Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 03/2014, den 5. juni 2014
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Mødet foregik i kommunalbestyrelsens mødesal i Maniitsoq og startede kl. 8:30
Deltagere:
Atassut
Tønnes Kreutzmann, Kangaamiut
Mette Sofie Lerch, Sisimiut
Bitten Heilmann, Maniitsoq
Inuit Ataqatigiit
Agathe Fontain, Sisimiut – har meddelt at hun kommer lidt senere
Malene Ingemann, Sisimiut
Siumut
Hermann Berthelsen, Sisimiut
Gedion Lyberth, Maniitsoq
Alfred Olsen, Sisimiut – Som stedfortræder for Evelyn Frederiksen.
Aqqalu Skifte, Maniitsoq
Hans Frederik Olsen, Sisimiut
Marius Olsen, Sisimiut
Jakob Olsen, Sisimiut
Karl Lyberth, Maniitsoq
Klaus R. Berthelsen, Maniitsoq
Jan Boller, Maniitsoq
Fraværende med afbud:
Evelyn Frederiksen (S), Sisimiut
Fraværende uden afbud:
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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden
Afgørelse
Ønske om at medtage punkt 3 i åbent møde blev afgjort ved afstemning, 5 for og 6 imod, samt 3
undlod at stemme.
Forespørgsler under Eventuelt:
Malene Ingemann: Kommunale fiskeområder
Hundepladser i Sisimiut
Alfred Olsen: Nalunnguartarfissuaq
Kommunens værksted
Handicap- og ældreboliger
Hans Frederik Olsen meddelte, at han ikke deltager under behandlingen af punkt 09, da han er
inhabil.
Dagordenen godkendt.

Punkt 02

Borgmesterens beretning

Afgørelse
Godkendt med de faldne bemærkninger.

Punkt 03

Beretninger fra udvalgsformænd

Afgørelse
Taget til efterretning med de faldne bemærknnger.
Alfred Olsen: Ønskede at registreringsmåden af arbejdssøgende drøftet i EAU.
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Punkt 04 Ansættelse af en beredskabsinspektør i Sisimiut
Journalnr. 85.00
Baggrund
I Sisimiut bor der 5.524 pr. 1. januar 2014 (Grønlands Statistik) og der bor 2.530 i Maniitsoq.
Begge steder ser bemanding på således ens med en stationsleder og en garagemester.
Dog er der dels flere indbyggere og byens størrelse langt flere opgaver i Sisimiut, hvorfor der er
behov for en beredskabsinspektør i Sisimiut, som kan tage sig mere af de lokale forhold, Sisimiut
og dertil hørende bygder, Itilleq og Sarfannguaq
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger
Faktiske forhold
I medfør af Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brandog eksplosionsforebyggende foranstaltninger skal kommunen dog ansætte en beredskabschef og 2
indsatsleder til at assistere beredskabschefen.
Stillingen som beredskabschef er en fuldtidsstilling i sig selv, det samme gør sig gældende stationsleder for Sisimiut og dertil hørende bygder, som pt. er besat af samme person, beredskabschefen.
Samtidig tager beredskabschefen sig af brandteknisk byggesagsbehandling af byggesager i Sisimiut
samt tager sig af brandsyn i Sisimiut og bygder.
Derfor besidder beredskabschefen to fuldtidsstillinger og har hele administrationen af Sisimiut
Brandvæsen.
Beredskabsinspektøren ville assistere beredskabschefen med administrative opgaver, som vedr.
Sisimiut og bygderne.
Beredskabsinspektøren i Sisimiut er uddannet automekaniker, hvorfor han ligeledes ville kunne tage
af reparation og vedligeholdelse af vognparken, hvor vi i dag bruger mange penge på reparationer i
autoværksted
Bæredygtige konsekvenser
Ved ansættelse af en beredskabsinspektør til at assistere beredskabschefen, ville det frigøre ressourcer fra beredskabschefen, og derved få mulighed for at til at arbejde mere proaktivt med fremadrettet udvikling af Qeqqata Kommunia Qatserisartut og det forebyggende arbejde med brandteknisk
byggesagsbehandling og brandsyn.
Ligeledes ville det tilføre station Sisimiut og bygder, som mere proaktivt ville kunne tilbyde
virksomheder og institutioner kursus i primært elementær brandbekæmpelse og på sigt kunne
tilbyde institutioner udformning af beredskabsmapper, og derved give det forebyggende arbejde et
løft i den rigtige retning.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Ansættelse ved medføre øgede lønudgifter på ca. tkr. 300, som kræver tillægsbevilling. På den
anden side ville der blive besparelser ved at ansætte en uddannet automekaniker til reparationer og
vedligeholdelse, da reparationer og vedligeholdelser ofte betyder betydelige omkostninger til
dækning af svendetimer hos autoværkstedet.
Alternativt kunne man kombinere det som beredskabsinspektør/garagemester, på samme måde som
i Maniitsoq. Derved ville vi opsige vores garagemester, og på den måde dække ca. 2/3 af løn fra den
konto.
Administrative konsekvenser set med vores øjne, ville beredskabsinspektøren kunne overtage
daglige administrative opgaver, så som kontering og attestering af regninger, som vedr. Sisimiut og
bygderne.
Administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia ville være udformning af stillingsopslag,
annoncering af stillingen og ansættelse af beredskabsinspektør, hvilket kunne gøres lokalt på intranettet, da vi har en kvalificeret beredskabsinspektør i forvejen.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger
Administrationens vurdering
Administrationens indstilling
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning
Beredskabskommissionens behandling af sagen
Beredskabskommissionen sender sagen videre med anbefaling til Teknik- og Miljøudvalget,
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. maj 2014 godkendt indstillingen.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har på sit møde den 20. maj 2014 godkendt indstillingen.
Indstilling
Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at der omplaceres 100.000 kr. fra beredskabets fælleskonto 25-01-00-25-99 til Sisimiut månedsløn
25-01-10-01-10 i budget 2014 og overslagsårene
at garagemesterstillingen i Sisimiut opgraderes til kombineret beredskabsinspektør/garagemester
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
Ingen
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Punkt 05 Ny model for udligning og rammer for bloktilskud
Journalnr.
Baggrund
Naalakkersuisut og kommunerne er i den politiske koordinationsgruppe blevet enige om bedre
samarbejde omkring den offentlige økonomiske styring af økonomien. I 2013 indebar det bl.a.
udarbejdelsen af Hvidbogen og et større fokus på lighed mellem kommunerne via en omfordeling
fra Kommuneqarfik Sermersooq til Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia.
Ultimo december 2013 igangsatte den politiske koordinationsgruppe et embedsmandsarbejde
omkring en ny model for udligning og rammer for bloktilskud. Arbejdet har været ledt af en
administrativ styregruppe med embedsmænd fra selvstyret, kommunerne og Kanukoka. BDO har
været proceskonsulenter og sammenskrevet inputtene.
Den administrative styregruppe afleverede sit arbejde til den politiske koordinationsgruppe
umiddelbart før sidstnævntes møde i Ilulissat d. 25. maj 2014. Den politiske koordinationsgruppe
besluttede at give kommunerne tid til at behandle sagen politisk, inden sagen tages op på næste
politiske koordinationsgruppemøde d. 11. august 2014.
Regelgrundlag
XXX
Faktiske forhold
Den hidtidige udlignings- og bloktilskudsmodel har været kendetegnet ved at være ugennemsigtig,
unuanceret og matematisk i ubalance. Det har gjort, at uligheden er vokset betydeligt over de senere
år, og givet meget forskellige kommunale serviceniveauer. Selvstyrets prioritering af hovedstaden i
Finanslovenes anlægsbudget har yderligere forværret situationen og gjort uligheden endnu større.
En ny model gør bl.a. op med den fælleskommunale skat, som er et levn fra fortiden. Samtidig
baserer modellen sig på DUT princippet. DUT-princippet indebærer, at når Selvstyret gennemfører
regelændringer af bindende karakter for kommunerne, skal det kommunale bloktilskud justeres
svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne under ét.
Kommunerne har ikke været enige om én model, så både vedrørende, hvad der skal ind i modellen
og hvad der skal ud af modeller foreligger der to muligheder.
I forhold til, hvad der skal ind i modellen er de to muligheder om selvstyregenerede skatter skal
indgå i modellen eller ej (afsnit 7.1 og 7.2 benævnt scenarie 1 og scenarie 2)
I forhold til, hvad der skal ud af modellen er de to muligheder, at demografi enten tæller 80% eller
50%, og dermed at de sociale/strukturelle paratmetre tilsammen tæller 20% og 50%.
Det giver 4 overordnede modeller, der præsenteret bagerst i notatet:
Ud af model / Ind i model
Scenarie 1
Scenarie 2
Demografi 80%
Tabel 33
Tabel 35
Demografi 50%
Tabel 34
Tabel 36
Bæredygtige konsekvenser
Det er ikke bæredygtigt, at et samfund har så stor ulighed og prioriterer landets ressourcer i den by,
hvor det danske bloktilskud modtages – og ikke de steder, hvor der er
erhvervsudviklingspotentialer. Det er ekstrem vigtigt med større lighed for landets udvikling.
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Modellen kan udvikles i mere bæredygtig retning ved fx at underopdele de demografiske parametre
mere, så de aldersgrupperinger, der giver kommunerne store udgifter tæller mere i lighed med den
danske bloktilskudsmodel. Fx er udgifter til 90 årig betydeligt højere end til en 65 årig i såvel den
grønlandske kommunale virkelig som i den danske udligningsmodel. Det nuværende forslag
opererer med ens kommunal udgift for alle over 65 år (se tabel 17 i bilag 1/BDO notat
sammenlignet med udklip fra den danske model i bilag 2)
Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreløbige beregninger viser, at Qeqqata Kommunia vil blive ramt økonomisk uanset hvilken
model, der vælges. Der er imidlertid en vis usikkerhed omkring beregningerne, og en række
konsekvensberegninger skal rode bod på dette i den kommende tid. Dog er konsekvenserne i de
nuværende beregninger og højest sandsynlig i de endelige beregninger mere beskedne for Qeqqata
Kommunia end for de andre kommuner.
Qeqqata Kommunia har været begunstiget af særligt bloktilskud til kloakrenovering i
Kangerlussuaq i perioden 2010-2014. Dette ophører i år, men det kunne principielt have været
håndteret med en anlægsbevilling til Qeqqata Kommunia over Finanslovens anlægsbudget i stedet
for via bloktilskuddet. Samtidigt har Qeqqata Kommunia været begunstiget af særlige
bloktilskudsaftaler omkring PPR og handicapområdet, hvilket ophører med DUT-princippet i den
nye model.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at en ny model baseret på input i modellen fra
selvstyregenererede skatter og output fra modellen med fordeling på demografi og
sociale/strukturelle parametre på ca. 50/50 er meget fornuftig og bør indføres hurtigst muligt. Det
vil som udgangspunkt være tabel 36 i notatet.
Det er imidlertid også administrationens vurdering, at modellen bør finpudses og udvikles på en
række områder:
1. Det bør være personskatten fra alle selvstyregenerede virksomheder og ikke kun de
virksomheder, der har mere end 50 ansatte.
2. Personskatten fra Statens arbejdspladser bør også udlignes
3. Effekten af en kommunal skattestigning pr borger bør være nogenlunde den samme for alle
kommuner
4. De demografiske parametre skal underopdeles yderligere i årsgrupperinger, så de er i større
overensstemmelse med de kommunale udgifter
5. De sociale/strukturelle parametre skal ligeledes udvikles, så de i højere grad baserer sig på
objektive data
6. De sociale/strukturelle parametre bør baseres på flere parametre end de nuværende 4 parametre,
så modellen ikke er følsom overfor ændringer i en enkelt parameter
Det er i øvrigt administrationens vurdering, at Kommuneqarfik Sermersooq har været yderst
usamarbejdsvillig. Kommuneqarfik Sermersooq har således refereret ukollegialt fra
embedsmandsgruppens arbejde med politiske udmeldinger i landets medier.
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Kommuneqarfik Sermersooq har siddet med til forhandlingerne og i tæt samarbejde med Selvstyrets
repræsentanter fået indført flere synspunkter til fordel for hovedstadskommunen,
- fx indeholder 2 af notatets 4 konkrete modeller ingen særlig udligning af selvstyregenerede
skatter til trods for at 3 ud af 4 kommuner anbefaler dette
- fx indeholder 2 af notatets 4 konkrete modeller en høj demografifaktor til trods for at 3 ud af
4 kommuner anbefaler en lav demografifaktor
- fx lavere procentvise udgifter som følge af demografi i ny model sammenlignet med den
gamle model (se tabel 16)
- fx indgår Selvstyrets betaling for kulturinstitutioner i hovedstaden ikke i den nye model, selv
om det tidligere lå til grund for det lavere bloktilskud til Nuuk
- fx indgår ovenstående 6 forbedringer af modellen ikke for nuværende
Alligevel ender det med en mindretalsudtalelse, hvor der indledes med at ”Sermersooq’s
repræsentant er ikke blevet hørt”. Det er groft manipulerende.
Indstilling
Administrationen indstiller til, at borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget godkender og
indstiller til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, at den politiske koordinationsgruppe
meddeles
at en ny model for udligning og rammer for bloktilskud bør baseres på udligning af
selvstyregenerede indkomster og en fordeling mellem demografi og sociale/strukturelle parametre
på ca. 50/50 svarende til tabel 36 i notatet
at den ny model bør indføres fra 2015 af
at modellen finpudses og udvikles på ovenstående 6 områder
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. BDO’s notat ”Overvejelser omkring ny model for udligning og rammer for bloktilskud af 20.
maj 2014”
2. Oversigt over enhedsbeløb i opgørelsen af aldersbestemte udgiftsbehov i landsudligningen og
oversigt over socioøkonomiske udgiftsbehovskriterier og vægte i landsudligningen
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Punkt 06 Høring vedr. Fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser 2014 og 2015
vinter
Journalnr. 72.00
Baggrund
Departementet for Fisker, Fangst og Landbrug har i den 8. maj 2014 sendt høring vedr. sommer og
efterårsjagt for 2014 og vinterjagt for 2015, samt licens til fangsten.
Moskusokser
Sisimiut bestanden
Forvaltningsområde

