Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2013, den 5. juni 2013

Oversigt – åbent møde:
Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.
Punkt 02 Borgmesterens beretning.
Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd.

Generelle sager
Punkt 04 Byudvikling i Sisimiut 2014 – 2017.
Punkt 05 Indførelse af bøder ved ulovlige forhold.
Punkt 06 Ansøgning om entreprenør oplæg på byggefelt 1.4 ved heliporten.
Punkt 07 Forslag til ny vedtægt om fiskeri efter fjeldørred ved Qeqqata Kommunia.
Punkt 08 Vedtægt om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler i Qeqqata Kommunia.
Punkt 09 Høring vedrørende overførsel af restkvote på hvid- og narhval.
Punkt 10 KANUKOKA - delgeretmøde i Ilulissat 13. – 14. juni 2013.

Orienteringssager
Punkt 11 Orientering om omlægninger på plejehjemmet Neriusaaq i Maniitsoq.
Punkt 12 Orientering om uddeling af 3 sildepiske-kvoter i forvaltningsområdet Sisimiut for
2013 til riffelfangst.
Punkt 13 Orientering om fordeling af 3 sildepiskerkvoter v/forvaltningsområdet Maniitsoq
for 2013 til riffelfangst.
Punkt 14 Orientering om kvotefordeling af pukkelhvaler for 2013 i Qeqqata Kommunia.
Punkt 15 Forslag til ændring af vedtægt for styrelsen af kommunale anliggender i Qeqqata
Kommunia.
Punkt 16 Eventuelt.

1

Qeqqata Kommunia

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2013, den 5. juni 2013

Mødet vil foregå i Sisimiut og starter kl. 8:30

Deltagere:
Atassut

Inuit Ataqatigiit

Siumut

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden
Afgørelse

Punkt 02

Borgmesterens beretning

Afgørelse

Punkt 03

Beretninger fra udvalgsformænd

Afgørelse

2

Qeqqata Kommunia

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2013, den 5. juni 2013

Punkt 04 Byudvikling i Sisimiut 2014 – 2017
Journalnr. 17.02 konto 77.
Baggrund
Med henblik på prioritering af den kommende byudvikling og dermed investeringerne i
byggemodning er der behov for at afklare de politiske prioriteringer i forhold til de muligheder der
er indbygget i kommuneplanen.
Af hensyn til budgetlægningen for 2014, udarbejdelsen af kommuneplantillæg og projektering af
byggemodning er det vigtigt at der senest i august måned træffes beslutning om hvor vi skal
fokusere de kommende års byudviklingsindsats.
I øjeblikket pågår der alene byggemodning i område 800 – A 53, kollegieområdet syd for
Umiviitsiaq og erhvervsområde B8 ved Ulkebugten. Der er i dag kun 5 ledige byggefelter igen i
byen primært i A20 på Akia og således ca. 36 boliger i flerfamiliehuse og 2 til enfamiliehuse.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og veje.
Faktiske forhold
Der har i en periode på ca. 10 år primært været satset på en byudvikling til familieboliger på Akia.
Den fortsatte udbygning af Akia er imidlertid i øjeblikket blokkeret af, at vi ikke har fået
dispensation fra Trafikstyrelsen i Danmark (Statens Lufthavnsvæsen) til at fortsætte udbygningen af
Akia i henhold til den tidligere godkendte plan. Vi skal have dispensation fordi en del af
bebyggelsen i områderne A22 og A23 (Kpt. 41) gennemskærer det vandrette højdegrænse på 55 m
omkring lufthavnen. I dette tilfælde gælder det også vejen til kommende boligområder langs kysten.
Vejen må på grund af lysmaster m.v. ikke ligge over kote 49. (i kpt. 41 ligger en del af vejen i kote
53,5, hvorfor der kræves en dispensation.
Etablering af bebyggelse uden dispensation vil medføre at lufthavnen bliver lukket for beflyvning.
Kommunen fik i foråret 2012 gennemført en sikkerhedsvurdering af flyvningen på lufthavnen med
udgangspunkt i situationen med den nye bebyggelse i A22 og A23. Sikkerhedsvurderingen
resulterede i en klar og entydig anbefaling af en dispensation. Konklusionen er kort fortalt, at flyene
hvis de først befinder sig i det område hvor bygningerne placeres, vil forulykke under alle
omstændigheder. I den eksisterende sikkerhedsgodkendelse er fastlagt ind- og ud
flyvningsprocedurer der sikrer at flyene følger andre ruter, selv om de mister en motor under start
og landing.
Der er forhåbninger om at der meddeles dispensation, da dette er anbefalet af Mittarfegarfiit og
Selvstyret overfor Statens Lufthavnsvæsen. Men indtil videre har sagsbehandlingen hos
Mittarfegarfiit og Statens Lufthavnsvæsen taget over 1 år.
Derfor ses der på hvilke muligheder vi har, hvis dispensationen trækker ud eller vi slet ikke får den.
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I kommuneplanen for Qeqqata Kommunia er indarbejdet følgende områder til boligbyggeri i
Sisimiut
Det drejer sig om området til kollegier syd for Umiviitsiaq A53, området til boliger ved Paaraarsuk
A51, området til boliger ved Berthelsenip Aqq A50. og endelig området til boliger ved Qiviarfik/
Nikkorsuit. A52. De er alle indarbejdet i kommuneplanen for at skabe en fortætning af byen og
dermed bedre udnyttelse af forsyningsinfrastruktur og sikre muligheder hvis dispensationen på Akia
lod vente på sig.
Herudover er der mulighed for sammen med centerbebyggelsen på Akia i C14, C15 og A26, at
opføre boliger inden der foreligger en dispensation.
Med en dispensation kan områderne A22 – A23 og A 28 – A 32 relativt let inddrages i løbet af 1 – 2
år.
Skematisk oversigt over de forskellige boligområder med angivelse af forventede boligtyper.
Enfamilie
huse –
åben lav
10 el
9 el 20

