Referat af kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde 02/2011, den 8. december 2011

Oversigt - åbent møde:
Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Orienteringssager
Punkt 02 Orientering til Kommunalbestyrelsen vedr. underskriftindsamling for og imod
havneudvidelse i Sisimiut fra Maniitsoq og Sisimiut.

Økonomisager
Punkt 03 Selskabsskatter 2011 - tillægsbevilling.
Punkt 04 Ansøgning om omplacering og tillægsbevilling til den lovpligtige
arbejdsmarkedsydelse, Sisimiut.

Generelle sager
Punkt 05 Kommuneplantillæg nr. 43, Havneområdets adgangsforhold.
Punkt 06 Kommuneplantillæg nr. 44, for ombygning af skole 1.
Punkt 07 For fangståret 1.1.2012-31.12.2012 foreslåes tildelt kvote på 36 hvidhvaler og 4
narhvaler.
Punkt 08 Høring vedrørende ændringsforslag til bekendtgørelse angående erhvervsjagtbevis.
Punkt 09 Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2012

Punkt 10 Eventuelt.

1

Qeqqata Kommunia

Referat af kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde 02/2011, den 8. december 2011

Mødet foregik som videokonference og startede kl. 8:30
Deltagere:
Atassut
Anna Lisa Ostermann, Godmand Rasmussenimut taartaalluni
Bitten Heilmann, Maniitsoq
Inuit Ataqatigiit
Ane Marie Schmidt Hansen, Sisimiut
Anda Berthelsen, Itilleq
Olga Berthelsen, Sisimiut
Katrine Larsen Lennert, Sisimiut
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
Fraværende med afbud:
Godmand Rasmussen (A)
Søren Alaufesen (S)

Fraværende uden afbud:

Punkt 01

Godkendelse af dagsorden

Afgørelse
Indstillingerne i Punkt 07 og Punkt 08 vil blive rettet.
Dagsordenen godkendt.
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Punkt 02 Orientering til Kommunalbestyrelsen vedr. underskriftindsamling for og imod
havneudvidelse i Sisimiut fra Maniitsoq og Sisimiut
Journalnr.
Baggrund
Qeqqata Kommunia har den 8. november 2011 modtaget underskriftindsamling fra borgerne i
Maniitsoq og dens bygder som er imod Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. oktober 2011 for
havneudvidelse af Sisimiut havn. Den 16. november 2011 modtog ligeledes Qeqqata Kommunia
underskriftindsamling fra borgerne i Sisimiut som er for havneudvidelsen og ikke vil acceptere
Maniitsoq borgernes modstand.
Der er fra Maniitsoq og dens bygder modtaget i alt 4 sider kopi med 234 underskrifter.
Underskriftindsamlingen har overskriften: ”UNDERSKRIFT INDSAMLING –
Kommunalbestyrelsen har afsat 56 mill. kr. til udvidelse af Sisimiut Havn. Jeg underskriver fordi jeg
er imod, at Qeqqata Kommunia har besluttet sig for det hen over hovedet på borgerne. Jeg skal gøre
opmærksom på, at mange, der ellers har ønsket sig at underskrive, ikke har underskrevet. Mvh. S.J.”
I brevet fra Maniitsoq er der ikke meddelt afsender.
I Sisimiut er der modtaget i alt 13 sider kopi med i alt 437 underskrifter.
Underskriftindsamlingen har overskriften: ”Skal vi bare acceptere reaktionen fra borgerne i
Maniitsoq? – I forbindelse med kommunesammenlægningen blev kommuneskatten i Maniitsoq
sænket. Maniitsoq by er anlægmæssigt blevet udviklet. Daginstitutionsbetalingen i Maniitsoq er
blevet sænket. Er os borgere i Sisimiut blevet forespurgt, om vi har nogle indvendinger til denne
form for finansering i Maniitsoq? Kommuneskatten i Qeqqata Kommunia vil nu blive forhøjet med 1
procent for at kunne udvikle Sisimiut. Skal vi under demokratiens ånd bare acceptere deres klage, da
det nu gælder Sisimiut? Underskriv, hvis du er imod borgerne i Maniitsoq!” I brevet fra Sisimiut er
der ikke meddelt afsender.
På baggrund af de modtagne breve vil Qeqqata Kommunia hermed komme en med kort redegørelse.
Regelgrundlag
Qeqqata Kommunia´s Kasse- og Regnskabsregulativ.
Faktiske forhold
Kommunalbestyrelsen drøftede allerede på sit møde den 29. september 2011, at der er behov for at
indarbejde midler til udvidelse af Sisimiut Havn, og samtlige Kommunalbestyrelsesmedlemmer
godkendte 1. behandling af budget 2012 samt overslagsårene for 2013 til 2015. Det blev ligeledes
også enig Kommunalbestyrelse der godkendte 2. behandling af budgettet for 2012 samt for
overslagsårene 2013 til 2015 med planerne som også indgår udvidelse af Sisimiut Havn.
Havneudvidelse i Sisimiut – hvorfor?:
Udvidelse af fiskerikajen blev allerede indarbejdet i kommuneplanen 1992-2005 til at kunne modtage
atlantskibe, trawlere, krydstogtskibe og olieforsyningsskibe. I 2005 kom der boom af
krydstogtskibsanløbene i Sisimiut og desværre pga. manglende kajplads for en lang række
krydstogtskibe har man nu i årrække afvist skibene som ellers skulle have forsyninger i Sisimiut
Havn.
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Efter 2005 har man i højere og højere grad afvist trawlere fra både Grønland og udlandet pga.
manglende kajplads, hvilket dels giver dyrere sejlads for indenlandske trawlere til andre havne, dels
betyder at udenlandske trawlere/indhandlingsskibe søger udenlandske havne.
I 2010 opgav Cairn Energy som ellers planlagt at benytte Sisimiut som sekundær olieforsynings-havn
efter Aasiaat som primær havn pga. de trange forhold i Sisimiut Havn og man måtte i stedet benytte
Nuuk som sekundær olieforsyningshavn.
I dette forår 2011 meddeler Husky Energy at selskabet planlægger at bore efter Olie og Gas ud for
Sisimiut i 2013, men pga. de trange havneforhold i Sisimiut er selskabet bekymret for en optimal
boresæson.
Bevillingerne for udvidelsen af havnen i Sisimiut
Et enig Kommunalbestyrelse besluttede, at der i under konto 72-99 for perioden 2012 og 2013
hensættes 26,5 mio.kr. for 2012 og 30,0 mio.kr. for 2013 som er i alt 56, 6 mio.kr. for Projektet.
For at finansiere udvidelse af havnen forhøjes den kommunale skatteprocent fra 25% til 26%, hvilket