Kvote

Sisimiut

Trofæ-kvote

Fangstperiode

Efterår: 300 (300) Erhvervs- og fritidsjagt: 1. juli - 30. september
Vinter: 390 (390) Erhvervs- og fritidsjagt vinter: 10. jan. - 10. marts
Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. okt.
Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april.

Maniitsoq bestanden
Forvaltningsområde

Kvote

Trofæ-kvote

Fangstperiode - Jagtområde 1

100 (100)

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. okt.
Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april.

Forvaltningsområde

Kvote

Trofæ-kvote

Fangstperiode - Jagtområde 2

300 (300)

Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. okt.
Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april.

Forvaltningsområde

Kvote

Trofæ-kvote

Fangstperiode - Jagtområde 3

Alle forvaltningsområder

Åben

100 (100)

Erhvervs- og fritidsjagt: 1. juli - 30. september
Erhvervs- og fritidsjagt vinter: 10. jan. - 10. marts
Betalingsjagt sommer og efterår: 1. juli - 15. okt.
Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april.

Som tillæg sendes hermed start for erhvervsfangst på rensdyr den 1. august og start for fritidsjagt på
rensdyr den 8. august 2014 i høring. Baggrunden for dette forslag er, at Naalakkersuisut tænker på
erhvervsfangernes indkomstmuligheder.
Rensdyr
Region

Kvote

Trofæ kvote

Fangstperioder

Maniitsoq

Åben

450 (450)

Erhvervsjagt efterår: 1. august - 15. oktober
Fritidsjagt efterår: 8. august - 15. oktober
Betalingsjagt efterår: 1. august - 15. oktober
Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Sisimiut - Kangerlussuaq

Erhvervsjagt efterår: 1. august - 15. oktober

Åben

Fritidsjagt efterår: 8. august - 15. oktober
Betalingsjagt efterår: 1. august - 31. oktober
Betalingsjagt vinter: 11. marts - 11. april

Høringsfristen er: 13. juni 2014.
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Jagtområder 1, 2 og 3 for moskusokse syd for Kangerlussuaq i forvaltningsområdet Maniitsoq