Række
huse tæt lav
20
12

2
etager

3 etager
eller flere

Boliger
Attraktivt
I alt max. beliggenhed
1 ringe – 5 god
A 50 Berthelsen.Aqq
20
4-5
A 51 Paaraarsuk
94
40
164
3-5
A 52 Qiviarfik
36
36
3-4
A 53 Kollegieområdet
400
400
5
A22 A23 – kpt. 41
9
32
36
75
152
2- 4
A 26 Ved Vigen
30
24
54
3-4
A 28 Ved Akia Ø
10
32
42
4-5
A 29 Ved Akia Ø
3
32
35
3-4
A 30 Ved Akia Ø
8
50
58
4- 5
A 31 Ved Akia Ø
6
6
5
A 32 Ved Akia Ø
6
32
38
3-4
I alt op til 1004 nye boliger som forventes som tilflytning, resultat af byfornyelse i Paamaap Kuua
og som resultat af færre indb. Pr. bolig
Det skal bemærkes at boligtallene skal betragtes som kvalificerede skøn og sammentællingen skal
betragtes som det maksimale skøn. Boligtallene er selvsagt meget afhængig af hvilke boligtyper og
boligstørrelser der indarbejdes i de endelige planer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
For at sikre byudviklingen skal der i de kommende år gennemføres kommuneplanlægning og
afsættes midler til gennemførelse af byggemodninger. Vi får størst effekt af indsatsen hvis der
foreligger et langsigtet plan for aktiviteterne. Som skal udarbejdes sammen med Nukissiorfiit for at
sikre de kan være med til el+vandforsyning samt evt. fjernvarme. Denne dialog skal efterfølgende
igangsættes. Et meget groft skøn over byggemodningsudgifterne er opstillet i bilag 3.
Det vil have store økonomiske konsekvenser i form af arbejdsløshed i byggefagene og mistede
udviklingsmuligheder hvis vi ikke sørger for at der fortsat er byggemuligheder til de boligtyper der
efterspørges af forskellige bygherre. Det vil endvidere være en konkurrenceparameter for Sisimiut
hvis vi kan tilbyde ledige byggefelter af forskellig type til kommende bygherrer.
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Bæredygtighedskonsekvenser
Det er målet at der i den fremtidige byudvikling skal indarbejdes flest mulige
bæredygtighedselementer med henblik på at udnytte ressourcerne bedst muligt. Her nævnes en
række eksempler som ikke nødvendigvis vil komme til at fylde lige meget i alle områder:
 Etablering af gang og cykelstier så det er attraktivt og nemt at bevæge sig til fods og på
cykel – det genererer mindre forurening fra motorkøretøjer og skaber mulighed for daglig
motion.
 Optimal udnyttelse af energiressourcer ved at samtænke energiforsyninger. F.eks.
overskudsvarme fra affaldsforbrænding med udbygning af fjernvarmenettet
 Samtænke etableringen af forsyningsledninger så f.eks. fjernvarme kan bidrage til at holde
vand og kloak frostfri.
 Bebyggelser forsøges etableret så de understøtter et godt socialt miljø, med f.eks. centralt
placerede legepladser og opholdsarealer.
 Skabe mulighed for at institutioner placeres hensigtsmæssigt i bebyggelserne.
 Jo nærmere bycentrum vi kan etablere ny byudvikling desto mindre transportarbejde skal
udføres og desto kortere vej- og ledningsnet skal etableres og drives.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger
Administrationens vurdering
Det er administrationens opfattelse at det i udbygningsplanen er vigtigt at have fokus på at der skal
være et bredt udbud af byggemuligheder til rådighed. Dette med henblik på at behovene for de
forskellige boligtyper kan tilgodeses, uagtet at behovet varierer en del, da Selvstyrets
indsatsområder ofte ændres og dermed investeringsformerne. Det ene øjeblik er det attraktivt at
opføre enfamilie huse og i næste andelsboliger.
Det skal bemærkes at der bør reserveres områder til både handicapboliger og ældreboliger centralt
placeret i byen og i forhold til plejehjem og handicapcenter, og for de velfungerende også i forhold
til indkøbsmuligheder. Disse grupper kræver et særskilt fokus, ikke mindst da boliger til disse
grupper er højt prioriteret i kommunens budgetønsker til Selvstyret.
I de eksisterende byggemodnede boligområder er mulighed for etablering af et antal etageboliger
både i A20 på Akia med ca. 24 og i A53 syd for Umiviitsiaq ca. 100 hvis ca. halvdelen af de 400
kollegieboliger konverteres til familieboliger.
Det skønne at der vil kunne skabes plads til ca. 200 kollegieboliger i forbindelse med eksisterende
kollegiebebyggelser. Ved Eqqaavimmut (Chokoladefabrikken), ved ingeniørkollegiet og ved
fornyelse af de gamle kollegiebebyggelser af tidligere GTO-barakker ved Bygge og Anlægsskolen.
De boligtyper vi på kort sigt kommer til at mangle i udbuddet er ud over enfamiliehuse /åben lav
bebyggelser, især tæt lave boliger der egner sig til andelsboligbebyggelser.
Både i A 22 og A23, samt i A50 og 51 er der et antal af disse boligtyper, så behovene kan på kort
sigt måske med 1 års ventetid. opfyldes med og uden dispensation De fleste muligheder ligger dog i
A28 – A32.
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Kun område A53 og A52 kan umiddelbart tilbydes bygherrer da adgangsvej er fremført, for A22/23
foreligger projekt men udførelse af adgangsvej vil tage 1 år.. For alle de øvrige områder skal der
efter beslutning om byggemodning udarbejdes bygherreoplæg (planforslag), projektering skal
udbydes og i samarbejde med projekterende firma skal plangrundlag tilpasses og endeligt
godkendes og entrepriserne udbydes. Dette tager ca. 1 år. Dernæst skal arbejdsvej og kloakgrav
etableres og det tager yderligere ca. 1 år. Der går således for de resterende områder min. 2 år fra
beslutning om byggemodning til de første byggefelter kan udbydes til bygherrer.
Det er administrationens vurdering at de nye boligområder bør prioriteres i følgende rækkefølge
hvis der inden august er meddelt dispensation til fortsættelse af byudviklingen på Akia som
foreslået i den nuværende kommuneplan.
Hvis der opnås dispensation anbefales følgende prioritering:
1. A22 + A23 (kpt. 41), samt fortsættelse af vej til A28 – A32 på Akia.
2. A52 til ældreboliger og handicapboliger
3. A51 øvre niveau til ældreboliger og handicapboliger
4. A50 til åben lav og tæt lav boligbebyggelse.
5. A26 + C14 og C15 med henblik på at etablere plads til daginstitution, døgninstitution og
boliger i 2 – 3 etager.
Byggemodningen af disse områder er groft skønnet til i alt 53 mio. eller i gennemsnitligt 174.000
kr. pr. bolig. Udgiften vil kunne fordeles over 4 – 5 år.
Hvis der ikke opnås dispensation anbefales følgende prioritering:
1. A51 øvre niveau til ældreboliger og handicapboliger – Alternativt A52. og på de øvrige
niveauer boliger i åben lav/ tæt lav, samt 2, 3 og 4 etager
2. A50 til åben lav og tæt lav boligbebyggelse.
3. A26 + C14 og C15 med henblik på at skabe plads til butik kontorer, daginstitution og
døgninstitution og boliger i 2 – 3 etager.
Byggemodningen af disse områder er groft skønnet til i alt 41 mio. kr. eller i gennemsnitligt
158.000 kr. pr. bolig
I dette tilfælde skal der udarbejdes projekt for en alternativ lavereliggende vejforbindelse fra A20 til
kommende boligbebyggelse A30 + A28 øst for de eksisterende bebyggelser på Akia.
Det skal understreges at der hvis vi ikke får dispensation må der imødeses en periode hvor det vil
blive meget vanskeligt og bekosteligt at leve om til efterspørgslen efter enfamiliehuse og
andelsboliger
Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler at Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget overfor
Kommunalbestyrelsen indstiller, at der såfremt der opnås dispensation på Akia fokuseres på
følgende boligområder:
1. A22 + A23 (kpt. 41), samt fortsættelse af vej til A28 – A32 på Akia.
2. A52 til ældreboliger og handicapboliger
3. A51 øvre niveau til ældreboliger og handicapboliger
4. A50 til åben lav og tæt lav boligbebyggelse.
5. A26 + C14 og C15 med henblik på at skabe plads til daginstitution og døgninstitution og
boliger i 2 – 3 etager.
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Såfremt der mod forventning ikke opnås dispensation fokuseres på følgende boligområder.
1. A51 øvre niveau til ældreboliger og handicapboliger – Alternativt A52. og på de øvrige
niveauer boliger i åben lav/ tæt lav, samt 2, 3 og 4 etager
2. A50 til åben lav og tæt lav boligbebyggelse.
3. A26 + C14 og C15 med henblik på at skabe plads til butik kontorer, daginstitution og
døgninstitution og boliger i 2 – 3 etager.
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 21. maj 2013 godkendt administrationens indstilling.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 28. maj 2013.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at der såfremt der opnås dispensation på Akia
fokuseres på følgende boligområder:
1. A22 + A23 (kpt. 41), samt fortsættelse af vej til A28 – A32 på Akia.
2. A52 til ældreboliger og handicapboliger
3. A51 øvre niveau til ældreboliger og handicapboliger
4. A50 til åben lav og tæt lav boligbebyggelse.
5. A26 + C14 og C15 med henblik på at skabe plads til daginstitution og døgninstitution og
boliger i 2 – 3 etager.
Såfremt der mod forventning ikke opnås dispensation fokuseres på følgende boligområder.
1. A51 øvre niveau til ældreboliger og handicapboliger – Alternativt A52. og på de øvrige
niveauer boliger i åben lav/ tæt lav, samt 2, 3 og 4 etager
2. A50 til åben lav og tæt lav boligbebyggelse.
3. A26 + C14 og C15 med henblik på at skabe plads til butik kontorer, daginstitution og
døgninstitution og boliger i 2 – 3 etager.
Afgørelse
Bilag
1. Plantegning Akia med byggemodnings-områder
2. Plantegning Sisimiut vest med byggemodnings-områder
3. Byggemodningsomkostninger excl vand+el, D-overslag.
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Punkt 05 Indførelse af bøder ved ulovlige forhold
Journalnr. 18.01
Baggrund
Efter indførsel af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse,
er det blevet muligt for kommunalbestyrelsen at udstede tvangsbøder i henhold til § 62 i forbindelse
med ulovlige forhold.
Indstilling om tvangsbøder har været fremlagt på TMU i februar hvor det blev besluttet at borgerne
skulle høres. Forslaget har været annonceret på kommunens hjemmeside og i sivdlek.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, særligt:
§ 60. Kommunalbestyrelsen påser overholdelse af plan- og areallovgivningen og regler, der er
tilvejebragt med hjemmel heri.
Stk. 2. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal kommunalbestyrelsen
påbyde ejeren af en bygning eller et anlæg eller brugeren af et areal at lovliggøre forholdet indenfor