vil give øgede indtægter på kommunekasse på 11,4 mio. kr. om året. Ifm. havneudvidelsen forventer
Qeqqata Kommunia, at den store anlægsopgave dels vil medføre stigende skatteindtægter, dels
mindske udgifterne til offentlig hjælp og arbejdsmarkedsydelser i minimum anlægsperioden.
Derudover er der for bevillingsårene 2013 og fremover forventede indtægter for havneudlejning på
årligt 6,0 mio.kr.
Orientering om havneudvidelsen i Sisimiut
Det er vigtigt at orientere Kommunalbestyrelsen at beslutning om udvidelse af havnen i Sisimiut ikke
er sket hen over hovedet på borgerne. Det skal huskes, at man allerede i 2010 ifm. høring om
Planstrategien i Qeqqata Kommune under borgermøderne i både Maniitsoq og Sisimiut og disses
bygder har meddelt at Kommunen i den nærmeste fremtid ikke kan undgå at bevillige udvidelse af
det meget trængte havn i Sisimiut.
Den 16. november 2011, har medlemmerne i Økonomiudvalget deltaget i en direkte udsendelse som
Sisimiut Tusaataat og Akisuasoq i samarbejde arrangerede som netop havde emnet udvidelse af
havnen i Sisimiut. I det direkte udsendelse fik Økonomiudvalget pva. Kommunalbestyrelsen
redegjort det Politiskbeslutningsproces der er kørt og hvorledes det videre forløb vil foregå samt
hvad tidsperspektivet er for udvidelsen af havnen i Sisimiut. Der lagdes vægt på at der skal være
bedre borgerinformation fremover, eks. over radioen månedlig eller kortere eller længere imellem
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.
Administrationens vurdering
Administrationen er enig med økonomiudvalget i at der bør være større fokus på øget
borgerinformation såsom over medierne og generelt over hjemmesiden. Administrationen vil
fremover inddrage borgerinformation mere i dens arbejde.
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Indstilling
Det indstilles overfor Kommunalbestyrelsen at orienteringen tages til efterretning.
Afgørelse
Orienteringen taget til efterretning.
Bilag
1. Modtaget underskriftindsamling fra borgerne i Maniitsoq
2. Modtaget underskriftindsamling fra borgerne i Sisimiut
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Punkt 03 Selskabsskatter 2011 - tillægsbevilling
Journalnr. 06.02.01
Baggrund
Selskabsskatterne for 2011 forventes at blive på 7,5 mio.kr. mod bevilling på 4 mio.kr. Den øgede
selskabsskat indebærer at der søges tillægsbevilling på 3.5 mio.kr.
Regelgrundlag
Kasse- og regnskabsregulativet.
Faktiske forhold
Skattestyrelsen har ultimo november 2011 meddelt, at kommunens andel af selskabsskatter forventes
at udløse betaling på ca. 7,5 mio.kr.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er på konto for selskabsskatter (81-01-00-90-01) en bevilling for 2011 på -4,0 mio.kr. På
baggrund af udmeldingen fra Skattestyrelsen forventes kommunens andel af selskabsskatterne for
2011 at blive på ca. 7,5 mio.kr.
Det betyder en merindtægt i forhold til bevillingen på ca. 3,5 mio.kr.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Som en konsekvens af meddelelsen fra Skattestyrelsen er det administrationens vurdering at der bør
søges tillægsbevilling til konto 81-01-00-90-01 på 3,5 mio.kr. som yderligere indtægt fra selskabsskatter 2011.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 2. december 2011.
Indstilling
Det indstilles at kommunalbestyrelsen godkender,
at der gives indtægtstillægsbevilling på konto 81-01-00-90-01 på 3,5 mio. kr. i budget 2011.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
Ingen
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Punkt 04 Ansøgning om omplacering og tillægsbevilling til den lovpligtige
arbejdsmarkedsydelse, Sisimiut
Journalnr. 06.02.04
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
På grund af ekstraordinær fabrikslukning i Sisimiut i månederne januar – april samt den generelle
stigning i arbejdsløsheden, er der behov for at få tilført yderlige midler til arbejdsmarkedsydelserne.
Faktiske forhold
Neden for ses forbrug på arbejdsmarkedsydelserne. Med et forsigtigt skøn vil der være behov for at
tilføre kontoen 1 mio. kr. for resten af året, hvis arbejdsløsheden følger den normale udvikling.
Arbejdsmarkedsydelse pr. 16-11-2011 konto 38-02-10:

38.02.10
38.02.30
38.02.40
38.02.50

Arb. Ydelse
Sisimiut
Kangerlussuaq
Sarfannguit
Itilleq
I alt

Bevilling

Forbrug
6.385
211
135
290
7.021

Forbrug i %
6.829
180
204
114
7.329

107 %
85 %
151 %
40 %
104 %

Piareersarfik i Sisimiut og Maniitsoq har sammen fundet følgende forslag til omplaceringer indenfor
deres område:
Forslag til omplaceringer
Budget 2011
Kontonummer Kontonavn
38.02.10.30.12
38.02.40.30.12
38.02.50.30.12
38.01.10.82.01
38-01-22-25-00
38-01-22-12-00
38-01-22-21-40
38-01-60-15-00
38-01-60-20-00

Takstmæssig hjælp Sisimiut
Takstmæssig
hjælp
Sarfannguit
Takstmæssig hjælp Itilleq
Tilskud Sisimiut
Husleje
Fremmede tjeneste ydelser
Varme øvrige leverandører
Varerkøb
Anskaffelse og inventar
Tillægsbevilling
I alt

Korrigeret
Budget

Tillæg

Ny
bevilling

4.915.000
95.000,-

+ 975.000,+ 150.000,-

5.890.000,245.000,-

270.000,- 1.797.000,106.000,71.000,153.000,21.000,27.000,kassebeholdning

- 125.000,- 264.000,- 106.000,- 50.000,- 50.000,- 10.000,- 20.000,- 500.000,0,-

145.000,- 2.256.000,0,21.000,103.000,11.000,7.000,-
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Budgetomplaceringen vil være udgiftsneutral, idet den vil blive finansieret fra andre konti indenfor
områderne.
Behov for tillægsbevilling tilstede på i alt 500.000,- kr., som skal finansieres af kassebeholdningen.
Administrationens bemærkninger
Arbejdsmarkedsydelsen er en lovpligtig ydelse, det er således ikke muligt at finde besparelser
indenfor arbejdsmarkedsydelsesområdet alene. Der er allerede i 2011 til ført området 2,07 mio. ved
at lukke al beskæftigelsesfremmende aktiviteter i Sisimiut og hente besparelser på Piareersarfik
skoleområdet i Sisimiut og Maniitsoq.
Dog skal der gøres opmærksom på, at der på kollegieområdet i Sisimiut kan blive behov for at få
tilført midler, da udgifterne til el og varme har været stærkt stigende i 2011.
Det kan heller ikke udelukkes, at der med de foretagne omplaceringer, kan komme til at mangle
midler på de konti, der tages fra, idet det er svært at foretage nøjagtige beregninger.
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen på sit møde den 30. november 2011
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget fremsender sagen til økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen med anbefaling af:
•

at godkende omplaceringer på 0,5 mio. kroner samt ansøgning om en tillægsbevilling på 0,5
mio. kroner for finanssåret 2011.

Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 2. december 2011.
Indstilling
Det indstilles at kommunalbestyrelsen godkender,
at der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kroner for finanssåret 2011
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
Ingen
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Punkt 05 Kommuneplantillæg nr. 43, Havneområdets adgangsforhold
Journalnr. 16.03.01
Baggrund
Kommuneplantillægget er den detailplan der udarbejdes for at skabe det planlægningsmæssige
grundlag for at omlægge vejadgangen mellem J.M.Jensenip Aqq. og Fiskerikajen på Teleøen og
dermed sikre et hensigtsmæssigt vejforløb for tung trafik og sikre adgangsforhold for fodgængere.
Planjusteringen er en forudsætning for gennemførelse af anlægsarbejderne i forbindelse med
havneudvidelsen på Fiskerikajen, og efterfølgende transport med 40 fods containere mellem de
forskellige dele af havnen.
Planen er således en forudsætning for at havneudvidelsesprojektet og skal godkendes endeligt inden
den forventede byggestart den 01.05.2012.
Regelgrundlag
Inatsisartutslov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
Faktiske forhold
I detailplanen udlægges der areal til etablering af et vejforløb med 9 m vejudlæg, 7 m kørebane og
2,5 m fortov i den ene side. Udmundingen i J.M.Jensenip Aqq. kan udformes enten som et T-kryds
eller en rundkørsel, som illustreret i detailplanen. For at sikre begge muligheder er der udlagt areal til
den mest pladskrævende løsning med rundkørslen.
I planen skabes mulighed for at der til vejanlægget kan ske en opfyldning af den inderste del af
havnen så der kan skabes et sikkert vejforløb med tilstrækkelige oversigtsforhold og svingkurver der
tillader at 2, 40 fods containere kan passere hinanden. Denne omlægning betyder, at man ikke
længere ved lavvande kan doksætte mindre kuttere i dette område.
Der er endvidere indarbejdet mulighed for at den nye vejs passage af kanalen gennemføres med en
rørlægning og ikke en egentlig bro som forudsat i Lokalplan B01.
I detailplanen er ved Paaraarsuk fastholdt de planafgrænsninger der tidligere er indarbejdet i
lokalplan B01. således at disse arealer kan anvendes til opfyldning.
I forbindelse med havneudvidelsesprojektet er det dog umiddelbart valgt at der kun skal gennemføres
opfyldning i Paaraarsuk til vejforbindelsen og stiforbindelsen til den Gl. Kirkegård, samt mindre
arealer i den vestlige del af vejforløbet hvor der kan etableres en bådebro til joller og ved
kajakklubben hvor der mulighed for at forbedre tilskuermulighederne i forbindelse med kajak
opvisning m.v. Denne opfyldning er illustreret i planens kortbilag.
Der er i planen indtænkt mulighed for at krydstogtturister kan færdes sikkert fra havnearealerne op i
byen, uanset om krydstogtskibene ligger til ved Atlantkajen eller ved den udvidede Fiskerikaj.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af vejomlægningen kan først endeligt beregnes når den endelige
vejløsning er valgt. Det forventes dog at opfyldningerne gennemføres som en del af anlægsprojektet i
forbindelse med havneudvidelsen og at de afsluttende reguleringer og endeligt vejanlæg gennemføres
efter en senere anlægsbevilling, som vil blive søgt når det har været muligt at gennemarbejde
detaljerne i vejomlægningen.
Direktionens bemærkninger
Ingen
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering af planen skaber det nødvendige plangrundlag for en omlægning
af adgangsforholdene på havnen så der sikres en større fleksibilitet i udnyttelsen af havnes forskellige
afsnit, herunder også en bedre fleksibilitet i forhold til oplagsarealerne langs Ulkebugten.
Den detaljerede tilrettelæggelse af vejforlægningens gennemførelse kan ske i løbet af 2012 idet det
tidligst i 2013 vil være muligt at afslutte vejanlægget.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 2. december 2011.
Indstilling
Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen
at kommuneplantillæg nr. 43 ”Adgangsforholdene på havnen” godkendes til offentliggørelse i en
periode på minimum 6 uger.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1 Kommuneplantillæg 43 med kortbilag.
