foreslås, at betingelserne for valgret for personer uden dansk indfødsret skærpes. Det 
foreslås, at bopælskravet for nordiske statsborgere strammes. Det foreslås, at andre landes 
statsborgere, bortset fra nordiske statsborgere, ikke kan opnå valgret ved valg til kommunal-
bestyrelsen, fælles bygdebestyrelser og menighedsrepræsentation.   

4. Forslaget viderefører ordningen med geografiske repræsentanter ved valg af 
kommunalbestyrelser som blev introduceret ved Landstingslov om strukturreform af den 
kommunale sektor. 

5. Valg til fælles bygdebestyrelser er indarbejdet i herværende lovforslag. Som noget nyt får 
personer, der midlertidigt har taget ophold udenfor Grønland (studerende, syge og andre) nu 
mulighed for at afgive stemme pr. brev til bygdebestyrelsesvalget. Dette gælder nu også for så 
vidt angår valg til menighedsrepræsentationer. 

 
Ad. 1. Tidligere var det Valgnævnet der ledede valget som nu foreslås overgået til valgbestyrelsen. 
Det er i og for sig godt at valgbestyrelsen får større ansvar i forbindelse med hele valghandlingen. 
Dog mener administrationen at det ikke bør være valgbestyrelsens opgave at bekoste tilbringelse af 
valgmateriale endsige lade det trykke. Det må være en national opgave at alle har samme valgmate-
riale og udseende så alle vælgerne serviceres på samme møde i alle dele af landet.  
 
Ad. 2. Forslaget vedr. at give studerende eller andre der opholder sig uden for Grønland på grund af 
sygdom gives mulighed for fortsat at kunne stemme hvorimod man tidligere var afskåret fra at kunne 
stemme.  
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Ad. 3. Derimod bliver andre nationaliteter, der tidligere kunne stemme efter at have boet fast i Riget i 
mindst 3 år og 6 måneder forud for valget, fuldstændig afskåret fra at vælge til kommunalbestyrelsen 
og bygdebestyrelsen. Denne sætning bør genovervejes om man bør ændre til krav om eks. mindst 5 
sammenhængende år hvor man har folkeregisteradresse i landet og er skattepligtig.  
 
Ad. 4. Da Økonomiudvalget drøftede geografiske repræsentanter ved møde den 15. februar 2011 var 
der enighed om at geografiske repræsentanter (GR) er godt at have udefra at både borgmesteren og 
1. viceborgmesteren kom fra hver sin by, således at borgeren altid kunne henvende sig til en folke-
valgt. Men ulempen var at der ikke fremgår nogen steder, hvilket ansvar og kompetence en geogra-
fisk repræsentant har. Dette ønskes rettet såfremt man bestemmer sig for at bibeholde geografisk 
repræsentanter.  
 
I lovforslaget er GR det eneste af folkevalgte der er ”stavnsbundne” og GR kan enten være valgt fra 
enten by eller bygd. Valg til både Inatsisartut og fællesbygdebestyrelser er der ingen lovbestemte 
geografisk repræsentant. Administrationen mener at der i vurdering bør indgå om det er hensigts-
mæssigt at bibeholde en geografisk repræsentant eller om der i byerne bør nedsættes et ”lokalråd” 
med x-antal medlemmer i lighed med bygderne har deres bygdebestyrelser, hvor byboeren ikke har 
stemmeret til valg i bygdebestyrelsen.  
 
Det kan diskuteres om der skal vælges til lokalråd direkte ved valg eller om man skal udvælge 
mellem kommunalbestyrelsesvalgte byboer valgte og give dem klare kompetencer for at agere som 
støtte for kommunalbestyrelsen i lighed med et stående udvalg. Samtidig bør ”lokalrådene” have 
vederlag som andre folkevalgte.  
 
Ad. 5. Det bør reguleres allerede i loven at der skal valgdato til kommunalbestyrelsen også bør være 
samme dag til valg i bygdebestyrelsen.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Hvis kommunerne skal begynde at have ansvaret for tilvejebringelse af valgmateriale kan det blive 
både økonomiske og administrativt ressourcekrævende, da kommunerne nu skal begynde at designe 
stemmesedler og vælge papir.  
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering at et egentlig høringssvar fra KANUKOKA og kommunerne bør 
være efter kommuneseminaret i uge 11 da der bliver en debat hvor alle kommunerne er sammen og 
drøfte lokaldemokratispørgsmålet der er rimelig afgørende for hvordan valgloven skal udformes.  
 
Dog mener administrationen at kommunen bør drøfte hvorledes lokaldemokratiet kan foreslås så 
valgloven tilgodeser demokratiske spilleregler så bredt som muligt.  
  
Til orientering kan de oplyses at der gennem KANUKOKA er nedsat arbejdsgruppe med medlemmer 
fra hver kommune, der skal komme med debat indlæg til kommuneseminaret der vil foregår i Ilulissat 
i uge 11. Arbejdsgruppen har anmodet Selvstyret om udsættelse af høringssvar til efter 
kommuneseminar men har gået afslag. Fra Qeqqata Kommunia er kommunaldirektøren med i 
arbejdsgruppen. 
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Arbejdsgruppen skal bl.a. samle erfaringer og forslag med henblik på udarbejdelse af et fælles 
diskussionsoplæg til Kommunekonferencen. Skal også beskrive erfaringer om ordningen med 
geografiske repræsentanter. Endvidere skal Styrelsesloven ses efter i sømmene i spørgsmålet om 
lokaldemokrati i byer og bygder. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at drøfte i forhold til høringen af valgloven. 
Administrationen udarbejder høringssvar på baggrund af kommunalbestyrelsesdebatten.  
 
Afgørelse 
Man vil afvente arbejdsgruppens fremlæggelse af deres arbejde samt seminaret i Ilulissat. 
 
Bilag 
1. Høring fra Selvstyret af 23. januar 2012. 
2. Landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996, valglov 
3. Strukturlov nr. 14 af 19. november 2007  
4. Bekendtgørelse nr. 4 af 22. januar 2009, fællesbygdebestyrelse.  
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Punkt 24 Politivedtægt for Qeqqata Kommunia  

Journalnr. 00.49 

Baggrund 
Overgangsudvalget godkendte udkast til politivedtægt forud for sammenlægning af kommunerne den 
19. december 2008. I henhold til Overgangsudvalget beslutning tilføjes i udkast til politivedtægt 
afsnit om snescooterkørsel samt færdsel i vandindvindingsområder, som KANUKOKA´s jurist også 
havde meddelt kommunen om, at kommunen kan indsætte selvstændige kapitler i vedtægten såsom, 
snescooterkørsel, færdsel på og omkring vandforsyningsområder, om affaldsbortskaffelse mv.  
 
Regelgrundlag  
Politiet er under statens ansvars- og myndighedsområde. Da det er politiet der skal håndhæve 
vedtægten skal Rigsombudsmanden stadsfæste politivedtægten. Inden da indhenter Rigsombuds-
manden udtalelse hos Politimesteren i Grønland for at sikre, at vedtægterne også vil kunne håndhæ-
ves af politiet. Derudover skal Rigsombudsmanden sikre at vedtægten ikke er i strid med andre 
gældende love.  
 
Faktiske forhold 
Indtil d.d. er politivedtægten ikke stadfæstet af Rigsombudsmanden trods at udkastet blev sendt fra 
administrationen samme dag som Overgangsudvalgets godkendte politivedtægt. Den 8. december 
2009 sendte Rigsombudet liste over godkendte politivedtægter og den eneste der ikke fremgik af 
listen var Qeqqata Kommunia. Kommunen mailede den 10. januar 2010 til Rigsombudet om at 
kommunen har sendt vedtægten den 19. december 2008. Ved mødet med Rigsombudet ved dens 
årlige NORDTUR den 7. september 2010 blev vedtægten igen efterlyst af kommunen og blev lovet 
at Rigsombudet vil se på sagen. Da der stadig ikke skete noget med vedtægten sendes på ny en mail 
af 24. marts 2011. Denne gang afventede Rigsombudet tolkens korrekturlæsning, hvorefter kommu-
nen tilbud egne tolke for at fremme sagen. Dette tilbud blev dog venligt afslået af Rigsombudet.  
 
Endelig mailede Rigsombudet den 7. februar 2012, hvoraf det blev meddelt, at de har fået kendskab 
til at politivedtægten for Qeqqata Kommunia endnu ikke er stadsfæstet og at de vil være behjælpelige 
på at berigtige dette. 
 
Rigsombudets skriver, at kommunen den 4. januar 2010 har skrevet og vedlagt en underskrevet 
politivedtægt og et brev fra Qeqqata Kommunia af den 19. december 2008 (J. nr. 91.02.01/brev nr. 
0800160). Overgangsudvalget ønskede at indføje en bestemmelse om færdsel på snescooter i 
bebyggede områder og om færdsel i vandspærrezoner samt en ændring af sanktionsbestemmelsen.  
 
Rigsombudet fandt det uhensigtsmæssigt, at de foreslåede ændringer medtages i politivedtægten, idet 
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 25. maj 1999 om anvendelse af motoriserede befor-
dringsmidler i området Sisimiut, Kangerlussuaq og Maniitsoq regulerer de nævnte typer færdsel og 
idet politivedtægten for Qeqqata Kommunia vil være væsentligt anderledes end politivedtægterne for 
de øvrige kommuner.  
 
Derfor sendte Rigsombuddet på ny et standardudkast til politivedtægt for Qeqqata Kommunia med 
henblik på godkendelse. Såfremt Qeqqata Kommunia kan tiltræde politivedtægten vil denne blive 
fremsendt på grønlandsk.  
 
Til vedlagt udkast til politivedtægt er kapitler vedr. snescooterkørsel samt færdsel på og omkring 
vandforsyningsområder nu taget ud således at udkastet nu er tråd standardvedtægten uden tilføjelser. 
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De ændringer i forhold til tidligere vedtaget af Overgangsudvalget er alle markeret i det nye udkast. 
 
Administrationens vurdering 
Da kommunen tidligere har fået at vide fra KANUKOKA´s jurist, at kommunen selv kan bestemme 
hvorledes deres politivedtægt skal se ud, er det i god tro at kommunen har lavet politivedtægt på og 
mente ikke at dette er i strid med andre lovgivning på daværende tidspunkt. Derfor undre det 
administrationen at Rigsombudet først kommer nu og finder at vedtægten vil være væsentlig ander-
ledes end andre kommuners vedtægter hvorfor de henvise igen til standardvægten. 
 
Da politivedtægten blev besluttet i december 2008 finder administrationen det kritisabel at Rigsom-
budet reagere så sent og indtil nu ikke er kommet med begrundelse for deres langsommelige 
behandling af Qeqqata Kommunias politivedtægt. Derfor bør Rigsombudet anmodes om at sagsbe-
handle dette udkast noget hurtigere.  
 
For at politivedtægten kan stadfæstes indstiller administrationen, at udkast til politivedtægt, bilag 1. 
godkendes. Udkastet fravigelse fra de andre kommuners politivedtægter er kun, at der anvendes 
andre by- og bygdenavne.  
 