en af kommunalbestyrelsen fastsat tidsfrist. Kommunalbestyrelsen kan beslutte om der skal ske
fysisk eller retslig lovliggørelse.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen påser, at påbud og forbud efter denne Inatsisartutlov, regler der er
fastsat i medfør af denne Inatsisartutlov samt bestemmelser, der er opretholdt i henhold til § 66, stk.
3, efterkommes og, at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.
§ 62. Den til enhver tid værende ejer af en bygning eller et anlæg eller bruger af et areal er forpligtet
til at berigtige et ulovligt forhold.
Stk. 2. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et meddelt påbud efter § 60, stk. 2 om at berigtige et
ulovligt forhold indenfor den herfor angivne frist, kan kommunalbestyrelsen administrativt pålægge
ejeren eller brugeren at berigtige forholdet under tvang af fortløbende bøder.
Stk. 3. Samtidig med at tvangsbøde pålægges administrativt skal kommunalbestyrelsen indgive
politianmeldelse med henblik på at der rejses en sag efter § 63.
Stk. 4. Bøderne efter stk. 2 tilfalder kommunekassen.
§ 63. Overtrædelse af §§ 29, 30, 31, og 37, stk. 1, 2 og 4, og undladelse af at efterkomme påbud og
forbud i henhold til §§ 32 og 60, stk. 2, kan medføre bøde eller påbud om lovliggørelse efter
kriminallov for Grønland.
Stk. 2. Hvor Inatsisartutloven hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person
efter reglerne i kriminallov for Grønland. Juridiske personer kan ligeledes pålægges lovliggørelse af
forholdene.
Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke er efterkommet inden
for den i dommen fastsatte frist, og inddrivelse af tvangsbøder jf. § 62 ikke kan antages at føre til, at
den dømte efterkommer påbuddet, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne til forholdets
berigtigelse på ejerens bekostning.
Stk. 4. Sager efter stk. 1 og 2 anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.
Stk. 5. Bøder efter stk. 1 og 2 tilfalder landskassen
Faktiske forhold
Der er ikke kommet nogen indsigelser men enkelte har pga. annoncen henvendt sig for at få bragt
deres arealforhold i orden.
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Bæredygtige konsekvenser
Tvangsbøder er medvirkende til at der er konsekvenser for ulovligheder (særligt når politiet ikke
griber ind). Det kan medvirke til at flere borger i højere grad respektere reglerne og der ikke spildes
så mange ressourcer på håndhævelse og at kommunens og politiets indsats kan blive mere proaktiv.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Administrationen vil få en øget arbejdsbyrde men sagerne formodes at blive løst hurtigere hvilket
vil lette politiets arbejde.
Tvangsbøderne tilfalder kommunekassen.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger
Administrationens vurdering
Konsekvenserne for ulovlige forhold har en lang proces og der kan gå flere år før der er en dom og
bøderne er ofte ubetydelige. Politiet prioriterer personsager før areal og byggesager. Dette
appellerer til ulovligheder og borgernes holdning er generelt, at det er bedre at bede om tilgivelse
end tilladelse. Det er administrationen vurdering at tvangsbøder vil minimere denne tendens og
fremme samarbejdet med politiet. Indføres tvangsbøder ikke er der ingen konsekvens for
ulovligheder og disse vil formodes at eskalere.
Procedure:
Ved beslutning om tvangsbøder skal anlægges et konkret skøn i hvert tilfælde, men som
tommelfingerregel lægger vægt på følgende forhold:
Arealmyndigheden udsteder på vegne af kommunalbestyrelsen tvangsbøder i tilfælde af
ulovligheder, se bilag 1 for skema over beslutnings- og handlingsplan.
Inddrivningsmyndigheden håndterer inddrivelsen af tvangsbøder.
Bødernes størrelse afhænger af hvilken ulovlighed der er tale om. Generelt fastsættes denne som
tommelfingerregel ud fra hvor stort et areal det ulovlige forhold dækker f.eks. 1m2 svare til 100 kr.
Dette begrundes med at der er sammenhæng mellem arealet størrelse og udgifterne til den ulovlige
placering og en eventuel flytning. Bødens størrelse vurderes af arealmyndigheden.
Bøderne opkræves med et fastsat interval, der afhænger af ulovligheden, dvs. en ulovlighed der
tager længere tid at lovliggøre skal have en længere interval periode, dog er udgangspunktet
generelt et interval på en måned. Intervallet vurderes af arealmyndigheden.
Tvangsbøder påløber så længe ulovligheden ikke er lovliggjort eller frem til at kommunen
konstatere at forholdet ikke kan løses på denne måde også rejser kommunen en sag ved retten.
Bødestørrelserne kan variere i forbindelse med en konkret vurdering af hver enkelt sag men
nedenstående vil være udgangspunktet for størrelsen af bøden:
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Eksempel, ulovlige anbringelse af effekter:
 En ulovligt placeret container (2,5x6,5), bøde på 1625 kr.pr påbegyndt måned
 En ulovlig placeret båd (2,5x6,5), bøde på 1625 kr.pr påbegyndt måned
 En ulovlig placeret lille jolle (2,55x1,43), bøde på 365 kr. pr. påbegyndt måned
 En ulovlig placeret stor jolle (3,75x1,80), bøde på 675 kr. pr påbegyndt måned
 Et ulovligt placeret skur (3x4), bøde på 1200 kr. pr. påbegyndt måned
 Ulovligt placeret oplæg og diverse f.eks. hegn, anlæggelse af køkkenhave osv., bøde efter
antal m2 f.eks. 10m2 så er bøden 1000 kr. pr. påbegyndt måned.
 Ulovligt placeret bilvrag (2,5x5), bøde på 1250 kr. opkrævning pr. påbegyndt måned.
De ulovlige forhold forventes at kunne flyttes indenfor en måned, derfor er taksten tilsvarende
eller lidt højere end den aktuelle udgift ved at fjerne det ulovlige. En lastbil chauffør tager 650
kr. i timen.
Eksempel, ulovligt byggeri:
 Ulovlig opførelse af fritidshytte (30m2) gælder fra at der er støbt fundament selv om
hytterne tit er mobile, bøde på 3000 kr. pr. påbegyndt måned efter tommelfingerreglen men
dette afviges da det ulovlige forhold kan tage længere tid at udbedre formentlig max. 3 mdr.,
så 3.000 kr. pr kvartal.
 Kviste (f.eks. 2,6x1m), bøde 260 kr. pr påbegyndt måned ud fra tommelfingerreglen men
her sættes bøde op til det dobbelte pga. disse ulovlige tilbygninger er farlige fordi bærende
konstruktioner fjernes.
 Kanape (f.eks. 2x3m), bøde 600 kr. pr påbegyndt måned ud fra tommelfingerreglen men her
sættes bøde op til det dobbelte pga. disse ulovlige tilbygninger er farlige fordi bærende
konstruktioner fjernes.
Eksempel, misvedligehold af arealtildelingen:
 Forsømmer rettigheds haver at holde et erhvervs areal på 500m2 rent og ryddeligt, bøde på
50.000 kr. pr. påbegyndt måned men her afviges tommelfingerreglen, da det ulovlige
forhold formentlig tager længere tid at udbedre. Det anses for rimelig at oprydningen kan
være klaret på 3mdr derfor opdeles bøden både i størrelse og interval så det bliver 12.500 kr.
pr påbegyndt kvartal så den totale bøde er betalt når der er gået et år.
 Privat bolig på f.eks. 100 m2 bruges til butik uden tilladelse, bøde på 10.000 kr. pr
påbegyndt måned efter tommelfingerreglen men dette afviges da det ulovlige forhold tager
længere tid at udbedre, max 3 mdr., så 10.000 kr. pr kvartal.
Administrationens indstilling
Området for Teknik- og Miljø indstiller til TMU og Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens
endelige godkendelse,
At der indføres tvangsbøder efter beskrevet procedure
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Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 21. maj 2013 godkendt administrationens indstilling.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 28. maj 2013.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse,
At der indføres tvangsbøder efter beskrevet procedure
Afgørelse
Bilag
1. Skema over beslutnings- og handlingsplan
2. Håndhævelses notat fra selvstyret
3. Kommuneinformation om tvangsbøder
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Punkt 06 Ansøgning om entreprenør oplæg på byggefelt 1.4 ved heliporten
Journalnr. 18.01.02
Baggrund
Polar Entreprise A/S har ansøgt om byggefeltet 1.4 til entreprenør oplæg og en eventuel hal udlagt i
kommuneplantillæg nr. 39. Område til Tekniske anlæg – Heliport ved Aqqusinersuqa, Sisimiut.
Ansøgningen er i konflikt med intentionerne for udarbejdelse af plangrundlaget.
Regelgrundlag
Inatsisartutslov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration, særligt:
§ 32. Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres
ved tilvejebringelse af bestemmelser for et delområde efter § 14, stk. 2, nr. 3 og § 14, stk. 3.
Stk. 2. Forbuddet kan nedlægges for et tidsrum af indtil 1 år og kun en gang. Forbuddet skal
offentligt bekendtgøres.
Kommuneplantillæg nr. 39. Område til Tekniske anlæg – Heliport ved Aqqusinersuqa, Sisimiut.
Regulativ for arbejdskørsel og kørsel med snescootere i by-og bygdezone i Sisimiut Kommune.
Faktiske forhold
Byggefelt 1.4 er udlagt til byggeri i henhold til plangrundlaget.
Anvendelsen er fastlagt til offentlige tekniske anlæg, herunder hangar, garageanlæg og
reparationsfaciliteter for bl.a. helikopter
Der er givet arealtildeling til entreprenørfirmaer på byggefelt 1.6 og 1.5 til garage og opbevaring s
hal.
Bæredygtige konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der skal udarbejdes et nyt kommuneplantillæg indenfor et år.
Direktionens bemærkninger
’Ingen yderligere bemærkninger’
Administrationens vurdering
I kommunens regulativ er der udlagt vinter kørespor syd for byggefelt 1.6 og 1.4 samt et kørespor
fra Spejdersøen og ud forbi heliporten. De to kørespor møder hinanden ved heliporten. Der er derfor
stor vintertrafik den vej ud i baglandet.
Intentionen i planen var at udlægge byggefelt 1.4 til tankstation for de mange snescootere ikke til
entreprenør plads. Planen blev udarbejdet meget hurtigt, da der var et konkret ønske fra et lokalt
firma om at etablere sig og kommunalbestyrelsen bakkede op omkring dette. For at etablere et
tankanlæg er der visse miljøforhold der skal afklares. Det var der ikke tid til. Det blev derfor
besluttet ikke at skrive dette specifikt i planen men håndtere dette ved en konkret ansøgning. Da det
var et lokalt firma med et stort engement, forventede man at de ville etablere tankstationen og at det
ikke ville give anledning til debat om andet. Det lokale firma har efter arealreservation afstået
arealet.
12