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Punkt 06 Kommuneplantillæg nr. 44, for ombygning af skole 1
Journalnr. 16.03.01
Baggrund
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at skabe det planlægningsmæssige grundlag for at ombygge
skole 1, med en bygning i 3 etager.
Regelgrundlag
Inatsisartutslov nr. 17 af 17. november 2010 om
Faktiske forhold
Den eksisterende skole er bygget i flere omgange i 1 og 2 etager og optager derfor et meget stort
areal. Den er indrettet med flere usammenhængende bygninger og meget lange gangarealer.
Det nye skolebyggeri vil blive i 3 etager med kælder og vil udgøre en kompakt skolebygning hvor
der er let adgang til alle skolens funktioner, uanset om man som lærer eller elev har fysiske handicap.
Skolens hovedindgang vil fortsat være orienteret mod Guutaap Aqq., medens der også fortsat vil
være adgangsmulighed fra Mannarsip Aqq. hvor der også er gode muligheder for at etablere Parealer.
Den nye disponering af skoleområdet betyder at der øst for skolebygningen bliver et stort åbent areal
der kan anvendes til opholds- og legeareal.
Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er afklaret i forbindelse med anlægsprojektet
Direktionens bemærkninger
Ingen
Administrationens vurdering
Dette er administrationens vurdering at det nye skolebyggeri vil fastholde fordelene ved den centrale
placering af skolen, tæt på hallen og at der samtidig med det lidt højere og kompakte byggeri skabes
gode friarealer i skolens nærhed.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 2. december 2011.
Indstilling
Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen
at kommuneplantillæg nr. 44 godkendes til fremlæggelse i offentlig debat i minimum 6 uger.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1 Kommuneplantillæg nr. 44 med kortbilag.
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Punkt 07 For fangståret 1.1.2012-31.12.2012 foreslåes tildelt kvote på 36 hvidhvaler og 4
narhvaler
Journalnr. 72.01.01
Baggrund
Høring af den 17. november 2011 vedrørende indstilling om tildeling af hvid- og narhvalskvoter.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.
Faktiske forhold
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug fremsatte forslag den 7. november 2011 til kvoter på
26 hvidhvaler og 2 narhvaler for fangståret 2012 i forvaltningsområdet Sisimiut og for
forvaltningsområdet Maniitsoq 10 hvidhvaler og 2 narhvaler.
I 2011 er der indtil nu fanget 6 hvidhvaler i forvaltningsområdet Sisimiut ud af en kvote på 26. Ingen
narhval er fanget.
I 2011 er der indtil nu fanget 2 hvidhvaler i forvaltningsområdet Maniitsoq ud af en kvote på 10.
Ingen narhval er fanget.
Administrationens vurdering
Fisker- og fangerforeningen i Sisimiut, Jollefisker- og fangerforeningen i Sisimiut samt Fisker- og
fangerforeningerne i Sarfannguit og Itilleq og endelig Hobbyjagerforeningen, samt fisker- og
fangerforeningerne i Maniitsoq og dets bygder samt hobbyjager- fiskerforeningen i Maniitsoq har
været hørt.
Fra høringsparterne er der pr. mail kommet svar fra fisker- og fangerforeningen i Sisimiut, hvor man
endnu ikke har taget stilling til, hvem der skal kunne fange kvoterne, da der endnu ikke er tildelt
kvoter, og foreslår, at borgmesteren bemyndiges til at tage beslutning, når tildeling er fremsat.
Hobbyjagerforeningen i Sisimiut foreslår, at når der i forvaltningsområdet er tildelt kvoter, at disse så
fritstilles til fangst for erhvervs- og fritidsjagerne i det første halve år, og for sidste del af året er det
så alene erhvervsjægerne der måtte fange. Såfremt forslaget ikke kan godkendes kræver man, at 10
procent af kvoten tildeles til fritidsjægerne.
Fisker- og fangerforeningerne i Maniitsoq har ikke afgivet svar på høringen.
Hobbyjagerforeningen i Maniitsoq foreslår, at de tildeles 1 hvidhvalskvote.
Indstilling fra fiskeri- og fangst konsulenterne.
Konsulenterne indstiller, at kommunalbestyrelsen udvælger fra 2 forslag. Kommunalbestyrelsen
vælger den ene af de 2 forslag.
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Indstilling
Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen
A:
1. Kvoterne til forvaltningsområdet Sisimiut på 26 hvidhvaler og 2 narhvaler alle tildeles til
personer med erhversjagtbevis.
2. Kvoterne til forvaltningsområdet Maniitsoq på 10 hvidhvaler og 2 narhvaler alle tildeles til
personer med erhvarsjagtbevis.
eller
B:
1. Ud af de 26 hvidhvalskvoterne til forvaltningsområdet Sisimiut tildeles 2 hvidhvaler til
fritidsjægerne, og resten på 24 samt 2 narhvaler tildeles til personer med erhvervsjagtbevis.
2. At ud af de 10 hvalkvoterne til forvaltningsområdet Maniitsoq, tildeles 1 hvidhval til
fritidsjægerne, og resten på 9 hvidhvaler samt 2 narhvaler tildeles personer med
erhvervsjagtbevis.
Afgørelse
Kvoten for fangståret 2011 forblev uændret.
Vedrørende høringen
- kommunalbestyrelsen er enig i de foreslåede 36 hvidhvaler og 4 narhvaler til tildeling for
fangståret 1.12.2012. 31.12.2012.
- Kommunalbestyrelsen skal dog under sit møde i februar tage stilling til om, hvorvidt andre
udover erhvervsjægerne skal tildeles kvoter.
Bilag
1. Høringbrev om tildeling af hvid- og narhvaler i fangståret 2012.
2. Mail fra KANUKOKA af den 17. november 2011.
3. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.
4. Svar af 23. november 2011 fra Hobbyjægerforeningen i Sisimiut.
5. Svar af 23. november 2011 fra hobbyjægerforeningen i Maniitsoq.
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Punkt 08 Høring vedrørende ændringsforslag til bekendtgørelse angående erhvervsjagtbevis
Journalnr. 72.00.01
Baggrund
Fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug blev der meddelt pr. brev den 11. november 2011,
om Selvstyrets ændringsforslag til bekendtgørelse angående Erhvervsjagtbevis.
Regelgrundlag
Hjemmestyret bekendtgørelse nr. 20 af 27. november 2003 om erhvervsjagtbeviser
Faktiske forhold
Ændringsforslaget til bekendtgørelsen indeholder ændring af betaling for jagtbeviset. Der er således
forslag til fastsættelse af regler som følgende:
”Betaling for jagtbevis fastsættes af Naalakkersuisut for hvert kalenderår på baggrund af de foregående års drifts- og administrationsudgifter på området. Størrelsen af bebyrdet udmeldes skriftligt,
hvert efterår.”
Gældende betalingsstørrelsen ifølge § 7 er på 50 kr. Denne regel skal erstattes med en ny, hvor
betalingsstørrelsen til næste år fastsættes af medlem af Naalakkersuisoq om efteråret, på baggrund af
de foregående års drifts- og administrationsudgifter på området. Størrelsen af gebyret foreslåes
fastsat til kr. 200,00 til næste år.
§ 6: Ansøgning om erhvervsjagtbevis:
Hjemmestyret bekendtgørelse nr. 20 af 27. november 2003 om erhvervsjagtbeviser (gældende i dag)
står skrevet på § 6, at inden fremsendelse af ansøgningen kan bopælskommunen forelægge den for
den lokale fisker- og fangerforening til høring.
Denne udgår jf. ændringsforslaget.
Bygdebestyrelsen i Atammik /Napasoq tog høringen til efterretning uden bemærkninger.
Der indkom kun en besvarelse fra fisker- og fangerforening fra Atammik. Fisker- og fangerforeningen er bekymret for at alle og enhver vil få tilladelse, når udstedelse af erhvervsjagtbeviser går
udenom dem, i tider hvor der er begrænset kvoter af byttedyr.
Nye reglerne om dispensation indsættes som § 11.
Reglerne findes allerede i landstingslov om fangst og jagt, som vil blive tilføjet i f.m. arbejdet med
ændringsforslaget til bekendtgørelsen.
Således vil man fjerne muligheden for en skriftlig høring herom fra den lokale fisker- og fangerforening i den (den gældende) i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. november 2003 om
erhvervsjagtbeviser. Som nyt tilføjes nye dispensationsregler efter ansøgning (jf. forslagets § 11. stk.
2 nr. 1-4).
Administrations vurdering
At man i bekendtgørelsens § 2 redegør for, på hvilke grundlag fastsættelsen af betalingen skal ske.
Selvstyret arbejder nu på fastsættelse af licensbetalingen, på grundlag af forrige års administrations
og driftsudgifter. I forbindelse med dette vurderer Administrationen og efterlyser oplysninger om
hvilket administrations og driftsudgifter håndtering af ansøgninger om erhvervsjagtbevis medfører for
kommunen.