Regelgrundlag
1. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr
2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser
§ 4, Stk. 2. Fangstperioderne i stk. 1 kan kun fastsættes inden for perioden 1. august til 15.
§ 13, Stk. 3:” Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 2 kan Naalakkersuisoq for Fangst fastsætte en
fangst-periode for betalingsjagt på tyre året rundt.”.
Faktiske forhold
Moskusokse:
Vigtigste ændringsforslag i.fm høring er følgende:
 Ændringer på jagtområder 1 og 2 (se kortbilag)
o At jagten på moskusokse sommer 2014 lukkes for erhvervsfangere og fritidsjægere
o At jagten på moskusokse vinter 2015 lukkes for erhvervsfanger (jagten for
fritidsjægere er allerede lukket)
o Formålet er at der vurderes hvert år.
o Trofæjagt i området 1 og 2 skal være åbent. Begrundelsen dertil er, at resterende
moskusokse der jages i det to nævnte området for det meste er gamle moskusokser,
som man jager mest under trofæjagt.
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Ændringer for jagtområde 3:
o Forskydning af moskusjagten i jagtområdet 3 ved forvaltningsområdet Sisimiut og
forvaltningsområdet Maniitsoq en måned tidligere fra 1. juli til 30. september.
Begrundelsen er endvidere, da man på den måde forstyrrer moskusokse mindst
muligt i parringstiden. Erhvervs-og fritidsfanger samt trofæjægere har derved samme
vilkår for moskusjagt i området.
o Turist- og trofæjagtoutfittene planlægger normalt på forhånd, dermed er sommer og
vinterjagt 2014 allerede planlagt, hvorfor det bliver besværligt med at ændre
trofæjagt til 1. august 2014, men der er mulighed for at fremskynde
moskusjagtperioden for samtlige jægere til 1. juli.
o Vinterjagtperioden for moskusokse i 2015 starter d. 10. januar og slutter den. 10.
marts 2015. Tidligere er jagtperioden fra 1. januar til og med slutning af februar.

Fisker, Fanger og Landbrug Departementet har til administrationens forespørgsel svaret, at
trofæjægere årligt fanger omkring 140 dyr i Kangerlussuaq området, hvor fleste af dyrene fanges i
vinteråret.
Landskassen tjener 2000,-kr pr. moskusokse årligt.
Med udgangspunkt i de modtagne opgørelser for moskusoksefangstregistreringer fra erhvervs og
fritidsjæger, kan man ud fra tallene fra naturinstituttets se, at der i vinterjagt 2012/2013 er fanget i
alt 933 moskusokse syd for Kangerlussuaq.
Rensdyr
Til tillæg vedr. høring fra 23. maj 2014 er forslået, at rensdyrjagt for erhvervsjæger og
trofæjægere/betalende i Qeqqata Kommunia starter 1. august til og med 15. oktober.
Der blev foreslået, at rensdyrjagt for fritidsjæger starter den 8. august 2014. Baggrunden for dette
forslag er, at Naalakkersuisut tænker på erhvervsfangernes indkomstmuligheder.
Svar til administrationens høring:
Administrationen har sendt høring til fisker- og fangerforeninger, bygdebestyrelsen, og
fritidsjægerforening. Derudover har administrationen modtaget bemærkninger fra
trofæjægeroutfitters.
Fangerforeningen (KAPP) i Kangaamiut har sendt deres bemærkninger af 19.05.2014, hvori man
ikke imødekommer at rensdyrjagten starter 1. juli, med den begrundelse at rensdyrene flytter
længere ind mod land på grund af den tidligere start på moskusoksejagtsperioden, hvorfor man fra
KAPP ønsker, at rensdyr- og moskusjagten starter 1. august samtidigt i sommerperioden.
Rensdyr: i Kangaamiut er man tilfreds med at jagtperioden fra 1. august, men Kangaamiormiutter
har altid fundet det mere egnet, at jagtperioden flyttes fra 15. oktober til d. 30.september, hvorved
man så kan opnå, at rensdyrene forstyrres minimalt som muligt under parringstiden. Biologerne har
også brugt moskusoksernes parringstid som deres grundlag i deres forslag og dette er ligeså vigtigt
for rensdyrlivet. Endvidere på baggrund af at moskusjagten med firehjulet køretøjer starter fra
1.oktober, som har den forstyrrende effekt på rensdyrene, sender KAPP hermed svaret på den
seneste høring om fangstperiode af rensdyr, som anses for at være af hastende karakter.
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Man har benyttet lejligheden af medlemmernes møde den 26. maj 2014 med at drøfte
Naalakkersuisut´s forslag om, at jagtperioden for erhvervsjæger og fritidsjæger ikke starter
samtidigt. Fangerne i Kangaamiut ser ingen hindring i at jagten starter samtidigt som i dag. Man er
bekendt med, at fangerne i de større byer har ønsket dette, måske på baggrund af at fangerne sælger
deres fangst i brættet, men det er ikke noget større hindring i bygderne, idet rensdyrjagt til dels er
kulturel, som skaber en særlig samvær for både bygdeborger og familie.
Fangerne mener dog, at emnet vedr. starten på trofæjagt før rensdyrjagtsæsonen bør drøftes
yderligere, og fangerne er ligeledes bekymret for at moskusjagten starter 1. juli her i år, idet
rensdyrene allerede har flyttet sig længere ind mod landet, når rensdyrjagten påbegyndes, endvidere
har man under seminaret sidste år fået informationer vedrørende, at trofæjagten ikke er
velorganiseret og at man faktisk gør hvad der passer dem, hvorfor man bør prioritere fangernes
anmodning om handling.
Således fremkommer vi med Fisker- og Fangerforeningens mening, at de ikke ser noget hindring
for, at jagtperioden for erhvervs- og fritidsjægere starter samtidigt”.
Fisker og fanger i Maniitsoq har i deres bemærkning den 21.05-2014 skrevet:
”Fisker og fangerforeningen Maniitsoq imødekommer ikke forslaget om start af moskusokse 1.juli i
alle jagtområder. Begrundelse hertil er, at man i de seneste år kan se skudt dyr, der er efterladt af
trofæjægeroutfitters og at moskusokse i starten af august, som er jagtperioden for lokale, har
bevæget sig længere inde mod landet, hvorfor vi absolut ikke kan imødekomme forslaget. Vores
forslag er, at moskusjagten starter fra 1.august til og med 30.september. Moskusjagten om vinteren
anses ikke som en hindring”.
Atammik/Napasoq har i deres bemærkning fra 15.02-2014 skrevet, at man ikke har noget imod
forslaget om jagtperioden på rensdyr og moskusjagt. Men der er et ønske om optælling af
moskusoksebestanden fra Maniitsoqområdet til grænsen mod Kommuneqarfik Sermersooq.
Bygdebestyrelsen i Kangaamiut har i deres bemærkning den 22.05-2014 skrevet:
Efter at havde drøftet høringen vedr. forslag om start på moskusokse fra1. juli, er det besluttet at
forslaget ikke godkendes, da man ikke har noget imod med den nuværende jagtperiode fra 1.august.
I den forbindelse foreslås vurdering af trofæjægerjagt, da man nu hører ofte, at erhvervsfanger og
fritidsjæger forstyrres under jagt.
Bemærkninger fra bygdebestyrelsen i Kangaamiut vedr. start af rensdyrjagt:
”Indenfor den korte tid, er der foretaget høring omkring fangstperiode for moskusokse fra 1. juli og
nu er der en helt anden høring nu. Dette er forvirrende for os, hvorfor vi kommer med indsigelse.
Selvom vi har forstået det grundlæggende ved høringen, er der ret langt mellem Kangerlussuaq og
Kangaamiut, og ruten er ikke altid farbart i perioder, vi mener derfor, at jagtperioder fra 1.august
eller 8.august ikke er det store forskel. Når lokale borger i Kangaamiut er på rensdyrjagt, så er de
fleste i jagtområdet for at tørre kød og opholde sig i jagtområdet i lang tid. B.la. tager folk på jagt
sent i Kangerlussuaq, når rensdyr rykker sig længer ned mod kysten, hvorfor vi mener, at der ikke
er stor forskel i.fm perioden i forslaget, når man ikke lige tænker på jæger som vil tørre kød pr.1.
august”.
Fritidsjægerforeningen i Maniitsoq har i deres bemærkning den 27. mj 2014 skrevet:
”Vi mener, at jagtperioden fra 1. juli er for tidligt og at jagtperioden på rensdyr og moskusjagt bør
starte samtidigt. Vi kan forstille os, at forslaget kan have negativ påvirkning for rensdyrjægerne,
eftersom moskusoksejagten i Kangerlussuaq starter en mdr. før.
Mht. forlaget om rensdyrjagtperioden er der svaret:
Foreningen har ellers ikke noget imod forslaget. Men man skal også tænke på, at flere af
fritidsjægerne også bruger perioden fra 1. august til tørring af dyr, som gerne skal have denne
mulighed, idet det ikke anses som hindring for erhvervsfangernes indhandling.
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Vi mener ikke at der er hindring, hvis starten på moskusoksejagt er fra 1.august – 30. september,
idet erfaringerne viser, at jagtperioden er mest passende for jagten af rensdyr og moskusokse.
Jollefisker og fangerforeningen i Sisimiut (SAAPP) har i deres bemærkning skrevet en anmodning
om jagtperioden på rensdyr og moskusokse skal være fra 1. august - 15. november 2014.
I en bemærkning fra bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq fra den 20.05-2014 følgende påpegninger:
 Lukningen af moskusjagtområdet 1 og 2 er man ikke tilfreds med. Bygdebestyrelsens
forslag er, at jagtforløb for fritidsjæger i området 1 forbliver åben idet man ikke anser det
som et problem. Det man endvidere skal være opmærksom på er, at pga. dårlig havn i
Kangerlussuaq, er kun få både der ligger til, hvorved moskusoksejagten for lokale
begrænses i Kangerlussuaq markant.
 Man mener at forslaget om start på moskusoksejagt pr. 1. juli er for tidligt for kalve.
 Man mener ikke, at der er hindring for trofæjagt i området for Kangerlussuaq.