Qeqqata Kommunia

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2013, den 5. juni 2013

Kommunalbestyrelsen ønskede at området omkring heliporten skulle være præsentabelt og kunne
modtage turister som skulle ud på diverse turistture. Det forventes at når ungdomsklubben på
byggefelt 1.3 flytter, så sælger kommunen bygningen til erhvervslivet. Entreprenør hal og oplag vil
skæmme arealet omkring ungdomsklubben og besværliggøre et eventuelt salg.
Desuden vil hal og oplæg blokere i højere grad for trafikken langs vintervejen og give anledning til
gener.
Der er udlagt et erhvervsområde lige i nærheden ved Ulkebugten hvor der er et byggefelt op af det
pågældende firma. De vil derfor have rig mulighed for at søge dette areal og have en
sammenhængende entreprenør plads.
På den baggrund indstiller administrationen til afslag og et § forbud.
Administrationens indstilling
Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknisk udvalg, Økonomiudvalg og til
Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse,
at der gives et afslag og der udarbejdes et § 32 forbud
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 21. maj 2013 godkendt administrationens indstilling.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 28. maj 2013.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse,
at der gives et afslag og der udarbejdes et § 32 forbud
Afgørelse
Bilag
1. Bilag 1 med byggefelter fra tillæg nr. 39
2. Ansøgningen fra Polar Entreprise
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Punkt 07 Forslag til ny vedtægt om fiskeri efter fjeldørred ved Qeqqata Kommunia
Journalnr. 75.08.02
Baggrund
Efter kommunesammenlægningen er det nødvendigt med at forny vedtægterne ved kommunen, og i
nærværende er der tale om tidligere Sisimiut Kommunes og Maniitsoq Kommunes vedtægter om
fiskeri efter fjeldørred der er tilrettet for Qeqqata Kommunia.
Lovgrundlag
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred § 3, stk. 2 og 3
samt §§ 9, 10 og 13.
Det fremgå bl.a. af: § 8. Fjeldørredfiskeri med garn er kun tilladt i perioden fra og med 15. juni til
og med 25. september.
§ 9. Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert 5. år en liste over potentielt gode ørredelve, som
skønnes mest truet af for stort fiskeri. Listen fremsendes til Direktoratet for Fiskeri og Fangst.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter ved en kommunal vedtægt hvert 5. år med virkning for en
femårig periode fredning af et eller flere områder med bestande af fjeldørreder. Kommunale
vedtægter stadfæstes af Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst.
§ 10. Kommunalbestyrelsen kan gennem en kommunal vedtægt fastsætte strengere regulering
omkring fiskeri efter fjeldørred end de i § 2, stk. 2, og §§ 5 - 8 fastsatte bestemmelser, når specielle
forhold taler herfor. Kommunalbestyrelsen kan gennem en kommunal vedtægt fastsætte de efter § 3,
stk. 3, nævnte vilkår.
Faktiske forhold
Fremgangsmåden i udarbejdelse af vedtægt i Sisimiut:
Ved fornyelse af vedtægten har man sendt sagen til høring hos fisker- og fangerforeningerne i
Sisimiut og ligeledes fisker- og fangerforeningerne i bygderne samt bygdebestyrelserne og
foreningen ”Eqaluk”.
Fisker- og fangerforeningerne i Sisimiut samt jollefisker- og fangerforeningen i Sisimiut har via Email foreslået, at der afholdes fællesmøde omkring vedtægtforslaget.
Fisker- og fangerforeningens formand fra Itilleq samt formanden for foreningen ”Eqaluk” har
meddelt deres deltagelse til mødet, men den sidstnævnte meddelte senere, at han desværre ikke kan
deltage da han skal rejse.
fællesmødet blev afholdt den 17.februar 2013 i Nutaaliorfik, hvor man drøftede efterfølgende
forhold og fremsat som forslag:
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De i Sisimiut Kommune vedtægten nævnte ørredelve Eqalulik (Saqqap Kangerluarsua), Eqalugaarsuit (Nassuttooq), Isortuartuarsuup kuu (Isortoq) og Niisip Kuua (Isortup paani) genåbnes efter at
have været fredet i 5 år, hvor man samtidig foreslog efterfølgende 2 elve til at skulle være fredede
de næste 5 år:
1. Elven i bunden af Kangerluarsuk tulleq/førstefjorden
2. Akornga (mellem Kangerluarsuup tulleq/førstefjorden og 2. fjorden)
Begrundelsen til forslaget om de nævnte elve i forslaget til at skulle være fredede i de kommende år
er:
Kangerluarsuk tulliup/førstefjordens ørreder er efterhånden mærkbart blevet mindre, hvilket man
mener skyldes stort fiskeritryk.
Det er velkendt, at ørreder ved Akornga er pæne, men i løbet af de seneste år er det blevet
mærkbart, at store ørreder er blevet noget begrænsede, hvilket skyldes at der er for mange der
benytter sig af elven.
Det foreslås, at der ved de ørredelvene der er foreslået til at skulle være fredede de næste 5 år, ikke
fiskes med ruser ved disse elve, men at det er tilladt at fiske fjeldørred med fiskestang og håndline.
Det foreslås, at den nævnte ørredfiskeri perioden fra den 1. juli til den 31. august bibeholdes, da
man mener, at garnsætningsperioden har været medvirkende årsag til den øgede ørredbestand ved
ørredelvene omkring Sisimiut.
Vedrørende forslagene i vedtægtsforslaget har man via telefon forhørt sig hos bestyrelsen ved foreningen ”Eqaluk”, hvor de meddelte deres enighed omkring forslagene.
Fremgangsmåden i udarbejdelse af vedtægt i Maniitsoq:
I forvaltningsområdet Maniitsoq har man benyttet lokalradio samt opslag i byen og bygderne
Kangaamiut, Napasoq og Atammik ved høringen fra den 3. april 2013, hvor høringen er rettet til
borgerne om eventuelle forslag til fredning af ørredelve. Fristen var sat til den 3. maj 2013.
Der er ikke modtaget forslag fra borgerne i f.m. høringen.
Ligeledes er høringen sendt til fisker- og fangerforeninger samt bygdebestyrelser.
Fisker- og fangerforeninger har mundtligt meddelet, at de ikke har forslag til fredning af ørredelve.
Der er ikke modtaget svar/udtalelse fra bygdebestyrelserne.
Administrationens vurdering
Administrationen vurdere at udkast til ørredvedtægt bør træde i kraft.
Opmærksomheden henledes på at der er forskellige tidspunkter for ørredfiskeri, da kutymen i
Maniitsoq har været at følge bekendtgørelse hvor der er ørredfiskeri fra 15. juni til 25. september
mens der i Sisimiut er ørredfiskeri i perioden 1. juli – 31. august mens for erhvervsfiskerne er fra
15. juni – 31. august. Forslaget er, at ørredfiskeri i de to forvaltningsområder fortsætter som hidtil.
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Indstilling
Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende:
a) Udkast til vedtægt om fiskeri efter fjeldørred for Qeqqata Kommunia
b) Følgende elve fredes for de næste 5 årig periode:
- Elven i bunden af Kangerluarsuk tulleq/førstefjorden (nord for Sisimiut)
- Akornga (Nord for Sisimiut mellem Kangerluarsuup tulleq/førstefjorden og 2. fjorden)
Beslutning
Bilag
1. Udkast til vedtægtsforslag om fiskeri efter fjeldørred for Qeqqata Kommunia
2. Udtalelse fra Sisimiut 7.2.2013
3. Udtalelse fra Maniitsoq 27.5.2013
4. Geografisk afgrænsning af Forvaltningsområder
5. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred
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Punkt 08 Vedtægt om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler i Qeqqata Kommunia
Journalnr. 72.01.01.01
Baggrund
Der er ønske fra Qeqqata Kommunia og fisker og fangerforeninger om at kommunen har en
vedtægt om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.
På baggrund af §§ 11,12 og 13 i bekendtgørelsen, kan kommunen udarbejde en kommunalvedtægt
for beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.
Faktiske forhold
Hermed fremsendes forslag til kommunalvedtægt om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler i
Qeqqata Kommunia.
Vedtægten skal følges i forbindelse med fordeling af kvoter i kommunen, fangst af hvaler, samt ved
fællesfangst og fordeling af dyret (kød og mattak). Derudover skal der også udarbejdes regler for
etik ved fangst af hvaler i kommunen.
I udkastet § 3 skal der være bestemmelser for fællesfangst. Disse bestemmelser skal mest
omhandler fritidsjæger.
§ 3, stk. 3, nr. 1 bestemmes at der skal være mindst to joller ved fællesfangst, samt at der skal være
gyldigt fritidsjægerbevis.
Ved fællesfangsten skal der sikres, at der ikke overfanges.
Grundlaget for kravet om mindst to joller ved fællesfangst i vedtægten er, at der kun gives få kvoter
for fangst til fritidsjæger, eks. blev der givet en fangstdyr til fritidsjæger i 2013 i
forvaltningsområdet Maniitsoq. Fra kommunen blev det besluttet, at der skulle være mindst to joller
ved fællesfangst. Der indkom ansøgning fra 6 fællesjægere, hvorved fangstdyret blev udtrukket
blandt ansøgerne. Fra kommunen blev det besluttet, at der skal trækkes lod mellem tre fællesjæger
blandt ansøger, hvorved de skal fange fangstdyret via først til møllemetoden. Kommunen vurderer,
at der kan forventes overfangst, når der er flere om at fange en fangstdyr via først til møllemetode. I
Selvstyrets bekendtgørelse § 12, stk. 3 er der en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen skal føre
omhyggeligt opsyn af fordelingerne.
I 2013 gav forvaltningsområdet Sisimiut fritidsjægerne i kommunen tre fangstdyr i 2013. Fra
kommunen blev det ligeledes besluttet, at der skulle være mindst to joller ved fællesfangst og at
fangstdyrene skal fanges ved først til møllemetoden blandt fællesjæger.
Denne fordelingsmetode vil ligeledes være en mulighed i nærværende vedtægt.
Der er ingen krav om fællesfangst for erhvervsfanger, men er en mulighed. I vedtægtens § 2, stk. 2,
nr. 1, er der bestemmelse for at godkende alle ansøgninger om fangstdyrene (først til
møllemetoden).
I § 4, stk. 1, nr. 1, vil der være bestemmelse om at ansøgeren der har fået en fangstdyr og har en
erhvervsfangerbevis, skal licenshaveren selv beslutte om fangsten skal foregår ved fællesfangst eller
alene.
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I vedtægtens § 1 blev det nævnt, at vedtægten er gældende for forvaltningsområder i Maniitsoq og
Sisimiut.
Som bilag medtages kort over forvaltningsområdernes grænser.
Vedtægtsudkastet blev udarbejdet i samarbejde med Departement for Fisker, Fangst og Landbrug
og juristafdelingen i Selvstyret. Der er fra Selvstyret meddelt til administrationen i kommunen, at
vedtægtsudkastet kan godkendes som den ser ud nu.
Der har ikke været en vedtægt for beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler i Qeqqata Kommunia,
ligeledes i daværende Sisimiut Kommunia og Maniitsoq Kommune.
Under udarbejdelse af vedtægten, blev der fremsendt høring til fisker- og fangerforeninger,
fritidsjægerforeninger og bygdebestyrelse i Qeqqata Kommunia.
Fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut skrev i deres høringssvar, at de ikke har nogen
bemærkninger til vedtægten, men er glad for at der er mulighed for fællesfangst samt at der er
påpeget hvilket udstyr der kan bruges, fx som også er et krav om ved fællesjagt af sildepisker.
Jollefisker- og fangerforeningen i Maniitsoq meddeler efter at have drøftet vedtægtsforslaget, at
foreningerne ingen indvending har mod vedtægtsforslaget.
Fisker- og fangerforening i Sisimiut meddeler administrationen, at man intet har imod
vedtægtsforslaget.
Fritidsfangernes forening i Sisimiut meddeler således i deres udtalelse:
“Vi skal herved meddele, at Fritidsfangernes forening i Sisimiut ikke kan acceptere
vedtægtsforslaget, da vi mener, at fangst med en leder ikke er tidssvarende.
I nord for os er der erfaringer med den form for fangst og da den ikke er passende bruges den ikke
længere og derfor bør man ikke i Qeqqata Kommunia bare arve det. Derfor vil vi foreslå, at i
Sisimiut benytter den traditionelle fangstmetode”.
Administrationens vurdering
I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler
§ 11, stk. 2 er det fastlagt, at fritidsfangere kan tildeles mellem 0-10 % af forvaltningsområdets
kvote på hvid- og narhvaler. På baggrund af denne bestemmelse, kan kommunen besluttet at tildele
fritidsfangerne 0-10% af kvoteandel. Hvis kommunen ønsker at bruge den bestemmelse kan dette
medtages i vedtægten. Da kvoterne kan variere fra år til år, ligesom fiskernes- og fangernes vilkår
også kan ændres fra år til år, vurderer administrationen, at det vil være bedst, at tildelingen af
fritidsfangerne sker fra år til år.
Fritidsfangerne i Sisimiut anfører i deres udtalelse, at man ikke kan acceptere vedtægtsforslaget, da
de mener, at fangst med en leder ikke er tidssvarende.
Administrationen vurderer, at der ikke er noget galt i at have leder ved fællesfangst, såfremt denne
ønskes tilføjet i vedtægten, da dette er et krav i f.m. riffelfangst af sildepisker, som man har gode
erfaringer fra i f.m. indrapportering af fangst samt ved videregivelse af oplysninger.
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Indstilling
Det indstilles, at vedtægtsforslaget godkendes som den foreligger.
Afgørelse
Bilag
1. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og
narhvaler.
2. Vedtægtsforslag om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler m/kortbilg.
3. Udtalelse fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut af 24.05.2013.
4. Udtalelse fra jollefisker- og fangerforeningen I Maniitsoq.
5. Udtalelse fra hobbyjægerforeningen I Sisimiut af 23.05.2013.