Indstilling  
Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende udkast til politivedtægt for Qeqqata 
Kommunia.  
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Udkast til politivedtægt 
2. Overgangsudvalgets beslutning af 19. december 2008.  
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Punkt 25  Fordeling af 2012 hvid- og narhvalskvoter 

Journalnr. 72.01.01 
 
Baggrund 
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug meddeler den 28.12.2011, at der nu på landsplan er 
fordelt kvoter på hvid- og narhvaler og at forvaltningsområdet Maniitsoq får tildelt 10 hvidhvaler og 
2 narhvaler samt at forvaltningsområdet Sisimiut får tildelt 26 hvidhvaler og 2 narhvaler. 
 
Ved Departementet meddelelse af den 17.1.2012 fremgår det, at restkvoter på hvid- og narhvaler for 
2011 er overført til 2012 kvoterne. 
I Qeqqata Kommunia (forvaltningsområdet Maniitsoq og Sisimiut) er for fangståret 2011 af kvoterne 
ikke fanget 28 hvidhvaler og 4 narhvaler, og for Qeqqata Kommunia er det så dem der overføres til 
fangståret 2012. Endvidere blev det meddelt, at disse efter høring af fisker- og fangerforeningerne i 
kommunen fordeles af kommunen. 
 
Regel grundlag 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler. 
 
Faktiske forhold 
Det er kommunalbestyrelsen der skal tage beslutning om, hvorledes de i fangståret 2011 ikke 
fangede 28 hvidhvaler og 4 narhvaler så skal fordeles for fangståret 2012. 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede under sit møde den 8. december 2011, at man under mødet i 
februar vil tage stilling til, hvorvidt disse skal fordeles til andre ende erhvervsjægerne. 
 
Man har i h.t. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- 
og narhvaler § 11 sendt høring til Bygdebestyrelserne samt fisker- og fangerforeningerne i Qeqqata 
Kommunia. Derudover har man sendt høring til frtitidsjægerforeninger i Sisimiut, Maniitsoq samt 
Kangaamiut. 
 
Fisker- og fangerforeningen i Sisimiut har i mail svaret, at man fastholder, at kvoterne tildeles 
erhvervsjægerne. 
 
Fritidsjægerforeningen i Sisimiut ønsker kraftigt, at man får del i kvoterne. 
 
Fisker- og fangerforeningen i Sisimiut (SAPP), Jollefisker- og fangerforeningen i Sisimiut (SAAPP) 
samt fritidsjægerforeningen i Sisimiut blev enige om under deres møde den 17. februar 2012, at 
erhvervsjægerne får tildelt hvid- og narhvalerne til fangst indtil udgangen af marts 2012. Såfremt hele 
kvoten ikke bliver fanget den 1. april, får fritidsjægerne tildelt op til 10% af den resterende kvote. 
 
I en fællesudtalelse skriver Fisker- og fangerforeningen i Maniitsoq samt jollefisker- og fangerfor-
eningen i Maniitsoq, at der såfremt der er restkvote medio april, at man så først da åbner op for 
fritidsjægerforeningens medlemmer. 
 
Fritidsjægerforeningen i Maniitsoq ansøger, at man får tildelt 2 hvidhvalskvoter samt at man får lov 
til fællesfangst på 2 narhvaler. 
 
Fiskere- og fangere i Kangaamiut meddeler i deres telefoniske svar den 9.2.2012, at de ikke har 
noget imod, at fritidsjægerne får tildelt 1 hvidhvalskvote. 
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Bygdebestyrelsen i Kangaamiut meddeler i deres udtalelse, at man ønsker at frititdsjægerne får tildelt 
10% af kvoterne. 
 
Fritidsjægerforeningen i Kangaamiut ansøger, at fritidsjægerforeningerne i Maniitsoq og området får 
tildelt 2 af kvoterne. 
 
Bygdebestyrelsen i Atammik / Napasoq meddeler i deres udtalelse, at man ønsker at de 2 forvalt-
ningsområder bevarer de resterende kvoter fra 2011, og at fritidsjægerne i de 2 forvaltningsområder 
hver for sig får tildelt 1 kvote. 
 
Administrationens vurdering 

 
I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler § 
11 er der fastsat følgende: ” Kommunalbestyrelsen kan efter samråd med de enkelte bygdebestyrel-
ser, de lokale fisker- og fangerforeninger fastsætte betingelser om fordeling af kommunens og 
forvaltningsområdernes kvoter på hvid- og narhvaler til erhvervsfangere og fritidsfangere. 
Stk. 2. Fritidsfangere kan tildeles mellem 0-10 % af forvaltningsområdets kvote på hvid- og 
narhvaler.” 
 
Derfor kan Qeqqata Kommunia i h.t. reglerne højst tildele i forvaltningsområdet Sisimiut 4 
hvidhvaler til fritidsjægerne, hvis man vil tildele fritidsjægere med jagtbevis. 
Og i forvaltningsområdet Maniitsoq kan man i h.t. reglerne tildele højst 2 hvidhvaler. Efter høring 
ved Departementet for fangst blev det svaret, at man ikke ser noget til hinder for at man forhøjer 
tildeling til 2 kvoter. 
 
På baggrund af reglen § 11, stk. 2 på 10 %, er der i Qeqqata Kommunia ingen mulighed for tildeling 
af narhvaler til fritidsjægerne. 
 
I de seneste år er ikke hele kvoterne fanget, og da kvoterne er mange for i år vurderer administratio-
nen, at der er mulighed for at tildele hvidhvalskvoter til fritidsjægerne. 
 

 Kvoter for 
2011 

Fanget indtil den 
19. 12. 2011 

Kvoter for 
2012 

Når restkvoterne for 2011 overføres til 2012, 
så er kvoterne tilsammen i alt 

Qernertat     
Sisimiut 2 0 2 4 
Maniitsoq 2 0 2 4 
     
Qaqortat     
Sisimiut 26 6 26 46 
Maniitsoq  10 2 10 18 
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Indstilling 
Administrationen indstiller til godkendelse til kommunalbestyrelsen: 
 
1) at de ikke fangede kvoter for 2011 gives til forvaltningsområderne 
 
2) Kvoterne for 2012 i forvaltningsområdet Sisimiut på hvidhvaler i alt 46 fordeles således: 

a) Hele tildeles til personer med erhvervsjagt bevis. 
b) Såfremt der resterer nogle kvoter den 1. april 2012 sker der gentildeling, hvor personer med 

fritidsjagt bevis kan får tildelt op til 10%. 
 
3) Hele kvoten på 4 Narhvaler tildeles til personer med erhvervsjagt bevis. 
 
4) I forvaltningsområdet Maniitsoq fordeles de i alt 18 hvidhvalskvoter således for 2012: 

a) Hele kvoten tildeles personer med erhvervsjagt bevis. 
b) Såfremt der resterer nogle kvoter den 1. april 2012 sker der gentildeling, hvor personer med 

fritidsjagt bevis kan får tildelt op til 10%. 
 
5) Kvoten på 4 Narhvaler tildeles til personer med erhvervsjagt bevis. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Departementets meddelelse af 27.12.2011 om kvoterne. 
2. Departementet meddelelse den 17.1.2012 fremgår det, at restkvoter på hvid- og narhvaler for 

2011 er overført til 2012 kvoterne. 
3. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhva-

ler. 
4. Fisker- og fangerforeningen’s i Maniitsoq og jollefisker- og fangerforeningen’s i Maniitsoq 

fælles udtalelse af  09.02.2012. 
5. Telefonnotat af 9.2.2012 vedrørende fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut (KAPP) 

udtalelse. 
6. Udtalelse af 7.2.2012 fra Fritidsjægerforeningen i Maniitsoq. 
7. Udtalelse af 10.2.2012 fra fritidsjægerforeningen i Kangaamiut. 
8. Udtalelse af 13.2.2012 fra Bygdebestyrelsen i Napasoq / Atammik.  
9. Udtalelse af 10.2.2012 fra bygdebestyrelsen i Kangaamiut. 
10. Udtalelse fra fisker- og fangerforeningen i Sisimiut. 
11. Udtalelse fra fritidsjægerforeningen i Sisimiut. 
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Punkt 26 Indstilling om hvilke elve i Qeqqata Kommunia kan benyttes til koncessioneret 
sportsfiskeri 

Journalnr. 
 
Baggrund 
Inatsisartutlov af den 19. december 2011 om koncession til sportsfiskeri. 
 
Regel grundlag 
Inatsisartutlov nr. 20 af 22. november 2011 om koncession til sportsfiskeri. 
 
§ 5. Indehaveren af en koncession er forpligtet til at holde området rent og ryddet.  
 
§ 6. Indehaveren af en koncession forpligtiges til at føre statistik over fiskeriet i koncessionsområdet. 
I skemaform skal det oplyses, hvor mange sportsfiskere der fisker i området pr. dag.  
Stk. 2. Oplysningerne indsendes hvert år, senest d. 1. oktober til Naalakkersuisut. 
 
§ 7. I elve og vandområder, hvor der er tildelt koncession, må der ved sportsfiskeri mod betaling kun 
anvendes fiskestang. 
 
Af lovens bemærkninger fremgå det, at lovens hovedindhold er, at der skabes hjemmel til at Naalakker-
suisut kan tildele en koncession til en ørredelv, således at koncessionshaver opnår eneret til at tilbyde 
sportsfiskeri til turister, der ikke er bosat i Grønland. Tildeling af en koncession påvirker således som 
udgangspunkt ikke retten til ikke erhvervsmæssigt fiskeri for den i Grønland fastboende befolkning. 
 
Endvidere, at det er vurderet, at den i Grønland fastboendes befolknings fiskeri efter ørreder kan fortsætte 
sideløbende med sportsfiskeriet, også i elve, hvortil der er meddelt koncession. Det traditionelle fiskeri 
foregår således ved elvens udmunding, mens sportsfiskeriet foregår opstrøms.  
 
I Grønland fastboende personer vil også have mulighed for at fiske med fiskestang i en koncessionselv. 
Det vurderes, at dette ikke vil være til større gene, da disse sportsfiskere er talmæssigt få. Ved udvæl-
gelsen af koncessionselve skal det tilstræbes at udvælge elve, hvor der ikke kommer så mange fastboende 
på grund af elvenes beliggenhed.  
 
Faktiske forhold 
Ved Inatsisartut samlingen i efteråret 2011 vedtog man, at loven om koncession til sportsfiskeri skal 
være gældende fra den 1. januar 2012. 
 
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug satser på, at de første koncessioner tildeles til foråret 
2012, for derved at starte koncessioneret sportsfiskeri allerede i 2012. 
 
På den baggrund har Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug anmodet kommunerne om at 
behandle de med hjemmel i loven omhandlede henvendelser straks i det nye år, og at man ønsker 
indstillingerne senest afleveret den 1. april 2012. 
 
For det første skal man undersøge/sende i høring vedrørende forholdende ved de enkelte elve ved 
lokaliteterne, hvorefter kommunen udvælger elve der kan anvendes til formålet. 
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Kommunens høring er på baggrund af lovens § 10, stk.1 med følgende ordlyd: ”Kommunerne 
foretager en lokal høring, der har til formål at afklare, hvilke lokale brugsinteresser, der knytter sig til 
kommunens ørredførende elve.” 
 
Ved skriftlig høringsrunde i Qeqqata Kommunia, er der sendt høringshenvendelse til bygdebestyrel-
serne, fisker- og fangerforeningerne, ørredfiskerforeningen Eqaluk samt turistaktørerne, ligesom man 
har arrangeret borgermøder både i Sisimiut og Maniitsoq. 
 
