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Punkt 02 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 31. december 2017 (4. kvartal)
Journalnr. 06.00
Faktiske forhold
Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i konkrete 2017-regnskabstal til og med den
05.02.2018 – og dermed tæt på det endelige slutresultat for 2017.
Det er udmeldt, at ”Regnskab 2017” lukkes den 13. feb. 2018.
Forbruget/indtægterne skal ligge på 100 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.
Qeqqata Kommunia

Korr. års-

Pr. ultimo december 2017

budget

Administrationsområdet

Bogført

% i 2017

102.054

97.423

95,5

Teknik

38.761

36.220

93,4

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet

27.381

23.357

85,3

Familieområdet

238.280

229.221

96,2

Undervisning- og kultur

229.965

227.109

98,8

Forsyningsvirksomheder
Driftsudgifter i alt
Anlægsudgifter
Udgifter i alt
Driftsindtægter
Kasseforskydning
Statusforskydning

4.298

3.555

82,7

640.739

616.885

96,3

154.710

64.355

41,6

795.449

681.240

85,6

-751.781

-792.353

105,4

43.768

-111.113

9.983 Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/undersk.
Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoorutit

Total

53.751 Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoorutit

Konto

Kontonavn

1

ADMINISTRATIONSOMRÅDET

10

UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE

11

DEN KOMMUNALE FORVALTNING

12

KANTINEDRIFT

13

IT

18

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

1

ADMINISTRATIONSOMRÅDET

Budget

Tillæg Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

(1.000
kr)

(1.000 (1.000 kr)
kr)

(1.000
kr)

(1.000 kr)

(1.000
kr)

i%

8.038

0

355

8.393

7.923

470

94,4

75.931

0

-1.760

74.171

71.712

2.459

96,7

516

0

730

1.246

789

457

63,3

10.080

0

1.000

11.080

10.644

436

96,1

7.627

0

-463

7.164

6.354

810

63,1

102.192

0

-138

102.054

97.423

4.632

95,5

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 97,4 mio. kr. ud af en bevilling på 102,0 mio. kr.
Det svarer til et forbrug på 95,5 %.
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Konto

Kontonavn

2

TEKNIK

20
21

VEJE, BROER, TRAPPER OG ANLÆG
M.V.
RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING

22

LEVENDE RESSOURCER

23
24

FORSKELLIGE KOMMUNALE
VIRKSOMHEDER
UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME

25

BRANDVÆSEN

27

ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER

2

TEKNIK

Budget

Tillæg Omplac.

I alt

Forbrug

(1.000
kr)

(1.000 (1.000 kr)
kr)

(1.000
kr)

(1.000 kr)

Rest Forbrug
(1.000
kr)

i%

8.074

0

-514

7.560

6.510

1.050

86,1

8.861

0

505

9.366

9.278

88

99,1

393

0

-100

293

150

143

51,1

4.370

0

586

4.956

4.777

179

96,4

-2.286

0

0

-2.286

-2.517

231

110,1

6.904

300

500

7.704

7.708

-4

100,0

12.494

0

-1.326

11.168

10.315

853

92,4

38.810

300

-349

38.761

36.221

2.540

93,4

Teknik har et samlet forbrug på 36,2 mio. kr. ud af en bevilling på 38,8 mio. kr. Det svarer til et
forbrug på 93,4 %.
Konto

3
33
34
35
37
38
3

Kontonavn

ARBEJDSMARKEDS-OG
ERHVERSOMRÅDET
Udlæg for Selvstyret

Budget

Tillæg Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

(1.000
kr)

(1.000 (1.000 kr)
kr)

(1.000
kr)

(1.000 kr)

(1.000
kr)

i%

0

0

0

0

-245

245

0,0

BESKÆFTIGELSESFREMMENDE
FORANSTALTNINGER
REVALIDERING

4.752

0

-1.038

3.414

3550

164

95,6

1.826

0

0

1.826

946

880

51,8

KOMMUNALE
ERHVERSENGAGEMENTER
VEJLEDNINGS OG
INTRODUKTIONSCENTER
ARBEJDSMARKEDS-OG
ERHVERSOMRÅDET

6.162

0

58

6.220

5.346

874

85,9

14.583

0

1.038

15.621

13.761

1.860

88,1

27.323

0

58

27.081

23.358

4.023

85,3

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 23,4 mio. kr. ud af en bevilling på 27,1
mio. kr. Det svarer til et forbrug på 85,3 %.
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Budget

Tillæg Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

(1.000
kr)

(1.000 (1.000 kr)
kr)

(1.000
kr)

(1.000 kr)

(1.000
kr)

i%

Konto

Kontonavn

4

FAMILIEOMRÅDET

40

FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER

266

0

0

266

322

-56

120,9

41

38.392

0

7.394

45.786

34.524

11.262

75,4

43

HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR
BØRN
SOCIAL FØRTIDSPENSION

18.226

0

-1.048

17.178

17.200

-22

100,1

44

UNDERHOLDSBIDRAG

211

0

0

211

211

0

100,0

45

OFFENTLIG HJÆLP

17.942

0

-990

16.952

13.807

3.145

81,4

46

ANDRE SOCIALE YDELSER

10.142

0

-430

9.712

8.070

1.642

83,1

47

ÆLDREFORSOG

67.928

1.000

-674

68.254

68.331

-77

100,1

48

HANDICAPOMRÅDET

82.107

0

-2.824

79.283

86.420

-7.137

109,0

49

ANDRE SOCIALE UDGIFTER

638

0

0

638

336

302

52,6

4

FAMILIEOMRÅDET

235.852

1.000

1.428

238.280

229.221

9.059

96,2

Familieområdet har et samlet forbrug på 229,2 mio. kr. ud af en bevilling på 238,3 mio. kr. Det
svarer til et forbrug på 96,2 %.
Hjælpeforanstaltninger for børn (konto 41) har et mindreforbrug på 11,2 mio.kr. i forhold til
bevilling. Det skyldes primært reducerede betalinger til selvstyrets og de private døgninstitutioner.
Handicapområdet står til at afslutte 2017 med stort merforbrug i forhold til bevilling. De største
enkelte merforbrug ses på konto 48-03-12 (”Pisoq”), konto 48-16 (Handicapinstitutioner i Grønland
for børn og unge) og konto 48-17 (Handicapinstitutioner i Grønland for voksne).
Endvidere ses en bevilling på ca. 3 mio.kr. til konto 48-03-10 at være uden forbrug.

Konto

Kontonavn

5

UNDERVISNING OG KULTUR

50
51

DAGFORANSTALNINGER FOR
BØRN OG UNGE
SKOLEVÆSENET

53

FRITIDSVIRKSOMHED

55

Budge
t
(1.000
kr)

Tillæg

Omplac
.
(1.000 (1.000 kr)
kr)

I alt

Forbrug

Rest

(1.000
kr)

(1.000 kr)

(1.000
kr)

Forbru
g
i%

67.224

112

505

67.841

69.209

-1.368

102,0

127.645

400

-1987

126.058

123.126

2.932

97,7

15.015

0

1.092

16.107

16.286

-179

101,1

BIBLIOTEKSVÆSEN

2.327

0

-60

2.267

2.252

15

99,3

56

MUSEUM

3.262

582

99

3.943

2.360

1.583

59,9

59

FORSKELLIGE KULTURELLE &
OPLYSNINGER

13.398

0

351

13.749

13.876

-127

100,9

5

UNDERVISNING OG KULTUR

228.871

1.094

0

229.965

227.109

2.856

98,8

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 227,1 mio. kr. ud af en bevilling på 229,9 mio. kr.
Det svarer til et forbrug på 98,8 %.
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Konto

Kontonavn

6

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

66

RENOVATION M.V.

68

6

Budget

Tillæg Omplac.

I alt

Forbrug

(1.000
kr)

(1.000 (1.000 kr)
kr)

(1.000
kr)

(1.000 kr)

Rest Forbrug
(1.000
kr)

i%

-359

0

-558

-917

-2.163

1.246

235,9

ØVRIGE
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

3.508

0

1.707

5.215

5.718

-503

109,6

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

3.149

0

1.149

4.298

3.555

743

82,7

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 3,6 mio.kr. ud af en bevilling på 4,3 mio. kr. Det
svarer til et forbrug på 82,7 %.
Konto 66 (renovation) har et relativt lavt omkostningsniveau på flere driftskonti samt større
indtægter fra diverse afgifter, hvilket er årsagen til den relativt store merindtægt.
Konto 68 (øvrige forsyningsvirksomheder) har et mindre merforbrug efter en omplaceringsopgave.
Det skyldes bl.a. reparations- og vedligeholdelsesudgifter på forbrændingen i Maniitsoq.
Budget

Tillæg Omplac.

I alt

Forbrug

Rest

Forbrug

(1.000
kr)

(1.000 (1.000 kr)
kr)

(1.000
kr)

(1.000 kr)

(1.000
kr)

i%

Konto

Kontonavn

7

ANLÆGSOMRÅDET

70

ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
EKSTERNE OMRÅDER
ANLÆGSOPGAVER VEDR.
ADMINISTRATIONEN
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
DET TEKNISKE OMRÅDE
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
ARB.MARK.-OG
ERHVERSOMRÅDET
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
FAMILIEOMRÅDET
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
UNDERVISNING & KULTUR
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
FORSYNINGSVIRKSOMHED
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.
BYGGEMODNING

21.600

35.064

-8.800

47.864

31.635

16.229

66,1

600

0

1.300

1.900

1.159

741

61,0

30.999

10.520

3.825

45.344

13.465

31.879

29,7

0

0

300

300

182

118

60,7

1.200

-88

1.325

2.437

617

1.820

25,3

21.900

12.072

2.050

36.022

12.116

23.906

33,6

3.500

1.563

0

5.063

3.447

1.616

68,1

5.500

10.280

0

15.780

1.733

14.047

11,0

ANLÆGSOMRÅDET

85.299

69.411

0

154.710

64.355

90.355

41,6

71
72
73
74
75
76
77

7

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 64,3 mio. kr. ud af en bevilling på 154,7 mio. kr. Det svarer
til et forbrug på 41,6 %.
En specificeret oversigt vedr. de enkelte anlægsprojekter og deres aktuelle status ved årsskiftet vil
blive indarbejdet i den kommende Årsrapport 2017.
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Budget
Konto

Kontonavn

8

INDTÆGTER OG RENTER

80

PERSONLIG INDKOMSTSKAT

81

SELSKABSSKAT

83

GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING

85
86

RENTER,KAPITALAFKAST SAMT
KURSTAB-OG GEVINST
ANDRE INDTÆGTER

88

AFSKRIVNINGER

8

INDTÆGTER OG RENTER

Tillæg Omplac.

I alt

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)

Forbrug

Rest Forbrug
(1.000 kr) (1.000 kr)
i%

-350.000

-19.000

0

-369.000

-384.300

15.300

104,1

-4.000

3.500

0

-500

-21.051

20.551

4.210,1

-353.517

-6.319

-2.148

-361.984

-362.038

54

100,0

-11.197

0

0

-11.197

-11.556

359

103,2

-4.600

-5.600

0

-10.200

-14.445

4.245

141,6

1.100

0

0

1.100

1.037

63

94,3

-722.214

-27.419

-2.148

-751.781

-792.353

40.572

105,4

Qeqqata Kommunia har indtægter og renter samt afskrivninger på 792,4 mio. kr. ud af en samlet
bevilling på 751,8 mio. kr. Det svarer til indtægter og afskrivninger på 105,4 %.
Personlig Indkomstskat (konto 80) er i overensstemmelse med Selvstyrets bogføringer for 12 mdr.
En væsentlig årsag til bevillingsafvigelse er afregning af personskat for tidligere år på ca. 19 mio.kr.
Selskabsskat (konto 81) for 2017 er af Skattestyrelsen afregnet primo 2018 med 24,5 mio.kr.
Tilskud (konto 83) omfatter ”Skatteudligning” og ”Bloktilskud” – er afregninger for 12 mdr.
Renteudgifter (konto 85-02) udgør betaling til Grønlandsbanken for den likvide indestående på
bankkonto.
Kapitalafkast fra kommunale udlejningsboliger (konto 85-04) er årets afregning fra INI.
Andre indtægter (konto 86) omfatter nu nyoprettet konto 86-06, idet KANUKOKA har besluttet at
udlodde provenu fra salg af foreningens bygninger. I første omgang er det provenu fra salg af
administrationsbygning i Nuuk.
Konto 86 omfatter tillige salg af kommunale boliger, byggemodningsafgifter samt de lovfæstede
gebyrer, som kommunen kan opkræve i forbindelse med administration i omlægningssager vedr.
boliglån.
De samlede indtægter for 2017 er til dato opgjort til ca. 792 mio.kr., jf. balance. I det oprindelige
budget for 2017 var indtægten sat til ca. 722 mio.kr. Det betyder merindtægt på ca. 70 mio.kr.
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Foreløbigt drifts- og likviditetsresultat for 2017
Driftsudgifter
Bevilling
Tillægsbevilling

-636.197.000
-2.494.000
-638.691.000

Forbrug til dato

616.886.284

-21.804.716

616.886.284

21.804.716

Anlægsudgifter
Bevilling

-85.299.000

Tillægsbevilling

-69.411.000
-154.710.000

Forbrug til dato

64.354.531
-90.355.469

64.354.531

90.355.469

Indtægter
Bevilling

722.214.000

Tillægsbevilling

27.419.000

Forbrug til dato

-792.353.002

749.633.000
-42.720.002
Likviditetsforbedring i forhold til bevilling / tillægsbev.

-792.353.002

42.720.002
154.880.187

Foreløbigt driftsresultat for 2017 (overskud)
Likvid beholdning pr. 31.12.2017 (aktuelle)

-111.112.187
160.989.000

De likvide aktiver forventes at stige fra 99,0 mio. kr. til 161,0 mio. kr. ved årets slutning. Denne
udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2017, det foreløbige resultat fra
2017 samt tillægsbevilling til drift og anlæg. Der er mod forventning ikke udbetalt boliglån i
henhold til afgivne lånetilsagn på ca. 10 mio.kr.
Den gennemsnitlige kontante beholdning i hele 2017 er beregnet til 133,0 mio.kr. pr. dag.
Det gennemsnitlige anlægsforbrug i 2013-2016 har været på ca. 46,0 mio. kr. pr. år. Det kan
oplyses, at der for i de sidste 5 år har været mellem 12 og 58 mio. kr. i anlægsoverførsel mellem
regnskabsårene med dertil likviditetseffekt.
Med udgangspunkt i det aktuelle anlægsforbrug til dato for 2017 forventes der en anlægsoverførsel
fra regnskab 2017 til regnskab 2018 på mellem 85 og 90 mio.kr.
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Kommunens tilgodehavender
De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.12.2017 på i alt på 88,4
mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 15,9 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år. Der er udsendt
begæring om refusion vedr. boligbyggeri samt 2 arealtildelinger for et samlet beløb af 15,0 mio.kr.
Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, har fortsat om en stigende tendens, idet Abidragstilgodehavende nu udgør i alt 58,3 mio.kr. Det er en stigning på ca. 2,0 mio.kr. i 2017,
selvom Skattestyrelsen har gennemført modregningsprocedure og gennemført inddrivelse på ca. 1
mio.kr. i 2017.
Administrationens indstilling
Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at tage økonomirapporten til efterretning.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 taget økonomirapporten til efterretning.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at tage økonomirapporten til efterretning.
Afgørelse

Bilag
1. Balance for Qeqqata Kommunia
2. Restancelisten pr. 29. december 2017
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Punkt 03 Bevilling 2019 ny kirkegård på Qaarinneq, Sisimiut
Journalnr.06.02 kt 72-69-10
Baggrund
Kommunalbestyrelsen har på møde 03/2016 den 26.5.2016 godkendt at der etableres en ny
kirkegård på Akia.
Kommunalbestyrelsen har på møde 04/2017 den 24.8.2017 godkendt kommuneplantillæg 32 for
kirkegårdsområde på Qaarinneq, Sisimiut.
I kommunens budget 2017 er på konto 72-69-10 afsat 2,25 mil kr. til ny kirkegård Sisimiut.
C-overslag for arbejdet er på 4,832 mil kr. efter rådgivers projektforslag.
Økonomiudvalget besluttede på møde 12.12.2017 at sende sagen fra TRMU-møde 5.12.2017
tilbage til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø, for at undersøge om det kan finansieres ved
budgetomplaceringer.
Regelgrundlag
Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø er ansvarlig for konto 72 (anlægsarbejder).
Landstingsforordning nr 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde.
Faktiske forhold
Finansiering af ny kirkegård i Qaarinneq blev godkendt af kommunalbestyrelsesmøde nr. 3 i 2016,
hvor man også godkendte udarbejdelse af kommuneplantillæg til formålet. Kommuneplantillægget
blev efterfølgende udarbejdet og godkendt af økonomiudvalget, som senere formelt blev godkendt
af kommunalbestyrelsen i dennes møde nr. 4 i 2017. Med andre ord er placeringen af den
kommende kirkegård og anlægsprojektet allerede fastlagt af kommunalbestyrelsen. Seneste reaktion
fra økonomiudvalget stadfæster også beliggenheden af den kommende kirkegård. Under
projekteringen har det vist sig, at yderligere bevilling til projektet er nødvendigt for at kunne
realisere projektet, og denne indstilling handler derfor om fagudvalgets, og senere
økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens stillingtagen om sags økonomien.
Efter udbud af rådgivningsydelsen udføres projektering af lavestbydende rådgivende ingeniørfirma
Rambøll. Projektforslag af 15.11.2017 er udarbejdet, bilag 1.
Der er i november foretaget 24 sonderinger af bundforholdene fra isen på vandhul i området. De
viste der er ikke-bæredygtig bund (dynd) under vandhullet i den centrale del af kirkegårdsområdet.
Dybde med ikke-bæredygtig bund var stedvis over 1,8m.
Udskiftning af den bløde bund er nødvendig, for at entreprenørmaskiner kan køre i området under
anlægsarbejdet. For at grave placeret ovenpå blød bundområdet ikke senere sætter sig, bliver det
nødvendigt at sprænge drængrøft dybere ned og derved dræne området. For at holde fyldsand fra at
skride ud mod det lavere terræn mod syd indtil etape 2 af kirkegård udføres, er det nødvendigt med
en mindre tværgående sti/stensætning mod syd. Disse ekstraarbejder og især bundudskiftning til
bæredygtige sprængsten har fordyret projektet.
12