19

Qeqqata Kommunia

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2013, den 5. juni 2013

Punkt 09 Høring vedrørende overførsel af restkvote på hvid- og narhval
Journalnr. 72.01.01
Baggrund
Høring fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 17. maj 2013.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, §
3, stk. 5.
Faktiske forhold
Høringen blev sendt til fisker- og fangerforeninger i Sisimiut, Maniitsoq og bygder, samt
bygdebestyrelsen.
Restkvoten af hvid- og narhval i 2011, blev overført til 2012, hvorved restkvoten blev medtaget i
kvoten for 2012.
Hermed fremsendes til høring om tre muligheder for overførsel af restkvoten for 2012 til 2013.
Der er tre muligheder for overførsel af restkvoten fra år til år og Naalakkersuisut skal vælge hvilket
metode der skal bruges:
1. Forøgelse af antal, her skal alle restkvoter overføres til næste år, hvorved antallet øges hen
ad årene.
2. Uden forøgelse af restkvote, her skal kun restkvoten for fangståret overføres til næste år,
hvorved restkvoten for forrige år ikke opsamles.
3. Flytning af fastsat antal af dyr.
Redegørelse af mulighederne kan læses i høringsbrevet, som er vedlagt som bilag.
Fisker- og fangerforeninger i Kangaamiut, Maniitsoq og Sisimiut har indsendt besvarelse for
høringen og de har alle valgt mulighed nr. 2.
Resten har ikke indsendt besvarelse til høringen.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
På baggrund af besvarelserne vurder administrationen, at der fra kommunen foreslås mulighed nr. 2
for overførsel af restkvoter.
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Indstilling
Der indstilles, at mulighed nr. 2, Uden forøgelse af restkvote, her skal kun restkvoten for
fangståret overføres til næste år, hvorved restkvoten for forrige år ikke opsamles, foreslås.
Afgørelse
Bilag
1. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og
narhvaler.
2. Høring af 3.5.2013 fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
3. Udtalelse – Maniitsoq
4. Udtalelse - Sisimiut
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Punkt 10 KANUKOKA - delgeret møde i Ilulissat 13. – 14. juni 2013
Journalnr. 00.06.01
Baggrund
KANUKOKA afholder delegeretmøde i Ilulissat i dagene 13. – 14. juni 2013. Til delegeretmøde
har kommunerne modtaget mødemateriale inkl. Program, jf. bilag 1.
Til delegeretmøde deltager kommunalbestyrelsens udpegede delegerede medlemmer som er Aqqalu
Skifte, Siumut og Mette Sofie Lerch, Atassut. Derudover deltager borgmester Hermann Berthelsen
som medlem af bestyrelsen. Med observatørstatus deltager også Malene Ingemann, IA.
Regelgrundlag
KANUKOKA´s vedtægter af 28. oktober 2010 som senere blev stadfæstet af bestyrelsen den 13.
januar 2011.
Faktiske forhold
Bestyrelsen for KANUKOKA tager nedenstående spørgsmål til åben debat (findes på side 52 i den
danske og side 60 i den grønlandsk) som de mener er tid til at samle op og ræsonnere ud fra
følgende spørgsmål:




Hvad har kommunesammenlægningen styrket?
Hvad har kommunesammenlægningen ikke styrket?
Hvad skal man efter overgangsperioden satse på for bedre at leve op til hensigterne med
strukturreformen i den offentlige sektor, herunder kommunesammenlægningen?

Det er bestyrelsens ønske, at man på delegeretmødet den 13.-14. juni 2013 tager hul på en samlet,
åben og ærlig evaluering af den samfundsreform, der er blevet betegnet som den største i Grønland
efter hjemmestyrets indførelse i 1979.
Derudover skal der drøftes 4 medlemskommunernes dagordensforslag (side 54 – 60 i den danske og
62 – 69 i den grønlandske) der bl.a.:
5. a vedr. ændring af vedtægter omkring tidspunkt for delegeretmøde og frit for indsendelse af
forslag
5.b vedr. afholdelse af delegeret møde hvert andet år (i forhold til i dag hvor der er delegeret møde
hvert 4 år)
5. c vedr. dækning af udgifter ifm anbringelse af børn med multiple funktionsnedsættelser af andre
kommuner samt
5.d vedr. dækning af udgifter for børn og unge som sendes fra deres hjemkommune til en anden
kommune ifm deres skolegang.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at kommunalbestyrelsen bør forholde sig kan forholde sig til
bestyrelsens forslag til drøftelse af spørgsmålene om fordele og ulemper af sammenlægning samt
hvad man skal satse på fremover. Endvidere forholde sig til dagordensforslag 5. a – 5 b.
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Indstilling
Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at kommunalbestyrelsen drøfter forslagene.
Afgørelse
Bilag
1. Samlet hæfte til delegeretmøde 2013
2. Regnskaber for 2010- 2011