Interessen for offentlig høring i byerne både Sisimiut og Maniitsoq må siges at være minimal. Idet der 
til høringsrunden kom kun få deltagere. 
 
Ved høringsrunden til turistaktørerne om hvilke elve der eventuelt kunne benyttes, blev besvarelserne 
fremsendt med landskort. 
Nord for Kangerlussuaq er efterfølgende elve peget på: Eqalulik, Eqalusussuit, Erfalik, Sassannguit 
og Napiarissat. 
Syd for Kangerlussuaq er efterfølgende elve peget på: Angujaartorfiup kuua og ved baglandet til 
Napasoq følgende elve Kangia, Qooqqut og Amitsuarsuk. 
 
Ørredfiskerforeningen Eqaluk kræver de klart i deres besvarelse af høringen, at man i indstillingen 
bør medtage, at alle elvene syd for Itilleq i Kangeq ikke bør benyttes til koncessioneret sportsfiskeri, 
og foreslog, at følgende elve indstilles: Eqalugaarsuit, Qooruarsuaq Killeq, Timmiannguit, Issinner-
suit og Tatsip Ataa i Amerloq. 
 
Bygdebestyrelsen i Kangaamiut meddeler i deres svar til høringen, at man tager de i besvarelserne 
nævnte elve til efterretning. 
 
Bygdebestyrelsen i Napasoq / Atammimmi meddeler i deres svar til høringen, at man i enighed går 
ind for elvene Kangiata qinngua, Qooqqut og bunden af Amitsuarsuuk ved baglandet til Napasoq til 
benyttelse til sportsfiskeri. 
Endvidere meddeler bygdebestyrelsen, at borgerne i Atammik indstiller elven i bunden af Niaqan-
ngunaq til benyttelse til sportsfiskeri. 
 
Man afholdte et telefonmøde med bygdebestyrelserne i Kangaamiut, Atammik / Napasumilu. Under 
mødet deltog nogle fangere fra Kangaamiut. Under mødet blev det nævnt, at man har erfaringer i 
f.m. fiskestang fiskeri fra elven i Kangerlussuaq, og at erfaringerne alene er positive, ligesom man 
ikke ser noget til hinder for en eventuel indstilling om, at man benytter ørredelven ved Angujartorfik 
til formålet, idet sportsfiskerne som regel opholder sig i baglandet. 
  
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at det er godt, at der foregår høringer i f.m. koncessionerne til sportsfi-
skeri, ligesom at denne vil sikre, at der vil være rent og ryddeligt ved elvene.  
 
Endvidere skal administrationen oplyse, at tildeling af licenser til koncession til sportsfiskeri ikke 
udelukker andre turistaktører i at drive sportsfiskeri i andre elve uden koncession.  
 
Derfor vurderer administrationen, at koncession til sportsfiskeri i bestemte elve vil have positiv 
effekt, da det samtidig forpligter koncessionshaveren om at holde stedet rent og ryddeligt. 
 



Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2012, den 28. februar 2012 

                                                                                Qeqqata Kommunia 
 

62 
 

På baggrund af de udpegede vurderer administrationen, at man indstiller til Naalakkersuisut 8 elve til 
sportsfiskeri formålet, nemlig: Nord for Kangerlussuaq Eqalulik, Eqalusussuit, Erfalik og Napia-
rissat. 
Syd for Kangerlussuaq: Angujaartorfiup kuua, Kangia, Qooqqut og Amitsuarsuk. 
 
Her er det tale om ørredelve. Vandområder i nærheden af elvene med ørreder er ikke medtaget. 
 
Indstilling 
I Qeqqata Kommuniani indstiller man efterfølgende elve som kan benyttes i f.m. koncessionert 
sportsfiskeri: 
 
Eqalulik (Nord for Ukiivik) 
Eqalusussuit  (Isortoq) 
Erfalik (Syd for Itilleq) 
Napiarissat (Syd for Itilleq) 
Angujaartorfik (Kangerlussuaq) 
Kangia (Ved Napasoq bagland) 
Qooqqut (Ved Napasoq bagland) 
Amitsuarsuk (Ved Napasoq bagland) 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Brev fra Selvstyret af 19. december 2011. 
2. Inatsisartutlov nr. 20 af 22.november 2011 om koncession til sportsfiskeri  
3. Høringssvar fra Forening “Eqaluk”. 
4. Høringssvar fra fisker og fangerforening i Itilleq  
5. Forslag til udvalgte ørredelve, ved landkort.  
6. Høringssvar fra bygdebestyrelsen i Kangaamiut og fisker og fangerforening i Kangaamiut  
7. Høringssvar fra bygdebestyrelsen i Atammik/Napasoq. 
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Punkt 27 Vejnavne på Akia 

Journalnr. 23.00.01 

Baggrund 
Der skal tildeles vejnavne på Akia. I den forbindelse har Planafdelingen indhentet forslag gennem 
Qeqqata Kommunias ansatte og ved annoncering i Sivdlek’ i april og igen i september 2011.   
 
Faktiske forhold 
Der mangler at blive tildelt navne på 5 veje, som fremgår af vedlagte vejkort – bilag 1. De indkomne 
forslag er vedlagt som bilag. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
ingen 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Planafdelingen anbefaler, at de 5 veje navngives indenfor ét tema, da de definerer et område på Akia. 
Vejnavnene kan eksempelvis opkaldes efter følgende emner 
 
Fugle 
Fangstredskaber 
Fisk 
Blomster 
Venskabsbyer 
Kendte afdøde personer - såsom Anguteeraq Davidsen, Moses Olsen m.fl. 
Personer – der vedlægges liste over tidligere vejnavne fra Sisimiut, hvoraf veje opkaldt efter perso-
ner fremgår 
 
Vedlagte bilag, angiver de forslag som er indkommet, opdelt efter tema. 
 
Administrationens indstilling 
Området for Teknik og Miljø indstiller til Teknik– og Miljøudvalget at vælge vej navne der skal 
definere området på Akia, samt videresende deres forslag til Kommunalbestyrelsesudvalget. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. december 2011 at,  
 
Vej 1 opkaldes efter Emiliap aqq. 
Vej 2 opkaldes efter Antuup aqq. 
Vej 3 opkaldes efter Mosesip aqq. 
Vej 4 opkaldes efter Anguteeqqap aqq. 
Vej 5 opkaldes efter Sethip aqq. 
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Indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse at,  
 
Vej 1 skal hedde Emiliap aqq. (forhenværende borgmester Emilie Lennert) 
Vej 2 skal hedde Antuup aqq. (forhenværende kommunalbestyrelsesmedlem og beskæftiget med 
fiskeriområdet i mange år Anthon Siegstad) 
Vej 3 skal hedde Mosesip aqq. (forhenværende landstingsmedlem Moses Olsen) 
Vej 4 skal hedde Anguteeqqap aqq. (forhenværende kommunalbestyrelses- og landstingsmedlem 
Anguteeraq Davidsen) 
Vej 5 skal hedde Sethip aqq. (forhenværende Landsrådsmedlem Seth Olsen. Vej, der tidligere var 
opkaldt efter ham er ikke opført) 
  
Afgørelse 
Morten Siegstad deltog ikke under behandlingen af punktet. 
Indstillingen godkendt, sagen videresendes til Teknik- og Miljøudvalget til færdigbehandling. 
 
Bilag 
1. Liste over indkomne forslag 
2. Vejkort 
3. tidligere liste over tildelte vejnavne 
4. Sisimiuni Aqquserngit,  
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Punkt 28 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 42 – Kollegiebebyggelse langs 
Eqqaavimmut Aqq. Sisimiut 

Journalnr. 16.03.00 

Baggrund 
Kommuneplantillæg nr. 42 har været offentliggjort i perioden fra den 10. november 2011 til den 10. 
januar 2012.  
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at skabe mulighed for at opføre flere kollegieboliger til 
Bygge- og anlægsskolen m.v. i Sisimiut by. 
Aktuelt har Selvstyret bevilliget penge til at opføre 2 x 50 kollegieboliger i 2012, svarende til de 
byggemuligheder der i planen er angivet på østsiden af Eqqaavimmut Aqq 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010. om planlægning og arealanvendelse. 
 
Faktiske forhold 
I offentlighedsperioden er fremkommet en række bemærkninger og indsigelser fra følgende 
høringsparter: 
 
Selvstyret ved landsplanafdelingen: 

• Anfører en række plantekniske og redaktionelle forhold. 
 

o Bemærkningerne tilrettes i den endelige udgave af planen. 
 

Masanti Aps. 
• Anbefaler er mindre forøgelse af bredden på byggefelterne til 17x 40 m i stedet for 16 x 40 

m. samt at altaner og trapper, samt terrasser kan etableres ud over byggefeltet. 
• Der ønskes en bredere adgangsvej end angivet i planen så der skabes bedre plads til store 

køretøjer og bl.a. afhentning af affaldscontainere. 
• Der ønskes en reduktion af antallet af p-pladser fra 0,2 pladser pr. bolig til 0,1 p-plads pr. 

kollegiebolig, med henvisning til den norm an benytter i Qaasuitsup Kommunia. 
 

o Der er efter administrationens vurdering tale om mindre betydende rettelser som kan 
tilpasses i forbindelse med den endelige godkendelse af planen idet det dog anbefales 
at antallet af p-pladser fastholdes.  Der er erfaringsmæssigt er en del af de studerende 
der kører snescooter og derfor har et reelt p-behov selvom de ikke har bil. P-pladsen 
skal sikre en mulighed for at området kan fremtræde rimeligt velordnet. 

 
Sirius Greenland Aps 

• Gør indsigelse mod, at området hvor deres bebyggelse er placeret bliver udlagt til 
boligbebyggelse idet det har den konsekvens at virksomheden ikke kan udvide på stedet. 

 
o Hertil kan administrationen bemærke, at området hvor virksomheden ligger i forvejen 

er udlagt som boligområde hvor man ikke kan etablere eller udvide værksteds-
virksomhed. Den eksisterende lokalplan er godkendt i 2001. 

o Skal der sikres mulighed for virksomhedsudvidelse bør planforholdene ændres 
gennem et andet kommuneplantillæg der åbner mulighed for lettere erhverv. 
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Steen Gordon Jensen – Sisimiut Taxi. 
• Gør indsigelse mod, at området ændrer status fra erhvervsområde til boligområde, så han 

fremtidigt ikke vil kunne udvide virksomheden. Sagen er bilagt indsigelse og skitse over den 
ønskede udvidelse. 

 
o Administrationen skal hertil anføre, at virksomheden ligger meget tæt på eksisterende 

boliger/kollegier og aktiviteterne vil miljømæssigt være begrænset af denne afstand. 
o Et byggeri på den del af grunden der vender mod kollegierne vil kunne afskærme for 

udsynet til virksomheden og vil i visuel henseende kunne betragtes som en fordel. 
o I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen vil det være muligt at udtage 

dette område af planen, så området fortsat har status som erhvervsområde som i dag. 
 
Nukissiorfiit. 

• Ønsker at der gives videre rammer for etableringen af transformerstationer og installa-
tionshuse end beskrevet i planen. Der ønskes mulighed for at etablere dem med en størrelse 
op til 11 kvm. 

 
o Administrationen anbefaler at rettelsen indføres som en mindre betydende justering af 

planen. 
 
Brøndum: 

• Administrationen har for at fastholde en dialog om planen efter indsigelsesfristens udløb holdt 
møde med de 3 virksomheder i området., derfor skal mødet med Brøndum også omtales. 