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

Telefon 70 21 00
Telefax 70 21 77
qeqqata@qeqqata.gl

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2018, den 22. februar 2018
Som anført i indstillingen til kommunalbestyrelsens drøftelse af sagen 26.5.2016, skønnes den
eksisterende kirkegård at være fyldt ved udgangen af år 2019, hvorfor kommunen skal kunne
tilbyde nye gravpladser fra 2020.
Bæredygtige konsekvenser
Kommune imødekommer behov for kirkegårdsområder til begravelser, og der er ikke fundet
landarealer med sand/løsjord i nærhed af byen uden for vandspærrezonen, hvor begravelser kan
forgå uden tilførsel af indtogtede sandmaterialer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Etablering af ny kirkegård er sket i samarbejde med det tidligere Menighedsråd. Projektforslaget er
sendt til det nyvalgte Menighedsråd for deres evt. bemærkninger, svar herfra er ikke modtaget
endnu.
Foreløbig er det kun C-overslagsbeløbet der angiver, at der mangler 2,6 mil kr. til at udføre
kirkegård etape 1 med P-pladser. Efter færdiggørelse af projektmateriale og licitation til maj 2018,
vil A-overslag kunne udarbejdes med mere præcis anlægspris. Forøgelse af beløbsramme vurderes
dog under alle omstændigheder at blive nødvendig.
Der er under ”Administrationens Vurdering” gjort rede for, at den samlede anlægspris på 4,8 mil kr.
bliver prisen pr. etableret gravsted 13.800 kr/stk. for den første etape. Dog har placeringen mulighed
for løbende udvidelse nok til næste 50 år med nuværende perspektiv, som umiddelbart ikke er
muligt andre steder. Af den grund vil enhedsprisen pr. gravsted kun falde markant ned i pris med
tiden, og er derfor den billigste kirkegård administrationen umiddelbart kan pege på, og oven i
købet passer til kommuneplanen. Investeringen skal af naturlige årsager betragtes som en langsigtet
investering, der økonomisk giver bedst mening, og endda løser et kortsigtet problem med mangel af
begravelsespladser.
Grundet udsættelse af projekteringen efter TRMU´s beslutning på møde 5.12.2017 bliver
færdiggørelse af udbudsmateriale og dermed licitation tilsvarende senere. Derved kommer bestilling
af sandsugerskib så sent i gang, at færdiggørelse før efterår 2018 ikke kan nås. Færdiggørelse af
jordarbejde og hegnopstilling vil derfor først kunne udføres sommer 2019, og der vil først blive
behov for det resterende anlægsbeløb i budget 2019.
Administrationen har vurderet det mest optimale finansieringskilder til at være følgende:
- Konto 72-42 Nye kloakker indeholder 3 mio. DKK på regnskabsår 2019. Sisimiuts andel er
halvdelen af budgettet på 1,5 DKK, som kan bruges til at dække en del af behovet for
kirkegården.
Et meget beskedent beløb til kloakledninger betyder, at hvad man får ud af brugbare
kloakstrækninger er stærkt begrænset. Kloakarbejder kan kun udføres meget få måneder om
året, og under entreprenørernes byggeperioder af langt større byggerier, og prioriteres derfor
generelt lavt af bydende, som også i praksis betyder lav konkurrence med dertil hørende
højere priser. Den bedste måde at undgå den onde cirkel på er at man laver større
kloakprojekter med ordentlig økonomi, som sætter gang i konkurrencen og stordriftsfordele
for potentiale forbrugere. Denne kan dog ikke gøres uden tiltrækkelig
planlægningsgrundlag, hvor man bør vente til spildevandsplanen. Spildevandsplanen
udføres i 2018.
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-

Konto 72-01 asfaltering Sisimiut indeholder 16,5 mio. DKK i 2018, hvoraf 2,5 mio. DKK er
beregnet til asfaltering. Fra sidstnævnte kan man bruge 900.000 DKK til at dække en del af
behovet for kirkegården.
Asfaltanlægget er bestilt iht. Budgettet, og er først klar ca. 1. august til produktion.
Den sene opstart og behov for oplæring i maskinen presser planlagte asfalteringsaktiviteter i
pres, og det er derfor mest optimalt, at man bruger den begrænsede tid til at lære
asfaltanlægget at kende, og begrænse planlagte aktiviteter i år.

Med ovenstående finansieringskilder kan man dække hele behovet for merfinansiering af
kirkegårdprojektet med 2,4 mio. DKK.
Administrationens vurdering
Sagen handler om en anlægsprojekt som kommunalbestyrelsen allerede har godkendt, ligesom
kommunalbestyrelsen allerede har godkendt placeringen af anlægsprojektet. Under projekteringen
har det vist sig, at der er brug for yderligere finansiering til projektet, hvorfor finansieringen skal
tages op på fagudvalget, økonomiudvalget og senere kommunalbestyrelsen.
Administrationen vurder, at de øgede udgifter til udskiftning af blød bund og dræning under
kirkegårdsområdet er nødvendige, både for arbejdets gennemførsel og for at undgå grave på
området ikke senere sætter sig.
Den nye kirkegård vil med de foreslåede ca. 3500 m2 rumme ca. 350 begravelsespladser svarende
til ca. 10 års forbrug. Reduktion af kirkegårdsområdet på anlægsarbejdet bliver mindre, vil kun
mindske anlægsudgiften lidt, da blødbundsområdet ligger i hele den centrale del af
kirkegårdsområdet etape 1, og udgifter til anlæg af P-plads skal afholdes fra starten. En mindre
kirkegård vil rumme færre begravelsespladser og således tidligere udløse behov for udvidelse. Med
den foreslåede størrelse vil udvidelse først blive påkrævet omkring år 2028.
Boligområde A30 på Akia skal nedsprænges grundet krav fra Trafikstyrelsen om max højde under
indflyvningszonerne til lufthavnen, og overskydende sprængsten derfra forventes afhentet til
bundudskiftningen.
Området for Teknik og Miljø kender ingen anlægssager med ikke disponeret restbeløb på 2,6 mil
kr., hvorfra der kan omplaceres midler.
Placeringen af ny kirkegård på Qaarinneq har 4 fordele i forhold til andre foreslåede placeringer
nævnt under kommuneplantillæggets behandling, som fra kommunalbestyrelsens beslutningsreferat
af samme sag:
 Der er allerede etableret vej dertil.
 Vejen sneryddes i forvejen aht. lufthavnen.
 Området er så stort at det kan rumme de næste ca. 50 års behov.
 Området kan alligevel ikke bebygges aht. indflyvningszonen til lufthavnen.
Evt. placering et andet sted i byen vil dermed højst sandsynligst indeholde meromkostninger til
ovenstående forhold, som ikke kan kapitaliseres pt., da det dels afhænger af en ny vejs længde,
integrering i snerydningskontrakter etc.
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Indtogtning af nødvendige sandmaterialer vil under alle omstændigheder være nødvendigt jf.
argumentation fra kommuneplantillæggets behandling, og medfører derfor ikke
besparelsesmuligheder ved anlæggelse et andet sted i byen.
Hvis kommunen skal kunne tilbyde begravelsespladser fra år 2020 når den eksisterende kirkegård
bliver fyldt op er det nødvendigt der igangsættes etablering af ny kirkegård fra sommer 2018.
Konsekvens af en evt. anden placering er desuden, at der skal laves en ny kommuneplantillæg, som
har omfattende tidshorisont pga. udarbejdelse, samarbejde med interessenterne, politisk behandling,
og høringer. Kommuneplanlægning hører under økonomiudvalget, og ikke under TMRU.
Med en samlet anlægspris på 4,8 mil kr. bliver prisen pr. etableret gravsted 13.800 kr./stk.
Af ovenstående årsager indeholder sagsfremstillingen ikke forslag til yderligere alternative
placeringer, da placeringen og anlæggelsen allerede er bestemt af kommunalbestyrelsen, men
indeholder blot yderligere oplysninger end hvad der allerede står i tidligere, godkendte
beslutningsreferater.
Administrationens indstilling
Området for teknik- og miljø indstiller til Udvalget for Teknik- Råstoffer og Miljøs og
Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at konto 72-69-10 ny kirkegård Sisimiut, med budget på 2,25 mil kr. for en samlet bevilling på i alt
4,8 mio. DKK, via budget omplaceringer fra følgende konti og beløb:
Sisimiuts andel på 1,5 mio. DKK fra Konto 72-42 Nye kloakker, som indeholder 3 mio. DKK på
regnskabsår 2019. Af samme grund bruges budgettet først i 2019.
0,9 mio. DKK fra konto 72-01 asfaltering Sisimiut, som indeholder 16,5 mio. DKK i 2018 inkl.
indkøb af asfaltanlæg, hvoraf 2,5 mio. DKK er beregnet til asfaltering, som de 0,9 mio. DKK tages
fra.
Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen
Under udvalgets møde den 6. februar 2018 gives der afslag på indstillingen.
Derimod skal der søges om tillægsbevilling på kr. 1,5 mill., som skal tages fra kassen, og der laves
en omplacering på kr. 1,1 mill. fra budget 2018 for asfaltering.
For:
Sofie Dorthe Olsen
Karl Lyberth
Emilie Olsen
Blank:
Frederik Olsen
Indstilling
Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens
godkendelse,
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-at der bevilges tillægsbevilling på kr. 1,5 mill., som skal tages fra kassen, og der laves en
omplacering på kr. 1,1 mill. fra budget 2018 for asfaltering
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at der bevilges tillægsbevilling på kr. 1,5 mill., som skal tages fra kassen, og der laves en
omplacering på kr. 1,1 mill. fra budget 2018 for asfaltering
Afgørelse

Bilag
1. Projektforslag af 15.11.2017 ny kirkegård Qaarinneq
2. C-overslag af 22.11.2017 ny kirkegård Qaarinneq.
3. Referat Kommunalbestyrelsesmøde 03/2016 pkt 7.
4. Referat fra Kommunalbestyrelsesmøde 04/2017 pkt. 10.
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Punkt 04

Høringssvar vedr. Inatsisartutlov om lån til medbyggerhuse

Journalnr. 36.01.09
Baggrund
Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger har den 21.
november 2017 udsendt høringsbrev med et udkast til forslag til Inatsisartutlov nr. xx.xxx 2018 om
lån til medbyggerhuse.
Høringsfrist er fastsat til den 29. december 2017 med en forventet ikrafttræden den 1. juli 2018.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 11 af 19. nov. 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.
regulerer lån til opførelse eller erhvervelse af et medbyggerhus samt tilskud og lån til renovering og
forbedring af et medbyggerhus ydet før den 1. juli 2018.
Faktiske forhold
Kommunerne har siden 1. jan. 2017 overtaget det administrative ansvar for støtte til erhvervelse og
renovering af medbyggerhuse i bygder og yderdistrikter. Det nu fremsatte forslag til Inatsisartutlov
om lån til medbyggerhuse formaliserer denne overførsel.
Departementet meddelte ultimo 2016, at Naalakkersuisut, ved prioritering af udlægning af opgaver
til kommunerne efter gennemførslen af strukturreformen, har overdraget bevillingen til hovedkonto
87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter til kommunerne med virkning fra 1. jan. 2017.
Dette er sket via bloktilskudsaftalen, hvorefter Qeqqata Kommunia for 2017 blev bevilget 4.976 tkr.
og 5.212 tkr. for hvert af årene 2018 - 2020.
I oplægget til høringen fokuseres der bl.a. på at lempe reglerne for ansøgerkredsen, så flere borgere
kan komme i betragtning som ansøger til et medbyggerhus. Det skyldes, at der de seneste år har
været meget få kvalificerede ansøgere. Medbyggerordningen vil derfor være målrettet bygder og de
mindste byer, hvorfor det foreslås, at lån alene ydes til opførelse af nye medbyggerhuse i bygder
samt i Kangaatsiaq, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit.
Fra det fremsatte lovforslag, som vedhæftes som bilag, kan følgende fremhæves:
1. Kommunalbestyrelsen kan yde lån til opførelse af nye typegodkendte medbyggerhuse. Det
betyder, at tilskud og lån til renovering og forbedring af medbyggerhuse bortfalder pr. 1. juli
2018. Naalakkersuisut meddeler denne typegodkendelse gældende for 1 år ad gangen.
2. Kommunalbestyrelsen kan yde et rente- og afdragsfrit lån op til 95% af de samlede
dokumenterede udgifter. Lånes nedskrives lineært over en løbetid på 20 år.
3. Lånet nedsættes med 1%-point for hver 5.882 kr. ansøgers gennemsnitlige årlige
skattepligtige husstandsindkomst er højere end 300.000 kr. Der kan ikke ydes lån hvis den
beregnede husstandsindkomst er højere end 600.000 kr. Beregningsgrundlaget er den
gennemsnitlige husstandsindkomst for de 5 seneste slutlignede år.
4. Lovforslaget indeholder beskrivelser for låneansøgers bopælspligt og udlejning.
5. Lovforslaget indeholder tillige et kapitel om administrationsgebyr og delegation.
6. Udbetaling af lån sker til leverandør af materialesæt til huset og til den håndværker, der
udføre fundament, råhus, VVS og El samt instruktørbistand.
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Landstingsforordning nr. 11 af 19. nov. 2007 finder anvendelse på Selvstyrets
1) Tilskud til kommuner til opførelse af kommunale udlejningsejendomme, jf. kap. 2,
2) Tilskud til kommuner til opførelse af kommunale fælleshuse, jf. kap. 3,
3) Tilskud eller lån til erhvervelse, udvidelse og forbedring af boliger med lån ydet af
Selvstyret, jf. kap. 4, samt
4) Tilskud eller lån til erhvervelse af medbyggerhuse, samt tilskud til renovering af
medbyggerhuse, jf. kap. 5.
Ny Inatsisartutlov om lån til medbyggerhuse erstatter kapitel 5 i omtalte landstingsforordning for så
vidt angår Kommunalbestyrelsens lån ydet efter den 1. juli 2018, jf. pkt. 4) ovenfor.
Forespørgsel hos Skattestyrelsen om lovhjemmel til at indhente skatteoplysninger:
Svaret henviser til Persondataloven for Grønland, § 6 stk. 1 nr. 6, hvorefter behandling af
oplysninger kun må finde sted, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en
opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en
tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt.
Forespørgsel hos Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og
Boliger:
Svar fra chefkonsulent Ane Marie Sakariasen, at udvalgte lovparagraffer fra nugældende lovgivning
ikke bliver ophævet. Det skyldes bl.a. at Kommunalbestyrelsen ikke overtager administrationen af
lån ydet af Naalakkersuisut. Det tilføjes, at Departementet har haft sine overvejelser omkring denne
problematik.
Bæredygtige konsekvenser
Landstingsforordningen har ingen umiddelbare bæredygtige konsekvenser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Såfremt lovforslag om ny Inatsisartutlov om lån til medbyggerhuse vedtages vil der blive tilført
kommunen et nyt økonomi- og administrationsområde. Administration af det beskrevne boliglån
har hidtil været et Selvstyreanliggende, og omfanget af sagsbehandlingstid vil naturligt afhænge af
den fremtidige efterspørgsel på denne type boliglån. Økonomien ligger p.t. i omtalte
bloktilskudsaftale med virkning til og med 2020, hvorefter drøftelserne med Naalakkersuisut må
vise, om der fortsat vil være midler til at videreføre et forøget bloktilskud til gavn for boliglån til
medbyggerhuse.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at låneansøgninger til medbyggerhuse fremadrettet kan blive et
ressourcekrævende område. Det gælder for såvel den indledende information og vejledning til
interesserede borgere i de nye regler for medbyggerlån som selve sagsbehandlingen. Alene at få
afgjort, hvorvidt en låneansøger kan godkendes ud fra egen og husstandens skattepligtige indkomst
for de seneste 5 års slutlignede år, kan virke uoverskueligt.
Det vurderes, at der bør afsættes yderligere ressourcer til den administrative sagsbehandling fra
lovens ikrafttrædelsestidspunkt pr. 1. juli 2018. Udlånskapital vurderes i første omgang at være
omfattet af den godkendte bloktilskudsforhøjelse til og med 2020.
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Endeligt vurderes det, at dette omtalte sagskompleks bør sammenholdes med den øvrige ændrede
lovgivning for offentlige boliglån, der har virkning fra 1. jan. 2018 omfattende lån til
andelsboligbyggeri og lån til opførelse af én- og tofamilieshuse.
Indstilling
Administrationen indstiller til besvarelse,
-at indholdet i § 9 gives et mere forståeligt indhold, således at fejlvurderinger udgås ved tildeling af
lånetilsagn
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at indholdet i § 9 gives et mere forståeligt indhold, således at fejlvurderinger udgås ved tildeling af
lånetilsagn
Afgørelse
Bilag
1. Departementets høringsbrev af 21. nov. 2017
2. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2018 om lån til medbyggerhus
3. Bemærkninger til forslaget
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Punkt 05

Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift
af Majoriaq 2018

Journalnr. 51.10.01
Baggrund
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender har d. 11. januar 2017
fremsendt Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af
Majoriaq for 1. januar-31. december 2018 med kontraktbilag gældende for samme periode til
underskrift.
Departementet havde forinden fremsendt udkastet i høring den 1. november 2017, hvilket
kommunen svarede på d. 6. december 2017. Den 20. december 2017 blev der afholdt møde mellem
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender og Qeqqata
Kommunia om fremsendte udkast.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre.
Faktiske forhold
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigshandel har den 8. november 2017
fremsendt udkast til Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift
af Majoriaq for 1. januar-31. december 2018 med kontraktbilag gældende for samme periode til
forhandling.
Kontraktudkastene indeholdt en nedsættelse af beløbene til Majoriaq og nedsættelse af kvoter til
ikke-boglige forløb samt mulighed for at søge flere midler og kvoter i Departementets forskellige
puljer. Det kunne selvsagt ikke accepteres af kommunens administration.
Efterfølgende afholdtes der den 20. december 2017 møde mellem Departementet og Qeqqata
Kommunia. På mødet var parterne enige om, at det var uhensigtsmæssigt, at kvoterne til ikkeboglige forløb var skåret ned, særligt i Maniitsoq. Det aftaltes derfor, at Maniitsoq skulle bibeholde
sin årskvote på 20 elever i Pilersitsivik.
Samtidigt drøftedes det uheldige i sene kontrakter, fordi tiltagene skal igangsættes tidligt på året på
grund af den store sæsonarbejdsløshed i årets første måneder. Det blev derfor aftalt, at Qeqqata
Kommunia hurtigst muligt skulle søge en af Departementets puljer for Vejlednings- og
Motivationsforløb for revalidender. Her bevilgedes Departementet d. 3. januar 2018 i alt 872.750
kr. til sådanne forløb i de to byer.
Bæredygtige konsekvenser
Jo hurtigere tiltag for ledige kan igangsættes, jo bedre, for så får de ledige bedre muligheder for at
komme videre.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Resultatkontrakten blev fra administrationens side forbedret med 7 kvoter til Pilersitsivik og med et
bedre forventet resultat på Vejlednings- og Motivationsforløb for revalidender. Samlet er det
administrationens opfattelse, at det nogenlunde svarer til samme niveau som sidste år.
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Administrationens vurdering
Administrationen er blevet opmærksom på, at Selvstyret over årene har nedsat refusionen til
Majoriaq. Departementet har dog bevilget midler til særskilte udviklingsprojekter som
mentorprojekter og vejlednings- og motivationsforløb.
Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia ligesom de andre kommuner er nødsaget
til at underskrive serviceaftalen. Kommunen har forhandlet driftstilskuddet lidt op, og
Departementet er velvilligt indstillet til projektansøgninger.
Det er administrationens vurdering, at kommunens midler også skal bruges til at tilknytte
mentorordninger og personligt udviklingsprojekter til ledighedsbekæmpelse og
arbejdsmarkedsindsatsen.
Det er administrationens vurdering, at set i lyset af den større arbejdsløshed i foråret, så bør
midlerne prioriteres brugt mere på ledighedstiltag/ikke-boglig opkvalificering i 1. halvår af 2018.
Administrationens indstilling
Det indstilles til Udvalget for Erhverv og Turisme samt Økonomiudvalgets godkendelse
-at Resultatkontrakten mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Job,
Vejlednings- og Opkvalificeringscentre 2018 underskrives
Udvalget for Erhverv og Turisme behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 22. januar 2018 godkendt indstillingen.
Indstilling
Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,
-at Resultatkontrakten mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Job,
Vejlednings- og Opkvalificeringscentre 2018 underskrives
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at Resultatkontrakten mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Job,
Vejlednings- og Opkvalificeringscentre 2018 underskrives
Afgørelse
Bilag
1. Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2018
2. Ansøgning om Vejlednings- og Motivationsforløb for revalidender dateret 22. december 2017
kun på dansk
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Punkt 06 Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 25 for et boligområde, og et område til
vuggestue/børnehave på Akia, Sisimiut
Journalnr. 16.03.01.01
Baggrund
Der er i Sisimiut området efterspørgsel efter enfamilieboliger, og der er i budgettet for 2018 afsat
midler til etablering af en ny daginstitution på Akia. Kommuneplan nr. 25 udarbejdes for at opfylde
disse behov og for at udnytte et areal der allerede er overordnet byggemodnet.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om
planlægning og arealadministration, med supplerende lovændringer.
Faktiske forhold
Kommuneplantillægget omfatter delområderne 800-A30 og 800-C18. Med kommuneplantillægget
ændres samtidig betegnelsen af 2 områder til fælles formål 800-C16 og C17, og bliver herved til
delområde 800-A30.
Med kommuneplantillæg nr. 25 udlægges plads til i alt 5625 m2 boligbebyggelse i 25 enfamiliehuse
i 1½ etage og 900 m2 daginstitution.
Terrænet i området er kuperet og henligger i dag som naturområde.
I området er der en udfordring med den hindringsfrie flade omkring lufthavnen, Specielt den
vandrette hindringsfrie flade i kote 55, giver en udfordring, idet fjeldet i området går op i 57 m.
Dette kan håndteres på 2 måder. Qeqqata Kommunia kan søge Trafikstyrelsen om dispensation til at
kunne etablere byggeri til henholdsvis kote 60 for daginstitutionen og kote 65 for boligområdet. Der
er gode argumenter for at opnå dispensation, som det anbefales af administrationen i det aktuelle
forslag til kommuneplantillæg.
Alternativet er at nedsprænge en del af området så der i højden skabes plads til byggeriet. Skulle
denne løsning blive resultatet er der god behov for sprængsten til opfyldninger i forskellige dele af
Akia området.
Når det er afklaret med Trafikstyrelsen hvilke højder vi kan bygge i, skal der udarbejdes et projekt
for nedsprængning og byggemodning
Der er ikke udlagt arealer til legeplads i boligområdet da der er god adgang til legemuligheder og
friarealer. Dels på daginstitutionens legeplads, dels i de tilstødende boligområder og på
Nationaldagspladsen.
Kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 3. december 2017 til
den 21 januar 2018. I høringsperioden er der fremkommet høringssvar fra:
1. Råstofstyrelsen der ikke har bemærkninger til kommuneplantillægget.
2. Departementet for Bygder, Yderdistrikter, Kommuner, Boliger og Infrastruktur, der ikke har
bemærkninger.
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Der er således ikke fremkommet bemærkninger til planen. Heller ikke fra Mittarfeqarfiit eller
Trafikstyrelsen, som snarest vil blive kontaktet med henblik på drøftelse af dispensationen til
gennembrydning af den vandrette hindringsfrie flade i kote 55 m
Bæredygtige konsekvenser
Der er i boligområdet mulighed for at anvende vedvarende energiløsninger som solpaneler og lign.,
og generelt viser de nyeste boligbyggerier at man reducerer varmeforbruget ganske drastisk ved at
satse på etablering af tætte, velisolerede huse med velkonstruerede ventilationsanlæg.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Byggemodningen forventes finansieret af Qeqqata Kommunia, men betalt af de enkelte bygherrer
gennem et byggemodningsbidrag der fastlægges ved at fordele de faktiske udgifter til
gennemførelse af byggemodningen, i henhold til de m2 der kan opføres i det enkelte byggefelt så
kommunens udgift reelt kun er et udlæg. Området med daginstitutionen indgår ikke i disse
beregninger da denne del af byggemodningen finansieres fuldt ud af kommunen.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at planen kan danne grundlag for etablering af et attraktivt
boligområde og at placeringen af daginstitutionen kan opfylde behovene for gode legearealer og
god adgang til naturarealer direkte fra daginstitutionen
Indstilling
Administrationen anbefaler:
 at kommuneplantillæg nr. 25 godkendes i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen med
henblik på bekendtgørelse.
 at der såfremt der ikke opnås dispensation udfærdiges en nedsprængningsplan der muliggør
etableringen af det skitserede byggeri indenfor den eksisterende hindringsfrie flade.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at kommuneplantillæg nr. 25 godkendes i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen med
henblik på bekendtgørelse
-at der såfremt der ikke opnås dispensation udfærdiges en nedsprængningsplan der muliggør
etableringen af det skitserede byggeri indenfor den eksisterende hindringsfrie flade.
Afgørelse
Bilag
1. Kommuneplantillæg nr. 25.
2. Kopi af indsigelser.
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Punkt 07 Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 29 for et hotel / hytte område øst for
Kangerlussuaq
Journalnr. 16.03.01.01
Baggrund
Der er i Kangerlussuaq området løbende efterspørgsel efter muligheder for at etablere hytter, dels til
udlejning til turister dels fritidshytter til privat brug. Det er med henblik på at opfylde disse behov at
nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet. Samtidig er det helt i overensstemmelse med
Planstrategi 2014 at der gennemføres en udbygning af mulighederne for turismen og borgeres
muligheder for at benytte det åbne land.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om
planlægning og arealadministration, med senere ændringer.
Faktiske forhold
Områderne omfattet af dette kommuneplantillæg er beliggende ved Sugar Loaf og ved Russels
Gletcher. Ved Russel har der hidtil været udlagt et areal til hotel eller hytteby, medens disse arealer
nu udvides til også at omfatte fritidshytter og forskningshytter. Ved Sugar Loaf udlægges arealer til
fritidshytter, hotel og udlejningshytter. I alt er der i forslaget til kommuneplantillæg angivet
mulighed for at etablere 154 hytter, hvoraf de 48 er i hyttebyer der kan etableres i stedet for hoteller.
Med planen lægges der op til hytter på max 80 m2, dog i et enkelt område max. 40 m2. Det
forudsættes at der alene byggemodnes ved at føre en grusvej frem til og igennem de enkelte
områder. Den resterende forsyning forudsættes at foregå individuelt, i forbindelse med det enkelte
byggeri eller i det omfang private bygherrer kan samarbejde om forsyningsløsninger.
Alle områderne til hoteller / hytter er beliggende så de kan etableres uden at de bliver synlige fra
vejen til pkt. 660. Alene området vest for Sugar Loaf bliver synligt fra vejen.
Det er forsøgt afdækket i hvilket omfang der findes ikke detoneret ammunition i området vest for
Sugar Loaf. Det er endnu ikke lykkedes. Dette betyder at afgrænsningen af delområde K55
indsnævres så vi er helt sikre på at nedslagsområdet ikke berøres.
Med kommuneplantillæg nr. 29 udlægges i delområderne K55, K56 og K59 arealer til hotel og
hytter på i alt 750.000 m2. Planen åbner mulighed for at der totalt set kan etableres 11900 m2
byggeri.
Planskitsen har inden den endelige udarbejdelse af forslaget til kommuneplantillæg været sendt til
bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq til udtalelse. Udtalelsen er vedlagt sagen.
Forslaget til kommuneplantillæg har været udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 27. november
2017 til den 21. januar 2018. I høringsperioden er der fremkommet følgende bemærkninger:
1. Departementet for råstoffer: Har ingen bemærkninger til planen.
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2. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger; Har ingen
bemærkninger til planen.
3. Nationalmuseet og arkiv. NKA. Har ingen bemærkninger til planen, men gør opmærksom
på deres ret til at gennemføre en undersøgelse af vejtracéer inden der startes anlægsarbejder.
Bemærkningerne har ikke givet anledning til justeringer af planen. Der er imidlertid behov for at
regulere delområde 820-K55, så vi med sikkerhed holder os uden for nedslagsområdet.
Reguleringen fremgår af vedlagte kortbilag.
Bæredygtige konsekvenser
Der er i boligområdet mulighed for at anvende vedvarende energi løsninger som solpaneler og lign.,
men generelt viser de nyeste boligbyggerier at man reducerer varmeforbruget ganske drastisk ved at
satse på etablering af tætte, velisolerede huse med velkonstruerede ventilationsanlæg.
Økonomiske og administrative konsekvenser
For at gøre byggemodningen af området mere overkommelig og for at gøre det lettere at komme i
gang med hytteområderne, foreslås det at der i kommuneplantillægget indarbejdes en etapedeling
og en anderledes udgiftsfordeling der hviler på en forskellig standard i byggemodningen.
For detailområde 957-K55.1 gennemføres byggemodning ved privat finansiering.
For detailområde 957-K56.1 gennemføres byggemodningen ved kommunal mellemkomst med en
nødtørftig vejadgang – svarende til skønnet udgift på op mod ca. 1 mio. kr., sammen med en
opretning af vejen frem til vandfaldet, som en offentlig vej.
For detailområde 957-K56.2 og K56.3 gennemføres byggemodningen ved privat foranstaltning,
For detailområde 957-59-1, 59-2 og 59-6, etableres byggemodningen ved privat foranstaltning.
For detailområderne 957-K59-3, K59.4 og K59.5 benyttes det eksisterende kørespor der opgraderes
ved kommunal foranstaltning, en skønnet udgift på op mod ca.1 mio. kr. må forventes.
Kommunens udgifter til opretning af de eksisterende veje fordeles med 50 % som et bidrag til den
offentlige adgang til områderne, medens 50% fordeles til de hytter der får glæde af vejen i henhold
til de antal hytter der er angivet i planen. Udgifterne til en opretning af eksisterende veje er skønnet
til op mod ca. 2 mio. kr.
Alle anlagte veje skal være offentligt tilgængelige.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at planen kan danne grundlag for etablering af attraktive hotel /
hytteområder, som i en årrække vil kunne dække behovet i området øst for Kangerlussuaq.
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Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,
-at grænserne for delområde 820-K55 justeres så det ikke omfatter areal fra nedslagsområdet
-at kommuneplantillæg nr. 29 efter godkendelse i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen
bekendtgøres godkendt
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 godkendt indstillingen.
For: MB – SKH – RH
Blank: JE
Udtalelse fra Juliane Enoksen:
Begrundelsen til blank stemme: Jeg mener, at der er for lidt tid til høringer. Det er ikke nok med at
lave høring gennem Sivdlek`. Det er nødvendigt med at invitere eller møde med brugerne, når man
laver høring. Jeg stemmer blank, da jeg mener, at høringerne er mangelfulde.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at grænserne for delområde 820-K55 justeres så det ikke omfatter areal fra nedslagsområdet
-at kommuneplantillæg nr. 29 efter godkendelse i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen
bekendtgøres godkendt
Afgørelse
Bilag
1.Kommuneplantillæg nr. 29.
2.Kortbilag med regulering af delområde 820-K55.
3.Høringssvar.
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Punkt 08

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 36 for bygden Sarfannguit

Journalnr. 16.03.01.01
Baggrund
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 36 er udarbejdet for at fastholde en udvikling i Sarfannguit, der
bygger på en udnyttelse af de muligheder der ligger i fiskeriet ved bygden og i en udbygning af
turismen. Hertil kommer at Sarfannguit er den eneste bygd, det eneste bosted, der er beliggende
inden for det nominerede Unesco område Aasivissuit – Nipisat, Inuit jagtområde mellem
indlandsisen og havet. Det er i Unesco området udgangspunktet at den eksisterende fangst og
jagtkultur fortsat skal have lov til at udvikle sig samtidig med at udpegningsgrundlaget skal
beskyttes. Kommuneplantillægget skal på den ene side sikre at de bevaringsværdige strukturer og
bygninger i Sarfannguit bevares, på den anden side angive en ramme for bygdens udvikling så den
fortsat kan udvikle sig som et levende bygdesamfund.
Det er hensigten over de næste par år at udarbejde tilsvarende kommuneplantillæg for de øvrige
kystbygder. I Kangerlussuaq udarbejdes allerede detaljerede planer som i byerne.
Det er målet at disse kommuneplantillæg skal afstemmes med bygdebestyrelserne inde de
fremsendes til politisk behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om
planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.
Faktiske forhold
Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering af i alt 10 nye boliger á 120 m2 i form af
enfamiliehuse. Der kan etableres en multisal til boldspil tæt ved skolen og børnehaven og der kan
ske en udbygning af servicebygningen med bedre plads til administration og overnatningsfaciliteter.
Der er angivet en mulighed for at fiskefabrikken kan udvides. I alt er der med planen skabt
mulighed for at etablere yderligere 1855 m2 byggeri.
Det er udgangspunktet at de nye bygninger skal indpasses sammen med det eksisterende byggeri på
den nordvendte fjeldskråning. Det nye byggeri er placeret i terrænet hvor det er nemt at etablere
adgang med kørespor og hvor det vil være relativt let at etablere en eventuel fælles afledning af
spildevand.
Det er målet at nyt byggeri ikke skal komme til at syne mere voldsomt end det eksisterende. Den
maximale byggehøjde er i planen angivet til 8 m over sokkel.
I planen er der angivet mulighed for at etablere et kajanlæg så bygdeforsyningsskibene kan gå til kaj
både ved ebbe og flod og der kan etableres bedre manøvreplads til containere på land. Der er
således angivet mulighed for opfyldning af arealer på et skær vest for kajen. Med henblik på at der
kan etableres en broforbindelse for ATV’er, over strømstedet er der angivet mulighed for
opfyldning, så brospændet alene skal være 25 – 30 m.
Der er i kommuneplantillægget lagt op til, at der kan etableres et 3 m bredt kørespor rundt i bygden,
både som en udvidelse af det eksisterende kørespor og som nye kørespor. Udvidelsen af det
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eksisterende kørespor vi kræve en del sprængninger, så der sikres en hensigtsmæssig passage af den
eksisterende bebyggelse.
Et af målene med udvidelsen er at skabe rum til passage med maskiner så der kan sikres mere
rationel materialetransport i forbindelse med byggeri og anlæg. Anlæggelse af de nye kørespor vil i
meget begrænset omfang kræve sprængninger.
Der er angivet 3 muligheder for placering af helistop, så generne ved den begrænsede helikopter
beflyvning minimeres. Ved det nuværende helistop syd for forsamlingshuset, bliver udsmykningen
på kirkegården raseret hver gang der lander en helikopter. De nye muligheder er placeret på fjeldet
syd for bebyggelsen på flade fjeldarealer, samt på et opfyldt areal ved butikken hvor det kan være
hensigtsmæssigt at lande i isvintre hvor forsyningerne til butikken skal flyves ind til bygden. Det er
udgangspunktet at der i forbindelse med den endelige godkendelse af kommuneplantillægget
udpeges 1 helistop.
(Mittarfeqarfiit peger på at placeringen af helistoppet umiddelbart vest for kirkegården foretrækkes)
Da den eksisterende kirkegård er ved at være fyldt op er der syd herfor angivet et areal til en ny
kirkegård.
Bæredygtige konsekvenser
Der er behov for at de tekniske installationer i bygden bliver opgraderet og der stilles i planen krav
om at der i alle nye boliger skal indlægges el og vand. Det vil også være hensigtsmæssigt at der
med tiden etableres kloak så der i bygden opnås en boligstandard der svarer til boligstandarden i
byerne. Der er tilsvarende mulighed for i den kommende boligbebyggelse at udnytte vedvarende
energiløsninger, som solceller og lign. Der gøres fortsat forsøg med en delvis strømforsyning fra
vindmøllen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er i forbindelse med kommuneplantillægget ingen direkte økonomiske konsekvenser for
Qeqqata Kommunia. Det forventes at de muligheder kommuneplantillægget angiver gennemføres
som en række selvstændige anlægsprojekter i takt med at kommunalbestyrelsen eller Selvstyret har
mulighed for at prioritere økonomiske ressourcer hertil.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at forslaget til kommuneplantillæg vil danne en god ramme for
en udbygning og bevarelse af de vigtige strukturer i Sarfannguit. Det er i planen forsøgt at leve op
til kommunalbestyrelsens målsætninger i planstrategien.
Indstilling
Administrationen anbefaler at forslaget til kommuneplantillæg nr. 36 godkendes af
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen og udsendes i offentlig høring i 8 uger.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 36 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger
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Afgørelse

Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 for Sarfannguit
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Punkt 09