Bygdebestyrelsen i Sarfannguit/Itilleq har vedr. høring om rensdyrjagt den 27. maj 2014 disse
bemærkninger:
”Vedr. høring af rensdyrjagtperiode for 2014, er der ingen hindring for jagtperioden fra 1.august,
det samme vedr. starten på jagtperioden for fritidsjæger fra 8. august, som støttes i nuværende
stand”.
North Safari ApS i Kangerlussuaq forslår, at trofæjagten starter 1.juli, samt jagtperioden for
erhvervsfanger og fritidsjæger starter 1. august. Hvis sommerjagten på begge dyr starter samtidigt
fra 1. juli, vil dette have en negativ følger for trofæjagten. Begrundelsen for forslaget kan læses i
tillægget.
Fra Greenland Outdoors i Kangerlusuaq er man ikke imødekommende for jagtperioden fra 1. juli,
som begrundes med, at nuværende periode er til fordel for kajakroerne, og da moskusokse i kysten
er væk fra kysten pr. 1. august.
Begrundelsen for forslaget kan læses i tillægget.
Administrationens vurdering
På baggrund af Qeqqata Kommunia tidligere har fremsendt brev vedr. moskusjagten i
Kangerlussuaq til Naalakkersusut med anmodning om at alle skal have samme vilkår, samt
modtagne høringssvar vurderer administrationen, at Kommunen endnu engang skal anmode om, at
sæsonen for moskusoksejagt for alle i Kangerlussuaqområdet starter 1. august i år, og at dette skal
ligeledes være gældende for trofæjæger. Endvidere skal det kræves, at dette skal være gældende fra
i år. Hvis dette absolut ikke kan lade sig gøres i år på grund af de planlagte ture, kan jagtperioden
for trofæjagt pr. 1. juli godkendes, men at erhvervsfanger og fritidsjæger først starter 1. august.
Således kan rensdyr og moskusjagten starte samtidigt for de fleste. Dvs. at der fra 1. juli kun er
forløb af trofæjagt, således dyrelivet på den måde forstyrres mindst muligt.
At der anmodes om, at trofæjagten af moskusokse i Kangerlussuaq 1. august starter senest 2015 i
sommer sæsonen.
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Administrationen vurderer, at man ønsker at bibeholdelse rensdyrjagtperioden fra 1. august, som
man nu altid har gjort i mange år. Administrationen er bekendt med, at erhvervsfanger af rensdyr i
gennem årene har anmodet om at de prioriteres. Mht. nuværende forhold af indhandlingssteder i
Qeqqata Kommunia, vurderer administrationen, at rensdyrjagtperioden for erhvervsfanger her i
sommer starter en uge før. Begrundelsen herfor er, at man mener, at dette vil løfte op på fangernes
indtægtsmuligheder, idet frisk kød af rensdyr er mere eftertragtet.
Fra fritidsjægerne anser man ikke noget hindring for, at fangerne starter jagten noget før, som til
dels er en støtte for Qeqqata Kommunias opbakning af fisker og fanger.
Iht. bekendtgørelsen nr. 8 § 4, stk 2 om beskyttelse og jagt af mosukusokse, er der kun
bestemmelse for, at starten på moskusoksejagte for erhvervsfanger og fritidsjæger kan forløbe fra
1. august – 15. april, uden særlig bestemmelse af mulige jagtområder, men kun at trofæjægerne kan
fange tyr if. § 13, stk. 3.
Administrationene vurderer, at ændring af moskusoksejagtperioden kun kan ske ved ændring af
bekendgørelsen nr. 8.
Fritidsjægerforeningen i Kangaamiut ser ingen hindring for jagtperioden fra 1. august. Øvrige
foreninger har ikke reageret på høringen.
Indstilling
Administrationen indstiller overfor Kommunalbestyrelsen om at godkende:
1.
2.
3.
4.