• Planen udlægger det område hvor Brøndum er placeret som boligområde og ændrer på 
oplagspladsen ved virksomheden. Som en forudsætning for etablering af den sydligste kolle-
giebygning øst for Eqqaavimmut at en del af fjeldet bag Brøndum bortsprænges for at sikre 
udsigt og luft omkring kollegiet. Den sydligste del af dette område kan af Brøndum benyttes 
som erstatning for den plads de i dag benytter, samtidig bliver en del af virksomhedens oplag 
placeret bag bygningen hvor det bliver mindre iøjnefaldende. 

• Brøndum har ønsket at udvide virksomheden og der er meddelt arealtildeling til denne 
udvidelse, men oplyser aktuelt at udvidelsen er udskudt til der igen kommer gang i byggeriet. 

 
o Administrationen vurderer at det er hensigtsmæssigt at ændre afgrænsningen i planen 

så arealerne hvor Brøndum er beliggende bliver udtaget af planen. 
 
Området for Teknik og Miljøs anlægsafdeling fremkom også med en intern bemærkning om at der 
ikke burde bygges kollegier højere end 2 etager for at sikre lys til daginstitutionen. Derfor er 
bygningshøjden sat ned fra 4 til 3 etager, da det er afklaret at selvstyret ikke ønsker at bygge højere 
end 3 etager. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Planen forventes ikke at få økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia, da alle omkostninger 
forbundet med byggemodning og klargøring af byggearealerne betragtes som interne byggemod-
ningsaktiviteter hvor udgifterne skal afholdes af bygherre. I dette tilfælde Selvstyret. 
 
Det skal dog bemærkes at der er reserveret areal til en sti langs Eqqaavimmut som må forventes at 
blive en kommunal udgift såfremt det besluttes at anlægge den. 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen supplerende bemærkninger 
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Administrationens vurdering 
For at sikre at planen ikke kommer til at lægge hindringer i vejen for de eksisterende driftige erhverv 
i området foreslår administrationen at området omkring Brøndum og arealerne vest for Eqqaavimmut 
udtages af planen, med undtagelse af området Sirius og Brøndums indkvartering. Dette vil løse 
problemerne for Brøndum Aps og Steen Gordon Jensen der således vil forblive beliggende i 
erhvervsområde.     
 
Løsningen sikrer også at vi kan godkende den aktuelle plan hurtigt og dermed give grønt lys for det 
forestående kollegiebyggeri. 
 
Baggrunden for at udpege området til boligområde har været at give virksomhederne mulighed for, 
hvis der var interesser herfor, at afhænde virksomhederne som byggegrunde til boligformål, så 
virksomhederne kunne få mulighed for at flytte til lokaliteter der er bedre egnede til erhvervsformål. 
Dette er efter virksomhedernes udsagn ikke relevant. Virksomhederne arbejder i stedet med at 
udvide på stedet. Hvorvidt dette rent miljømæssigt er hensigtsmæssigt i alle tilfælde må afhænge af 
en konkret vurdering af de enkelte ansøgninger, samt en evt. miljøgodkendelsesprocedure. 
 
Det bør overvejes om det efterfølgende er hensigtsmæssigt at udlægge området til lettere erhverv der 
ikke kan medføre miljømæssige gener for den omkringliggende bebyggelse. 
 
Administrationens indstilling 
Administrationen indstiller, at økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender kommune-
plantillæg nr. 42 endeligt med de foreslåede rettelser, hvorved tillæggets område reduceres til at 
omfatte den østlige og nordligste del af området. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2012 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget indstillet, at kommunalbestyrelsen godkender kommuneplantillæg nr. 42 endeligt 
med de foreslåede rettelser, hvorved tillæggets område reduceres til at omfatte den østlige og 
nordligste del af området. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Tilrettet udgave af kommuneplantillæg 42. med revideret kortbilag. 
2. Indsigelser og referater fra møder med virksomheder. 
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Punkt 29 Forslag til kommuneplantillæg nr. 46, for et område til kollegieboliger og 
familieboliger i delområde 800-A53 Sisimiut 

Journalnr. 16.03.00 

Baggrund 
Nærværende planforslag er udarbejdet for at skabe mulighed for en fortsat etablering af kollegiebo-
liger i takt med at der opstår behov herfor på uddannelsesinstitutionerne i Sisimiut. 
 
Planen skal ses i forlængelse af planen for kollegieboliger langs Eqqaavimmut, og som en del af den 
overordnede strategi for samling af kollegieboligerne i forbindelse med det grønne strøg gennem 
byen. Strøget strækker sig fra Aqqusinersuaq, forbi Spejdersøen og Bygge- og anlægsskolen og 
fodboldbanen til de nye kollegieområder. 
 
Med den meget store satsning på etablering af gode ungdomsuddannelser i Sisimiut forventes det at 
der ud over allerede trufne beslutninger om etablering af kollegier, over en 12 årig periode at blive 
behov for yderligere ca. 300 kollegieboliger. 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. 
 
Faktiske forhold 
Det nye område beliggende mellem havet og Umiivitsiaq bebyggelsen opdeles i 5 byggeområder, 
med mulighed for at bygge kollegier i alle byggeområderne begyndende fra øst, og med mulighed for 
at etablere familie boliger i byggeområde 1 og 2. som ligger tættest på Qiviarfik bebyggelsen. 
 
Den nye bebyggelse vejforsynes via en ny vej som etableres mellem Qiviarfik og Eqqaavimmut. Det 
forudsættes at Qiviarfik udvides på strækningen fra den nye vejs tilslutning til Nikkorsuit. Den nye 
bebyggelse kan primært opføres på fjeld toppene samt i slugten nedenfor den gl. jerndump. De 
enkelte boligområder vejforsynes med stikveje fra den gennemgående boligvej. Der etableres sti 
forbindelse langs den gennemgående vej, med mulighed for trappeforbindelse til Umiivitsiaq 
bebyggelsen. 
 
Med vejforløbet afdækkes den nederste del af den tidligere dump så efterladenskaberne ikke længere 
vil være synlige. 
 
Det forventes at der i området kan opføres 250 kollegieboliger i byggeområderne 3 + 4 + 5 og ca 80 
familieboliger i byggeområde 1 og 2, alternativt hertil ca. 200 kollegieboliger. 
For at inspirere og tilskynde entreprenører og rådgivere til at tænke alternativt er der i forbindelse 
med byggeområderne 2 + 3 + 4 udlagt områder der kan inddrages til bebyggelse såfremt der bygges 
med fjeldet. Disse områder vil kunne øge rummeligheden med i alt 90 boliger. 
 
Bebyggelsen i byggeområde 1+2+3 kan opføres i 4 etager og i byggeområde 4 og 5, i 6 etager som 
punkthuse. Der er i forbindelse med bebyggelsen prioriteret gode opholdsarealer og alle bebyggelser 
skal etableres med elevatoradgang så der også er handicapadgang til alle lejligheder. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det er forudsætningen at alle omkostninger til byggemodning af området afholdes af de enkelte 
byggerier i området, og etableringen vil i sidste ende være udgiftsneutral for kommunekassen, med 
mindre Qeqqata Kommunia selv vælger at opføre nogen af boligerne i området og give kommunal 
støtte til byggerier i området. 
 
Den gennemgående boligvej etableres af Qeqqata Kommunia og omkostningerne fordeles som 
byggemodningsomkostninger på de enkelte byggeområder i henhold til bebyggelsernes bruttoetage-
areal. Byggemodningen af de enkelte byggeområder påhviler den enkelte bygherre. 
 
Det skal bemærkes at det forventes at anlæggelsen af den gennemgående vej kan startes med 
deponering af udsprængte sten fra etablering af kollegiebebyggelserne langs Eqqaavimmut. 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen supplerende bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationen vurdering at der bliver tale om et område hvor der er gode muligheder for at 
opføre en meget attraktiv bebyggelse med en formidabel havudsigt fra de fleste familie- og kolle-
gieboliger. 
 
Det vurderes samtidig at området med den bebyggelsestæthed der er lagt op til vil kunne etableres så 
også byggemodningsbidraget vil ligge på et attraktivt niveau. 
 
Administrationens indstilling 
Administrationen indstiller at økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler at forslaget 
til kommuneplantillæg nr. 46 for et nyt boligområde sydvest for Umiivitsiaq bebyggelsen offentlig-
gøres i en periode på 6 uger. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2012 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen at forslaget til kommuneplantillæg nr. 46 
for et nyt boligområde sydvest for Umiivitsiaq bebyggelsen offentliggøres i en periode på 6 uger. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 
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Punkt 30 Forslag til fremtidig skolestruktur i Qeqqata Kommunia, skolekollegier 

Journalnr. 51.00 

Baggrund 
Qeqqata Kommunia´s kommunalbestyrelse har besluttet at man skal se på den fremtidige skole/ 
kollegie struktur, om den skal ligge i Maniitsoq eller i Sisimiut. 
I sommeren 2011 blev sagen drøftet i UKFU og det blev efterfølgende besluttet at sagen skulle 
sendes til høring på bygderne samt hos skolebestyrelserne, så den evt. kunne påbegyndes i starten af 
2012. 
Der er herefter fremkommet høringssvar fra følgende skoler og bygder:  
Minngortuunnguup Atuarfia, Kilaaseeqqap Atuarfia, Kangerlussuaq, Itilleq / Sarfannguit, Kangaa-
miut og Atammik / Napasoq.    
I Sisimiut bor der p.t. 7 elever fra Sarfannguit og Itilleq som går i 10. klasser. Hvor man bruger 
kollegiet 3 samt kollegie 4, som fælles spisesal, køkken og vaskeri. 
Såfremt man udnyttede kollegierne fuld ud i Sisimiut, Kollegie 2, 3 og 4, vil der være plads til 32 
elever. 
I Maniitsoq er der plads til 20 elever fra Atammik og Napasoq, som går i 8. – 9. og 10. klasser, i 2 
forskellige bygninger. 
I forbindelse med ovennævnte arbejde antages det foreløbig, at bygdeeleverne fortsat undervises i 
den enkelte bygdeskole indtil samme klassetrin som i dag. 
 
Kollegiet er i sin tid bygget til at huse et større antal elever fra både Sisimiut og dens daværende 
bygder Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq. Senere har kollegiet også huset elever fra Kangaatsiaq 
by og dens bygder indtil 2006. Efter kommunesammenlægningen med Maniitsoq pr. 1. januar 2009 
er elevtallet faldet idet der kun huses elever fra bygderne Sarfannguit og Itilleq.  
Det overordnede ansvar for Kollegiet er Uddannelseschefen, mens ansvaret for den daglige drift 
ligger hos viceskoleinspektøren på Minngortuunnguup Atuarfia. Det er uddannelseschefens opfat-
telse, at man ikke bruger kollegierne optimalt idet elevtallet i de sidste år er faldet betydeligt. Det 
betyder, at der pt. er ansat 1 kollegie tilsynsførere, 1 økonoma og 1 køkkenmedhjælpere for 7 elever, 
hvorfor driften af kollegierne er meget dyr. 
 
Skoleinspektøren på Atuarfik Kilaaseeraq har tilkendegivet, at der er plads til 20 elever på skole-
kollegiet i Maniitsoq. I skoleåret 2012/2013 vil der være 8 elever fra Maniitsoq’s bygder hvorfor 
kommende kollegieelever for skoleåret 2012/2013 fra Sisimiut´s bygder vil have rigeligt plads i 
Maniitsoq. 
 