Principdrøftelse om hytter ved Lufthavnsvejen kommuneplantillæg nr. 59

Journalnr. 16.03.01.01
Baggrund
Qeqqata Kommunia har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af overnatningshytter til
udlejning til turister ved lufthavnsvejen øst for anstalten ved lufthavnen. Området henligger som
natur og der skal udarbejdes et kommuneplantillæg inden der kan etableres nye fysiske anlæg i
området.
Regelgrundlag
Et kommuneplantillæg skal udarbejdes i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om
planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.
Faktiske forhold
Som det fremgår af vedlagte kortbilag er der fokus på at udnytte fjeldknoldene til etablering af
overnatningshytter. Der er angivet et område på 18.000 m2, hvor der forventes at kunne opføres ca.
30 hytte, med en indbyrdes afstand på 15m og i grupper på f.eks. 6 hytter.
I udgangspunktet forventes det at hytterne etableres uden vejadgang og uden tekniske
forsyningsanlæg, idet eventuelle tekniske anlæg og evt. vejadgang forventes etableret ved hytteejers
foranstaltning som det er tilfældet med fritidshytterne ude i fjeldet.
Ansøgningen fordrer at der bliver taget stilling til følgende spørgsmål af planlægningsmæssig og
teknisk karakter:
Planlægningsmæssigt:
Eksisterende anvendelse.
Området er beliggende uden for de eksisterende byområder men alligevel tæt på byen hvor der ikke
tidligere har været tænkt på byudvikling og byaktiviteter. Området fungerer sammen med
områderne mellem Lufthavnsvejen og fjorden som et rekreativt område for byens borgere og stien
til Præstefjeldet tager sit udgangspunkt ved parkeringspladsen umiddelbart øst for elven, hvor
mange henter vand. Der er således tale om et område hvor mange mennesker færdes – både
fastboende og turister. Hvor meget det aktuelle område benyttes er der ingen registreringer af.
Det foreslåede område ligger relativt tæt på lufthavnen og vil såfremt der på et tidspunkt
gennemføres en forlængelse af landingsbanen til 1200 eller 1400 m som lufthavnen er forberedt til
vil banen komme tættere på. Det er imidlertid vurderingen at der er tale om et begrænset problem
med støj fra den nuværende beflyvning idet der stort set kun er beflyvning i dagtimerne.
Anvendelse til byformål.
Som omtalt er område beliggende relativt tæt på byen, i en sydvendt dal med udsigt over
indsejlingen til havnen. Det kunne derfor være oplagt at drøfte om området skal disponeres til
boligformål og lign.
Hidtil har vi planlægningsmæssigt satset på at udbygge Sisimiut by ved fortætning af de
eksisterende byområder syd for Ulkebugten og på Akia nord for Ulkebugten. Aktiviteter der med
tiden skal sikre at der skabes en forsyningsmæssig ringslutning med vejanlæg (der kan være behov
for en alternativ vej til lufthavnen) og forsyningsledninger (der er investeret i en ringslutning til
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vandforsyningen). Man kan sige at fokus har været at udbygge Sisimiut ind mod baglandet, hvor
der ligger arealer der er relativt billige at tage i brug, og der kan skabes en direkte kontakt til det
vejanlæg vi arbejder på at etablere med forbindelse til Kangerlussuaq. Det er udgangspunktet at der
i denne udbygning er tilstrækkelig rummelighed til de næste 30 – 50 år, afhængig af hvordan
Sisimiut udvikles. Skønsmæssigt kan der være plads til næsten det samme antal boliger som der i
forvejen er i Sisimiut, og selvom boligforbruget pr. person er stigende er der rigtig god plads til
boligudbygning uden at inddrage arealerne neden for Præstefjeldet. Den kommende
erhvervsudvikling forventes at kunne placeres i erhvervsområdet B8 ved vejen til Kangerlussuaq
og i havneområdet på Akia, B3, hvor der er rigtig god plads til at udvikle Sisimiuts erhverv.
En ændring af dette fokus vil medføre øgede omkostninger til byggemodning. En spredning af
indsatsen vil medføre supplerende muligheder, men også medføre øgede udgifter. Anvendelsen til
byformål vil kræve en fuld byggemodning med vejanlæg og forsyningsledninger.
Selvom man vil kunne bygge boliger op i dalen øst for Præstefjeldet vi der være relativt lille
volumen (antal boliger) til at bære alle de omkostninger, byggeri på denne lokalitet må forventes at
medføre.
Anvendelse til hytteformål.
Det er udgangspunktet at en anvendelse til hytteformål ikke vil indebære etablering af
forsyningsledninger, men at hytter i udgangspunktet etableres med løsninger der svarer til de
løsninger der kan anvendes inde i fjeldet eller ved fjordene.
Ejerskab:
Udgangspunktet for den konkrete ansøgning er at der bygges en gruppe hytter til udlejning til
turister, indenlandske såvel som udenlandske. Men der er ikke noget til hinder for at et hytteområde
kan anvendes både af turister og fastboende og at der også kan etableres hytter til privat formål. Det
vil dog næppe være et behov at etablere fangsthytter og lignende i de bynære omgivelser, hvor det
må forventes at området kan holdes ryddeligt så det er attraktivt for turister.
Erhvervsudvikling:
Set i sammenhæng med en turistudvikling vil et hyttetilbud tæt på Sisimiut kunne anvendes som et
alternativ til vandrehjem og hotelovernatning. Et tilbud der formentlig vil være attraktivt for
familier, der på denne måde kan få en økonomisk fordelagtig overnatningsmulighed.
Udgangspunktet kan således være at et nyt tilbud vil tiltrække nye turistgrupper.
Teknisk:
Vejadgang
Det har i forbindelse med projekterne ved Aqqutikiitsoq, af Igloo Mountain været foreslået at
etablere en vejforbindelse gennem dette område til 2 Fjord over strømstedet i 1 Fjord. Et vejprojekt
med store omkostninger, og som ikke forventes gennemført inden for en overskuelig årrække. Det
vil dog være hensigtsmæssigt at der i forbindelse med udviklingstiltag i området reserveres et tracé
til en vejføring.
Det forventes ikke at der skal etableres vejadgang til hytteområdet, men at man med udgangspunkt i
en udvidelse af parkeringspladsen ved Lufthavnsvejen med stiadgang kan nå frem til hytterne. Der
er dog angivet en mulig vejadgang på vedlagte kortbilag.
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Forsyning med el, vand og kloak.
Etablering af forsyningsledninger til et nyt byudviklingsområde ved foden af Præstefjeldet, med
tilkobling til de eksisterende hovedforsyningsledninger i Akia bebyggelserne vil kræve nye
hovedledninger på. Ca. 2000 m, som vil repræsentere en udgift til et 2 cifret mio. beløb.
Der foreligger ikke projektforslag eller er drøftet hvorledes der kan etableres billigere løsninger.
Konklusion:
Konklusionen er derfor at:
 Det ikke vil være realistisk at satse på en boligudbygning i området inden for de næste 20 30 år og at en anvendelse til hytteområde derfor ikke vil skade en byudvikling.
 Det er en forudsætning at hytteområdet kan etableres uden at der skal fremføres vej til de
enkelte hytter, og i de tilfælde hvor der skal etableres vej at det sker for hytteejernes regning.
 At der ikke fremføres el, vand og kloakforsyning til hytteområdet. Som toiletløsning skal
anvendes en form for kompostløsning, så affaldet minimeres. Hvis der mod forventning
fremføres forsyningsledninger, skal omkostningerne afholdes af hytteejere.
 Hytteejere skal betale alle omkostninger ved håndtering af affald.
 Det vurderes at etableringen af et hytteområde med den angivne placering ikke vil ødelægge
den øvrige befolknings muligheder for rekreativ udfoldelse i området.
Bæredygtige konsekvenser
Ved etablering af en hytteby skal der satses på vedvarende energiløsninger enten som supplement til
traditionelle løsninger eller som en hel løsning for 1 eller flere hytter. Den viste hyttetype giver god
mulighed herfor.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er i forbindelse med kommuneplantillægget ingen direkte økonomiske konsekvenser for
Qeqqata Kommunia. Det forventes at de muligheder der skabes gennem et kommuneplantillæg kan
udnyttes gennem private investeringer.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at en etablering af et hytteområde til udlejningshytter og til
private hytter ved foden af Præstefjeldet vil kunne være en god mulighed for turister, gæster og
fastboende og at de vil kunne bidrage positivt til udviklingen af turismen i og omkring Sisimiut.
I vedlagte forslag er området til hytter begrænset til området vest for elven da en evt. vej til 1 Fjord
forventes at skulle etableres på elvens østside. Der er samtidig taget højde for at stien til
Præstefjeldet skal kunne forløbe uhindret.
Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,
-at der udarbejdes et kommuneplantillæg for et hytteområde ved foden af Præstefjeldet med henblik
på forelæggelse på økonomiudvalgsmøde i april måned
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Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 godkendt indstillingen.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at der udarbejdes et kommuneplantillæg for et hytteområde ved foden af Præstefjeldet med henblik
på forelæggelse på økonomiudvalgsmøde i april måned
Afgørelse

Bilag
1. Kortbilag med angivelse af hytteområde
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Punkt 10

Økonomisk analyse af Kommunalbestyrelsens oftere fælles møder i 2018

Journalnr. 01.01.00
Baggrund
Borgmesteren har anmodet administration om at undersøge hvad det vil koste såfremt
kommunalbestyrelsen afholder oftere fysiskmøder i 2018.
Borgmesteren foreslår følgende kommunalbestyrelsens møder som fælles møder:
22. februar 2018 fællesmøde i Sisimiut
26. april 2018 videokonferencemøde
24. maj 2018 fællesmøde i Maniitsoq
30. august 2018 fællesmøde i Kangerlussuaq, og studietur til Island
27. september 2018 videokonferencemøde
25. oktober 2018 videokonferencemøde
22. november 2018 fællesmøde i Sisimiut
Fællesmøderne skal undersøgning for omkostninger.
Regelgrundlag
Faktiske forhold
Følgende omkostninger er fordelt efter omkostninger til politiker og for embedsmænd:
Februar
Fællesmøde i Sisimiut, omkostninger for politiker
Fællesmøde i Sisimiut, omkostning for embedsmænd i alt 4 personer
I alt

66.766 kr.
30.385 kr.
97.151 kr.

April videokonferencemøde
Maj
Fællesmøde i Maniitsoq, omkostninger for politiker
Fællesmøde i Maniitsoq, omkostning for embedsmænd i alt 8
I alt

78.303 kr.
54.604 kr.
132.906 kr.

August
Kangerlussuaq og Island
Studietur til Island omkostninger for politiker
Studietur til Island omkostninger for embedsmænd
Fællesmøde i Kangerlussuaq, omkostninger for politiker
Fællesmøde i Kangerlussuaq, omkostninger for embedsmænd i
I alt Studietur og fællesmøde

281.618 kr.
222.855 kr.
180.611 kr.
111.214 kr.
796.298 kr.

September videokonferencemøde
Oktober videokonferencemøde
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November
Fællesmøde i Sisimut, omkostninger for politiker
Fællesmøde i Sisimut, omkostninger for embedsmænd, i alt 4 personer
I alt

67.266 kr.
30.385 kr.
97.651 kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil koste for kommunen, som følgende:
Omkostninger for politiker for fællesmøder som forelagt:
Omkostninger for studietur for politiker
I alt omkostninger for politiker for 2018
Omkostninger for embedsmænd for fællesmøder som forelagt:
Omkostninger for studietur for embedsmænd
I alt omkostning for embedsmænd for 2018
I alt omkostninger for fællesmøder og studietur til Island

392.946 kr.
281.618 kr.
674.564 kr.
226.588 kr.
222.855 kr.
449.444 kr.
1.124.008 kr.

Administrationens vurdering
Konto 10-01-00-05-01 tjenesterejser for politiker er der budgetteret med:
D.d. forbrugt i alt
Resterende er:
Beregninger viser at alt i alt vil der forbruges midler for fællesmøder og studietur:
Således, det vil mangle i alt med

626.000 kr.
31.677 kr.
594.323 kr.
674.564 kr.
-80.241 kr.

Konto 11-00-29-05-01 tjenesterejser for embedsmænd i Maniitsoq
er der budgetteret med:
184.000 kr.
D.d. forbrugt i alt
10.102 kr.
Resterende er:
173.898 kr.
Beregninger viser at alt i alt vil der forbruges midler for fællesmøder og studietur: 172.318 kr.
Således resterende vil blive
1.580 kr.
Konto 11-00-19-05-11 tjenesterejser for embedsmænd i Sisimut
er budgetteret med:
671.000 kr.
Beregninger viser at alt i alt vil der forbruges midler for fællesmøder og studietur: 277.126 kr.
Resterende er:
393.874 kr.
Administrationen vurder at såfremt Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen beslutter
fællesmøder afholdes som foreslået, så vil konto 10-01-00-05-01 vil mangel med i alt 80.214 kr.
Administrationen vurderer at 80.214 kan ved omkostningsneutral omplaceres fra konto 1.
Indstilling
Det indstilles til:
- at Økonomiudvalget at tage analyse til efterretning.
- At Økonomiudvalget drøfter mulighed for kommunalbestyrelsens fællesmøde kan afholdes
som foreslået i 2018.
- at sagen sendes videre til kommunalbestyrelsen til drøftelse.
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Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 taget sagen til efterretning.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at sagen drøftes i kommunalbestyrelsen
Afgørelse

Bilag
Bilag 1. Omkostningsanalyse af KB fællesmøder i 2018
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Punkt 11

Borgmesterbeslutning - Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 19
for et område til fælles formål og boliger på Akia, ved Sisimiut

Journalnr. 16.03.01.01
Baggrund
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 19 er udarbejdet for at muliggøre etableringen af et område til
boliger A26 og fællesformål C15, døgninstitution, butikker, bådoplag og jollehavn / lystbådehavn.
Kommuneplantillægget skal bl.a. sikre at overskydende sprængsten løbende kan udnyttes til
opfyldning i forbindelse med vejanlæg og jollehavn.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om
planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.
Faktiske forhold
Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering af i alt 36 boliger som byggeri i 2 etager
fordelt på 6 byggefelter, med 3720 m2. Boligbebyggelsen kan hensigtsmæssigt benyttes til
andelsboliger, ejerboliger, lejerboliger og evt. til ældreboliger.
Der kan etableres en døgninstitution / kontorer på i alt 1680 m2 i 2 etager. Der kan etableres 2
butikker til dagligvarer til Akia bebyggelsens forsyning, samt med varer rettet mod aktiviteterne i
jollehavnen i alt 2100 m2 bebygget areal i 1 etage. Der er udlagt et byggefelt på 100 m2 til
klubhus/toiletter ved jollehavnen.
Vej/sti kan senere forlænges og føres gennem pas i næs nord for. Den eksisterende råvej er udført
over konto 77-15-10, hvor der kun resterer 239.000 kr., hvilket ikke er tilstrækkeligt til at
færdiggøre vej med asfalt og vejlys.
Det er forventningen at opfyldningerne i forbindelse med jollehavnen kan gennemføres med
sprængsten som resterer fra de forskellige byggeprojekter i området, startende med adgangen langs
fjeldet mod vest så bådebroerne kan etableres. Der må forventes gennemført en opgravning i den
inderste del af jollehavnen så der ved lavvande kan sikres tilstrækkelig vanddybde.
Jollehavnen skal sikre at der skabes bådepladser for beboerne på Akia og for at der kan skabes plads
til joller og mindre lystbåde, så inderhavnen kan blive aflastet. I alt forventes det at der kan blive
plads til 80 til 100 joller. Med planen indarbejdes mulighed for at etablere en gangsti fra broen til
jollehavnen, så der kan skabes en kort vej mellem den nuværende lystbådehavn og jollehavnen.
Der er udlagt arealer til bådoplag så bådene kan holdes i nærheden af havnen.
Inderst i jollehavnen (det skal ske fra starten for at kunne kloakforsyne de øvrige byggefelter)
etableres en pumpestation så spildevandet fra de kommende boligområder øst for de nuværende
bebyggelser kan pumpes til hovedkloakledning fra Akia A20, der udleder til havet vest for broen
eller til et evt. rensningsanlæg. Der kan ikke forventes tilladelse til at udlede yderligere spildevand
til Kangerluarsunnguaq (Ulkebugten).
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Bæredygtige konsekvenser
Området omfattet af kommuneplantillægget skal være med til at komplementerer udbygningen af
den vestligste del af Akia bebyggelserne og sikrer at områdets muligheder udnyttes optimalt. Der er
mulighed for i den kommende boligbebyggelse at udnytte vedvarende energiløsninger.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er i forbindelse med kommuneplantillægget udlæg af udgifter for Qeqqata Kommunia til
projektering og etablering af byggemodning af området. Pontonbroer har konto72-93-10 til
projektering og etablering af deres adgangsvej, landfæster og pontonbroer.
Dog vil der med en byggemodning af boligområdet og etablering af adgangsvej alene være tale om
udlæg for Qeqqata Kommunia, men i forbindelse med opfyldning af arealerne til jollehavnen trods
anvendelsen af overskydende sprængsten, kunne forventes behov for kommunale bidrag, som det på
nuværende tidspunkt er svært at specificere.
Det er endnu ikke afhandlet med Nukissiorfiit om de vil betale en del af el- og vandledningsforsyningen som overordnet byggemodning.
Administrationens vurdering
Når kommuneplantillægget er godkendt, kan der indhentes tilbud på projekteringsomkostninger for
byggemodning, disse skønnes at blive ca. 750.000 kr. Når projektforslag er udarbejdet med Coverslag for byggemodningsomkostningerne, skal dette beløb indplaceres i anlægsbudget, og
byggemodningsandele for byggefelterne kan fastlægges. Det er administrationens vurdering at
kommuneplantillægget danner en god ramme for udbygning af boligområdet og området til fælles
formål.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller at forslaget til kommuneplantillæg nr. 19 godkendes af borgmesteren og
udsendes i offentlig høring i 8 uger.
Borgmesterbeslutning
På Økonomiudvalgets vegne har Borgmesteren besluttet den 18. december 2017,
-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 19 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger
Økonomiudvalget vil blive orienteret om beslutningen ved dets næstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 taget sagen til efterretning.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 19 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger
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Afgørelse
Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for et område til boliger og fælles formål på Akia ved
Sisimiut.
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Borgmesterbeslutning - Forlængelse af orlov fra kommunalbestyrelsen –
Gideon Lyberth
Journal nr. 01.01.05

Punkt 12

Baggrund
Gideon Lyberth holder orlov fra Kommunalbestyrelsen fra den 27. september 2017, og skal
indtræde igen efter sin undersøgelse. Nu er han blevet undersøgt, og det har vist sig, at han skal
Rigshospitalet for at bliver undersøgt i hjertet, hvorfor han skriver til borgmesteren den 5 december
2017 om, at forlænge sin orlov indtil ultimo januar.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 6 af 29. november 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale
styrelse (Begæringer om udtræden af kommunalbestyrelsen. Lokaludvalg og særlige udvalg samt
vederlag til udvalgenes medlemmer. Pensionsordninger for borgmestre.)
1. § 15, stk 2, affattes således:
Stk 2. "Såfremt et kommunalbestyrelsesmedlem af de i Stk. 1 nævnte grunde er hindret i at varetage
sit hverv i mere end 2 måneder, skal kommunalbestyrelsesmedlemmet begære orlov uden vederlag.
Begæringen sendes til borgmesteren, og skal indeholde oplysning om baggrunden for begæringen,
og hvor længe den hindring, som ligger til grund for begæringen om orlov, forventes at bestå.
Fornøden dokumentation for begæringen skal sendes sammen med denne eller efter anmodning
herom fra borgmesteren. Borgmesteren indkalder herefter stedfortræderen til førstkommende møde
i kommunalbestyrelsen.”
2. § 15, stk. 3, affattes således:
"Stk 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for medlemmets
begæring om orlov og stedfortræderens indtræden er til stede."
”§ 27 De stående udvalg vælger selv deres formand.
Faktiske forhold
Kommunalbestyrelsesmedlem Gideon Lyberth har med gældende fra den 28. september 2017 haft
orlov med to måneders løn, indtil han bliver undersøgt. Iht. styrelseslovens § 15 stk. 2, såfremt man
skal have orlov i mere end to måneder, så skal man ikke have løn under orloven, idet orlovens
varighed er over to måneder, starter orloven uden løn.
Gideon Lyberth er formand for Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø og er 1. viceborgmester.
Iht. styrelseslovens § 27, er formandskab for udvalgene ikke bindende i faste år, hvorfor man kan
vælge en ny formand.
Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø skal selv bestemme, om man skal vælge en ny formand.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen godkender:
1) at Gideon Lyberth fortsætter med sit orlov fra kommunalbestyrelsen frem til ultimo januar
2018.
2) at Efraim Olsen indtræder i kommunalbestyrelsen under Gideon Lyberths orlov
Borgmesterbeslutning
Borgmesteren beslutter den 5. december 2017 på vegne af Kommunalbestyrelsen,
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-at godkende indstillingen.
Kommunalbestyrelsen skal godkende beslutningen ved dets næstkommende møde.
Indstilling
Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
1) at Gideon Lyberth fortsætter med sit orlov fra kommunalbestyrelsen frem til ultimo januar
2018.
2) at Efraim Olsen indtræder i kommunalbestyrelsen under Gideon Lyberths orlov
Afgørelse

Bilag
1. Skrivelse fra Gideon Lyberth af 5. december 2017 om forlængelse af orlov
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Punkt 13