At jagtperioden for trofæjæger starter 1. juli i jagtområderne 1 og 2
At jagt i jagtområderne 1 og 2 lukkes for erhvervsfanger og fritidsjæger i sommerperioden.
At jagt i jagtområderne 1 og 2 lukkes for erhvervsfanger i vinterperioden.
At jagtperioden for erhvervs- og fritidsjæger, samt trofæjæger i jagtområdet 3 åbnes 1.
august og lukkes 15 . oktober.
5. At rendyrjagtperioden for erhversfanger og trofæjæger starter 1. August 2015 og lukkes 15.
Oktober.
6. At rensdyrjagtperioden for fritidsjæger starter 8. august og lukkes 15. oktober
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Afgørelse
Indstillingen afslået.
Jagtperioden for rensdyrjagt, moskusoksejagt og trofæjagt kræves at starte for alle i perioden: 1.
august – 15. oktober.
Med hensyn til jagtområder 1 og 2 i forvaltning Maniitsoq blev det afgjort, at jagtområderne
forbliver åben for erhvervsfangere, fritidsjægere samt trofæjagt, i henhold til jagtloven.
Sagen vedrørende hvad der eventuelt kan gøres angående vinterjagt uddelegeres til Levende
Resource udvalg.
I jagtperioden 1. august – 15. oktober skal brug af motoriserede køretøjer og ATV under
moskusoksejagt, rensdyrjagt og trofæjagt på moskusokse og rensdyr være forbudt.
Med hensyn til start af jagtperioden fra 1. juli, begrundes det med, at det er for tidligt af hensyn til
kalvene.
Begrundelse for at man er imod for at jagtperioden for fritidsjægere starter 8. august er, at man
mener, at det er for tæt på skolestart, da det vil medføre at man ikke kan have børn med på
rensdyrjagten og tørring af kød som er en del den grønlandske kultur. Rejsen mellem hjembyen og
jagtområdet vil medføre yderligere udgifter på brændstof samt vil også ramme planlægning af
ferien.
Bilag
1. Høringsbrev fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug fra den 8. maj 2014 vedr.
sommer og vinterjagtperiode 2014, og jagtperiode for vinter 2015, rensdyr og moskusoksekvote.
2. Høringstillæg vedr. rensdyrjagt fra den 23.maj 2014 via e-mail.
3. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs brev til Qeqqata Kommunias Borgmester
Hermann Berthelsen fra den 19.05. 2014
4. Bemærkning fra North Safari ApS Kangerlussuaq
5. Bemærkning fra Greenland Outdoors Kangerlussuaq
6. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr
7. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og jagt af moskusokse.
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Punkt 07 Vejnavne ved hundeområde og Kaaliikassaap Aqq.
Journalnr. 23.00.01
Baggrund
Der skal tildeles vejnavne ved hundeområdet og forbindelsesvej mellem Kaaliikassaap Aqq. og
Kussangasoq. I den forbindelse har Planafdelingen indhentet forslag ved annoncering i Sivdlek’ i
februar 2014.
Regelgrundlag
Cirkulære om ajourføring og drift af CPR’s vej- og boligregister nr. 130 af 25. november 2002.
Faktiske forhold
Der mangler at blive tildelt navne på 2 veje, som fremgår af vedlagte vejkort – bilag 1. De
indkomne forslag er vedlagt som bilag 2.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger
Administrationens vurdering
Vejnavnene bør være i tråd med området, som traditionelt er opkaldt efter personer eller historiske
relationer.
Administrationens indstilling
Planafdelingen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget samt videre til Kommunalbestyrelsen for
beslutning om, hvilke vejnavne der skal gives.
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 13. maj 2014, at sagen sendes videre til
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at,
Vej 1: Vej ved hundeområdet, kaldes: Kuussuup Alanngua (Skyggeside af elven)
og at kommunalbestyrelsen vælger et at de foreslåede navne til Vej 2: Forbindelsesvej mellem
Kaaliikassaap Aqq. og Kussangasoq:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sipisaq (Passet)
Genvejen (Aqqut qaninaariniarfik)
Aqqusinertaaq (Ny vej)
Ammukajaaq (Skråningen)
Qoorunnguaq (Den lille dal)
Som beskrivelse af området
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Afgørelse
Sagen returneres til Teknik og Miljøudvalget, med indstilling om at man snakker med personer der
har kendskab til betegnelserne
Bilag
1. Vejkort
2. Liste over indkomne forslag
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Punkt 08 Flagning ved kommunekontorerne i Qeqqata Kommunia
Journalnr. 00.11
Baggrund
Administrationen fremsatte forslag til økonomiudvalget om, at flagning ved kommunekontoret på
søndage og helligdage samt flagning ved begravelser ved kommunekontoret bringes i ophør.
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. maj 2014 at sagen sendes til
kommunalbestyrelsens afgørelse.
Forslaget begrundes med, at der pr. 1.1.2012 kun er en pedel på kommunekontoret i Sisimiut efter
personalenedskæring i Direktionssekretariatet, og at pedellen har valgt ikke at have bil til rådighed
efter arbejdstiden. Kommunekontoret i Maniitsoq har altid kun haft en pedel.
Baggrunden for personalenedskæring er 5 % besparelse på driftsområdet, besluttet af
kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia på mødet den 24. februar 2011. Der blev især sparet på
normeringer på områder uden direkte borgerbetjening.
Regelgrundlag
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 11. november 2008 om flagdage.
Faktiske forhold
Økonomiudvalget i daværende Sisimiut Kommune vedtog på sit møde den. 8. februar 2000, at der
skal flages ved kommunekontoret på søndage og helligdage.
Derudover fortsatte man med at flage ved kommunekontoret i Sisimiut ved begravelser, efter
meddelelse fra præsten. Det vides ikke hvor aftalen stammer fra.
På kommunekontoret i Maniitsoq flages der kun i normal arbejdstid mandag til fredag. Udenfor
arbejdstiden, flages der kun i helligdage. Der flages ikke ved kommunekontoret ved begravelser,
undtagen begravelser vedr. mangeårige medarbejdere i kommunen og folk der har haft stor indflydelse i kommunen.
En by fra hver af de andre 3 kommuner er blevet spurgt om hvordan de flager. De har svaret:
Qaasuitsup Kommunia
På kommunkontoret i Ilullissat er der ansat 1 pedel. Der flages kun i arbejdstiden og på helligdage.
Der flages ikke ved kommunekontoret ved begravelser, undtagen begravelser vedr. ansatte.
Kommuneqarfik Sermersooq
På kommunekontoret i Nuuk er der ansat 4 betjente og 2 viceværter. Der flages i arbejdstiden, om
søndagen og på helligdage. Der flages ikke ved kommunekontoret ved begravelser.
Kommune Kujalleq
Pedellen på kommunekontoret i Qaqortoq flager ved kommunekontoret i arbejdstiden. Om søndagen, på helligdage og ved begravelser er der en (lønnet) pensionist, der flager ved kommunekontoret.
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Administrationens vurdering
I henhold til harmoniseringen af kommunens arbejdsgange bør forhold om flagning i kommunekontorene i Sisimiut og Maniitsoq være ens.
Med respekt for de ansattes hviletid og målet med fastholdelse af medarbejdere, vurderes det at
flagning på søndage og helligdage bør bringes i ophør.
Samt at flagning ved kommunekontoret ved begravelser burde ophøre, da der allerede flages ved
Kirken, Kirkegården, pågældendes arbejdsplads og hos de pårørende.
Og for at undgå forskelsbehandling af kommunens borgere i det tilfælde, at man på grund af
personalefravær og andre årsager overser meddelelser om begravelser fra præstegældet og derved
ikke flager ved kommunekontorerne.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at flagning ved kommunekontorerne i Qeqqata Kommunia kun sker i normal arbejdstid mandag til
fredag, i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse om flagdage.
at der ikke flages ved kommunekontorerne ved begravelser, da der ved begravelser allerede flages
ved Kirken/Menigheden og øvrige trosretninger.
Afgørelse
Pedelen sørger for hejsning og nedtagning af flaget i normal arbejdstid.
Ved begravelser skal kommunale ansatte, som allerede er på arbejde sørge for hejsning og
nedtagning af flaget.
På helligdage skal der findes en der kan sørge for det, eventuelt en pensionist.
Dette skal være gældende i alle byer og bygder i kommunen, for dem der har mulighed for det.
Bilag
1. Hjemmestyrets bekendtgørelse om flagdage.
2. Referat af økonomiudvalgets møde den. 20.5.2014, punkt 11.
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Punkt 09 Ansøgning om alkoholbevilling – Panikantina i Idrætshallen
Journalnr. 70.06.00
Baggrund
Panínguak´ Olsen har den 21. januar 2014, fremsendt ansøgning om alkoholbevilling til servering af
stærke og svage drikke til Panikantina i Idrætshallen. Hun oplyser at servering øl og vin er til
brugere af kantinen som skal spise og til en kold øl efter motion og til turisterne i f.m. spisning.
Hun vil gerne have de unge til at se, at man kan drikke øl og vil uden at man bliver fuld, så deres
tankegang bliver ændret.
Idrætshallens bestyrelse har den 23.5.2014 fremsendt deres anbefaling til godkendelse, med disse
betingelser: At alkoholholdige drikke ikke tages ind til selve hallen og at der ikke serveres alkohol
til fulde personer.
Regelgrundlag
Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. I
henhold til lovens kapitel 2, kræves der alkoholbevilling til salg eller udskænkning af stærke eller
svage drikke, ligesom alkoholbevilling udstedes af kommunalbestyrelsen og skal være knyttet til en
bestemt eller bestemte lokaler.
Faktiske forhold
Der er i 2005 givet afslag til servering af alkoholbevilling fra Gymnastiksalen v/ Hotel
Kangerlussuaq, da det er uhensigtsmæssigt, at der serveres alkohol, hvor der også kommer børn.
Indstilling
Sagen fremsendes til kommunalbestyrelsens afgørelse
a)
at ansøgningen ikke imødekommes, da der tidligere er givet afslag til Gymnastiksalen i
Kangerlussuaq.
Eller
b)
at der meddeles bevilling til salg af stærke og svage drikke til Panikantina i idrætshallen, gældende
for 3 år.
Afgørelse
Hans Frederik Olsen meddelte, at han ikke deltager under behandlingen af punkt 09, da han er
inhabil.
10 for a)
3 for b)
1 undlod at stemme
Ansøgningen om alkoholbevilling blev således afslået.
Bilag
1. Ansøgning fra Panínguak Olsen fra 21.1.2014
2. Brev fra Idrætshallens bestyrelsen fra 23.5.2014
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Punkt 10 Forslag til dagsordenen – Udskiftning af kranen på Aalisartut Aqqutaat i
Maniitsoq
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Siumut i Maniitsoq fremsender ved e-mail af d. 9. maj 2014
forslag om udskiftning af kranen på Aalisartut Aqqutaat i Maniisoq til drøftelse i
kommunalbestyrelsen.
Forslaget begrundes med, at det er nødvendigt, at kranen, som ikke længere er i brug og som står og
skæmmer området, udskiftes. Brug af kranen har i flere år krævet tilsyn fra en fra bådværftet.
Denne arbejdsgang har været besværlig og kan lettes hvis man kunne anskaffe en anden type kran,
som vist på vedlagte billede.
Det kan som eksempel nævnes, at der er en lignende kran i Sisimiut, som bruges flittigt til stor nytte
for borgerne.
Derfor foreslås det, at der anskaffes en mere brugervenlig kran i stedet for den der ikke længere er i
brug.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget
og at det præciseres at de politiske partier har frist til den 19. juni 2014 til at komme med
omprioriteringsforslag til budget 2015 og overslagsårene 2016-2018.
Afgørelse
13 for indstillingen
2 imod
Det blev ved afstemning godkendt af flertallet, at sagen videresendes til behandling i Teknik- og
Miljøudvalget.
Bilag
1. Brev af 9.5.2014 fra KB-medlemmer fra Siumut i Maniitsoq.
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Punkt 11 Forslag til dagsordenen – Pontonbroer i havnebassin i Sisimiut
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Frederik Olsen fremsender ved e-mail af d. 19. maj 2014
forslag om opsætning af pontonbroer i havnebassin i Sisimiut til drøftelse i kommunalbestyrelsen.
Forslaget begrundes med at at man i flere år har drøftet opsætning af pontonbroer uden at gøre
yderligere ved sagen.
På den baggrund foreslår Hans Frederik Olsen, at der foretages oprydning af havnen og
pontonbroerne, jfr. skitse vedlagt i bilaget.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget
og at det præciseres at de politiske partier har frist til den 19. juni 2014 til at komme med
omprioriteringsforslag til budget 2015 og overslagsårene 2016-2018.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Brev af 12.5.2014 fra Jakob Olsen og Hans Frederik Olsen.
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Punkt 12 Forslag til dagsordenen – Undersøgelse af etablering af kunstgræsbaner i Qeqqata
Kommunia
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Olsen fremsender ved e-mail af d. 8. maj 2014 forslag om
undersøgelse af etablering af kunstgræsbaner i Qeqqata Kommunia til drøftelse i
kommunalbestyrelsen.
Forslaget begrundes med, at Inatsisartut den 8. maj 2014 har drøftet etableringen af kunstgræsbaner.
Samt at Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling støtter op om projektet
fremover.
Jakob Olsen fremsætter i den forbindelse forslaget om undersøgelse af etablering af kunstgræsbaner
i Qeqqata Kommunia.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Uddannelses- kultur og fritidsudvalget.
og at det præciseres at de politiske partier har frist til den 19. juni 2014 til at komme med
omprioriteringsforslag til budget 2015 og overslagsårene 2016-2018.
Afgørelse
Indtillingen godkendt.
Bilag
1. Jakob Olsens brev af 8.5.2014.
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Punkt 13 Forslag til dagsordenen - Møde for forebyggelsesudvalg
Journalnr. 48.00
Baggrund
Gideon Lyberth har ved mail den 8. maj sendt forslag kommunalbestyrelsesmødet den 5. juni vedr.
møde mellem Qeqqata Kommunias forebyggelsesudvalg og forebyggelseskonsulenter.
Regelgrundlag
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2001 om lokale forebyggelsesudvalg
§ 1. Forebyggelsesudvalget består af en sundhedsfaglig repræsentant fra sygehuset/sundhedscentret,
en sundhedsfaglig repræsentant fra tandklinikken, forebyggelseskonsulenten samt en ledende
repræsentant fra folkeskolen, politiet, socialforvaltningen og kriminalforsorgen. Udvalgets
medlemmer indstilles af deres respektive myndigheder.
Stk. 2. Det bør tilstræbes, at medlemmerne besidder en interesse og viden, der er relevant for de
opgaver, der skal varetages.
Stk. 3. Forebyggelsesudvalget er i sit virke underlagt de deltagende myndigheders
beslutningskompetence.
§ 2. Forebyggelsesudvalget vælger blandt sine medlemmer en formand og en sekretær og fastsætter
selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Forebyggelsesudvalget skal som minimum afholde møde én gang i kvartalet.
Stk. 3. Den sundhedsfaglige repræsentant fra sygehuset/sundhedscentret indkalder til første møde.
§ 3. Forebyggelsesudvalget udarbejder årligt en handlingsplan for det forebyggende og
sundhedsfremmende område. Handlingsplanen indsendes hvert år inden den 1. november til
PAARISA, Postboks 1160, 3900 Nuuk.
Stk. 2. Handlingsplanen skal forelægges kommunalbestyrelsen.
Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt
sundhedsfaglige personer og psykologer vedr. forebyggelsesudvalg heraf fremgå, at
Naalakkersuisut nedsætter et forebyggelsesudvalg i hver by.
Politisk sundhedsaftale mellem Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia for periode 2009-2013.
(bilag 2)
Faktiske forhold
På baggrund af ønske fra forebyggelsesudvalget i Sisimiut holdt alle forebyggelseskonsulenter i
Qeqqata Kommunia møde i Maniitsoq i dagene 6. – 9. maj 2014 for at drøfte opgaver, koordination,
strategier og indsatser i forebyggelsesarbejdet. Det første møde siden sammenlægning. Der blev
aftalt at der skal følges op ca. hver måned fremover.
Endvidere er der igangsat planlægning af et fælles seminar for hele kommunen i efteråret 2014 for
forebyggelseskonsulenter samt 2 deltagere fra hvert forebyggelsesudvalg i byer/bygder.
Der er i dag forebyggelsesudvalg i Sisimiut og Maniitsoq