Den nuværende skolestruktur i Sisimiut: 

Kl. Minngortuunngup 
Atuarfia 

Nalunnguarfiup 
Atuarfia 

Atuarfik 
Qilalugaq 

Qinnguata 
Atuarfia 

Itillip 
Atuarfia 

Sarfannguup 
Atuarfia 

10. X X X X   
9. X X X X X X 
8. X X X X X X 
7. X X X X X X 
6. X X X X X X 
5. X X X X X X 
4. X X X X X X 
3. X X X X X X 
2. X X X X X X 
1. X X X X X X 
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Den nuværende skolestruktur i Maniitsoq: 
Kl. Atuarfik Kilaaseeraq Kangaamiup Atuarfia Atammiup Atuarfia Napasup Atuarfia 
10. X X   
9. X X   
8. X X   
7. X X X X 
6. X X X X 
5. X X X X 
4. X X X X 
3. X X X X 
2. X X X X 
1. X X X X 

 
Med den nuværende skolestruktur er elevtallet efter skoleåret 2011/2012 ikke steget betydeligt. Det 
betyder at der vil være rigeligt plads til bygdeeleverne fra både Sisimiut og Maniitsoq bygder på 
skolekollegiet i Maniitsoq.  
 
Elevprognose i Qeqqata Kommunia i skoleåret 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 og forven-
tet elevtal for skoleåret 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 og 2014/15. 

Itilleq, Sarfannguit, Napasoq og Atammik. 

Elevprognose  2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 

I alt - Sisimiut bygder 
10.kl 

6 9 7 7 5 4 6 

I alt - Maniitsoq bygder 
8.-10.kl 

19 13 11 19 8 4 2 

I alt - elever 25 22 18 26 11 7 6 

 
Regelgrundlag  
Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,  
Kap. 4, § 20. For at sikre, at alle elever tilbydes undervisning i henhold til denne forordning, oprettes 
i fornødent omfang elevhjem og kollegier i tilknytning til eksisterende skoler. 
Kap. 8, § 33. Det påhviler kommunalbestyrelsen, jf. § 38, at sørge for: 

3) Oprettelse af elevhjem og kollegier, jf. § 20, stk. 1.  

Kap. 9, § 38. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og 
påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervis-
ning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fører 
tilsyn med skolernes virksomhed. 

Faktiske forhold 
Såfremt Qeqqata Kommunia beslutter at flytte eleverne fra bygderne Sarfannguit og Itilleq til 
Maniitsoq vil dette kunne ske fra skoleåret 2012/2013 uden yderligere foranstaltninger. 
 
Kommende elevtal: Maniitsoq. Skoleåret 2012 / 2013. 

Atuarfik: 6. kl.  7. kl.  8. kl.  9. kl.  10. kl. 
Itillip 3 1 3 0 3 
Sarfannguup 3 3 2 2 3 
Atammik 2 3 2 8 0 
Napasoq 0 1 1 2 0 
Katillugit atuartut  

8 
 

8 
 

8 
 

12 
 

6 
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Hver kommune i Grønland skal gennemgå sin skolestruktur og beslutte sig for, hvilke årgange der 
fremover skal undervises på de enkelte skoler i kommunen. Ud fra denne beslutning skal kommunen 
udarbejde en elevtalsprognose for hver skole i kommunen for de kommende 5 år – til og med 
skoleåret 2015 / 2016. 
For at kunne opgøre kollegiebehovet skal der med udgangspunkt i den besluttede skolestruktur også 
udarbejdes en prognose for kollegiebehovet i den samme periode. For hver kommune med kollegie / 
skolehjem oplyses tillige om nuværende elevkapacitet på kollegiet / elevhjemmet. 
Specialskolen Atuarfik Qilalugaq, er særligt indrettet til specialundervisnings børn i Sisimiut. 
Til skoleåret 2009 / 2010, besluttedes der at der kan gå elever op til 10. klasse i Kangerlussuaq. 
Områderne i Maniitsoq og Sisimiut har i foråret 2009, hørt hvad forældrene mener om at sammen-
lægge kollegierne enten i Maniitsoq eller i Sisimiut. 
Forældrene i Atammik og Napasoq, ønsker at eleverne forbliver i Maniitsoq på kollegie ophold. 
Forældrene i Itilleq og Sarfannguit, ønsker at eleverne forbliver i Sisimiut på kollegie ophold. 
Begrundelsen er at såfremt der skulle være noget krise situation i familien, så har børnene mulighed 
for at kunne kontakte familierne i byerne.   
 
Høringssvar fra bygderne og skolerne i Qeqqata Kommunia: 
Bygd / skole: Bygdebestyrelse. Skolebestyrelse. 
Itilleq / Sarfannguaq Skoleelever fra Itilleq og Sarfannguit, fra 

bygdebestyrelsen godkendes at eleverne kan 
begynde at gå i skole i Maniitsoq fra 9. klasse. 
Og regner med at skolebestyrelserne har svaret 
på dette.  

Ingen bemærkninger fra begge skolebestyrelser. 

Kangerlussuaq Kommende skolestruktur forslag støttes.  Bakke ideen fuldt ud, ved at man nedlægger 
kollegierne i Sisimiut, da der intet elevgrund-lag 
er.  
Men hvad siger elevprognosen ud efter 10 år.   

Minngortuunnguup Atuarfia  Skolebestyrelsen kan se udfra materialet, at 
flytning af kollegie elever udelukkende be-
grundes i økonomiske besparelser, der kan ikke 
ses nogle menneskelige eller pædagogis-ke 
fordele ved flytningen. 
Maniitsoq har problemer med at fastholde læ-
rere. Hvad er der af tiltag gjort for at fastholde 
personalet, så kollegieeleverne sikres en god og 
stabil undervisning.  
Mulighed for at kunne komme hjem til Itilleq og 
Sarfannguit i weekender, den lukkes, så-fremt 
eleverne flyttes til Maniitsoq.  

Nalunnguarfiup Atuarfia  Ingen bemærkninger. 
Atammik / Napasoq Bygdebestyrelsen støtter op om at eleverne 

starter fra 9. klasse, i Maniitsoq. 
Ingen bemærkninger fra begge skolebestyrelser. 

Kangaamiut Bygdebestyrelsen godkender at eleverne flyt-tes 
fra Sisimiut til Maniitsoq fra 9. klasse.  
Bygdesejlads ønskes forbedret, især i vinterpe-
rioden. 
Samt især for Sisimiut bygder.  

Ingen bemærkninger. 

Kilaaseeraq  Der er fejl ved tallene for elever for skoleåret 
2011/2012. 
8. klasse.  
Napasoq 2 
Atammik 4 + 1, som er taget  hjem. 
9. klasse.  
Napasoq 2 
Atammik 4 + 1, som tager skoleåret om. 
10. klasse.  
Napasoq 1, hjemsendt. 
Atammik 1, er taget hjem.    
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
I dag er der afsat i budgettet for at drive det to kollegier henholdsvis i Sisimiut og Maniitsoq.  
Antal ansatte henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq: 
Kollegier Tilsynsførende Køkken Vaskeri / rengøring 
Sisimiut 1 2 0 
Maniitsoq 2 2 1 

Bevilget til drift af kollegier i Sisimiut og Maniitsoq: 2012 
Kollegier Budget Forbrug 02. jan. 12 Forbrug i % 
Sisimiut 2.346.000 0,- 0 % 
Maniitsoq 1.642.000 1.623,- 1,2 % 

 
Forslag til fremtidig kollegiestruktur i Qeqqata Kommunia. 
Kl. MA  

Sis. 
NA Sis.  AQ Sis. QA – Kangerl. AK - Maniitsoq KA - Kangaamiut  Itilleq Sarfannguit Atammik Napasoq 

10. X X X X X X     
9. X X X X X X     
8. X X X X X X X X X X 
7. X X X X X X X X X X 
6. X X X X X X X X X X 
5. X X X X X X X X X X 
4. X X X X X X X X X X 
3. X X X X X X X X X X 
2. X X X X X X X X X X 
1. X X X X X X X X X X 

For kollegierne ligger der en besparelse såfremt man nedlægger kollegiet i Sisimiut og flytter 
eleverne til Maniitsoq. 
Kollegiet i Sisimiut med kun 7-4 børn flyttes til Maniitsoq, som har ledige pladser. Derved vil 
Kollegiet III(B905), kantine og 2 tilsynsførendes boliger kunne benyttes til kontorlokaler. Qeqqata 
kommune vil fremover kunne opnå en stor driftsbesparelse ved kun at drive 1 elevhjem, og eleverne 
vil have flere medbeboere til et udvikle et godt kammeratskab.  
 
I forbindelse med flytning af kommende kollegieelever til Maniitsoq betyder, at der enten laves 
opsigelse eller omplacering af 1 tilsynsførende, 1 økonoma og 1 køkkenmedhjælper / rengøring 
personale. 
 
Budget 2012, for kollegier og skolehjem i Sisimiut og Maniitsoq. 

Sisimiut Maniitsoq. 
2.346 1.642 

 
Qeqqata Kommunia kan have besparelse på driften op mod 1,5 mio. kr. årligt.  
 
Eleverne skal sejles ind til Sisimiut, derefter flyves til Maniitsoq. I opstart af et skoleår samt juleferie 
samt hjemrejse når skoleåret slutter: Bådrejser 56.000, flyrejser 115.200,- i alt 171.200,- 
Stigning i forplejning i Maniitsoq og lommepenge til eleverne: Forplejning stiger med 100.000,- kr. 
og lommepenge ca. 80.000,- kr. I alt 180.000,- 
Der vil stadig være et behov for informationsmøder omkring kollegieforhold i Sarfannguaq, Itilleq, 
Atammik og Napasoq; derfor er der kalkuleret med fortsat bygdesejlads: ca. 58.000,- kr.  
 Div. indkøb og vedligeholdelses arbejde skal igangsættes i Maniitsoq.  
Der skal indarbejdes i Maniitsoq´s budget ca. 846.000,- kr., så hele Maniitsoq´s budget bliver 
2.346.000,- til drift af kollegiet. Fra sommeren 2012. 
 
Der er afsat midler til at undervisningen kan køre uden ekstra bevillinger i Napasoq og Atammik for 
8. klasserne begge steder. 
 



Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2012, den 28. februar 2012 

                                                                                Qeqqata Kommunia 
 

74 
 

Administrationens vurdering 
Området for uddannelse vurderer at forslaget indeholder økonomiske fordele og at følgende skole-
struktur for kollegier med fordel kunne implementeres i Qeqqata Kommunia for skoleåret 2012 / 
2013. 
Det vil selvfølgelig indebære at planlægning af skoleårene skal ændres især i Itilleq, Sarfannguit, 
Napasoq og Atammik. 

1. Elever i Itilleq og Sarfannguaq flyttes til Maniitsoq fra 9. klasse. 
2. Elever i Napasoq og Atammik forbliver på stedet til og med 8. klasse. 
3. I Maniitsoq starter kollegieelever fra de 4 bygder fra 9. klasse. 
4. Bygningerne i Sisimiut udnyttes til anden side ifølge indstillingerne fra bygningsanalyse 

rapporten fra foråret 2011. 
 