Forslag til dagsorden – Fremtid for Kangerlussuaq

Journalnr. 92.01.01
Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Lyberth har ved email af 27. januar 2018 fremsendt forslag om
drøftelse af fremtid for Kangerlussuaq.
Naalakkersuisut og landsstyret har som bekendt planer om udvidelse af landingsbaner i Nuuk og
Ilulissat, som også er finansieret. Air Greenland har i den forbindelse meddelt, at Kangerlussuaq
lufthavn lukkes, når benævnte lufthavne udvides.
På det baggrund ønsker Karl Lyberth, at kommunalbestyrelsen uden at være bange og med god tro,
diskuterer Kangerlussuaq´s fremtid som et opgaven.
Hvornår ophæves lufthavnen?
Hvad gør vi i kommunen?
Hvad skal vi gøre i kommunen?
Hvordan skal borgerne i Kangerlussuaq informeres?
Hvilket konsekvens vil der være, når Naalakkersuisut´s plan realiseres?
Hvilket konsekvenser vil der være for kommunen?
Hvilket konsekvenser vil der være for borgerne?
Der er mange tvivlsspørgsmål, som skal afdækkes umiddelbar besvarelse.
Indstilling
Administrationen indstiller at forslaget drøftes og der tages en beslutning.
Afgørelse
Bilag
1. Email fra Karl Lyberth den 27. januar 2018
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Punkt 14 Konsekvenser af ændret lufthavnsstruktur
Journal nr. 24.10
Baggrund
Medlem for Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø Frederik Olsen har i mail af 10. november
2017 ønsket, at der påbegyndes undersøgelse for mulige konsekvenser for passager- og flytrafikken,
når nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat ibrugtages.
Frederik Olsen ønsker undersøgt, hvilke flytyper der forventes benyttet til betjening af
flypassagerer til og fra byerne Sisimiut og Maniitsoq.
Regelgrundlag
Grønlands Selvstyre er ansvarlig for den overordnede lufthavnsstruktur.
Faktiske forhold
Departementet for Sundhed og Infrastruktur udsendte i maj 2014 4. udkast til sektorplansanalyse for
luftfartsområdet i Grønland. Analysen opererede med nedgradering af Maniitsoq landingsbane til
simpel bane, som fremover kun skal modtage 19-pax fly. Det samme skulle tilfældet være for
Sisimiut landingsbane, hvis vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq blev anlagt, som analysen
opererede med. Flere andre 799 meter landingsbaner som Aasiaat skulle også nedgraderes. I
analysen skulle lufthavnene i Nuuk og Ilulissat kun forlænges udover 1.199 meter, såfremt der
kunne findes privat eller kommunal finansiering hertil. Kangerlussuaq skulle bevares som landets
hovedlufthavn.
I 2015 ændrede Selvstyret fokus og baserer nu nye lufthavne i Nuuk, Ilulisst og Qaqortoq på store
landskassetilskud. Nuuk og Ilulissat skal forlænges til 2.200 meter og Qaqortoq til 1.499 meter.
Samtidig opereredes der med anlæggelse af nye simple landingsbaner i en række byer, der på
nuværende tidspunkt kun har heliport. Det er uklart, hvad der skal ske med de 3 landingsbaner i
Qeqqata Kommunia.
I 2015 blev det endvidere udmeldt fra Mittarfeqarfiit og Departementet for Infrastruktur, t
renovering af Kangerlussuaq kunne beløbe sig til op mod 2 mia. kr.
I 2015 offentliggjorde Selvstyret en Rambøll turismelufthavnsrapport, der pegede på, at anlæggelse
af 2200 meter lange landingsbaner i Nuuk og Ilulissat ville medføre en stor turismestigning og være
rentabelt, såfremt Kangerlussuaq lukkede. Rapporten så dog bort fra, at Kangerlussuaq er landets
næststørste turistdestination, og at disse turister næppe ville komme, hvis der ingen lufthavn var.
I 2015 fremlagde Air Greenland også konsekvenserne for de øvrige lufthavne, såfremt de nye store
lufthavne i Nuuk og Ilulissat blev anlagt. Air Greenland gjorde opmærksom på, at uden en lang og
sikker lufthavn mellem Nuuk og Ilulissat, altså Kangerlussuaq, så vil beflyvningen af lufthavnene i
regionen blive dyrere.
Air Greenland anså det endvidere sandsynligt, at Paamiut og Maniitsoq skulle opereres på nye
servicekontrakter, mens Sisimiut i de fleste scenarier vil få øget rejsetid. Air Greenland har gentaget
denne konklusion igen i 2018.
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Siden 2015 har Qeqqata Kommunia arbejdet for, at der kom retvisende oplysninger om
renoveringsbehovet i Kangerlussuaq frem til offentligheden. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe
mellem Selvstyret og kommunen for at analysere Kangerlussuaqs fremtidsmuligheder. Selvstyret
har i den forbindelse fået undersøgt landingsbanen i Kangerlussuaq af internationale eksperter
(SWECO og ARTEK), og konklusionen er nu, at det højest kommer til at koste 458 mio. kr. at
renovere landingsbanen og ikke op mod 2 mia. kr. som tidligere antaget.
Arbejdsgruppen for Kangerlussuaqs fremtid undersøger, hvilken banelængde der vil være optimalt i
forskellige scenarier. Der undersøges endvidere hvilke regularitet Kangerlussuaq har sammenlignet
med alternativerne.
Selvstyret er i gang med at udarbejde samfundsøkonomiske analyser af den ændrede
lufthavnsstruktur, men da det sker efter beslutningen er taget, så synes arbejdet fokuseret på at vise,
at beslutningen var rigtig. Det er dog bemærkelsesværdigt, at Kaalallit Airports A/S ikke har
undersøgt scenarier, hvor Kangerlussuq landingsbane eksisterer. Det synes i direkte modstrid med
Naalakkersuisuts udmeldinger om Kangerlussuaq og i modstrid med arbejdsgruppen for
Kangerlussuaqs fremtids arbejde.
I forhold til flytyper, så har Air Greenland måttet udfase Dash 7 internt i Grønland som følge af, at
de ikke længere produceres. I stedet benyttes Dash 8 på 799 meter landingsbanerne i bl.a. Maniitsoq
og Sisimiut. Ved en nedgradering til simpel bane og anvendelse af 19-pax fly er der flere forskellige
flytyper at anvende, fx Twinotter (Dash 6), CASA C212 Aviocar fra EADS, PZL M28 fra Sikorsky
samt Dornier 228 NG fra RUAG (bilag 2 side 44).
Forlængelse af banen i Sisimiut til 1199 har været omtalt, men hvis Sisimiut er den eneste bane, der
forlænges til denne længde er det svært at se, hvem der skulle investere i et fly kun til denne
lufthavn. Men de relevante flytyper vil udover Dash 8 være Fokker 50, ATR42 og ATR 72 (bilag 2
side 82).
Bæredygtige konsekvenser
En bæredygtig udvikling af Grønland kan kun gennemføres, hvis alle parter samarbejder om at
gennemføre de nødvendige tiltag. Det er vigtigt, at de offentlige parter har et tæt samarbejde, hvis
en mere selvbåren økonomi og i sidste ende selvstændighed skal opnås. Det er ikke bæredygtigt, at
basere landets infrastrukturudvikling og investeringer på flere mia. kr. på subjektive data.
I forhold til bæredygtige konsekvenser skal der tages højde for klimaforandringerne. De medfører i
Grønland ikke kun fare for potentiel permafrostoptøning, men også mere ustabilt vejr med mere
vind og mere nedbør til følge. Begge dele vil gøre beflyvningsforholdene vanskeligere.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Den overordnede trafikinfrastruktur er Selvstyrets ansvar, så området burde ikke medføre direkte
økonomiske og administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia. De indirekte økonomiske
konsekvenser for Qeqqata Kommunia ved en ny lufthavnsstruktur kan blive enorme. Turismen i
Kangerlussuaq er landets største eller næststørste. Desuden er forbindelsen til Sisimiut for vandrere
om sommeren via Arctic Circle Trail eller om vinteren på hundeslæde, snescooter, langrend og
fatbike afgørende for Sisimiuts turisme. Ligeledes vil Maniitsoqs udvikling blive vanskeligere med
højere flypriser og eventuel servicekontrakt.
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Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at konsekvenserne af ny lufthavnsstruktur for Qeqqata
Kommunia er forholdsvis klar. Det vil medføre, at landskassen bruger dets begrænsede midler på
nye lufthavne uden for Qeqqata Kommunia. Det vil endvidere have den konsekvens, at det bliver
dyrere og vanskeligere at beflyve regionen, hvis Kangerlussuaq ikke forbliver hovedlufthavn.
Administrationens indstilling
Sagen forelægges til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljøs, Økonomiudvalgets og
Kommunalbestyrelsens orientering
Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 6. februar 2018 taget orientering til efterretning.
Folkevalgte kræver, at flyservicen både i Sisimiut og Maniitsoq ikke bliver forringet i forhold til
nuværende.
Indstilling
Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalget,
-at sagen tages til efterretning
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 taget sagen til efterretning.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at sagen tages til efterretning
Afgørelse

Bilag
1. Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2017, den 23. februar 2017, pkt. 17
2. Sektorplansanalyse for luftfartsområdet i Grønland – 4. udkast 2014 (kun dansk)
3. Air Greenland præsentation 2015 (kun dansk)
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Punkt 15 Borgmesterbeslutning - Plan for erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats i bygder i
Qeqqata Kommunia
Journalnr. 67.05
Baggrund
Selvstyret har i Finansloven 2018 afsat 12.588 mio. kr. til indsats for erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvikling i bygder, af bevillingen er der afsat 5 mio kr. til produktionsanlæg og 1.2
mio.kr. afsat til fællesprojekter. Det restende 6.388.000 kr. fordeles ligeligt mellem det 5
kommunerne. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi skriver i deres brev, at
Kommunerne i år får tildelt 1.277.600 kr. til disposition.
Af det afsatte midler til Kommunerne på 1.277.600 kr. til Erhvervs- og Arbejdsmarkedspulje til
bygder (bygdepulje) ønsker departementet at midlerne udbredes til flere af kommunens bygder.
Midlerne kan eksempelvis anvendes til at arrangere og afholde kurser, seminarer o.l., foretage
forbedringer af, og indkøb til servicehuse, samt udarbejdelse af turismeprospekter m.v.
Regelgrundlag
Finansloven.
Faktiske forhold
Qeqqata Kommunia har med planstrategien fra 2015 fastlagt de overordnede mål for
planlægningen. I forhold til erhvervsudviklingen og bygderne er der fortsat lagt op til, at det åbne
lands ressourcer skal udnyttes bedre og infrastrukturen skal forbedres til fordel for turisme og
fiskeri samt en bedre udnyttelse af landets primære erhverv fiskeriet.
Bæredygtige konsekvenser
Det er en bæredygtig udvikling, hvis bygdernes erhvervsudvikling i højere grad fokuserer på
forskellige potentialer fremfor blot at anvende en enkelt eller få ressourcer. Dermed er man mindre
sårbar, hvis den vigtigste ressource ophører.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i bygderne er 100% finansiering fra Selvstyrets side af
bygdeindsatsen i 2018. Der er således ingen kommunale økonomiske udgifter men en række
administrative konsekvenser, da kommunerne skal stå for planlægningen og koordinering af
midlerne.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at i forhold til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling bør den
hidtidige planlægning med UNESCO verdensarvsområde fortsætte, og som nyt at få afholdt
turismeseminar i Kangerlussuaq for hele kommunen.
Der bør således straks afsættes 300.000 kr. til fortsættelse af disse planer, mens de resterende
977.600 kr. bør fordeles efter høring i bygdebestyrelserne. Der ved seneste møde med borgmester
og alle bygdebestyrelsesformænd i december 2017, ønskede at midlerne i 2018 fra bygdepujle skal
bruges på at forbedre/udskifte pontonbroerne i alle bygderne undtagen i Kangerlussuaq.

46

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

Telefon 70 21 00
Telefax 70 21 77
qeqqata@qeqqata.gl

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2018, den 22. februar 2018
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til, at borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget, Udvalg for Erhverv
og Turisme, samt Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold godkender
- at der af puljen på 1.277.600 mio. kr. til erhvervsudvikling i bygderne,
afsættes 50.000 kr. til arbejdet med UNESCO verdensarvsområde, og 250.000 kr. til
turismeseminar i Kangerlussuaq
- at 977.600 kr. afsættes til bygderne efter høring i bygdebestyrelserne.
Borgmester beslutning
Borgmester beslutter den 18. januar 2018 på vegne af økonomiudvalget, Udvalg for Erhverv og
Turisme, samt Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold
-

at der af puljen på 1.277.600 mio. kr. til erhvervsudvikling i bygderne, afsættes 50.000 kr. til
arbejdet med UNESCO verdensarvsområde, 250.000 kr. til turismeseminar i Kangerlussuaq
at 977.600 kr. afsættes til bygderne efter høring i bygdebestyrelserne.

Økonomiudvalget, Udvalg for Erhverv og Turisme samt Udvalg for Fiskeri, Fangst og
Bygdeforhold orienteres om beslutningen ved næstkommende møder.
Indstilling
Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 taget sagen til efterretning.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at sagen tages til efterretning
Afgørelse

Bilag
1.

Brev til Qeqqata Kommunia fra Jørn Skov Nielsen Departementschef vedr. midler til
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i bygder 2018
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Punkt 16 Borgmesterbeslutning - Indstilling om politisk godkendelse af affaldsplanen
Journalnr. 81.01.04
Baggrund
Nærværende indstilling fremlægger den udarbejdede affaldsplan for Qeqqata Kommunia, med
henblik på politisk godkendelse, inden den fremsendes til Selvstyret.
De kommunale affaldsplaner dækker de kommende 12 år. Perioden opdeles i en fireårig
planperiode og derefter i en otteårig perspektivperiode.
Overordnet er det fastsat i Inatsisatutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, at
kommunerne skal lave en affaldsplanlægning og kortlægning for at sammensætte disse i en
kommunal affaldsplan. Kommunernes affaldsplan skal være i overensstemmelse med den nationale
affaldssektorplan som er gældende i perioden 2010-2021.
Særligt for denne affaldsplan skal det nævnes, at der er sat fokus på væsentlig forbedring af
eksisterende forhold og serviceydelser, samt fremsat tilvalg af yderligere kommunale serviceydelser
inden for affaldshåndtering med stor fokus på realiserbarheden af målsætningerne ud fra de store
økonomiske potentialer, som moderniseringen af affaldshåndteringen i Qeqqata Kommunia giver i
forhold til status quo.
Affaldsplanen for Qeqqata Kommunia skal ses som et arbejdsredskab for kommende investerings
og anlægsbehov samt egne planer på affaldsområdet. Godkendelse af affaldsplanen vil betyde, at
man godkender planen, men de enkelte investerings projekter nævnt i affaldsplanen har deres eget
liv, og skal stadigvæk budgetgodkendes fra gang til gang.
Det har været altafgørende for OTM at lave et så realistisk som muligt affaldsplan, og har derfor
alliereret sig ved de vigtigste interessenter under udarbejdelsen af planen. Udkast til affaldsplanen
blev ultimo august 2017 fremsendt til flere offentlige instanser, herunder Sundhedsvæsnet,
Nukissiorfiit og Departementet for Natur og Miljø m.fl. Relevante bemærkninger fra disse instanser
er indarbejdet efterfølgende i affaldsplanen. Metoden er uden tvivl medvirkende til, at
interessenterne allerede nu har samme fokus på området. Blandt andet har Grønlands Selvstyre og
Nukissiorfiits sendt en høringsmateriale vedr. sektorplan for energi og vandforsyning, hvor affald
betragtes som store potentialer for modernisering af energiforsyningen, som behandles særskilt fra
affaldsplanen. Derudover er der allerede opnået håndfaste initiativer med interessenterne, der
muliggør økonomiske potentialer nævnt i denne affaldsplan.
Siden der er omfattende behov for mere miljørigtig varetagelse af affaldsområdet i hele Grønland,
som kræver meget store investeringer i hele landet, er der gjort ekstra meget fokus på rentabiliteten
af anlægsinvesteringerne via driftsøkonomiske muligheder. Dette skal gerne vise hvorfor Grønlands
Selvstyre og Qeqqata Kommunia skal investere i henhold til affaldsplanens målsætninger, der
varetager ikke alene kommunens borgere, men bedst mulig placering af landets begrænsede midler
til formålet.
Affaldsplanen er udarbejdet sammen med rådgivningsfirmaet Rambøll, og indeholder afgørende
principper om folkesundheden, beskyttelse af miljøet, økonomisk ansvarlighed samt
affaldsbehandling i sig selv. Affaldsplanen viser nuværende udfordringer og status, men vigtigst af
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alt pege på hvordan hele affaldshåndteringen i hele kommunen bør gøres, med både kort- og
langsigtede målsætninger.
Det skal pointeres at affaldsplanen skal politisk godkendes, før den fremsendes til Selvstyret som
kommunalt godkendt affaldsplan.
Regelgrundlag
Kommunen har ansvaret for konto 6 hvorunder drift af forbrændingsanlægget henhører.
Nukissiorfiit har ansvar for drift og vedligeholdelse af fjernvarmenettet – samt forsyningen af
fjernvarme.
-Kommunen skal selv vedligeholde sine aktiver.
-Nukissiorfiits leveringsbetingelser om fjernvarme og elvarme.
-Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.
- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
Faktiske forhold
Affaldsplanen handler om hele kommunen, og indeholder målsætninger om at højne
folkesundheden, fjerne al affald fra eksisterende lossepladser ved at eliminere løbende ophobning af
affald i byer og bygder, og ikke mindst en farbar vej til at få finansieret alle disse sunde
målsætninger.
Affaldsplanen er opdelt i en overordnet status for kommunens affaldshåndtering, samt kortlægning
og dataopsamling fra hvert bosted. Kortlægningen og dataopsamlingen skal danne grundlag for de
fremadrettede aktiviteter, således kommunen altid har et overblik over typer og mængder af affald,
samt status på håndteringsmetoden. Kortlægningen og dataopsamlingen er udarbejdet i skemaform
og ses på bilagene 1-8.
I indeværende år har selvstyret igangsat et nationalt pilotprojekt 2017-2019 om ”transport af
affald”. Qeqqata Kommunia deltager, hvor bygderne Sarfannguit og Kangaamiut er udpeget til
projektet. Formålet er at sejle alt affald til miljøvenlig viderebehandling i byerne. Affaldsplanen har
indarbejdet dette projekt med det formål at transportløsningen, for affaldet i samtlige af kommunens
bygder, gøres permanet.
De kort og langsigtede mål tager meget naturligt udgangspunkt i nuværende status, nuværende
udfordringer, samt helheds betragtningerne på at kunne højne folkesundheden, miljøforbedringerne,
samt de mest effektive og økonomisk forsvarlige metoder for at opnå målsætningerne.
Både kort- og langsigtede mål er udarbejdet i forhold til kapitel 5 om gennemgående principper.
Principperne er følgende:





Folkesundeheden
Beskyttelse af miljøet.
Ansvarlighed og økonomisk rentabilitet
Affaldets vej fra husholdningerne til sundheds og miljøvenlig forbrændingsanlæg.
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Ud fra disse principper er der i affaldsplanen beskrevet følgende kortsigtede mål. Detaljerede
beskrivelser findes i affaldsplanen under afsnit 10.
Målene for ”den 4 – årige planperiode” er:
 Information til affaldsplanens interessenter og kommunens borgere og tilblivelsen af denne
affaldsplan
 Nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut samt øget salg af varme fra affaldsforbrænding.
 Opgradere lossepladsen i Sisimiut til modtagerstation og kontrolleret deponi
 Løbende overgang til affaldstransport løsning fra bygderne
 Affaldsområdet i Kangerlussuaq
 Kildesortering og fortsat implementering af brugerbetalt affaldshåndtering.
 Ryddelighed i bebyggelser herunder rydning af storskrald og ulovligt hensatte effekter og
saneringsmodne/forladte huse og bygninger.
Ud fra samme principper, samt realiseringen af de kortsigtede mål er der i affaldsplanens afsnit 10.2
oplistet følgende langsigtede mål for Qeqqata Kommunia (perspektivperiode 2021 – 2028):
 Endelig tilpasning af kildesorteringssystemet i samtlige bosteder
 100 % transportløsning til nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut
 Information til brugerne
 Tilpasning forbrændingsanlægget i Maniitsoq til ikke miljø- og sundhedsskadelige affald.
De langsigtede mål skal ses i forlængelse af de kortsigtede mål. Der opsættes nye kortsigtede mål
efter den 4 – årig periode, hvorved også nye langsigtede mål indarbejdes. Således er kommunen
med disse kort og langsigtede mål i affaldsplanen, på forkant med udviklingen inden for
affaldsområdet.
Bæredygtige konsekvenser
Affaldsplanen beskriver principper om at højne folkesundheden og beskyttelse af miljøet.
Ud over affaldsplanens bæredygtige målsætninger er der fokus på økonomiske selvbærende
løsninger, der også gavner landets øvrige sektorer.
Bl.a. er sundhedssektoren en af de mest omkostningstunge sektorer i Grønland. Affaldsplanen
indeholder risikonedsættende principper mod folkesygdomme, hvor befolkningen i dag er udsat for
farlige udledninger fra eksisterende forbrændingsanlæg. På denne måde er der også ikke målbare
immaterielle og økonomiske gevinster ved implementering af planerne.
Mht. landets afhængighed af fossile brændstoffer har Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit fælles
interesse i at begrænse importeret olie, og bruge bæredygtig energi, herunder affald til
energiproduktion.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Qeqqata Kommunia har allerede afsat halvdelen af de 74 mio. DKK i budgettet, som et nyt
forbrændingsanlæg skønnedes at koste, under forudsætning af, at Grønlands Selvstyre finansierer
halvdelen. Planlægning og projektering af affaldshåndteringen vil være under denne budget. Resten
af ”økonomiske og administrative konsekvenser” handler især om driftsøkonomiske betragtninger,
som implementeringen af affaldsplanens målsætninger vil medføre.
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Affaldsplanens hovedformål er at hele affaldshåndteringen i Qeqqata Kommunia skal leve op til
landets lovgivning, og investeringer herfor skal sikre målsætningerne nævnt i affaldsplanen, og
landets og kommunens økonomiske ressourcer anvendes bedst muligt til at sikre målsætningerne.
Forbrændingsanlæggene i Sisimiut og Maniitsoq spiller en stor rolle i affaldsplanen på henholdsvis
langt- og kort sigt. Der er lagt op til afskibning af bygdeaffald i første omgang til Maniitsoq, og
senere til Sisimiut når den nye forbrændingsanlæg er lavet, hvor forbrændingsanlægget i Maniitsoq
derefter kan bruges til mindre sundheds- og naturforurenende affaldsfraktioner.
I henhold til Qeqqata Kommunias årlige reguleringer af takster på affaldsområdet, om jævn
overgang til ”forurener betaler princippet” vedr. affaldshåndtering, er resulteret i større procentvise
stigninger i kommunens takstblad igennem en længere årrække, dog er affaldshåndteringen stadig
en betydelig udgift for kommunen hvert år. Udgifterne er ikke medvirkende til kommunens og
landets økonomiske fremdrift, og selve affaldshåndteringen i dag er direkte sundheds- og
miljøskadelig.
Affaldsplanen indeholder store økonomiske forhold omkring investeringerne og hvor stor en
betydning et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut har. Det kan bl.a. læses i affaldsplanens Business
Case, at affaldshåndteringen alene i Sisimiut i årene 2009-2015 sammenlagt har kostet kommunens
skatteborgere 19 mio. DKK, eller i gennemsnit 2,7 mio. DKK årligt. Der blev også i samme kapitel
gjort rede for, at affaldshåndteringen i Sisimiut kunne have været nogenlunde udgiftsneutral under
hele perioden, hvis forbrændingsanlægget løbende havde været vedligeholdt.
De seneste to år har OTM Sisimiut og Nukissiorfiit inden for deres fælles områder intensiveret
samarbejdet omkring effektivisering af varmeforsyningen af Sisimiut by med mest mulig grøn
bæredygtig energi med henblik på generel driftsøkonomi for begge parter:
-

-

-

Salg af fjernvarme fra forbrændingsanlægget, der årligt indbringer indtjening på 2-4 mio. kr.
til Qeqqata Kommunia har været anvendt praksis uden nogen form for aftale. Aftalen blev
formaliseret primo 2017, og kan dermed udgøre et validt grundlag til investeringer.
Qeqqata Kommunias indtjeningspotentiale fra fjernvarme forhøjes betydeligt fra år 2018,
når nuværende salgsområde med kilde fra forbrændingen udvides med 4-6 gange så mange
fjernvarmekunder.
Nukissiorfiit og OTM Sisimiut vil på sigt arbejde på at planlægge Sisimiuts
varmeforsyningsnet, således mest mulig bæredygtig varme fra affaldsforbrændingen kan
anvendes til byens varmebehov.

Jf. affaldsplanens afsnit 8.8 ” Økonomisk prognose ved overgang til ny forbrændingsanlæg i
Sisimiut og affaldstransport til Sisimiut fra samtlige bygder” er der gjort rede for minimums
indtjeningskrav fra salg af fjernvarme, under forudsætning af uændrede øvrige indtægtskilder.
Intervallet af mersalgskravet (i forhold til nuværende salgspotentiale) blev opgjort i intervallet fra
ca. nul til 13,5 mio. DKK, alt afhængig af serviceudvidelser i kommunens samlede
affaldshåndtering i form af affaldstransport fra bygderne, overtagelse af affaldshåndteringen i
Kangerlussuaq, samt hvorvidt investeringerne til nye anlæg skal indregnes i driftsbudgettet.
Et nyt forbrændingsanlæg har et meget stort økonomisk og miljømæssigt potentiale og er derfor den
afgørende faktor i denne affaldsplan. Efter allerede planlagt og vedtaget udvidelse af
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fjernvarmenettet fra år 2018 vil der være et op til 6 gange større kundegrundlag. Ud over 6
fordobling af forbrændingsanlæggets salgsområde giver udvidelsen på kort sigt mulighed for flere
antal fjernvarmekunder, især fra de større offentlige bygninger som skolerne, sportshallen og
erhvervs- og administrative bygninger. Alene disse offentlige bygninger har samlet set et skønnet
varmeforbrug svarende til ca. 2 mio. DKK ud over den kommende 6 fordobling af eksisterende net.
Med fælles hensigt om at forsyne den største del af Sisimiut by med varme fra
forbrændingsanlægget giver business casen også yderligere kæmpe potentiale på indtægter på
længere sigt.
Med andre ord kan man sige, at den nuværende erfaringsmæssige maksimale årlige indtjening på
4,5 mio. DKK fra fjernvarmesalg, bliver udsat for et stort boost med 6 fordobling af salgspotentialet
på kort sigt fra år 2018, og yderligere større boost af salgspotentialet på længere sigt. For at indfri
indtægtspotentialet er det nødvendigt med tilpasning af det nye forbrændingsanlæg. Det nye
forbrændingsanlæg skal til dels tilpasses til mængden af affald og maksimal fjernvarme salg.
Man kan nemt finde et produkt af den årlige erfaringsmæssige maksimale indtjening og 6
fordobling af kundegrundlaget, som umiddelbart må være 27 mio. DKK. Men der er en
grænseværdi for indtjening, som ikke kan sættes i tal på nuværende tidspunkt. Regnestykket er ikke
så enkelt, men består af en hel række komplekse faktorer, som man ikke kan sætte tal på nuværende
tidspunkt. Det kræver en projektering af en ny forbrændingsanlæg til at komme dybere ind i sagen.
Bl.a. kan følgende nævnes som faktorer i regnestykket:
1. På nuværende tidspunkt er der stærkt begrænset fjernvarmesalg om sommeren. Ikke alene
pga. lavere varmeforbrug hos forbrugerne, men også pga. den lille fjernvarmeopland fra
forbrændingsanlægget, der hurtigt bliver varm nok og lukker for salg (yderligere varme) fra
forbrændingsanlægget. Efter udvidelse i år 2018 vil den udvidede fjernvarmenet behøve
mere varme i ukendt omfang, og dermed mere salgspotentiale. Det samme gentager sig på
længere sigt, hvis der leveres varme til størstedelen af byen.
2. Der skal findes leverandør og den rette ovn til den nye forbrændingsanlæg, der balancerer
mellem kommunens affaldsmængder. Således den rette mængde fjernvarme løbende kan
produceres med minimums ”brændstofforbrug” i form af affald, dog uden at der ophobes
affald i lossepladsen. Man kan sammenligne sagen som at vælge den rette bil med parametre
som hvor langt den kører på literen, hvor den kan køre, hvor mange passagerer den kan tage
med etc.
3. Af ovenstående årsager må kapaciteten af den kommende forbrændingsanlæg have en
størrelse, der balancerer mellem kommunens affaldsmængder nævnt i bilagene, og kort og
langsigtede optimale varmeproduktions mængder til fjernvarmenettet.
4. Affaldsmængden alene i Sisimiut er alt for stor i forhold til eksisterende
forbrændingsanlægs kapacitet på 3.500 ton pr. år, og der kommer mere affald fra bygderne
og evt. fra Kangerlussuaq ved etablering af en ny forbrændingsanlæg. Mængden af affald
der afleveres i forbrændingsanlægget har store usikkerheder, da nødvendige udstyr til
mængdeafregning ikke har været til disposition, og har været nedprioriteret ift. anskaffelse.
Der er kun mængdeangivelser på forbrændt affald, og ikke på de affald, der deponeres
udenfor pga. manglende kapacitet. Bilagene viser, at ovnens kapaciteten til dels var udnyttet
enkelte år, men har også været halvt udnyttet andre år pga. nedbrud. Derudover kommer
altså et ukendt stort mængde deponeret affald, som ikke når at blive forbrændt.
Mængdeberegning er relevant i forbindelse med projektering.
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5.

Hvis projekteringen af det nye forbrændingsanlæg skulle vise behov for yderligere behov
for affald, udover sejlet affald fra Qeqqata Kommunias bygder, må der forhandles med
øvrige kommuner om sejlads af affald til Sisimiut. Det forudsættes, at den ”fremmede
kommune” selv står for forsendelsen, og Qeqqata Kommunia modtager og brænder affald.
”Den fremmede kommune” slipper for investering i et forbrændingsanlæg eller ophobning
af affald, der uden salgsmulighed af forbrændingsvarme ville være en enorm udgift. Det
forudsættes også, at fragtløsning vil komme til at koste en almindelig driftsbudget for den
pågældende kommune. Derfor regnes der ikke med yderligere udgifter i denne affaldsplan
for Qeqqata Kommunia, såfremt der skal hentes affald fra øvrige kommuner som brændstof
til det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut.
6. Pga. Kangerlussuaqs status i forhold til andre bygder samt udfordrende beliggenhed er
nuværende overslag på affaldshåndtering og forsendelse sat ekstra højt i forhold til
forsendelse fra øvrige bygder, og påvirker også økonomiprognosens udgifter ekstra meget.
Affaldet skal samles en hel vintersæson, transporteres til en vanskelig havn, og udskibes når
lejligheden byder sig om sommeren. Der er ingen jævnlige skibsforbindelser til og fra
Kangerlussuaq.
7. Aftale om salg af fjernvarme sker ud fra oliefortræningsprisen. Den omkostning for den
mængde olie, Nukissiorfiit skulle have brugt til at producere samme mængde varme, som de
modtager fra forbrændingsanlægget. Olieprisen hører derfor med til de faktorer, som kan
påvirke Qeqqata Kommunias indtægter. Med andre ord påvirker svingende oliepriser salget
på samme måde som stabiliteten af forbrændingsanlægget. Selvstyret/Nukissiorfiit regulerer
deres egen salgspris til deres forbrugere.
Man kan så spørge om der er ”brændstof nok” i form af affald til den nye forbrændingsanlæg, når
større del af byen og i sidste ende størstedelen af byen forsynes af varme fra forbrændingsanlægget.
Det sidste mange år har man jf. affaldsplanens bilag vedr. tilstandsvurdering af
forbrændingsanlægget i Sisimiut haft erfaringsmæssig kapacitet på at forbrænde 12 ton affald pr.
døgn. Og denne anlæg har altså formået at sælge fjernvarme til 4,5 mio. DKK på et enkelt år. Pga.
stort ophobning af affald har man ikke ”sparet” affaldet om sommeren til afbrænding til vinteren,
hvor der er behov for varme til fjernvarmenettet. Daglig produceret affald er større med ukendt
omfang end kapaciteten, hvilket kan ses i deponeret affald. Affaldsproducerende leverandører til
forbrændingsanlægget i Sisimiut fordobles ved fremtidig transportløsning fra kommunens bygder
og en del af Maniitsoqs affald, som er mere egnede til at blive forbrændt i en miljøvenlig
forbrændingsanlæg. Det nye forbrændingsanlæg kan også udføres med en stor miljørigtig beholder
til affaldsdeponi, således afbrænding af affald sker i takt med fjernvarmebehovet. På denne måde
afbrændes der ikke affald når fjernvarmenettet er mættet. Derudover kommer muligheden for at
modtage affald fra andre kommuners enkelte byer og bygder, hvilket kan bringe affaldsmængden
yderligere op i betydelig omfang.
Under alle omstændigheder ser projektet meget realistisk ud, uanset hvilken serviceniveau med
tilhørende udgiftsniveau man vælger.
Ved implementering af affaldsplanens målsætninger og ud fra den økonomiske prognose som
beskrevet i tidligere orientering, vil et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut bliver taget i brug, med en
anslået projekteringstid på 1-2 år samt en opførselstid på 2-3 år.
53

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

Telefon 70 21 00
Telefax 70 21 77
qeqqata@qeqqata.gl

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2018, den 22. februar 2018
Maniitsoqs forbrændingsanlæg er allerede klar til at modtage affald fra bygderne indtil da, således
bygdernes affaldsproblemer kan elimineres på kortere sigt.
Administrationens vurdering
Hvert år bliver der foreslået et utal af anlægsprojekter, der har forskellige administrative og
politiske formål. Mange af dem er økonomisk rene udgifter, men giver en brugsværdi, der ikke
nødvendigvis kan gøres op i penge. Dog belaster disse investeringer kommunekassen, som
medfører, at mulighederne for ikke overskudsgivende investeringer bliver mindre med tiden.
Nuværende udgifter på flere millioner kroner om året, og nuværende kritisable forhold med hele
affaldshåndteringen i alle kommunens beboede steder, kan udbedres med store investeringer, som
højst sandsynligt vil være 100% økonomisk selvbåren og dermed bæredygtigt. Der er således stort
fremtidig potentiale for bæredygtig investering og driftsøkonomi, ligesom kommunens efterlevelse
af sin målsætning om brug af grøn energi vil blive større.
Som nævnt skal affaldsplanen gælde for hele Qeqqata Kommunia. Selvstyrets anlægssektorplan for
affaldsområdet har beskrivelser for nuværende by- og bygdeforbrændingsanlægs risiko effekter på
alvorlige sygdomme blandt befolkningen. Derfor er der i affaldsplanen bl.a. målsætninger om at
fjerne affaldet løbende fra bygderne, således sundhedsskadelig giftig røg elimineres, og
forbrænding af alt affald kan ske i en sundheds- og miljøvenlig ny forbrændingsanlæg.
Qeqqata Kommunia har ønsket en ny forbrænding i Sisimiut over for Grønlands Selvstyre, hvor
målet var at leve op til kapacitetskravene og EU’s miljøkrav med hensyn til udledning af gasser.
Dette ønske spiller en afgørende rolle for hele kommunens varetagelse af affaldsområdet sammen
med forbrændingsanlægget i Maniitsoq, på kort og langt sigt. Der er nu betydelig mere økonomisk
incitament end nogensinde om at opføre ny forbrændingsanlæg, og dette kommunikeres ud til
borgerne samt vigtige interessenter igennem denne affaldsplan.
Administrationens indstilling
Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse, og senere til
økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse:
-at affaldsplanen 2017-2020 godkendes
Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 5. december 2017 godkendt indstillingen.
Indstilling
Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,
-at affaldsplanen 2017-2020 godkendes
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 12. december 2017 godkendt indstillingen.
Borgmesterbeslutning
Borgmester beslutter den 221. december 2017 på vegne af kommunalbestyrelsen,
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-at affaldsplanen 2017-2020 godkendes
Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret om beslutningen ved dets næstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse

Bilag
Qeqqata Kommunias Affaldsplan 2017-2020 DK
Qeqqata Kommunias Affaldsplan 2017-2020 GL
Bilag 1 – oversat skema til dataopsamling. GL
Bilag 2-8 – skematisk dataopsamling for samtlige byer og bosteder.
Bilag 9 - Samarbejdsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit.
Bilag 10 - Varmeenergiudveksling mellem Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit.
Bilag 11 – Rapport fra VØLUND – teknisk gennemgang af Sisimiut Forbrændingsanlæg 2015
Bilag 11b - Rapport fra VØLUND – teknisk gennemgang af Maniitsoq Forbrændingsanlæg 2015
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Punkt 17