23

Qeqqata Kommunia

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2013, den 5. juni 2013

Punkt 11 Orientering om omlægninger på plejehjemmet Neriusaaq i Maniitsoq
Journalnr.
Baggrund
På familieudvalgets ekstraordinære møde den 21. november 2012 blev der godkendt, at der skulle
arbejdes videre med forslag til omlægninger på plejehjemmet i Maniitsoq. Dels et forslag om
forøgelse af antallet af beskyttede pladser til demente fra nuværende 8 til i alt 16 pladser. Dels et
forslag om at samle botilbud til handicappede på plejehjemmet i et egentligt boafsnit med mulighed
for i alt 8 pladser.
Forslaget har nu også været til høring på Neriusaaq blandt såvel beboere som medarbejdere.
Høringssvarene er meget positive overfor forslaget og vedlægges sagen.
I sagen fra 21. november blev også omtalt mulighederne for at ombygge alderdomshjemmet i
Kangaamiut til ældreboliger. Dette forslag forventes taget op til drøftelse i den nye
kommunalbestyrelse.
Regelgrundlag
I henhold til styrelseslovens § 43, stk. 2, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen, men
forinden skal økonomiudvalgets erklæring indhentes, ifølge styrelseslovens § 25, stk. 1, afsnit 1.
Faktiske forhold
I budgettet for Neriusaaq er budgetteret med opholdsbetaling for i alt 5 beboere under
handicapforordning. Betalingen pr. beboer udgør ca. 330.000 årligt. Det faktiske antal beboere
under handicapforordning har været skiftende, men i 2012 har der hele tiden været 5 fastboende.
Med hensyn til en evt. besparelse ved omdannelse af f.eks. et bo-afsnit (6 boliger) på Neriusaaq vil
nettobesparelsen udgøre ca. 330.000 kr., da der jo i forvejen i budgettet er forudsat betaling for 5
beboere under handicapforordning. Såfremt der er grundlag for. at flere handicappede kan få ophold
i et handicapafsnit Neriusaaq, vil der således kunne opnås en yderligere nettobesparelse på 330.000
kr. pr. beboer.
Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning fra marts 2011, kapitel 5, omhandler ældreomsorg
og angiver nogle anbefalinger. Blandt anbefalingerne er, at der udarbejdes en national plan for
ældreområdet samt udbygning af hjemmehjælp og øget brug af døgnpleje.
Betænkningen er delvist fulgt op i Naalakkersuisuts udkast til ældrestrategi for 2012 – 2015, som
blev udsendt til høring i september 2012. I strategien konkluderes bl.a., at der skal sikres
tilstrækkeligt med ældreboliger. En anden konklusion er, at ældre med demens, der ikke længere
kan bo i eget hjem, skal sikres ophold i et egnet botilbud. Specielt med hensyn til demente peges på,
at et af målene i det udredningsarbejde, der aktuelt foregår mellem sundhedsvæsnet (og hvor
Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling også er repræsenteret), er etablering af
skærmede enheder på ældreinstitutionerne.
I Neriusaaq er der aktuelt én skærmet enhed til 8 beboere. Men rent faktisk er der i alt 13 – 15
beboere, der er præget af demens. Endvidere er der flere hjemmeboende med demens, hvor der er
ønske om flytning til Neriusaaq, når der bliver mulighed herfor. Det kan altså konstateres, at der er
et stort behov for at etablere flere pladser i skærmet afsnit.
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I Familieområdet har der derfor i nogen tid været arbejdet på at undersøge, om behovet for flere
demenspladser kan kombineres med et forslag om mulighed for etablering af et egentlig
handicapafsnit med flere pladser. Dette arbejde er resulteret i det forslag, som er vedlagt som bilag
2.
Såfremt dette vedtages, kan der arbejdes hen imod følgende:
1) Etablering af 2 demensafsnit med i alt 16 pladser. Hermed vil det aktuelle behov kunne
tilgodeses, og forslaget vil være medvirkende til, at det samlede ældreområde også er bedre rustet til
de fremtidige udfordringer.
2) Etablering af et bo-afsnit til handicappede med i alt 8 pladser. Såfremt der ikke er 8
handicappede, der har behov for en bolig her, vil de ”overskydende” pladser f.eks. kunne bruges til
udbygning af antallet af fleksible pladser, hvoraf der i dag kun er 2. Og det vurderes, at behovet
herfor vil være voksende i fremtiden. De 2 aktuelle pladser er dog alligevel nu medvirkende til, at
der indtil videre i Maniitsoq i 2012 ikke har været udgifter til plejeophold ved Sundhedsvæsnet.
En gennemførelse af planen vil således resultere i, at der på Neriusaaq vil være i alt 16
demenspladser, 18 almindelige plejepladser, samt op til 8 handicappladser. Herudover minimum 2
fleksible pladser.
Demenspladser er generelt dyrere i drift end almindelige plejepladser. Der kræves bl.a. bedre
uddannelse og bedre personaledækning.
Det er dog Neriusaaqs egen vurdering, at der ved samordning af opgaverne imellem de 2 nye
demensafsnit kan opnås fordele.
De økonomiske konsekvenser skal bearbejdes nærmere med henblik på, at der i begyndelsen af
2013 fremlægges beregningerne herpå.
I arbejdsprocessen har også været fremlagt forslag til evt. omlægning af et eller flere bo-afsnit til
ældreboliger. Rent teknisk vil de enkelte boliger sandsynligvis kunne ombygges med køkkenafsnit
m.v., således at de vil kunne opfylde kravene til almindelige lejeboliger. Det er også muligt, at man
kunne få Selvstyrets godkendelse af en omlægning.
Der er også foretaget en faglig vurdering af, hvorledes et plejehjemsmiljø eventuelt ville kunne
fungere, såfremt der var to grupper af beboere med forskellig status. Konklusionen er, at det ikke er
en farbar metode til delvis omlægning af eksisterende plejehjemspladser. Det vil i praksis være
umuligt at forklare og forstå for beboere og pårørende, at nogle beboere kun har mulighed for at få
den hjælp, som hver enkelt eventuelt har fået visiteret som hjemmehjælp. – Og at eventuelle behov,
der opstår tilfældigt på daglig basis skal klares af den ældre selv eller pårørende eller andre –
Akkurat på samme måde som for andre ældre, der bor i ældreboliger.
I Naalakkersuisuts ældrestrategi peges da også på, at der skal sikres en udbygning af eksisterende
ældreinstitutioner og botilbud til ældre, der vil imødekomme den kommende efterspørgsel af
ydelser til de ældre. Samt at der bør være flere differentierede tilbud til ældre i form af plejehjem og
skærmede enheder, således at man undgår at flere ældre bor på sygehuse på grund af manglende
botilbud.
Medio 2011 blev udarbejdet et forslag til fælles visitation til plejehjem og ældreboliger i hele
Qeqqata Kommunea. Forslaget blev dog ikke sendt til politisk behandling. I forbindelse med
behandling af de samlede pladser på plejehjem/alderdomshjem er det naturligt også at se på, om
anvendelsen af alle pladser kan forbedres og effektiviseres gennem én fælles visitationsenhed.
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Endvidere foreslår familieområdet, Maniitsoq, at bevare de nuværende 5 bo enheder (21 boliger).
Lige nu er de fem bo enheder ikke fuld optaget, men der er flere ungevoksne (20-30 årige) som skal
gives mulighed for at flytte hjemmefra forældrene og bo enhederne er derfor nødvendige som
alternativ til f.eks. døgninstitutioner.
Økonomiske og administrative konsekvenser
En udvidelse af antallet af pladser til personer under handicapforordning fra de nuværende 5 til hen
imod i alt 8 pladser vil – alt andet lige – medføre, at betalingen til Neriusaaq for personer under
handicapforordning øges med ca. 330.000 kr. årligt pr. plads.
Det vil således – igen alt andet lige – medføre en tilsvarende udgift i handicapområdets budget. Det
vurderes dog, at det samlede handicapbudget er så stort – og der alligevel løbende sker så mange
ændringer i de samlede bevillinger indenfor området, at der er mulighed for også at afholde denne
udgift indenfor den samlede ramme på konto 48.
De små tekniske ændringer i bygningerne samt den første nødvendige opkvalificering af
medarbejdere m.v. vurderes at kunne gennemføres indenfor et eengangssum på 0,1 mio.
Financieringen bør kunne rummes inden for den samlede budgetramme.
Administrationens vurdering
Det er Familieområdets vurdering, at man ved en gennemførelse af forslagene 1) og 2) vil få en
bedre fremtidssikring af tilbuddene til de ældre på Neriusaaq samtidig med, at et øget antal boliger
kan reserveres til botilbud til handicappede. Og forbedringerne lever også i større grad op til nogle
af forslagene i Naalakkersuisuts ældrestrategi.
Endvidere vurderes, at der vil kunne opnås et bedre pædagogisk tilbud til de plejekrævende
handicappede, som i dag - og evt. flere i fremtiden – bor på Neriusaaq.
Familieudvalgets behandling af sagen
Familieudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. april 2013.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2013 at godkende
-

At antallet af beskyttede pladser på Neriusaaq øges fra de nuværende 8 til i alt 16 pladser.
At botilbud til handicappede på Neriusaaq samles i et egentligt boafsnit med i alt op til 8
pladser

Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering
Afgørelse
Bilag
1. Notat vedr. høringssvar fra Neriusaaq
2. Bilag til punkt 07 ekstraordinær møde 211112
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Punkt 12 Orientering om uddeling af 3 sildepiske-kvoter i forvaltningsområdet Sisimiut for
2013 til riffelfangst
Journalnr. 72.01.03.01
Baggrund
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har den 22. februar 2013 udsendt pressemeddelse
vedrørende kvoter af store hvaler for 2013.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. februar 2013 om beskyttelse og fangst af store hvaler.
Faktiske forhold
3 sildepiskerkvoter for 2012 er uddelt således: 2 sildepiskere til fiskeriforeningen i Sisimiut’s
SAAPP og SAPP’s medlemmer til 2 fællesfangst-grupper, hvor det ved lodtrækning blev afgjort,
hvem der måtte fange dem.
1 sildepisker blev tildelt fangerne i Itilleq og Sarfannguit til fællesfangst.
Tildelte 3 kvoter på sildepiskere til riffelfangst for 2012 blev ikke fanget.
Hvem der tildeles af de 3 riffelfangst kvoterne for 2013 er sendt til høring hos fisker- og
fangerforeningerne i Sisimiut, Itilleq og Sarfannguit, samt bygdebestyrelsen for Itilleq og
Sarfannguit.
SAPP foreslår i deres besvarelse, at SAPP får tildelt 1, og SAAPP 1, samt 1 til Sarfannguit og
Itilleq til lodtrækning.
SAAPP anmoder om tildeling i f.m. deres besvarelse af høringen, og man bemærker, at tildelingen
sker på baggrund af ansøgningerne.
Bygdebestyrelsen i Itilleq meddeler i deres besvarelse til høringen, at der foretages lodtrækning.
Sidste år da 1 sildepisker blev tildelt Itilleq og Sarfannguit til fællesfangst, har det alene forårsaget
stor brændstofforbrug. Denne holdning blev taget i f.m. mødet mellem fiskere- og fangere i Itilleq
og bygdebesyrelsesformanden, og at kvoten ikke tildeles til fællesfangst, men som nævnt foran
ønskes lodtrækning.
Direktionens bemærkning
Ingen yderligere bemærkning.
Administrationens vurdering
På baggrund af de indkomne besvarelser til høringen foreslår administrationen, at der tildeles SAPP
1 kvote, og 1 kvote til SAAPP, samt 1 kvote tildeles til lodtrækning mellem Itilleq- og Sarfannguit
borgere.
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Administrationens indstilling
Administrationen foreslår, at de 3 kvoter fordeles således:
1) 1 kvote tildeles SAPP
2) 1 kvote tildeles SAAPP, samt
3) 1 kvote tildeles til lodtrækning mellem Itilleq og Sarfannguit borgere.
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 3. maj 2013 på vegne af kommunalbestyrelsen, at godkende
indstillingen.
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering
Afgørelse
Bilag
1. Preessemeddelese fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har den 22.februar 2013
vedrørende kvoter af store hvaler for 2013.
2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. februar 2013 om beskyttelse og fangst af store hvaler.
3. Forslag fra Fisker- og Fangerforeningen i Sisimiut i f.m. høringen.
Fællessvar fra fisker- og fangerforeningen i Itilleq og bygdebestyrelsen i f.m. høringen.
Besvarelse fra jollefisker- og fangerforeningen i Sisimiut i f.m. høringen.
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Punkt 13 Orientering om fordeling af 3 sildepiskerkvoter v/forvaltningsområdet Maniitsoq
for 2013 til riffelfangst
Journalnr. 72.01.03.01
Baggrund
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs pressemeddelelse af 22. februar 2013 vedrørende
kvoter for 2013 af fangst af store hvaler.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. februar 2013 om bestyttelse og fangst af store hvaler.
§4 stk. 3. Til fangst af sildepisker, grønlandshval og pukkelhval udstedes licenser efter ansøgning til
kommunalbestyrelsen og efter høring af bygdebestyrelserne og den stedlige fisker- og
fangerforening. Licenser udstedes på nummererede blanketter, som Departementet for Fangst
sender til kommunalbestyrelsen.
Stk. 4. I tilfælde af, at der i en kommune er færre licenser eller tilladelser til fangst af store hvaler
end indkomne ansøgninger, foretages fordelingen efter en turnus, hvor der tages hensyn til forrige
års fangst samt ikke anvendte licenser og tilladelser.
Fællesfangst af sildepiskere
§ 12. Medlem af Naalakkersuisut for Fangst kan tillade, at der ved fællesfangst fanges et mindre
antal sildepiskere uden at anvende harpunkanon. Tilladelsen kan gives, såfremt fangsten har stor
betydning for lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkeligt frisk kød fra lokale fartøjer
med harpunkanon.
Stk. 3. Ved fordeling af licenser til fællesfangst inden for en kommune skal bygder og dernæst byer
uden fartøjer med harpunkanoner prioriteres højest.
Faktiske forhold
I 2012 blev 3 sildepiskerkvoter til riffelfangst fordelt således, Atammik til fællesfangstgruppen 2 og
Napasoq fællesfangstgruppe fik tildelt 1 kvote hver. Restblivende 1 kvote blev tildelt til
lodtrækning mellem fællesfangstgruppen 3 i Kangaamiut og fællesfangstgruppe 3 i Maniitsoq, og
ved lodtrækningen blev fællesfangstgruppe 3 i Maniitsoq trukket og fik dermed tildelt kvoten.
Alle 3 kvoter blev fanget.
Da der den 3. september 2012 genfordeles fra Departementet, fik Qeqqata Kommunia 2 kvoter
tildelt. Da kommunen fordelte kvoterne, fik fællesfangstgruppe 3 i Kangaamiut tildelt 1 kvote. Ved
lodtrækning af den restblivende 1 kvote mellem fællesfangstgrupperne i Atammik, Napasoq og Maniitsoq, blev fællesfangstgruppe 1 i Maniitsoq udtrukket og dermed tildelt kvoten.
Ud af disse kvoter, sank fællesfangstkvote fangsten for gruppe 3 i Kangaamiut.
Fællesfangstgruppen 1 i Maniitsoq fik ikke fanget deres kvote grundet vejrligheden i løbet af
vinteren.
Da de 3 riffelfangstkvoter for 2013 skulle fordeles, blev der rettet høringshenvendelse til fisker- og
fangerforeningerne i Maniitsoq, Atammik, Napasoq og Kangaamiut, samt bygdebestyrelserne.
Fisker- og fangerforeningen i Napasoq foreslog i deres besvarelse, at fællesfangstgruppen i
Napasoq, i Atammik samt Kangaamiut fik tildelt kvote.
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Fisker- og fangerforeningen i Atammik foreslog, at fællesfangstgruppen i Atammik og Napasoq får
tildelt kvote. At man i Kangamiut og Maniitsoq fokuseres der på harpunfangst, og at man der
udpeger 1 fællesfangst gruppe. I den forbindelse skal Administrationen oplyse, at der findes 2
kuttere i Maniitsoq med harpun, og 3 kuttere i Kangaamit.
Da bestyrelsen for Fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut holdt deres møde den 6. maj 2013
blev det foreslået, at fordelingen sker som 2012 fordelingen, dvs. at tildele Atammik og Napasoq
hver 1 kvote, og at den restblivende trækkes lod om mellem Kangaamiut og Maniitsoq.
Begrundelsen for denne forslag er, at denne form for tildeling modtages med respekt fra fangernes
side, medens tildeling til fri fællesfangst afstedkommer utilfredshed og dermed beklagelser, hvorfor
vi håber på forståelse.
Jollefisker- og fangerforeningen i Maniitsoq udtaler i deres besvarelse følgende:
Grundet indhandlingsmangel i Maniitsoq fra august 2012, er jollefiskerne i Maniitsoq økonomisk
ramt hårdt. Når man ser bort fra rogn er der ingen andre indhandlingsmuligheder, ligesom fabrikken
er lukket.
Derfor ønsker og håber de på, at få tildelt 1 sildepiskerkvote.
Bygdebestyrelsen i Kangaamiut forslår i deres besvarelse, at den næste gruppe i Kangaamiut og
Maniitsoq trækker lod om 1 kvote.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkning.
Administrationen vurderer
Atammik og Napasoq:
På baggrund af bestemmelsen i § 12, stk 3 i bekendtgørelsen om beskyttelse og fangst af store
hvaler, indstiller administrationen at bygder hvor der ikke findes harpuner Atammik og Napasoq får
tildelt kvote.
Maniitsoq og Kangaamiut:
Da der i løbet af foråret i 2012 blev fordelt, fik fællesfangtsgruppen i Kangaamiut ingen kvote
tildelt, og da Kangaamiormiut ved gentildelingen om efteråret fik 1 kvote mistede de den. Derfor
fik jollefiskere fra Kangaamiut ingen sildepiskerfangst i 2012.
Fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut og bygdebesyrelsen i Kangaamiut ønsker, at kommunen
ved tildeling i 2013 benytter lodtræknings metoden.
Jollefisker- og fangerforeningen i Maniitsoq begrunder deres ønske om tildeling, at de igennem
længere tid ikke haft mulighed for indhandling. På baggrund af besvarelserne i f.m. høringen,
indstiller administrationen at der for den resterende 1 kvote foretages lodtrækning mellem de næste
fællesfangstgrupper i Maniitsoq og Kangaamiut.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at de 3 kvoter fordeles såeledes:
1) At 1 kvote tildeles gruppe 1 i Atammik.
2) At 1 kvote tildeles fællesfangstgruppe i Napasoq, og
3) At de for 1 kvote trækkes der lod om mellem den næste gruppe i Kangaamiut og Maniitsoq.
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Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 8. maj 2013 på vegne af kommunalbestyrelsen, at godkende
indstillingen.
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering
Afgørelse
Bilag
1. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs pressemeddelelse vedrørende kvoter for 2013
af fangst af store hvaler.
2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. februar 2013 om beskyttelse og fangst af store hvaler.
3. Besvarelse af høring fra Fisker- og fangerforeningen i Napasoq.
Besvarelse af høring fra Fisker- og fangerforeningen i Atammik.
Besvarelse af høring fra Fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut.