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Administrationen vurderer, at ansøgning om dispensation i h.t. forslaget i § 11 ikke vil medføre
administrative konsekvenser ved indhentning af oplysninger om krav, da man ikke mere skal lave
høring til fisker- og fangerforening. Der er kun indkommet svar fra en fisker- og fangerforening
vedrørende høringen, dermed er det svært at sige hvad foreningerne mener om fjernelse af bestemmelse.
På § 6 under nuværende og fremtidig bekendtgørelse er der en bestemmelse om at kommunen er
forpligtiget til at give besked til ansøgeren om afslag, med kopi til Naalakkersuisut.
Ved godkendelse af ansøgningen håndteres sagen af Naalakkersuisoqarfik, da jagtbeviset sendes
derfra. Landstingsloven for fangst og jagt giver mulighed for internt samarbejde mellem Namminersorlutik Oqartussat og kommuner, fra administrations side synes der at der er mangel på bestemmelse om klage muligheder, samt hvor der kan klages angående afslag fra kommunen i h.t.
Bekendtgørelsen. Under § 6, stk. 2 står der kun at der ved afslag skal kommunen sende en kopi til
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Administrationen vurderer, at hvis kommunen skal
afgøre ansøgninger, burde der være et afsnit i Bekendtgørelse om klagemuligheder vedrørende
afslag. Der kan sættes spørgsmålstegne ved, hvorvidt kommunens administrative afslag så kan der
klages over til kommunalbestyrelsen eller hvorvidt klagen skal fremsættes til Departementet for
Fiskeri, Fangst og Landbrug. Administrationen vurderer og giver forslag om, at man forslår, at der
indsættes regler for klage over kommunens administrative beslutninger, kan ske til Departementet for
Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Indstilling
Administrationen indstiller:
1) At man ikke accepterer den foreslåede forhøjelse af gebyret til kr. 200,00, idet det først må
undersøges, hvor stor udgifterne til administrationen vil være.
2) At man fremsætter ønske om, at der i bekendtgørelsen fastsættes regler for klagemuligheder,
når der gives afslag på ansøgning om erhvervsjagtbevis,
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Høringsbrev af 11. november 2011 angående ændring af erhervsjagtbeviser samt forslag til Selstyrets bekendtgørelse nr. xx,xx.yyy 2011 om erhvervsjagtbevis.
2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af den 27. november 2003 om erhvervsjagtbevis.
3. Brev fra Bygdebestyrelsesformanden Napasoq/Atammik samt høringsbesvarelse Fisker- og
fangerforeningen i Atammik 25.november 2011.
4. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug’s brev af 28. november 2011 vedrørende betaling
af jagtbeviser.
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Punkt 09 Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2012
Journalnr. 01.01.01
Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2012.
Alle møder starter kl. 8:30 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.
Økonomiudvalg
14. februar
13. marts
17. april
15. maj
5. juni
14. august
18. september – 1. budget
16. oktober – 2. budget
27. november

Kommunalbestyrelse
28. februar
26. april – Godkendelse af regnskab 2011.
Afholdes i Sisimiut
14. juni
23. august
Afholdes i Maniitsoq *)
27 september – 1. behandling af budget 2013.
25. oktober – 2. behandling af budget 2013.
6. december
*) Andre aktiviteter
22. august - Budgetseminar for 2013
Afholdes i Maniitsoq

Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 2. december 2011.
Indstilling
Øonomiudvalget indstiller ovennævnte mødeplan til kommunalbestyrelsens godkendelse.
Afgørelse
Man blev enige om at mødes i Kangerlussuaq i januar februar i forbindelse med andre aktiviteter.
Mødeplanen godkendt.
Bilag
1 Kalender 2012
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Punkt 10 Eventuelt
Bitten Heilmann orienterede om Danmarksturen vedrørende handicappede, arrangeret af
KANUKOKA.
Evelyn Frederiksen orienterede om deltagelse i Fiskerimessen i oktober.
Samtlige partier takkede alle for det gode samarbejde i det forløbne år.
Borgmesteren takke ligeledes alle for et godt samarbejde i det forløbne år.
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