Ny lovgivning der har relevans for kommunens drift, økonomi og politikker

Journal nr. 00.04.00
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Frederik Olsen har ved mail af 22. december 2017 med indholdet:
”Som medlem af kommunalbestyrelsen og i stående udvalg i Qeqqata Kommunia er det
væsentligt, at vi medlemmer er informeret om ny lovgivning der har relevans til kommunens
drift, økonomi og politikker, som eksempel:
Inatsisartutlov nr. 21 af 13. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen
Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
Inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger
Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering
Inatsisartutlov nr. 43 af 23. november 2017 om bortfjernelse af skibe og vrag i havne
Vi kan som individuelle medlemmer selv læse alle nye love; men jeg kan her mangle at få oplyst
hvordan de nye love har af konsekvenser og giver nye muligheder for Qeqqata Kommunia.
Håber på, at medlemmerne af kommunalbestyrelsen vil kunne styrkes med opdateret viden
omkring de nye love. Har direktionen et forslag om hvordan det kan realiseres?”
Regelgrundlag
Der er ingen lovregulering om hvordan kommunalbestyrelsen skal tackle eller foretage sig i
forbindelse med at der kommer nye love eller ændringer, bortset fra at alle skal høres i forbindelse
med ændring af love og bekendtgørelser.
Faktiske forhold
Arbejdsgangen er at Selvstyret sender lovforslag til kommunerne i høring. Alt efter høringens
indhold og høringsdatoens længde bliver høringen behandlet fagudvalg, kommunalbestyrelse eller
administrativt.
Lovforslagene sendes i høring til det forskellige fagudvalg og til kommunalbestyrelse, eller til
kommunalbestyrelsens orientering.
Ved forelæggelse til fagudvalg få udvalgsmedlemmerne kendskab til lovforslagets indhold. Det er
ikke fast procedure for hvordan vedtagne love eller ændringslove forelægges til orientering.
Ved større ændring af et lov eks. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, var det
større forberedelse af både udvalgsformænd samt administrativt personale ved møder som
Selvstyret holdt. Endvidere holdt Selvstyret kursus for hele kommunalbestyrelsen vedr.
sociallovgivning.
Bæredygtige konsekvenser
Det vil være godt for alle at der udarbejdes et arbejdsprocedure for hvordan nye love og ændringer
skal tackles og hvor disse skal forelægges til alle relevante.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Administrationens vurdering
Det er administrationen vurdering at der bør laves en retningslinjer for hvilke arbejdsprocedure der
skal være i forbindelse med nye love eller ændringslove træder i kraft og hvordan disse skal
forelægges til relevant fagudvalg og kommunalbestyrelse, således både folkevalgte og
administrationen har samme forståelse for nye love eller ændringer og hvilke rutiner disse medfører.
Indstilling
Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at:
1. Der udarbejdes retningslinjer for hvilke arbejdsprocedure der skal være i forbindelse med
nye love eller ændringslove, når disse træder i kraft og hvordan disse skal forelægges til
relevant fagudvalg og kommunalbestyrelse

Afgørelse

Bilag
1. Frederik Olsen mail af 22. december 2017.
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Punkt 18 Indstillinger til Grønlands Stednavnenævn 2018-2021
Journalnr. 01.04
Baggrund
Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke har anmodet om at få tilsendt
indstillinger til Stednavnenævnet – en mand og en kvinde.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 4 af 1. juni 2017 om Grønlands Stednavnenævn.
Faktiske forhold
Naalakkersuisut nedsætter Grønlands Stednavnenævn med henblik på at sikre registrering af,
rådgivning og information om autoritativ navngivning af stednavne.
Stednavnenævn består af 5 medlemmer, og medlemmerne udpeges efter indstilling fra:
1. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
2. Ilisimatusarfik
3. Kommunerne i forening
4. Fisker- og fangerforeningerne
5. Asiaq
I henhold til inatsisartutlovens § 4 stk. 2 skal de indstillede organisationer m.v. jf. stk. 1 indstille
hver 2 kandidater, 1 mand og 1 kvinde.
De indstillede skal have fast bopæl i Grønland, og hvert medlem skal have kompetencer indenfor et
eller flere områder; landets geografi, historie og kultur.
Stednavnenævnet vælger selv sin formand. Medlemmerne af stednavnenævnet udpeges for perioder
på 4 år ad gangen, første gang for perioden 1. januar 2018 til og med 31. december 2012.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Medlemmerne af Stednavnenævnet modtager vederlag fra Selvstyret i henhold til kapitel 7 i
Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen indstiller følgende
personer til Stednavnenævnet:
1. Johannes Rosing, Maniitsoq
2. Lydia Enoksen, Sisimiut
Borgmester beslutning
Borgmester beslutter den 6. februar 2018 på vegne af Kommunalbestyrelsen at følgende personer
indstilles til Stednavnenævnet:
1. Johannes Rosing, Maniitsoq
2. Lydia Enoksen, Sisimiut
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Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse

Bilag
Ingen.
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Punkt 19

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr 34 for et område til: ”Ny
boligbebyggelse og anlæg til fælles formål ved Tikaasaq, Gl. Heliport, Maniitsoq”

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund
Delområdet har i mange år været anvendt til Heliport for Maniitsoq By, indtil den nye lufthavn blev anlagt
vest for byen. Mulighederne for at udnytte de attraktive og brugbare arealer ved den gamle heliport til at skabe
flere nye boliger i det eksisterende Maniitsoq er oplagte, da de eksisterende, byggeegnede arealer i byen er ved
at være udtømte. Området har hidtil været brugt og bruges i dag stadigt som udflugtsmål og som udkigspost
for byens borgere til fjorden, fjelde og forekomsten af hvaler i fjorden nedenfor.

Den nye plan tager primært højde for, at så mange boliger som muligt kan placeres i dette attraktive
område, således at så mange borgere og beboergrupper som muligt fortsat kan få udbytte af denne
populære lokalitet. Derfor er der også i planen indlagt reservationer til en ny udkigsplatform, med
plads til både fodgængere, barnevogne og de biler, som hidtil er kørt til ”heliporten”, for at nyde
udsigten ud over fjorden.
Den nye boligbebyggelse skal udnytte beliggenheden bedst muligt, som sammenhængende
bygninger i flere etager, alle med gode udsigtsforhold og med fælles opholds- og legearealer på et
cirkulært område, et signal om den oprindelige, cirkulære heliport. Det oprindelige helistop (den
cirkulære plads) begrænses med planen i sit omfang, men den nye bebyggelse skal fremhæve den
oprindelige cirkulære form, relateret til den oprindelige funktion som heliport.
Planens struktur og bestemmelsernes karakter understøtter den tidligere udarbejdede
”Takorluukkanut nalunaarusiaq/ Visionsrapport”, udarbejdet for Maniitsoq i 2010 70*N arkitektur i
Tromsø. Der vil derfor blive stillet krav til kommende byggeris arkitektur og æstetiske fremtoning
på grund af byggefelternes fremtrædende placering og synlighed for hele byen.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med den eksisterende landsplanlægning og den
foreliggende kommuneplan.
Faktiske forhold
Arealerne består i dag stadig af den store, runde, asfalterede landingsplads i midten af området, på
toppen af fjeldet. Pladsen er omgivet af næsten uberørt fjeld, omkranset af private, fritliggende
enfamiliehuse. Mod sydvest findes en ældre bebyggelse og mod nordøst en nyere bebyggelse af
traditionelle enfamiliehuse.
Vejadgangen til delområdet sker ad den oprindelige, stejle Mittarfik (nu Tikaasaq) på nordvestsiden af fjeldet. Planområdet indeholder, ud over de bebyggelige arealer på øverste plateau, også en
ca. 20 m bred ”hylde”, beliggende langs Ivissuaateralaa, ca. 10 m over vejniveau i den nedenfor
beliggende bydel. Disse byggefelter er svært tilgængelige og vil indebære byggeri tæt op mod
fjeldet og en ensidig udsigt mod vandet fra eventuelle boliger placeret her.
Planens indhold
De nye byggearealer reserveres bevidst til både andelsboliger, udlejningsboliger, ungdomsboliger
og nyt byggeri til fælles formål, for at sikre, at så mange borgere og så mange befolkningsgrupper
som muligt også fremover vil kunne drage nytte af dette sted, som byens mest attraktive område og
beliggenhed.
Med placering af en ny udkigsplatform i området sikres det, at alle byens borgere fortsat kan
benytte denne lokalitet som udflugtsmål. Selvom der fremover også vil være boliger på
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lokaliteten med beboere uden tilknytning til stedets oprindelige funktion, vil adgangen til
udkigsplatformen ikke blive til gene for disse beboere. Planen sikrer samtidigt, at byens beboere i
de tilstødende arealer også sikres adgang til området og de nye udkigsposter via nye trappestier,
direkte til det gamle heliportområde.
Endeligt sikres det mest fremtrædende byggefelt og beliggenhed i området til endnu ukendte, fælles
formål som hotel, kulturhus eller lignende fælles formål, som kan gavne hele byens befolkning.
(Detaljerne i planens indhold fremgår af Bilag 2).
Bemærkninger og indsigelser i høringsperioden
Kommuneplantillægget har været offentliggjort i perioden 22. december 2017 til 14. februar 2018.
Der er modtaget følgende tilbagemeldinger på offentliggørelsen af kommuneplantillægget:
Fra 1) KNIAIN: ”Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger
har modtaget forslaget til Kommuneplantillæg nr. 34, i offentlig høring i perioden fra den 22.
december 2017 til den 14. februar 2018. Forslaget er udarbejdet for at skabe mulighed
for udnyttelse af den gamle heliport til boligområde og fælles formål.
Departementet har ingen bemærkninger til det fremsendte forslag”.
Fra 2) Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik/ Råstofstyrelsen: ”Råstofstyrelsen takker for
høringsanmodningen i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 34, Tikaasaq, Den gamle heliport,
Maniitsoq.
Råstofstyrelsen har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale”.
Fra 3) Mittarfik Maniitsoq, Lufthavnschefen: ”Der er ingen bemærkninger fra Mittarfik Maniitsoq,
da KPT ligger langt uden for lufthavnens interesse områder”.
Bæredygtige konsekvenser
Der er i det nye byområde mulighed for at udnytte vedvarende energiløsninger som solvarme og
solceller. Området giver ligeledes mulighed for opsætning af containere til affaldssortering.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Byggemodningen vil i første omgang skulle finansieres af Qeqqata Kommunia, men efterfølgende
skulle betales af den enkelte bygherre, fastlagt og fordelt i forhold til de enkelte byggefelters
størrelse og de udnyttede boligarealer. Kommunens udgift til byggemodningen kan derfor
udelukkende betragtes som et udlæg og ikke en egentlig udgift. Undtaget herfor er dog udgifterne til
etablering af de nye udkigsposter, som erstatning for den hidtidige heliports funktion som
udkigsplatform for hele byen.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at kommuneplantillægget kan skabe gode og attraktive rammer
for udnyttelse af den gamle heliport til såvel boligbyggeri som fælles anlæg, som kan komme hele
byens befolkning til gode.
Indstilling
Det er administrationens vurdering, at planen kan leve op til sit formål og anbefaler derfor, at
Kommuneplantillæg nr. 34 endeligt godkendes af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse og
efterfølgende offentligt bekendtgøres.
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Borgmester beslutning
Borgmester beslutter den 16. februar 2018 på vegne af økonomiudvalget,
-at Kommuneplantillæg nr. 34 endeligt godkendes af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse og
efterfølgende offentligt bekendtgøres.
Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret ved næst kommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse

Bilag
1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 for et område til: Ny boligbebyggelse og anlæg til
fælles formål ved Tikaasaq, Gl. Heliport, Maniitsoq.
2. Kortbilag 1, Delområdets afgrænsning
3. Kortbilag 2, Delområdets fremtidige anvendelse
4. Kortbilag 3, Principper for den fremtidig bebyggelse
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Punkt 20

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 19 for et område til fælles formål
og boliger på Akia, ved Sisimiut

Journalnr. 16.03.01
Baggrund
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 19 er udarbejdet for at muliggøre etableringen af et område til
boliger A26 og fællesformål C15, døgninstitution, butikker, bådoplag og jollehavn / lystbådehavn.
Kommuneplantillægget skal bl.a. sikre at overskydende sprængsten løbende kan udnyttes til
opfyldning i forbindelse med vejanlæg og jollehavn.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om
planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.
Faktiske forhold
Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering af i alt 44 boliger som byggeri i 2 etager
fordelt på 7 byggefelter, med 3720 m2. Boligbebyggelsen kan hensigtsmæssigt benyttes til
andelsboliger, ejerboliger, lejerboliger og evt. til ældreboliger.
Der kan etableres en døgninstitution på i alt 1680 m2 i 2 etager, der kan etableres en restauration på
240 m2 i 1 etage. Der kan etableres 2 butikker til dagligvarer til Akia bebyggelsens forsyning, samt
med varer rettet mod aktiviteterne i jollehavnen i alt 2100 m2 bebygget areal i 1 etage. Der er udlagt
et byggefelt på 100 m2 til klubhus/toiletter ved jollehavnen.
Det er forventningen at opfyldningerne i forbindelse med jollehavnen kan gennemføres med
sprængsten som resterer fra de forskellige byggeprojekter i området. Opfyldningen forventes at
starte med adgangen langs fjeldet mod vest så bådebroerne kan etableres. Der må forventes
gennemført en opgravning i den inderste del af jollehavnen så der ved lavvande kan sikres
tilstrækkelig vanddybde.
Jollehavnen skal sikre at der skabes bådepladser for beboerne på Akia og for at der kan skabes plads
til joller og mindre lystbåde, så inderhavnen kan blive aflastet. I alt forventes det at der kan blive
plads til 80 til 100 joller. Med planen indarbejdes mulighed for at etablere en gangsti fra broen til
jollehavnen, så der kan skabes en kort vej mellem den nuværende lystbådehavn og jollehavnen.
Der er udlagt arealer til bådoplag så bådene kan holdes i nærheden af havnen.
Med tiden skal der inderst i jollehavnen etableres en pumpestation så spildevandet fra de kommende
boligområder øst for de nuværende bebyggelser kan pumpes til udløb i Sisimiut havn eller til et evt.
rensningsanlæg. Der kan ikke forventes tilladelse til at udlede spildevand til Kangerluarsunnguaq
(Ulkebugten).
Kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 21 december 2017 til
den 15 februar 2018. I høringsperioden er der fremkommet følgende høringssvar:
1. Råstofstyrelsen har meddelt at de ingen bemærkninger har til kommuneplantillægget
Den fremsendte bemærkning har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.
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Bæredygtige konsekvenser
Området omfattet af kommuneplantillægget skal være med til at komplementerer udbygningen af
den vestligste del af Akia bebyggelserne og sikrer at områdets muligheder udnyttes optimalt. Der er
mulighed for i den kommende boligbebyggelse at udnytte vedvarende energiløsninger.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er i forbindelse med kommuneplantillægget ingen direkte økonomiske konsekvenser for
Qeqqata Kommunia.
Dog vil der med en byggemodning af boligområdet og etablering af adgangsvej alene være tale om
udlæg for Qeqqata Kommunia, men i forbindelse med opfyldning af arealerne til jollehavnen trods
anvendelsen af overskydende sprængsten, kunne forventes behov for kommunale bidrag, som det på
nuværende tidspunkt er svært at specificere.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at kommuneplantillægget danner en god ramme for udbygning
af boligområdet og området til fælles formål.
Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 19 godkendes endeligt af økonomiudvalg og
kommunalbestyrelse og at dette bekendtgøres.
Borgmester beslutning
Borgmester beslutter den 16. februar 2018 på vegne af økonomiudvalget,
-at kommuneplantillæg nr. 19 godkendes endeligt af økonomiudvalg og at dette bekendtgøres.
Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret ved næst kommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse

Bilag
Kommuneplantillæg nr. 19 for et område til boliger og fælles formål på Akia ved Sisimiut.
Høringssvar
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Punkt 21

Borgmesterbeslutning - Revision af Planstrategi 2014-2018

Journal nr. 16.00
Baggrund
Kommunerne skal hvert 4. år udarbejde en planstrategi. For Qeqqata Kommunia betyder dette, at vi
skal have revideret den foreliggende ”Planstrategi 2014-2018”. Med den forestående revision af
kommunens planstrategi, skal vi sammen sikre os, at indholdet både tekstmæssigt og i forhold til de
udmeldte strategier, svarer til de mål, vor nuværende kommunalbestyrelse peger på og vil arbejde
hen imod i den kommende planstrategiperiode. Chefgruppen har godkendt nedenstående procesplan
i januar 2018.
Regelgrundlag
Planstrategien skal revideres i overensstemmelse med ”Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 Om Planlægning og Arealadministration”.
Faktiske forhold
 Det grundlæggende indhold
 Status
 Processen med revision af planstrategi 2014-2018
 Udarbejdelse af kommunale sektorplaner
Det grundlæggende indhold: Opgaven består hovedsageligt af en kritisk og tværfaglig revision af
det foreliggende plangrundlag i ”Planstrategi 2014-2018” og forny med Koalitionsaftale imellem
Siumut / Inuit Ataqatigiit / Partii Naleraq i Qeqqata Kommunia ” Demokrati, fællesskab og
udvikling 2017-2021”.
I denne revision af tidligere formulerede tekster vil det være vigtigt at fokusere på og vurdere,
hvorvidt de allerede formulerede strategier lever op til den aktuelle kommunalbestyrelses ønsker og
mål, samt til den aktuelt overordnede vision om, at kommunen vil være bæredygtige bliver
tilstrækkeligt beskrevet og indarbejdet i den kommende ”Planstrategi 2018-2022”.
Ud over, at der skal iværksættes og gennemføres en grundig gennemgang og behandling af tekster,
visioner, strategier og konkrete tiltag, skal det i den detaljerede procesbeskrivelse indarbejdes, hvem
der forventes at gøre hvad og hvornår, således at ansvaret og det tværfaglige samarbejde omkring
revisionen af Planstrategi-en synliggøres med ansvarlighed/ ejerskaber på formuleringer af konkrete
afsnit og målsætninger i planen, bearbejdet af og inden for de individuelle fagområder.
Status: Det vil være nødvendigt at udarbejde en status over, hvad Qeqqata Kommunia har
realiseret/opnået i forhold til den sidste planperiode 2014-18. Denne status bør forholde sig til både
de enkelte visioner, mål og virkemidler, som til de hidtidige statistikker, anvendt til at illustrere
hidtidige udvikling contra visioner om fremtidig udvikling. Statusrapport for de enkelte fagområder
kan udarbejdes ved, at hvert fagudvalg/gruppe forholder sig til eget fagområdes tekst, indeholdt i
gældende ”Planstrategi 2014-2018” og fremkommer med ændringsforslag igennem Chefgruppen.
Processen med revision af Planstrategi 2014-2018: Proces-forslaget behandles først i Chefgruppen
og ser således ud:
Januar 2018: Procesforslaget drøftes på Chefgruppens møde torsdag den 18.januar 2018
Februar 2018: Procesforslaget præsenteres i Økonomiudvalget på dets møde tirsdag den 13. februar
2018
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Januar/Februar 2018: Staben i samarbejde med fagområderne udarbejder status over ændringer og
forslag til ny Planstrategi.
Marts 2018: Fagudvalgene behandler forslag til ny Planstrategi. Beslutning fremsendes til Planchef
Kirsten Stenshøj senest torsdag den 15. april 2018.
Indkomne bemærkninger og ændringsforslag bearbejdes/ indarbejdes i ”Forslag til Planstrategi
2018-2022” i samarbejde med Chefgruppen og Stabsfunktionen.
Maj 2018: ”Forslag til Planstrategi 2018-2022” fremlægges for og behandles af Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen på deres møder tirsdag d 15.maj og torsdag d. 24. maj
Juni 2018: Det godkendte ”Forslag til Planstrategi 2018-2022” offentliggøres/udsendes i høring
Juni/Juli/August 2018: ”Forslag til Planstrategi 2018-2022” drøftes med borgerinddragelse ved
afholdelse af borgermøder i Sisimiut, Maniitsoq, Kangerlussuaq, samt i de 5 kystbygder, med
politisk deltagelse. Samtidig behandles, drøftes og koordineres ”Forslag til Planstrategi 2018-2022”
i og på tværs af Administrationen i Sisimiut og Maniitsoq.
September 2018: ”Forslag til Planstrategi 2018-2022” med indkomne bemærkninger og
ændringsforslag fremlægges i ny, revideret ”Forslag til Planstrategi 2018-2022” for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder tirsdag d. 18. september og d. 27.
september
Oktober 2018: Den godkendte ” Planstrategi 2018-2022” offentliggøres og husstandsomdeles.
Udarbejdelse af kommunale sektorplaner:
Det er ikke et direkte lovkrav, at der udarbejdes kommunale sektorplaner, men det vil være
hensigtsmæssigt og et godt værktøj for kommunen fremover, at det tidligere arbejde med
bæredygtighedsprojekter og pågående arbejde med kommunale sektorplaner indarbejdes ved
udarbejdelse af den nye Planstrategi 2018-2022”. Her tænkes bl.a. på at Erhvervs- og
Turismeplaner, den aktuelle Affaldsplan, de forestående Hytteplaner, samt planer for Ski- og
Trofæjagtskoncessioner ind-tænkes i den forestående ”Planstrategi 2018-2022”. Dette vil være en
styrke for kommunen i forhold til Selvstyrets sektorplanlægning. Samtidig bør sammenhængen
mellem Selvstyrets sektorplanlægning og kommunens egne ønsker og strategier i
sektorplanlægningen overvejes og indarbejdes i den nye planstrategi.
Bæredygtige konsekvenser
I overensstemmelse med den overordnede vision for kommunen bør de forskellige dele af
bæredygtighedsprojektet indarbejdes i planstrategien og være med at styrke kommunens
bæredygtigheds-fokus og forbedre synligheden af projektets indhold og tiltag.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Udarbejdelsen af det nye forslag til Planstrategi har ingen direkte, økonomiske eller administrative
konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Direkte konsekvenser vil primært være forbundet med
udmøntningen af planstrategiens enkelte visioner, tiltag og projekter. Det forventes dog, at udgifter
til borgermøder, trykning og formidling af planmateriale vil beløbe sig til ca. Kr. 200.000,Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at arbejdet med Planstrategier og visioner har skabt værdier og
har været gavnligt i forhold til en større, tværfaglig forståelse og samarbejde om fælles mål på tværs
af administrationen. Den samlede, kommunale Planstrategi har ligeledes været med til at styrke
Qeqqata Kommunia udadtil. De gode intentioner i den sidste ”Planstrategi 2014-2018” bør og kan
finpudses, så den nye Planstrategi kan blive et endnu bedre værktøj for kommunen som helhed at
66