Administrationens vurdering
På administrativt plan skal seminarets indhold forberedes, hvem der skal holde oplæg, hvem og
hvor mange skal deltage, fra hvilke resultater og videre arbejde kan forventes at munde ud i, lave
tidsplan samt hvor stor udgift der forventes at være. Da der ikke er budgetteret med seminar i
kommunes budget må midlerne søges.
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Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen
at sagen sendes videre til Familieudvalgets videre behandling.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Gideon Lyberth forslag af 8. maj 2014
2. Politisk Sundhedsaftale mellem Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia for periode 2009-2013.
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Punkt 14 Forslag til dagsordenen – Seminar om socialt arbejde i Qeqqata Kommunia
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Siumut i Maniitsoq fremsender ved e-mail af d. 7. maj 2014
forslag om at der afholdes seminar om socialt arbejde i Qeqqata Kommunia til drøftelse i
kommunalbestyrelsen.
Forslaget begrundes med, at opgaver med det sociale arbejde i de senere år er blevet tungere,
hvorfor det foreslås at der afholdes et seminar om socialt arbejde for således at drøfte status på
området og i håb om at finde bedre tiltag for fremtiden.
Faktiske forhold
Direktionen oplyser, at emnet bliver indarbejdet i forbindelse med seminarer der afholdes under
kommunalbestyrelsens fysiske møde i slutningen af august 2014 i Sisimiut.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Direktionen
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Brev af 7.5.2014 fra KB-medlemmer fra Siumut i Maniitsoq.
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Punkt 15 Forslag til dagsordenen - Installering af elforsyning på bådværkstedet i Atammik
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Siumut i Maniitsoq fremsender ved e-mail af d. 6. maj 2014
forslag om ønske om installering af elforsyning på bådværkstedet i Atammik til drøftelse i
kommunalbestyrelsen.
Forslaget fremsendes på baggrund af underskriftindsamling med ønske om installering af
elforsyning på bådværkstedet i Atammik.
Faktiske forhold
Området for Teknik og Miljø oplyser, at det undersøiske forsyningskabel til værkstedet er ødelagt
og bliver lavet når isfoden er væk.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens, at sagen tages til efterretning.
Afgørelse
Indstillingen taget til orientering.
Bilag
1. Brev af 9.5.2014 fra KB-medlemmer fra Siumut i Maniitsoq.
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Punkt 16 Forslag til dagsordenen – Piste/løjpemaskine i Maniitsoq
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Siumut i Maniitsoq fremsender ved e-mail af d. 7. maj 2014
forslag om anskaffelse af piste/løjpemaskine i Maniitsoq, til drøftelse i kommunalbestyrelsen.
Forslaget begrundes med, at maskinen ikke kan repareres mere. Og såfremt der ikke anskaffes ny
maskine kommer man til at skulle bruge meget tid på præparering med snescootere.
Medlemmerne foreslår, at bevillingen til piste/lølpemaskine i Maniitsoq i 2015 overføres til 2014,
ved omplacering fra andre konti eller ved tillægsbevilling.
Faktiske forhold
Sagen om piste/løjpemaskine i Maniitsoq blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 13. maj
2014.
Sagen blev efterfølgende behandlet af Økonomiudvalget den 20. maj 2014, hvor det blev besluttet,
at sagen skal medtages på budgetseminaret i august med henblik på indarbejdelse i budget 2015
samt at der skal søges på andre typer maskiner.
Indstilling
Det indstilles at kommunalbestyrelsen, at sagen tages til efterretning.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Det skal undersøges om driften kan varetages af private, som i Sisimiut.
Bilag
1. Brev af 7.5.2014 fra KB-medlemmer fra Siumut i Maniitsoq.
2. Udskrift af økonomiudvalgets referat af mødet den 20.5.2014, punkt 06
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Punkt 17 Forespørgsel – Ungdomshuset i Maniitsoq
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Gideon Lyberth fremsender ved e-mail af d. 11. maj 2014
forespørgsel om ungdomshuset i Maniitsoq.
Som bekendt er der taget beslutning om opførelse af ungdomshuset i Maniitsoq i 2014.
Man vil i forbindelse med projektet høre, hvor langt man er nået med planlægningen og hvor
ungdomshuset skal bygges.
Faktiske forhold
Området for Teknik og Miljø og Området for Uddannelse oplyser, at
Projektet for ungdomsklub er klar til udbud. Der holdes licitation ultimo juni, endelig dato er ikke
fastlagt endnu.
Placeringen er ved Illunnguit, nedenfor efterskolen.
Placeringen af blev valgt af flest stemmer ved afstemning ved borgerhøring i vinter.
Det påregnes at opførelsen bliver færdig i juli 2015.

Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens, at sagen tages til efterretning.
Afgørelse
Indstillingen taget til orientering.
Bilag
1. Gideon Lyberths brev af 11.5.2014.
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Punkt 18 Forespørgsel – Musikskolen i Maniitsoq
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Gideon Lyberth fremsender ved e-mail af d. 11. maj 2014
forespørgsel om Musikskolen i Maniitsoq.
Som bekendt er der taget beslutning om opførelse af musikskole i Maniitsoq.
Man vil i forbindelse med projektet høre, hvor langt man er nået med planlægningen og hvornår
man går i gang med planering af arealet til musikskolen.
Faktiske forhold
Området for Uddannelse oplyser, at man er ved at drøfte fremtidig brug af gl. daginstitution Aja,
hvor Nipilersornermik ilinniarfittut (Musikskole) er nævnt blandt flere forslag.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens, at sagen tages til efterretning.
Afgørelse
Indstillingen taget til orientering.
Bilag
1. Gideon Lyberths brev af 11.5.2014.
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Punkt 19 Orientering om udvidelse af Utoqqaat Angerlarsimaffiat - Besparelsesmuligheder
for at overholde budgettet på 16 mio. kr. Sisimiut
Journalnr.
Baggrund
Qeqqata Kommunia og Selvstyret har tilsammen bevilget 16 mio. kr. til udvidelse af plejehjemmet i
Sisimiut, med bygge opstart i foråret 2014.
Da licitationen den 31. marts 2014 udviser et resultat hvor bevillingerne er overskredet med kr.
2.859.556,00, har området for teknik og miljø i Qeqqata Kommunia, udarbejdet sparmuligheder for
at overholde budgettet på kr. 16 mio., og anmoder ældreområdet om at sagen kommer i fagudvalget med anbefaling om hvad man mener der bør gøres.
Regelgrundlag
Grønlands Selvstyrets finanslov
Qeqqata Kommunias budget i årene 2014 og fremover.
Faktiske forhold
Til udarbejdelse af bygherreoplæg er nedsat byggeudvalg med repræsentanter fra Qeqqata
Kommunias Familieområde og ældreområdet, herunder afdelingsleder fra ældreafdelingen, leder af
plejehjemmet, ergoterapeut samt teknik- og miljø med 3 repræsentanter og projektledelse v.
Rambøll Grønlands A/S med 2 repræsentanter.
Udvidelsen omfatter 7 stuer, elevator, rygerum, garderobe, fryserum, maddepot og toilet.
Som nævnt er der afholdt licitation den 31. marts 2014, hvor bevillingen er overskredet som
ovenfor anført beløb på kr. 2.859.556,00.
Området for teknik- og miljø i Sisimiut har udarbejdet sparmuligheder, svarende til i alt kr.
4.457.754,00 og derfor vedlægges til disposition. Kort nævnt omfatter sparmulighederne følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Reducering af beton materialer ved elevatorskakt
Elevator erstattes af en lift
Østfløj reduceres, dvs. rygerum, garderobe, fryserum, maddepot, toilet udgår.
Værelser reduceres fra 7 til 5
Øvrige besparelser ved ændring af materialer

Pr. 06. maj 2014 er der i alt 25 der er skrevet op til ventelisten til plejehjemsplads, heraf 9 som kan
blive aktuel med akut plads.
Disse spareforslag kan vælges enkeltvis eller i kombination, dog hænger punkt 1 og 2 delvis
sammen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Hvis alle sparmulighederne anvendes vil den mulige pris for udvidelse af plejehjemmet blive kr.
14.401.799,00, dvs. Qeqqata kommunia og Selvstyret vil tilsammen spare kr. 1.598.201,00.
Sparmulighederne er udtryk for vurderinger set fra et teknisk synspunkt, og ikke i forhold til
brugerønsker og behov.
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Hvis sparmulighederne gennemføres sådan som de er udført, vil det medføre forringelse af
byggeprojektet, men også andre områder vil blive ramt, f.eks. vil ældreområdets arbejde om at
skabe flere plejehjemspladser blive forringet og forsinket, hvilket kan medføre dyre udgifter til
sundhedsvæsenet og hjemmehjælp / støttepersontimer. Derudover vil plejehjemmets driftsudgifter
stige, hvis maddepotet og fryserummet bliver sparet væk, idet plejehjemmet ellers har haft stor
forventning om plads forbedringer af mad- og frysedepoter, dermed for at kunne købe mere
mængder af proviant på engang.
Bæredygtige konsekvenser.
Hvis projektet gennemføres og ny større fryser indrettes ved koldt yderhjørne til erstatning for lille
gammel fryser, placeret midt i varm kælder, vil elforbrug til fryser mindskes.
Ved at udføre den projekterede elevator med adgang fra P-plads vil vareindbring kunne ske med
sækkevogn skånsomt for personalet, modsat i dag hvor varer må bæres ind enkeltvis gennem vindue
adgangstrappen.
Administrationens vurdering
Ældreområdet i Sisimiut har i årevis arbejdet på at forsøge at belyse de tilbud og den service, der
bliver ydet alderspensionister i Qeqqata Kommunia i Sisimiut. Man har i flere tilfælde fremkommet
med udtalelser om særlige problemstillinger, der er i ældres liv, og hvilke tiltag som kommune kan
iværksætte for at løse disse problemer. De mest bemærkelsesværdigt at pege på er hvordan ældre
bor i dag, hvilket institutioner der er i Sisimiut, og om der er rigeligt med pladser så alle ældre
borgere med behov for institutionsplads kan optages.
Ældreområdet er af den opfattelse at det er af afgørende betydning for den ældres trivsel og ikke
mindst økonomisk, at der sker kontinuerlig forebyggelse både af ældreboliger og ældreinstitutioner.
Dette er nødvendigt da det er meget vigtigt med løbende justeringer, at følge med i udviklingen, idet
der ses tydeligt en stigning af pensionister der er i en høj alder. Livsvilkårene har ændret sig, man er
blevet bedre til at behandle sygdomme, flere og flere bliver ældre, man bevæger sig til et mere
moderne samfund, men der er stadigvæk mange som har haft et hårdt og slidsomt liv, og der er
mange som har store sociale problemer pga. misbrug, hvor alvorlige sygdomme kan ændre deres
hverdag og dermed også blive en stor udgift for samfundet.
På nuværende er der 35 pladser på plejehjemmet, men der er 25 på ventelisten hvoraf mindst 9 har
mere eller mindre behov for plejehjemsplads. Sammenlignet med tidligere er der ikke stort pres nu
fra familier, der ønsker deres far / mor, bedstemor / bedstefar flyttet til plejehjemmet, men der kan
blive aktuel hvor helbredstilstanden for en eller flere kan forværres, og dermed risikerer at man er
nødt til at flytte fra sit eget hjem.
Da der endnu er lang fremtidsudsigt til at indføre døgnpleje, vil der fortsat være behov for flere
plejehjemspladser, og selvom der bliver bygget flere ældreboliger, vil der stadigvæk være mange
som vil blive prioriteret til at flytte til plejehjemmet.
Sparmulighederne vil gøre byggeriet billigere i absolut beløb men dyrere pr. m2. Det er også godt at
byggeriet bliver billigere, men konsekvenserne at gennemføre sparmulighederne kan senere hen
blive meget dyrt for kommunen. Fra administrationen ønskes helst ikke at der bliver sparet for
byggeriet, da det vil komme til at forringe byggeprojektet hvad angår faciliteterne og de antal
ønskede pladser. Ældreområdet vil derfor anbefale, at familieområdet / ældreområdet og
fagudvalget fælles fremkommer med et forslag om hvad der bør gøres.
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Tilskuddet fra Selvstyret er ikke et fast m²-tilskud til faste takster pr. m² som for ældreboligerne.
Det er et 50 %-tilskud ud fra kommunens skønnede anlægsomkostning. Kommunen fik den 16.
august 2011 tilsagn om 50 % af 16 mio. kr., der måske kan blive forhøjet af Selvstyret på baggrund
af de højere tilbudspriser fra entreprenørerne, såfremt kommunen fremsender ansøgning herom.
Alene prisstigningerne fra 2011 til i dag, er på ca. 7 % svarende til 560.000 kr. tilskudstilsagnet kan
søges med.
Administrationens indstilling
Familieområdet i Sisimiut indstiller, at familieområdet / ældreområdet og Familieudvalget fælles
fremkommer med et forslag om hvad der bør gøres.
Familieudvalgets behandling af sagen
Familieudvalget besluttede, at forslag til besparelsesmuligheder ekskl. reducering af pladser
godkendes. At der til Selvstyret søges om halvdelen af stadige mangel på 1.1 mio kr. Efter
besbarelse, og resten til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Direktionens tilføjelser
Det er direktionens opfattelse, at en henvendelse til Selvstyret er frugtesløs og blot betyder, at
gennemførelse af udvidelse udskydes yderligere. Det er umuligt at få selvstyrets accept, inden
entreprenørernes vedståelsesfrist udløber med udgangen maj måned.
Direktionen har på den baggrund efterspurgt nærmere oplysninger om byggeriet og særligt i forhold
til en harmonisering af kommunens to byplejehjem. Der er en række forskelle:
Maniitsoq opererer ikke med et decideret rygerum for beboerne, men har et udendørs rygeskur.
Sisimiut har hidtil haft et indendørs rygerum for beboerne, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at der ikke
er mekanisk udluftning i alle beboernes værelser. Det er der til gengæld i Maniitsoq.
Udvidelsesplanerne i Sisimiut indbefatter, at det nuværende rygerum inddrages, og der anlægges et
nyt placeret mere hensigtsmæssigt.
Det er direktionens opfattelse, at et rygerum for beboerne på kort sigt er nødvendigt, for at mindske
både beboernes og personalets gener ved rygning i værelser. Jo flere beboere, der ryger i
rygerrummet med mekanisk ventilation fremfor på deres værelser, jo bedre. På længere sigt bør et
indendørs rygerum udfases i takt med at den mekaniske udluftning i den gamle fløj anlægges.
Maniitsoq plejehjem blev anlagt med en lift mellem niveauerne, men på alle niveauer er der
handicapadgang. Desværre er liften ofte i stykker. I Sisimiut er der ikke handicapadgang til alle
niveauer, så elevator/lift skal bruges til at transportere varer og om nødvendigt senge med patienter
ved hospitalsindlæggelse og lignende.
Det er direktionens opfattelse, at set i lyset af problemerne med liften i Maniitsoq, bør en elevator i
Sisimiut prioriteres.
En sammenligning af forholdene for både beboerne og personalet i Sisimiut og Maniitsoq bærer
præg af, at Sisimiut er en ældre institution med forholdsvis lidt plads til beboernes fritids- og
fællesaktiviteter men også utilstrækkelige indretninger for personalet. Det sidste skal også ses i lyset
af, at antallet af beboerne er øget over flere omgange uden at personalets forhold er øget.
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Det er direktionens opfattelse, at familieudvalget indstilling om at bibeholde et maksimalt antal
værelser er helt afgørende. Det skal opfyldes. Men det er også direktionens opfattelse, at fritids- og
fællesaktivitetsområdet for beoerne og personalets forhold bør øges. Dog bør der prioriteres mere i
forhold til beboernes behov end personalets behov end hidtil. Det vil også betyde en større grad af
harmonisering imellem byerne.
En sammenligning af kvadratemeterne for personalets forhold i de to byer er foretaget her, hvor der
i et nyt forslag i sidste kolonne lægges op til at indarbejde et fritidsrum på 23 m2 ved at spare på
personalets forhold i Sisimiut.