Besvarelse af høring fra jollefisker- og fangerforeningen i Maniitsoq.
Besvarelse af høring fra Fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut.
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Punkt 14 Orientering om kvotefordeling af pukkelhvaler for 2013 i Qeqqata Kommunia
Journalnr. 72.01.01.01
Baggrund
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrugs pressemeddelelse den 22. februar 2013 om
kvotefordeling af pukkelhvaler for 2013
Kvote for pukkelhvaler i Qeqqata Kommunia er på 3 dyr.
Retningsgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. februar 2013 om beskyttelse og fangst af store hvaler
§ 4. Kommunalbestyrelsen udsteder inden for den af Naalakkersuisut fastsatte kvote en generel
tilladelse, som giver indehaveren adgang til med et navngivet eller nærmere specificeret fartøj at
fange finhvaler, jf. § 14.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udsteder inden for den af Naalakkersuisut fastsatte kvote
nummererede licenser, som giver licenshaveren adgang til med et navngivet eller nærmere
specificeret fartøj at fange 1 sildepisker, jf. § 10, 1 grønlandshval, jf. § 17 og 1 pukkelhval, jf. § 20
for hvert licensnummer.
Stk. 3. Til fangst af sildepisker, grønlandshval og pukkelhval udstedes licenser efter ansøgning til
kommunalbestyrelsen og efter høring af bygdebestyrelserne og den stedlige fisker- og
fangerforening. Licenser udstedes på nummererede blanketter, som Departementet for
Fangst sender til kommunalbestyrelsen.
Stk. 4. I tilfælde af, at der i en kommune er færre licenser eller tilladelser til fangst af store hvaler
end indkomne ansøgninger, foretages fordelingen efter en turnus, hvor der tages hensyn til forrige
års fangst samt ikke anvendte licenser og tilladelser.
Jf. § 21 stk. 1 Ved fangst af pukkelhvaler er det tilladt at benytte følgende former for fartøjer:
1) 1 fartøj på mindst 11,0 meter længde over alt (l.o.a.)
2) Mindst 2 fartøjer på hver mindst 9,2 meter længde over alt (l.o.a.) pr. pukkelhval.
Faktiske forhold
Kvotefordeling af 3 dyr for 2010 i Kommunen:
Forvaltningsområdet Sisimiut 2 kvoter
Forvaltningsområdet Maniitsoq 1 kvote
Kvotefordeling af 3 dyr for 2011:
Forvaltningsområdet Sisimiut 2 kvoter
Forvaltningsområdet Maniitsoq 1 kvote
Kvotefordeling af 3 dyr for 2012:
Forvaltningsområdet Maniitsoq 2
Forvaltningsområdet Sisimiut 1.
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Kvote af 2 fangst for 2012 til forvaltningsområdet Maniitsoq, er tildelt til visse kuttere:
1 kvote til fællesfangere Nathan Josefsen (Maniitsoq) og Kristoffer Jessen (Maniitsoq)
1 kvote til fællesfangere Jens Meeraq Lyberth (Kangaamiut) og Nathan Josefsen (Maniitsoq)
Kvotetildeling af 1 fangst i forvaltningsområdet Sisimiut:
”Angajunngua og “Eli Fontaine”, har mistet fangsten / gået til bunds.
Mht. høring om kvotefordeling af 3 pukkelhvaler for 2013 til Fisker-og Fangerforeningsmedlemmer
med harpunkanon kuttere, har foreningerne forslået kvotefordelingen således:
Bemærkninger fra Fisker- og fangerforeningen (KAPP) i Kangaamiut:
Der er fra foreningens side ingen forhindring for uddeling af 2 kvoter til forvaltningsområdet
Sisimiut, og 1 til forvaltningsområdet Maniitsoq. To kuttere ”Inungasoq” og ”Ane-Marie” der er på
hver mindst 9,2 meter, er som fællesgruppe meget interesseret kvoten, som fra KAPP er ønsket som
prioritet, men er også åbent over for lodtrækning. KAPP vurdere kvotefordeling efter turnus er
væsentligt, og at gentagen anses vigtigt, idet det grundlæggende er mere ligeligt. Forslag om
kvotefordeling indeværende år, 2 fangst til forvaltningsområdet Sisimiut og 1 fangst til
forvaltningsområdet Maniitsoq.
Fisker-og Fangerforening (MAPP) i Maniitsoq foreslår kvotefordelingen således:
Der er fra foreningens side ingen hindring for, at der år efter år uddeles 2 kvoter til
forvaltningsområdet Sisimiut og forvaltningsområdet Maniitsoq uddeles 2 kvote efter en turnus.
Mindre kuttere på (30-31 fod) har fra i år fået tilladelse til at fange pukkelhval, hvorfor man mener,
der ikke er hindring for at uddeling af 1 til forvaltningsområdet Maniitsoq, hvis der til mindre
kuttere i Kangaamiut udstedes tilladelse til fællesfangst i år. I tilfælde af, at den ikke fanges i år, så
er man i Maniitsoq interesseret i at blive inkluderet.
Fisker- og fangerforeningen i Sisimiut (SAPP) har foreslået, at der til Sisimiut uddeles 2 ud af de 3
kvoter.
Afgørelse af uddeling af kvote efter lodtrækning ønskes fra hvalfangerne i Sisimiut.
Bygdebestyrelsen:
Bygdebestyrelsen i Kangaamiut foreslår fordeling efter en turnus følges: Til forvaltningsområdet
Sisimiut 2 kvoter, til forvaltningsområdet Maniitsoq 1. DE fremkom dog med i skrivelsen, at de
også kan foreslå 2 kvoter til forvaltningsområdet Maniitsoq og 1 til forvaltningsområdet Sisimiut.
Som indstilles til afgørelse for Kommunalbestyrelsen.
Økonomiske og administrationskonsekvenser
Ingen bemærkninger
Administrationens vurdering
Kvotefordeling på 3 pukkelhvaler menes for få, og på baggrund af høringssvar fra Fisker-og
Fangerforeninger og Bygdebestyrelsen vurderes det fra administrationen, at Kommunens
kvotefordeling til de to forvaltningsområder bør afgøres ved årlig fordeling efter turnus.
Dette er som nævnt også ønsket fra Fisker-og fangerforeninger og bygdebestyrelsen.
Ud fra 3 kvoter for 2012, er der til forvaltningsområdet Maniitsoq uddelt 2 kvoter, og til
forvaltningsområdet Sisimiut 1 kvote.
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Administrationens indstilling
Kvotefordeling af 3 pukkelhvaler for 2013 til Qeqqata Kommunia uddeles således:
At der til forvaltningsområdet Sisimiut uddeles 2.
At der ved lodtrækning afgøres hvem der tildeles licens.
Til forvaltningsområde Maniitsoq 1.
At der til fællesgruppefangere, GR 7-138 ”Inungasoq” og GR 7-248 ”Ane-Marie” hjemmehørende i
Kangaamiut tildeles licens.
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 10. maj 2013 på vegne af kommunalbestyrelsen, at godkende
indstillingen.
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering
Afgørelse
Bilag
1. Pressemeddelelse af den 22. februar 2013 vedr. kvotefordeling fra Departementet for Fiskeri,
Fangst og Landbrug.
2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4, 7. februar 2013 om beskyttelse af fangst og store hvaler.
3. Høringssvar fra SAPP
Høringssvar fra Fisker-og fangerforeningen i Maniitsoq. Bilag 4A og 4B
Høringssvar fra Fisker-og fangerforeningen i Kangaamiut.
Bemærkninger fra bygdebestyrelsen i Kangaamiut.
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Punkt 15 Forslag til ændring af vedtægt for styrelsen af kommunale anliggender i Qeqqata
Kommunia
Journalnr. 01.00.01
Baggrund
Den ny koalition af nyvalgt kommunalbestyrelse har indgået indbyrdes aftale om at ændre
styrelsesvedtægt med tilføjelse af et nyt ny udvalg vedr. levende resurser der skal behandle alle
områder der har med erhvervet fangst og fiskeri at gøre.
I henhold til styrelseslovens §, stk. 2 skal forslag til ny styrelsesvedtægt eller ændringen af denne
undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 14 dages mellemrum.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse (styrelseslov)
Faktiske forhold
Udvalg i henhold til nuværende styrelsesvedtægt er
1. Økonomiudvalg, styrelseslov § 24, stk. 1, borgmester er formand for udvalget
2. Teknik- og miljøudvalg, har 5 medlemmer.
3. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg, har 5 medlemmer.
4. Familieudvalg, har 5 medlemmer.
5. Uddannelses-, kultur- og fritidsudvalg, har 5 medlemmer.
6. Råstof- og infrastrukturudvalg, har 5 medlemmer.
Ved tilføjelse af nyt udvalg, levende resurseudvalg, der kommer til at behandle alt vedr. erhvervet fangst
og fiskeri er modstykke til Råstof- og infrastrukturudvalg der behandler ikke levende resurser, placeres
udvalget organisatorisk under direktion hvor kommunaldirektøren bliver administrativt ansvarlig for
udvalget. Den daglige sekretariatsfunktion ydes af direktionssekretariat.
Hovedopgaverne for udvalget for Levende resurser bliver alt vedr. fangst og fiskeri, inkl. eks. drivjagt
på moskusokser. Udarbejdelse af vedtægter vedr. fangst og fiskeri, fordeling af kvoter til hvaler, inkl.
Nar- og hvidhvaler. Besvarelse af høringer vedr. fangst og fiskeri m.v. Udvalget administrerer ingen
driftskonti.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I forhold til økonomiske konsekvenser, vil udvalgsformændenes vederlag bliver mindre da
vederlagsstørrelsen deles mellem alle udvalgsformændene.
I forhold til administrative konsekvenser, bliver administrationen arbejdsmæssigt belastet yderligere
da det er administrativt tungt at service et udvalg, både ved udarbejdelse af dagsorden, koordinering
af udvalgsmøder samt indkaldelse af udvalget til møder.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
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Administrationens vurdering
Under Teknik og Miljøudvalgets (TMU) ansvarskonto 2 fremgår der levende resurser, der dog vedr.
hunde og katte. Denne konto forbliver under TMU ansvarsområde.
Kommunalbestyrelsens behandling af sagen
kommunalbestyrelsen har første behandlet sagen på sit konstituerende møde den 1. maj 2013.
Udkast til styrelsesvedtægten blev godkendt i sin nuværende form og fremsendes til 2. behandling.
Indstilling
Adminsitrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende styrelsesvedtægt i sin nuværende
form.
Afgørelse
Bilag
1. udkast til styrelsesvedtægt for Qeqqata Kommunia

Punkt 16 Eventuelt
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