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

Telefon 70 21 00
Telefax 70 21 77
qeqqata@qeqqata.gl

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2018, den 22. februar 2018
arbejde frem ad med. Kommunen står overfor store, nye udfordringer i forhold til kommunens
placering og prioritering på landsplan. Det er derfor vigtigt, at administrationen forstår at fokusere
og vægte det tværfaglige samarbejde og er villige til at bidrage med konkret, faglig viden og inputs i
udarbejdelsen af vort nye, fælles værktøj, nemlig ”Planstrategi 2018-2022”.
Indstilling
På vegne af Økonomiudvalget indstiller borgmesteren ovenstående procesplan til endelig
godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Borgmester beslutning
Borgmester beslutter den 21. februar 2018 på vegne af økonomiudvalget,
-at ovenstående procesplan indstilles til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Borgmester indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse
-at ovenstående procesplan endelig godkendes
Afgørelse

Bilag
1. ”Planstrategi 2014-2018”
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Punkt 22 Borgmesterbeslutning - Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2019
Journalnr. 06.01.03
Baggrund
Grønlands Selvstyre har d. 20. februar 2018 fremsendt brev om Qeqqata Kommunias ønsker til
Finanslov 2019. Qeqqata Kommunia skal i lighed med tidligere år senest d. 21. marts 2018
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
På baggrund af det vedtagne budget, de politiske udmeldinger og sidste års prioriterede anlægslister
for Qeqqata Kommunia er nedenstående forslag til prioriterede liste for anlægsønsker i Qeqqata
Kommunia for budget 2019 og overslagsårene udarbejdet.
Tus.
Kr.
Prior
1
2

3
4

Boligudbygningsplan
Projektnavn

Prior

Projektnavn

4

Havn til krydstogtskibsudskiftning i
Kangerlussuaq
Vej mellem Sisimiut og
Kangerlussuaq,
Renovering af (ny asfalt)
Kangerlussuaq lufthavn
Ny havn i Kangaamiut

5

Havnerenovering i Sisimiut

6

Forbrændingsanlæg/affaldshåndter
ing Kangerlussuaq, normalisering
Forbrændingsanlæg Sisimiut
Kapacitetsudvidelse
Tunnel til ny bydel i Maniitsoq

3

7
8

2019

GS

Komm

2020

GS

Komm

2021

GS

Komm

2022

GS

Komm

GS

X

15.000

15.000

15.000

15.000

X

15.000

15.000

15.000

15.000

13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

Dementboliger i Sisimiut og
Maniitsoq

Teknik- og miljø
udbygningsplan

2

Komm

Erstatningsboliger i Sisimiut
(Paamaap Kuaa)
Erstatningsboliger i Maniitsoq (Ole
Petersenip, Saalliarnartaq og
Ivissuaateralaa)
Ældreboliger i hele kommunen

Tus.
Kr.

1

2018

x

2018
Komm

GS

x

2019
Komm

GS
20.000

x

x

2020
Komm

GS

x

x

2021
Komm

GS

x

x

2022
Komm

GS

20.000

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
99.000

99.000

10.000

10.000

18.000
3.000

15.000

7.000

7.000 7.000 15.000 15.000 15.000 15.000
40.000

40.000
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Tus.
Kr.
Prior
1
2

Tus.
Kr.
Prior
1
2
3
4

Familieudbygningsplan
Projektnavn

Uddannelses-, kultur- og
fritidsudbygningsplan
Projektnavn
Renovering af selvejende
idrætshaller i Sisimiut og Maniitsoq
Renovering og udbygning af
skolehjem i Maniitsoq
Multihaller i bygder

Prior

Projektnavn

3

4
5
6
7
8

GS

Komm

Byggemodning ved Spejdersø i
Sisimiut
El, vand og fjernvarme til
boligområde A17, Maniitsoq
Byggemodning vest for kollegier
Eqqavimmut inkl. fjernvarme –
Qiviarfik, Sisimiut
El til erhvervsområde B12 i
Maniitsoq
El og vand i Akia i Sisimiut
Etablering af fjernvarmering og
udvidelse mod bycentrum
Boliger A30 Akia El- og vand,
Sisimiut
C15 Akia, El- og vand

2020

GS

Komm

2021

GS

Komm

GS

2022
Komm

GS

10.000 10.000 10.000 10.000
5.300 5.300
2018
Komm

2019

GS

Komm

2020

GS

Komm

2021

GS

??

Komm

GS

2022
Komm

GS

??

6.200
1.500

750 9.000 4.500 1.500

Renovering / ny efterskole i
Maniitsoq

Byggemodningsplan El,
Vand, Fjernvarme

2

Komm

2019

Handicapcenter i både Sisimiut og
Maniitsoq
Familiecenter Maniitsoq, 425 m2

Tus.
Kr.

1

2018

750 9.000 4.500 1.500

750

??

2018
Komm

GS

2019
Komm

GS

2020
Komm

GS

2021
Komm

GS

2022
Komm

GS

2.000 3.600 2.000 1.400
12.000 7.500

6.000 5.000

2.000 4.000

4.000

4.000

1.500
3.000
4.000

500

3.000

2.000 8.000

4.000 2.000
691 2.000 2.500

I forhold til boliger er dementboliger medtaget i år, mens tilskud til privatboligbyggeri og byggesæt
i bygderne er overgået til kommunen og derfor fjernet i forhold til sidste år.
I forhold til teknik- og miljø er der en ændring vedr. forbrændingsanlægget. Som følge af
kommunens nye affaldsplan bør forbrændingsanlæg i Sisimiut flyttes længere op på
prioriteringslisten, med projektering senest fra 2019. Der er regnet med konservativ skøn på 74 mio.
kroner for ny forbrændingsanlæg svarende til kommunens behov. Overslaget vil være højere ved
evt. anlæggelse af landsdækkende forbrændingsanlæg, og kan belyses mere nøjagtigt under
projekteringen.
I forhold til uddannelses-, kultur- og fritid er renovering af skolerne fjernet i forhold til sidste, da
kommunerne har overtaget dette med Finanslov 2018. Samtidig er daginstitutionsudbygningsplanen
helt fjernet, da det samtidig blev overdraget kommunerne. Multihallerne er blevet tilpasset ift.
seneste kommunal budget, og Selvstyrets andel tilpasset til halvdelen af kommunale årsbudgetter.
I forhold til byggemodningsplanen er de enkelte projekter ændret som følge af ændringer af
kommuneplantillæggene samt kommunale budgetter.
Vedr. fjernvarme er der tilføjet etablering af et sammenhængende fjernvarmering, så der kan
komme driftsbesparelser til Nukissiorfiit og bedst mulig varme afsætning fra forbrændingsanlægget.
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Der er planlagt med kommunal budget vedr. tilslutning af større offentlige bygninger til
fjernvarmenettet.
Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvenser afgøres af hvilke anlægsopgaver, som Selvstyret
ønsker at medfinansiere.
Administrationens vurdering
Da det har store økonomiske konsekvenser, hvilke anlægsprojekter Selvstyret planlægger at finansiere 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.
Indstilling
Borgmesteren indstiller på vegne af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen efter drøftelse og
eventuel omprioritering godkender
-

At de prioriterede anlægsønsker fremsendes til Selvstyret

Borgmester beslutning
Borgmester beslutter den 21. februar 2018 på vegne af økonomiudvalget,
-at de prioriterede anlægsønsker fremsendes til Selvstyret
Indstilling
Borgmester indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at de prioriterede anlægsønsker fremsendes til Selvstyret

Afgørelse

Bilag
Ingen
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Punkt 23

Ansøgning om udefra kommende arbejdskraft Sisimiut

Journal nr. 67.01.03
Baggrund
Der er den 28. december 2017 afsendt mail til Qeqqata Kommunias officielle mailbox via
jobportalen suli.gl. Heri er der 5 separate ansøgninger om ansættelse af kinesere til stillingerne som
produktionsmedarbejdere hos Royal Greenland A/S, Sisimiut.
Qeqqata Kommunia herunder det tidligere Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, har i januar 2017,
behandlet og godkendt 20 kinesere til ansættelse i 2 år på RG’s fabrik i Maniitsoq, og har derved
være medvirkende til, at sikre behovet for stabile medarbejdere i produktionen af torsk på
fabrikken.
Regelgrundlag
Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26. august 1993 om regulering af arbejdskrafttilgangen i
Grønland
Inatsisartutlov nr. 27. af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om regulering af
arbejdskrafttilgangen i Grønland (Arbejdsgivers anvendelse af jobportal)
Faktiske forhold
Der er den 28. december 2017, modtaget 5 ansøgninger gennem Suli.gl, til ansættelse af kinesere på
Royal Greenland i Sisimiut. I den forbindelse har arbejdsmarkedskontoret på Majoriaq, gået listen
af ledige igennem, for derved, at finde kvalificeret grønlandsk arbejdskraft til de ansøgte stillinger.
I henhold til § 4 i landstingslov nr. 24 af 26 august 1993 om regulering af arbejdskraft tilgangen i
Grønland, er det arbejdsmarkedskontorets opgave, at undersøge om der findes kvalificeret
grønlandsk arbejdskraft i henhold til de krav der stilles i forbindelse med ansøgningen.
Royal Greenland er herefter tilskrevet pr mail fra Majoriaq, med meddelelse om, at
arbejdsmarkedskontoret har i gangsat samtaler med de ledige, som herefter vil blive henvist til de
ansøgte stillinger.
RG skriver i sit svar, at de ønsker at opretholde deres ansøgninger om ansættelse af udefra
kommende arbejdskraft og meddeler endvidere, at de ud over deres ansøgninger om ansættelse af
udefra kommende arbejdskraft, vil gå ind og vurdere alle de henviste fra arbejdsmarkedskontoret,
da de regner med at kunne ansætte de folk, som de finder kvalificeret og at dette danner grundlag i
at de vil have behov for mange folk til at arbejde, når bearbejdning af torsk starter til foråret.
Med grundlag i det er der med henblik på at få yderligere informationer, taget telefonisk kontakt til
RG’s HR-administrationsleder. Han understreger, at det vil have behov for alle de folk der kan
arbejde, for at kunne sikre, at produktionen kan køre optimal, når produktionen af torsk starter i
april måned.
Det blev under dialogen med RG understreget, at deres behov for at ansætte udefra kommende
arbejdskraft, kun vil gælde i højsæsonen (fra 15. april til 15.december).
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I sit seneste mail oplyser RG, at de i 2017 havde 3 forskellige slags medarbejdere udefra, til at
afdække deres medarbejder-behov rundt omkring, som er:
-

Kinesere, som er flyttet til Grønland på 2-års kontrakter.
Norjobbere, unge mennesker fra de skandinaviske lande som bruger deres sommerferie på at
arbejde på vore fabrikker. De tager alle tilbage efter 2-3 måneders arbejde i højsæsonen.
Sæsonarbejdere. Disse kommer for at arbejde på vore fabrikker fra andre steder på
Grønland, fra steder hvor de ikke er i arbejde. Disse tager hjem igen når højsæsonen er
overstået.

Disse 3 medarbejdergrupper udefra, i alt 100 personer, har været en uvurderlig hjælp for RG sidste
år, hvor de har arbejdet sammen med de lokale medarbejdere i produktionen.
Med grundlag i de foran nævnte oplysninger, er der udarbejdet en sagsfremstilling med indstilling
om godkendelse af RG’s ansøgninger om udefra kommende arbejdskraft.
RG er blevet meddelt, at sagen vil blive behandlet i det politiske system, hvorefter de vil få svar om
afgørelsen.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der er god grundlag for at indstille RG’s ansøgning om at
ansætte udefra kommende arbejdskraft, da man derved vil sikre at torskeproduktionen kan køre
optimal.
Administrationens indstilling
Det indstilles til Erhvervs- og Turismeudvalget:
 at godkende Royal Greenland A/S’s 5 ansøgninger om at ansætte kinesere i Sisimiut.
Erhvervs- og Turismeudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 22. januar 2018 godkendt indstillingen
Indstilling
Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 taget orienteringen til efterretning.
Indstilling
Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.
Afgørelse

Bilag
2. 5 stk Ansøgningskemaer fra Suli.gl for Royal Greenland
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Punkt 24

Ansøgning om udefra kommende arbejdskraft Maniitsoq

Journal nr. 67.01.03
Baggrund
Der er den 28. december 2017 afsendt mail til Qeqqata Kommunias officielle mailbox via
jobportalen suli.gl. Heri er der 8 separate ansøgninger om ansættelse af kinesere til stillingerne som
produktionsmedarbejdere hos Royal Greenland A/S, Maniitsoq.
Qeqqata Kommunia herunder det tidligere Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, har i januar 2017,
behandlet og godkendt 20 kinesere til ansættelse i 2 år på RG’s fabrik i Maniitsoq, og har derved
været medvirkende til, at sikre behovet for stabile medarbejdere i produktionen af torsk på
fabrikken.
Regelgrundlag
Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26. august 1993 om regulering af arbejdskrafttilgangen i
Grønland
Inatsisartutlov nr. 27. af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om regulering af
arbejdskrafttilgangen i Grønland (Arbejdsgivers anvendelse af jobportal)
Faktiske forhold
Der er den 28. december 2017, modtaget 8 ansøgninger gennem Suli.gl, til ansættelse af kinesere på
Royal Greenland i Maniitsoq. I den forbindelse har arbejdsmarkedskontoret på Majoriaq, gået listen
af ledige igennem, for derved, at finde kvalificeret grønlandsk arbejdskraft til de ansøgte stillinger.
I henhold til § 4 i landstingslov nr. 24 af 26 august 1993 om regulering af arbejdskraft tilgangen i
Grønland, er det arbejdsmarkedskontorets opgave, at undersøge om der findes kvalificeret
grønlandsk arbejdskraft i henhold til de krav der stilles i forbindelse med ansøgningen.
Royal Greenland er herefter tilskrevet pr mail, med meddelelse om, at arbejdsmarkedskontoret har i
gangsat samtaler med de ledige, som herefter vil blive henvist til de ansøgte stillinger.
RG skriver i sit svar, at de ønsker at opretholde de fremsendte ansøgninger om ansættelse af udefra
kommende arbejdskraft og meddeler endvidere, at de ud over deres ansøgninger, vil gå ind og
vurdere alle de henviste fra arbejdsmarkedskontoret, idet de regner med at kunne ansætte de folk
som de finder kvalificeret, med udgangspunkt i deres store behov af folk, til at arbejde, når
bearbejdning af torsk starter til foråret.
Med grundlag i det, er der med henblik på at få yderligere informationer taget telefonisk kontakt til
RG’s HR-administrationsleder. Han understreger, at det vil have behov for alle de folk der kan
arbejde, for at kunne sikre, at produktionen kan køre optimal, når produktionen af torsk starter i
april måned.
Det blev under dialogen med RG understreget, at deres behov for at ansætte udefra kommende
arbejdskraft, kun vil gælde i højsæsonen (fra 15. april til 15. december 2018).
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I sit seneste mail oplyser RG, at de i 2017 havde 3 forskellige slags medarbejdere udefra, til at
afdække deres medarbejder-behov rundt omkring, som er:
-

Kinesere, som er flyttet til Grønland på 2-års kontrakter.
Norjobbere, unge mennesker fra de skandinaviske lande som bruger deres sommerferie på at
arbejde på fabrikkerne. De tager alle tilbage efter 2-3 måneders arbejde i højsæsonen.
Sæsonarbejdere. Disse kommer for at arbejde på fabrikkerne fra andre steder på Grønland,
fra steder hvor de ikke er i arbejde. Disse tager hjem igen når højsæsonen er overstået.

Disse 3 medarbejdergrupper udefra, i alt 100 personer, har været en uvurderlig hjælp for RG sidste
år, hvor de har arbejdet sammen med de lokale medarbejdere i produktionen.
Med grundlag i de foran nævnte oplysninger, er der udarbejdet en sagsfremstilling med indstilling
om godkendelse af RG’s ansøgninger om udefra kommende arbejdskraft.
RG er blevet meddelt, at sagen vil blive behandlet i det politiske system, hvorefter de vil få svar om
afgørelsen senest i uge 4.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der er god grundlag for, at indstille RG’s ansøgning om at
ansætte udefra kommende arbejdskraft, da man derved vil sikre at torskeproduktionen kan køre
optimal på fabrikken.
Administrationens indstilling
Det indstilles til Erhvervs- og Turismeudvalget:
-at godkende Royal Greenland A/S’s 8 ansøgninger om at ansætte kinesere i Maniitsoq.
Erhvervs- og Turismeudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 22. januar 2018 godkendt indstillingen.
Indstilling
Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har under sit møde den 13. februar 2018 taget orienteringen til efterretning.
Indstilling
Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.
Afgørelse

Bilag
1. 8 stk Ansøgningsskemaer fra Suli.gl for Royal Greenland
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Afgørelse

Borgmesterens beretning
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Beretninger fra udvalgsformænd
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