Området for uddannelse indstiller også at tilsynsførende og ansvarlig leder besøger bygderne årligt 
og informerer forældrene i 8. klassetrin om livet på kollegiet i byen for således også at gøre over-
gangen for forældre og elever mere smidig.  
Samt at undervejs i 7. og 8. klassetrin afvikles besøg på kollegiet i Maniitsoq af kortere varighed, 
således at bygdeeleverne får en mere gradvis tilvænning til byskolen i Maniitsoq.  
 
Administrationens indstilling 
Området for uddannelse indstiller at alle 9. klasser fra bygderne Itilleq, Sarfannguit, Atammik og 
Napasoq begynder på deres kollegieophold fra begyndelsen af skoleåret 2012 / 2013 i Maniitsoq, 
derved spares, driften af skolekollegiet i Sisimiut fra begyndelse august 2012. 
Sagen sendes videre til økonomiudvalgets afgørelse.  
 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 6. februar 2012 godkendt indstillingen. 
Punktet videresendes til økonomiudvalget. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. februar 2012 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens afgørelse 
at alle 9. klasser fra bygderne Itilleq, Sarfannguit, Atammik og Napasoq begynder på deres kolle-
gieophold fra begyndelsen af skoleåret 2012 / 2013 i Maniitsoq, derved spares, driften af skolekol-
legiet i Sisimiut fra begyndelse august 2012. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Indeholder følgende: 
 1.Bygningsanalyse Sisimiut, april 2011. 
 2.Høringssvar fra Itilleq / Sarfannguits bygdebestyrelser 31.10.2011. 
 3.Høringssvar fra Kangerlussuaq bygdebestyrelse. 01. november 2011. 
 4.Høringssvar fra Kangerlussuaq skolebestyrelse. 27.10.2011. 
 5.Høringssvar fra Minngortuunnguup Atuarfia´s skolebestyrelser. 8. november 2011. 
 6.Høringssvar fra Atammik / Napasoq´s bygdebestyrelse. 30.1.2012 
 7.Høringssvar fra Kangaamiut´s bygdebestyrelse. 31.10.2011.  
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Punkt 31 Ansøgning om alkoholbevilling type B – Tuttu Guest House v/Bauer Johansen, 
Kangerlussuaq 

Journalnr. 70.06.00 
 
Baggrund 
Bauer Johansen har den 31. oktober 2011 fremsendt ansøgning om alkoholbevilling til servering af 
stærke drikke til B-1763 Tuttu Guest House/Hotel Kangerlussuaq (nyt koncept). 
 
Regelgrundlag  
Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. I 
henhold til lovens kapitel 2, kræves der alkoholbevilling til salg og udskænkning af stærke eller svage 
drikke, ligesom alkoholbevilling udstedes af kommunalbestyrelsen og skal være knyttet til en bestemt 
eller bestemte lokaler. 
 
Faktiske forhold 
Der er i forvejen udstedt alkoholbevillinger til Bauer Johansen/Hotel Kangerlussuaq til følgende: 
Cafeteria 
Fly Catering 
Hotel Bar 
Kantinen 
Konferencecenteret 
Reception (mini bar) 
Restaurant 
 
Der er i alt udstedt 49 alkoholbevillinger i Qeqqata Kommunia, i Kangerlussuaq er der udstedt 10 
alkoholbevillinger til udskænkning og 5 alkoholbevillinger til salg. 
 
Bygdebestyrelsens behandling af sagen 
Bygdebestyrelsen vedtog på sit møde den 25. november 2011 at man ikke anbefaler ansøgningen, da 
der allerede er konkurrence mellem Bar 57 og Aqisseq, og yderligere konkurrence kan ikke anbefa-
les. 
 
Indstilling 
Sagen fremsendes til kommunalbestyrelsens afgørelse 
 
a) 
at ansøgningen ikke imødekommes, som indstillet fra bygdebestyrelsen 
 
Eller  
 
b) 
at der meddeles bevilling til servering af stærke drikke til B-1763 Tuttu Guest House/Hotel 
Kangerlussuaq, gældende for 3 år. 
 
Afgørelse 
Indstilling b) godkendt. 
 
Bilag 
Ingen 
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Punkt 32 Forslag til dagsordenen – Forbud mod brug af snescootere og 4 hjul til vinterjagt 
og offentliggørelse af forvaltningsplan for Kangerlussuaq 

Journalnr. 72.01.00/92.01.01 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Alfred Olsen fremsender ved brev af 25. november 2011, forslag til 
drøftelse i kommunalbestyrelsen om  
 
1. at der forbydes brug af snescootere og 4 hjul til vinterjagt i området nord for Kangerlussuaq, det 

gamle område for Sisimiut Kommune. 
  
2. at Forvaltningsplanen for Kangerlussuaq offentliggøres overfor borgerne i Qeqqata Kommunia. 
 
Faktiske forhold 
 
Ad. 1. i henhold til Hjemmestyret bekendtgørelse nr. 5 af 25. maj 1999 om motoriseret befor-
dringsmidler i området Sisimut, Kangerlussuaq og Maniitsoq samt Forvaltningsplan for Kangerlus-
suaq af juni 2010 er det kun tilladt at køre med motoriserede køretøjer i det anviste kørespor, 
hvorfor det allerede er forbudt at køre både med snescooter og med 4 hjul i området nord for 
Kangerlussuaq. 
 
Ad. 2. Forvaltningsplanen for Kangerlussuaq er offentliggjort i Selvstyrets hjemmeside under link:  
 
http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/Departementer/Dep,-d-

,_for_indenrigsanliggender,_Natur_og_Miljø/NaturAfd/Kangerlussuaq%20pillugu%20aqutsinissa
mut%20pilersaarut.aspx 

 
samt er lagt i Qeqqata Kommunias hjemmeside under link:  
 
http://www.qeqqata.gl/Politik/Politikkerogplaner/tabid/427/language/da-DK/default.aspx  
 
Derudover er der en arbejdsgruppe der arbejder for at der sættes skilte op i Kangerlussuaq området 
for hvad der er tilladt. Arbejdsgruppen har også for nylig udgivet en pjece om Transportkorridorer 
og kørezoner omkring Kangerlussuaq som er vedlagt som bilag 2.  
 
Endeligt henvises der til punkt 8 hvor der er særskilt punkt om Forvaltningsplanen for Kangerlus-
suaq. 
 
Indstilling  
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at sagen tages til efterretning. 
 
Afgørelse  
Redegørelsen taget til efterretning. 
Man retter henvendelse til Selvstyret, idet man ønsker stramning af tilsynet i Kangerlussuaq området 
m.h.t. motoriseret trafik. 
 
Bilag 
1. Alfred Olsen´s brev af 25. november 2011. 
2. Pjece: Transportkorridorer og kørezoner omkring Kangerlussuaq  

http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/Departementer/Dep,-d
http://www.qeqqata.gl/Politik/Politikkerogplaner/tabid/427/language/da-DK/default.aspx
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Punkt 33 Forslag til dagsordenen – ”Grøn” kommune 

Journalnr. 09.30 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Lyberth fremsender ved brev af 21. december 2011, forslag til 
drøftelse i kommunalbestyrelsen om at Qeqqata Kommunia benytter mindst forurenende og mest 
besparende materialer, så man bliver et eksempel for andre. 
 
Karl Lyberth foreslår at man undersøger samtlige ejendomme, kontorer, daginstitutioner, skoler, 
servicehuse og andre ejendomme for at få et billede af, om der er der kan opnås besparelser. 
 
Indstilling  
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at sagen efter drøftelse videresendes til Direk-
tionen til undersøgelse. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Karl Lyberth´s brev af 21. december 2011. 
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Punkt 34 Forslag til dagsordenen – Information til borgerne i kommunen 

Journalnr. 12.01.00 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Lyberth fremsender ved brev af 20. januar 2012 forslag til 
drøftelse i kommunalbestyrelsen at der mangler bedre information til borgerne. 
 
Da man i vinteren 2011 havde samsending i Sisimiut og Maniitsoq via lokalradioen blev det klart, at 
en bedre information fra kommunens side mangles blandt borgerne. Det blev aftalt dengang om man 
fra kommunens side skal undersøge, hvorledes man kan informere borgerne bedre og vurdere denne. 
 
Karl Lyberth foreslår at man informerer borgerne 1 gang om måneden via lokalradioerne både i 
Sisimiut og Maniitsoq, og at man hver 14. dag gennem lokalradioerne giver borgerne mulighed for at 
fremsætte spørgsmål til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. 
 
Faktiske forhold  
Information til borgerne i Qeqqata Kommunia 
 
Informationer til borgerne i kommunen går for en dels vedkommende igennem informationsmedar-
bejderen. Der informeres ligeledes direkte fra de enkelte afdelinger i kommunen.  
 
I Qeqqata Kommunia foregår borgerinformation via:  

• lokalavisen i Sisimiut og bygder, Sivdlek. (én fast borgerinformationsside hver uge) 
• kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl (det tilstræbes at offentliggøre nyheder ca. hver 2. 

dag) 
• opslag på kommunens opslagstavler i byer og bygder  
• lokalradio  
• foldere og brochure udarbejdet af de forskellige afdelinger og forvaltninger i kommunen 
• infostandere placeret forskellige steder i kommunen (her er der adgang til diverse hjemmesi-

der fx kommunens egen). ’ 
• Afholdelse af borgermøder i forbindelse med større projekter 

 
 
Desuden deltager borgmesteren før hvert kommunalbestyrelsesmøde, i et indslag i lokalradioen i 
Sisimiut (evt. også Maniitsoq?), omkring hvilke emner kommunalbestyrelsen skal drøfte på mødet.  
 
Forslag til mere specifik information fra lokalpolitikere 
 

- Op til hvert byrådsmøde kunne der publiceres kort nyhed på hjemmesiden med en opsumme-
ring af punkterne til mødet og et link til dagsorden.  

- Indlæg i Sivdlek op til hvert byrådsmøde og efter hvert byrådsmøde under overskriften: ”Nyt 
fra byrådssalen” el.lign.  

- Månedlig information fra kommunalbestyrelsen i lokalradioer, hvor der kort fortælles, hvad 
der pt. arbejdes med. 

- Radiodebat mellem borgere og KB-medlemmer i lokalradioer en gang om måneden.  
 
 

http://www.qeqqata.gl
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Det bør desuden overvejes, hvordan informationen fra politikerne bliver videreformidlet i et sprog, 
der er tilgængeligt for ”menig mand”. Dvs., at sprogbruget så vidt muligt skal være dagligdags tale 
og at politikerne vænner sig til at bruge eksempler, billedsprog etc., når de taler om politiker.  
 
Information fra KB kan fx kvalitetssikres gennem brug af informationsmedarbejder eller anden 
”udenforstående”, der kan vurdere, om sproget er lettilgængeligt og komme med forslag til eventu-
elle ændringer eller forbedringer.  
 
Derudover er det vigtigt, at politikerne er klædt på til at tale med pressen. Dette gøres fx ved at 
udarbejde klare retningslinjer for, hvad politikerne må udtale sig om til pressen.  
 
Indstilling  
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at sagen efter drøftelse videresendes til  
Direktionen. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt, sagen færdiggøres til 1. maj. 
 
Bilag 
1. Karl Lyberths brev af 20. januar 2012. 
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Punkt 35 Forslag til dagsordenen - Nedbringelse af hajbestanden på nogle af fiskepladserne 

Journalnr.  

Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Lyberth fremsætter forslag om, at kommunen afsætter midler til 
nedbringelse af hajbestande på nogle af fiskepladserne omkring Maniitsoq. 
Han har fået at vide, at der som led ved nedbringelse af hajbestande ved Ilulissat betales kr. 250,- for 
en hajhjerte. Forslaget går på, at der afsættes midler til nedbringelse af bestanden med 1.000 hajer. 
Der er ikke nævnt noget om, hvad man så skal gøre med resterne af de fangede hajer. 
 
Derefter skriver medlem af bestyrelsen i Arctic Green Food-mit (AGF) Arne Spicer Lindgren efter at 
have snakket med fiskerne, at da der er hajer på nogle af fiskepladserne at man så har forladt disse, 
selvom der er gode fiskebestande. Forslaget går på, at man fisker hajerne for at nedbringe bestanden. 
De købes så af kommunen, og selve arbejdet skal AGF står for. Samarbejdspartnerne AGF, fiskerne, 
Erhvervsrådet og Kommunen kan drøfte, at såfremt man kan finde en god løsning af forananførte 
problematik, vil det have gode effekter i f.t. fiskerne, produktionen samt arbejdskraften. 
 
Regel grundlag 
Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervs-
udvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. 
 
Faktiske forhold 
Efter at man have forhørt sig hos Erhvervschefen i Maniitsoq, svarede han i mail den 06.2.2012, at 
sagen omkring haj problematik er udsat, idet man fra eksportrådet i Kina har fået at vide, at eksport 
af hajskind fra Danmark til Kina for nuværende ikke er godkendt, og at man ikke er meget for at 
genoptage sagen, p.g.a. dyreværnsorganisationernes modstand. 
 
På telefonisk forespørgsel til afdelingschef ved Fiskeri Departementet Emanuel Rosing den 
10.2.2012 oplyste han, at der lovgivningsmæssigt er intet til hinder for nedbringelse af hajer. Dette er 
gennemført i samarbejde med Qaasuitsup Kommunia sidste år, hvor man blot skal dokumentere 
fangsten ved at fremvise hjertet af den fangede haj. Straks kom der så reaktion fra omverdenen, om 
hvorfor man på den måde driver “rovdrift” af hajer. Endvidere oplyste han, at nogle lande mener, at 
haj er udrydningstruet fiskeart. Endvidere fremstår det af svaret, da forholdet skete i et område med 
slædehunde, har man kunnet udnytte fangsten som hundefoder. Derfor vil han ikke blande sig i, hvis 
fiskeriet pågår til udgift for kommunen, men påpeger dog, at dette sikkert ville blive bemærket i 
omverdenen, hvorved man vil forsøge at få vores land til at fremstå i dårlig rygte. 
 
Under telefonisk samtale med fiskerforeningens formand i Ilulissat Peter Olsen den 11.2.2012 
meddeler han, at der ikke fiskes efter hajer i Ilulissat, men at man tidligere har forsøgt med produk-
tion. Han oplyser, at det ikke er svært at fange hajer ved fiskepladserne omkring Ilulissat. 
 
Under telefonisk samtale med fiskerforeningens formand i Uummannaq Jakob Olsen den 13.2.2012 
svarede han, at der sidste år har været lidt fiskeri efter hajer ved Qaarsut, hvor man så fremviste de 
fangede hajers hjerter, for nuværende er der ingen fiskeri efter hajer. 
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Vi har talt med fisker Hans Heilmann, Maniitsoq den 13.2.2012. Det er velkendt, at der er masser af 
torsk ved Isortoq og tidligere har der været meget fiskeri der, både med liner og bundgarn al efter 
årstiden. Sidste sommer har de forsøgt med 2 bundgarn i Isortumut. Den anden dag fik de flotte 
torsk, dog også 10 hajer. Da der er for meget arbejde med hajerne, tog de bundgarnene i Isortoq op. 
Da han troede, at man vil til at tillade fiskeri efter hajer ved Maniitsoq, har han allerede anskaffet sig 
redskaber til hajfangst, hvorfor han er parat til hajfiskeri, men haj blev ikke indhandlet alligevel. 
Forinden fiskesæsonen starter, vil han have hjælp til at nedbringe hajbestanden, idet der ellers er 
masser af torsk i Isortoq, også i tider hvor der ikke er fisk andre fiskepladser. 
 
Brevskriveren fra AGF Arne Spicer Lindgren, blev kontaktet og forhørt pr. mail fra administartionen 
den 14.2.2012, hvor han meddelte i sit svar, at der ikke er sket yderligere i sagen endnu, men håber 
dog, at man kan finde en løsning med indhandling af hele frosne hajer, fx til Kina – men han blev 
gjort bekendt med eksportforbud til Kina. 
 
På forespørgsel m.h.t. ovenfor anførte lov til  Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og 
Miljø oplyste man pr. mail den 15.2.2012, at såfremt der afsættes midler på baggrund af loven, så er 
det Konkurrence Styrelsen der efter ansøgning enten giver tilladelse/afslag. Da sagen er tydelig har 
man ikke forespurgt der. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Såfremt forslaget godkendes, hvorved man så skal købe 1000 hajer, bliver der en udgift for kommu-
nen på kr. 250.000,-. Der vil herved ikke være yderligere administrative udgifter, idet resten af 
arbejdet vil AGF påtage sig af. 
 
Administartionen indstiller 
Det at man fisker hajer til udsmid og til kommunal udgift, kan forårsage dårlig omdømme for 
kommunen i omverdenen. Men på den anden side set, kan det være medvirkende årsag til bedre 
indkomst for fiskerne, forbedre arbejdsløsheden i positiv retning, ligesom AGF fabrikken kan 
indhandle flere torsk og rødfisk, såfremt hajproblemet løses dermed. 
 
Alligevel giver ikke forananførte lovgivning mulighed for, at man kan afsætte midler herfor, idet 
kommunen må tage hensyn til ikke at forvride konkurrence situationen. 
 
Administrationen vurderer, at såfremt man vil tillade hajfiskeri må man tage stilling til, hvad man så 
skal med fisken, forinden man beslutter sig for at give tilladelse til hajfiskeri. 
 
Indstilling 
Administrationen skal indstille til kommunalbestyrelsen, at administrationen skal fortsat undersøge 
nærmere m.h.t hajfiskeriet, og at såfremt der skal tages beslutning herom senere, at man så bemyn-
diger økonomiudvalget til at træffe afgørelsen. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Forslag fra Karl Lyberth. 
2. Brev fra Arne Spicer Lindgren. 
3. Orientering fra erhvervschefen i Maniitsoq. 
4. Orientering fra bestyrelsesformanden i AGF. 
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Punkt 36 Forslag til dagsordenen –  Ændring af afdragsordningen for tilslutning til kloak 

Journalnr.25.03 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Siegstad fremsender ved brev af 7. februar 2012 forslag til 
drøftelse i kommunalbestyrelsen at der ændres på afdragsordningen for tilslutning af kloak. 
 
For nogle år siden blev der anlagt kloak i den sydlige del af Kaaliikassaap Aqq. Og Qiviarfik. 
Dengang var det forventningen at mange husstande ville blive tilsluttet til kloakken, men efter 
anlæggelsen af kloakken, var de faktiske forhold noget helt andet. 
 
Morten Siegstad forslår at Qeqqata Kommunia ændrer afdragsordningen af tilslutningsafgiften på 
30.000 kr. så den kan afdrages over flere år. Se skemaet i brevet. 
 
I skemaet kan man se mulighederne for forskellige afdragsordninger, det vil blive mere overkom-
meligt, så flere husstande får mulighed for at tilslutte sig til kloakken. 
 
Indstilling  
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at sagen efter drøftelse videresendes til  
Teknik- og Miljøudvalget. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. Sagen behandles for hele Qeqqata Kommunia. 
 
Bilag 
1. Morten Siegstads brev af 7. februar 2012. 
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Punkt 37 Forslag til dagsordenen – Studietur for Teknik- og miljøudvalget 

Journalnr.03.13.00 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Siegstad fremsender ved brev af 7. februar 2012 forslag til 
drøftelse i kommunalbestyrelsen om en studierejse for teknik- og miljøudvalget. 
 
Studierejsen er til Inter Solar 2012 i München i Tyskland som afholdes den 13. – 15. juni 2012, ved 
arrangementet udstilles forskellige udstyr for installering af solfangere og udstyr til produktion af el, 
varme, ventilation m.m. som bruges verden over. 
 
Baggrunden for det er, at man kan tage disse energikilder i brug ved forskellige anlæg i Qeqqata 
Kommunia. 
 
I forbindelse med studierejse kan man undersøge muligheden for også at besøge aluminiumssmelte-
ren, der varetages af Hydro i Tyskland, det vil være en fordel at have besøgt en anden smelter end 
smelteren ved Island, så får man mere viden. 
 
Indstilling 
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, at sagen efter drøftelse videresendes til  
Området for Teknik og Miljø. 
 
Afgørelse  
Sagen videresendes til Teknik- og Miljøudvalget. 
 
Bilag 
1. Morten Siegstads brev af 7. februar 2012. 
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Punkt 38 Forespørgsel om tilladelser for tilkaldt arbejdskraft i Qeqqata Kommunia 

Journalnr.67.01.03 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Siegstad fremsender ved brev af den 7. februar 2012 
forespørgsel om tilladelser for tilkaldt arbejdskraft i Qeqqata Kommunia. 
 
Regelgrundlag  
Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. 
 
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26.august 1993 
 
Faktiske forhold 
Arbejdsmarkedskontoret har følgende redegørelse på baggrund af henvendelsen om administrativ 
procedure i forbindelse med til administration af Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om 
regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. 
 
På baggrund af forespørgselsnotatet ønskes det redegjort for hvor i Qeqqata Kommunia der er blevet 
givet tilladelser, hvilke stillinger det drejer sig om og antal. 
 
Dette står anført nedenfor tilladelser givet i 2011. De fleste godkendelser gives for 1 til 3 år. 
 
2011 Sisimiut Maniitsoq Kangerlussuaq    
Kok 1 2 4 7 
Ledende Tai-massør 1   1 
Souschef butik  1  1 
Butikschef 1   1 
Kolonialleder  1  1 
Slagtermester 1   1 
Smørrebrødsjomfru   1 1 
Assistent receptionist 1   1 
Struktør 1   1 
Mekaniker   1 1 
     0 
Tamakkiisut / i alt 6 4 6 16 
 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at stramme op på området og har således vedtaget 
at virksomheder, der søger om at ansætte udefra kommende arbejdskraft, følger nedenstående krav, 
der har til formål at sikre: 
 

1. at ansattes rettigheder ikke overtrædes,  
2. at stillingsopslagene offentliggøres overfor så mange ansøgere i landet som muligt.  
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Virksomheder, der ønsker at få en godkendelse til at få udefra kommende arbejdskraft, anmodes 
således om at sørge for følgende punkter: 
 

• Stillingen skal slås op både i lokalavisen samt i en af de landsdækkende aviser med behørig 
ansøgningsfrist. 

 
• Der skal foreligge dokumentation i form af en ansættelseskontrakt med tydelig angivelse af 

indhold af stilling samt lønforhold. Lønnen skal følge de overenskomster, der er på området, 
også hvad tillæg angår.  

 
• Der skal foreligge dokumentation for indkvartering i form af en lejekontrakt, hvoraf både 

lejlighedens størrelse og pris fremgår. 
 
Når der foreligger en godkendelse, skal arbejdsmarkedskontoret informere den lokale SIK forening 
om godkendelsen. Arbejdsmarkedskontoret håber således, at SIK vil være medvirkende til følge med 
i arbejdsmarkedssituationen på dette område. 
 
Der bliver yderlig forespurgt om, hvilke tiltag kommunen tager, for at sikre at loven bliver fulgt af 
kommunens virksomheder. For at sikre, at lovgivningen følges, besøger arbejdsmarkedskontoret de 
forskellige virksomheder i kommunen og informerer om lovgivningen. Arbejdsmarkedskontoret i 
Sisimiut er fuldt bemandet fra den 1. februar 2012, og er netop begyndt en besøgsrunde hos de 
forskellige virksomheder. 
Arbejdsmarkedskontoret bestræber sig for at sikre, at loven bliver fulgt ved at være i en god dialog 
med de forskellige virksomheder.  
 
Indstilling  
Administrationen indstiller at kommunalbestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. 
 
Afgørelse 
Redegørelsen taget til efterretning. 
 
Administrationen udarbejder statistik over tilkaldt arbejdskraft i Qeqqata Kommunia indeholdende 
antal tilkaldte, hvornår tilladelsen er udstedt og hvor længe tilladelsen gælder. 
 
Bilag 
1. Morten Siegstads brev af 7. februar 2012. 
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Punkt 39   Forespørgsel om boligforhold for Pensionister i Qeqqata Kommunia 

Journalnr. 32.01.09 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Lyberth fremsender ved brev af den 9. januar 2012 forespørgsel 
om boligforhold for Pensionister i Qeqqata Kommunia.  
 
Karl Lyberth ønsker overblik over:  
1) Hvor mange ældre der skylder penge i husleje, og dermed er i restance, og af den grund udsættes 
af deres boliger,  
2) En afklaring af regelsættet omkring kommunens behandling af sådanne sager  
3) En afklaring af kommunens handleplan i forbindelse med udsættelsessager.  
 
Forespørgselen indeholder desuden et oprids af en konkret udsættelsessag, som her beskrives: 
 
1. 2 alderspensionister i Maniitsoq er i efteråret 2011 blevet udsat af deres lejlighed fordi de ikke har 

betalt deres husleje. Det fremgår ikke hvor stor restancen er. Årsagerne til den manglende betaling 
angives heller ikke. 

2. Udsættelsen medfører dog at de 2 borgere angiveligt bliver placeret flere forskellige steder i løbet 
af efteråret. 

3. Karl Lyberth finder det uacceptabelt at de to ældre således har måttet flytte rundt. Han mener 
også, at kommunen er forpligtet til at give skyldnerne bedre vilkår, således at mange flytninger 
undgås under sagsbehandlingen. 

 
Regelgrundlag  
I henhold til skrivelse fra A/S INI, er boligselskabet forpligtet til at sørge for genhusning.  
 
Faktiske forhold 
Qeqqata Kommunia har rettet henvendelse til A/S INI med konkrete spørgsmål angående statistik 
om ældre i restancer. Tallene var ikke kommet inden Familieudvalgets møde den 8. februar 2012. 
Det har indtil videre ikke været muligt at danne sig en present overblik over hvor mange ældre over 
65 år, der på nuværende tidspunkt skylder penge i husleje til A/S INI. 
 
Administrationen har efterfølgende modtaget svar den 10. februar 2012  
 
Oplysninger fra A/S INI angående huslejerestancer i Qeqqata Kommunia 
By Antal lejemål i hele 

kommunen inkl. 
bygder 

Antal personer m. 
gæld, som ikke kan 
indgå nye lejemål 

Personer m. gæld over 
65 

Maniitsoq 818 270 8 
Sisimiut 1322 465 18 
 
Samlede huslejerestancer pr. 1. feb. 2012 Kroner 
Aktive lejeres restance (dvs. nuværende beboere) 2.425.384,16 kr. 
Fraflyttede lejeres restance 16.173.102,55 kr. 
Samlet restance 18.598.486,71 kr. 
 
En tidligere redegørelse, som Kommunalbestyrelsen fik i februar 2011, beskriver følgende tal og 
procedure: 
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• I Maniitsoq stod 50 familier for at blive udsat i februar 2011. I Sisimiut var tallet 20. 
• A/S Boligselskabet INI er forpligtet til at tilbyde genhusning til personer/familier, som bliver sat 

ud af deres lejlighed på grund af huslejerestance.  
• A/S Boligselskabet INI er meget omhyggelig med at tilbyde genhusning. Der er selvfølgelig ofte 

tale om trange boligforhold, og heller ikke alle ønsker at tage imod tilbuddet. 
• I Maniitsoq er der et godt samarbejde med INI om disse forhold. 
• A/S Boligselskabet INI holder en gang om måneden møder med politiet. Til dette møde gennem-

gås en liste over de borgere som har fået 3. rykkerskrivelse vedr. huslejerestance, og som derfor 
kan blive udsat af boligen efter at politiet har foretaget en fogedforretning. Både INI og politiet er 
meget omhyggelige med at sikre, at der gives tilbud om genhusning, således at reglerne bliver 
overholdt. 

• Familieområdet i Maniitsoq får tilsendt denne liste så den kan blive gennemgået og det kontrolle-
res om der skulle være sket fejl. Det ses også efter om der er ansøgt om betaling af huslejere-
stance hos Familieområdet, og hvis dette er tilfældet, orienteres A/S Boligselskabet INI om det, så 
der ikke sker udsættelse af boligen før ansøgningen er færdigbehandlet. 

 
Qeqqata Kommunia har på foranledning af sagen i marts 2011 sendt brev til Formanden for Naalak-
kersuisut og Formanden for Landstinget, med kopi til KANUKOKA, om behovet for en afklaring af 
hele området. Herunder en undersøgelse af den nuværende lovgivning, samt en evt. tilrettelse af de 
eksisterende regler. 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at problemerne med boligmangel og huslejerestancer er et generelt 
landsproblem, som kommunen ikke kan eller bør løse alene. 
 
Med hensyn til personsager behandles de efter gældende lovgivning, hver sag for sig.    
 
Administrationens indstilling 
Området indstiller til Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen, at orienteringen tages til efterret-
ning. 
 
Familieudvalgets behandling af sagen 
Familieudvalget har behandlet sagen på sit møde den 8. februar 2012. 
Familieudvalget er godt tilfreds med at man har øje for, at pensionisterne ikke kommer i gæld. 
Samtidig forespørges Kommunalbestyrelsen om der er svar på brevet til formanden for 
Naalakkersuisut af den 4. marts 2011. 
 
Indstilling 
Det indstilles at kommunalbestyrelsen tager Familieudvalgets redegørelse til efterretning. 
 
Afgørelse 
Punktet trukket tilbage af forslagsstilleren. 
 
Bilag 
1. Karl Lyberths brev af 9. januar 2012.  
2. Kommunalbestyrelsens brev af 4. marts 2011 til formanden for Nalakkersuisut. 
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Punkt 40   Forespørgsel om information fra Området for Familie og lovgrundlaget for 
indhentning af bankoplysninger 

Journalnr. 12.01.00 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Godmand Rasmussen fremsender ved e-mail af den 20. januar 2012 
forespørgsel om  
 
1) hvor langt hans henvendelse af den 27. juli 2011 til Kommunalbestyrelsen, om at man får 

udarbejdet en A-4 sides oplysning til Sivdlek som formidler den procedure som skal anvendes når 
borgerne henvender sig til Området for Familie, Sisimiut – er nået. 

 
2) hvilken lovgivning der bestemmer at sagsbehandleren kan kræve dokumenterede oplysninger om 

midler indestående i banken. 
 
Regelgrundlag  
Det ligger indenfor kommunalfuldmagten at fastlægge niveauet for kommunal information 
 
Faktiske forhold 
Ad forespørgsel 1) 
Området for Familie, Sisimiut har formidlet følgende oplysninger til Sivlek i uge 45, i 2011 dvs. 
onsdag den 9. november 2011. Annoncen citeres herefter i sin helhed:  
 

”Information fra Området for Familie i Sisimiut 
På grund af personalemangel ved Området for Familie i Sisimiut, kan der for øjeblikket kun modta-
ges personlige henvendelser i akutte situationer. 
 
Personlig henvendelse ved akutsituationer  
Du kan henvende dig på kommunen i åbningstiden mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-13.30, 
hvis du har været udsat for følgende begivenheder: 
 

• Omsorgssvigt af dine børn 
• Alvorlig sygdom og dødsfald 
• Brand  
• Økonomisk akuttrang  

 
Telefonisk henvendelse til Området for Familie 
Hvis du har været udsat for andre sociale begivenheder end de ovenfor nævnte, kan du ringe til 
Området for Familie på telefon 86 74 22 mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 10-11  
 
Telefonisk henvendelse til din sagsbehandler 
Du kan henvende dig direkte til din tildelte sagsbehandler mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
mellem kl. 15-16, hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning. Ved det første møde på 
Området for Familie vil du få din sagsbehandlers direkte telefonnummer. 
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Så snart personalesituationen igen er stabil, vil der komme meddelelse om det. 
 
Venlig hilsen Området for Familie i Sisimiut” 
 
Ad forespørgsel 2) 
Angående spørgsmålet om lovgrundlaget for indhentning af bankoplysninger skal det oplyses at  
 
Iht. Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp skal der foretages en 
beregning ud fra ansøgerens økonomiske forhold. 
 
Foruden indtægter og udgifter skal der også ses på ansøgerens formue. 
 
§ 19 i forordning nr.15 angiver at der ikke kan ydes offentlig hjælp til ansøgeren eller dennes 
ægtefælle hvis de har formue som kan dække det økonomiske behov. 
 
§ 25 i forordning nr.15 omhandler tilvejebringelse af oplysninger hvor ansøgeren skal være behjæl-
pelig med fremskaffelse af relevante oplysninger. 
 
For at der kan foretages en korrekt beregning af hjælpen kræves der dokumentation for alle faktiske 
forhold, herunder kontoudtog. Hermed kan man vurderer formue og seneste lønudbetalinger samt 
andre udbetalinger tilgået kontoen. 
 
At banken forlanger et gebyr for kontoudtog er uheldigt. Men i de tilfælde hvor ansøgeren ikke har 
midler og får tilkendt offentlig hjælp dækker kommunen udgifterne til kontoudtog. 
 
Administrationens vurdering 
Området for Familie, Sisimiut vurderer at det er hensigtsmæssigt, at styrke informationen om de 
sociale serviceydelser. Målsætningen er at informere mere grundigt om såvel familieområdet som 
familiecentrets ydelser. Familiechefen vil i samarbejde med kommunens informationsmedarbejder 
udarbejde dette materiale i foråret 2012    
 
Administrationens indstilling 
Forvaltningen indstiller at Familieudvalget anbefaler besvarelsen overfor Kommunalbestyrelsen  
 
Familieudvalgets behandling af sagen 
Familieudvalget tog indstillingen til efterretning på sit møde den 8. februar 2012. 
 
Indstilling 
Det indstilles at kommunalbestyrelsen tager Familieudvalgets besvarelse til efterretning. 
 
Afgørelse 
Udsat. 
 
Bilag 
1. Godmand Rasmussens e-mail af 20. januar 2012.  
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Punkt 41 Eventuelt 

Intet 