Maniitsoq

Sisimiut nu

Sisimiut
fremtid

Sisimiut fremtid
korrigeret

Omklædning, mænd
Omklædning, kvinder
Fryserum
Kølerum

11,6
25,7
14,4
10,4

10
14
12
0

10
37
23
6

10
26
23
6

Maddepot

11,5

0

23

23

Depoter + kummefryser
Grovkøkken
Køkken + opvask

0
12,9
45,2

22
29
73

28
29
73

16
29
73

Omklædning
Fryserum og depoter
Køkkener
I alt

37,3
36,3
58,1

24
34
102

47
80
102

36
68
102

131,7

160

229

206

Direktionens indstilling
Direktionen indstiller til borgmesterens godkendelse på vegne af økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen,
at der i forhold til licitationsresultatet spares på automatiske skydedøre (pkt. 2 i bilag 1) og terrasse
(pkt. 4 i bilag 1) samt delvist på beton (pkt. 0 i bilag 1)
at garderoben på 23 m2 i den nye østfløj ændres til et fritidsrum for beboerne
at der gives tillægsbevilling på 2.370.000 kr. til udvidelse af plejehjemmet i Sisimiut på konto 7411-10-50-61
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Borgmesterens behandling af sagen
Direktionens indstilling blev godkendt af borgmesteren den 22. maj 2014.
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Indstillingen taget til orientering.
Bilag
1. Notat 30.4.2014 fra OTM om besparelsesmuligheder
2. Tegninger
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Punkt 20 Køb af bopælsattester over nettet
Journalnr. 11.20
Baggrund
Kommunerne har i samarbejde med Sullissivik.gl oprettet forskellige selvbetjeninger over nettet i
2013, hvor hensigten hermed er nemt og hurtigt selvbetjening, uden nødvendigvis at møde personligt op hos kommunekontoret. Det er nu muligt at købe en bopælsattest over nettet med Nem-id,
ligesom det nu er muligt at melde flytning.
Det kan i kommunens takstblad for 2014 ses, at en udstedelse af en bopælsattest i Qeqqata
Kommunia koster 50,00 kr.
Regelgrundlag
Iht. Anordning af 29. november 2006 (CPR-loven) § 51 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen bestemme
om der skal opkræves betaling eller om der ikke skal opkræves. Såfremt det skal opkræves, kan der
opkræves indtil 52 kr.
Faktiske forhold
I dag kan man først få udleveret en bopælsattest ved personlig henvendelse til kommunen, og efter
betaling af prisen for udstedelse ved kommunekassen. Det vil dog blive muligt at få adgang til
selvbetjening over nettet.
Qaasuitsup Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq fastholder, at det skal
være gratis at hente en bopælsattest over nettet. Idet det iht. takstbladet for Qeqqata Kommunia
koster at få udleveret en bopælsattest, skal man tage stilling til, hvorvidt det skal være gratis som de
øvrige kommuner.
Bæredygtige konsekvenser
Når personlige henvendelser bliver færre, vil sagsbehandlerne få mere tid til at løse andre administrative opgaver, hvilket således vil være bæredygtigt for de ansatte, når borgerne kan få adgang til
selvbetjening over nettet.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Selvbetjening over nettet vil lette på de administrative ansattes opgaver, da personlige henvendelser
vil blive færre.
Direktionens bemærkninger
Ingen bemærkninger.
Administrationens vurdering
Administrationen i Qeqqata Kommunia vurderer, at selvbetjeningen vil være en fordel for borgerne
og kommunen således, at man hurtigere og mindre tidskrævende kan få udstedt en bopælsattest. Det
vil for borgerne være attraktivt at kunne få adgang til selvbetjening, uanset hvor henne man er, da
det også vil blive muligt at få udleveret en bopælsattest gratis.
For de borgere, der ikke har mulighed for at få adgang til selvbetjening, vil blive betjent ved
personlig henvendelse til kommunekontoret mod betaling iht. kommunens takstblad. Beløbet vil
dække den service, borgeren får af kommunen.
Administrationen vurderer, at selvbetjening over nettet skal være gratis, ligesom de øvrige kommuner.
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Administratioenens indstilling
Administrationen indstiller, at økonomiudvalget skal indstille til Kommunalbestyrelsens godkendelse: At selvbetjening over nettet skal være gratis.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den. 20 maj 2014, at godkende administrationens
indstilling.
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 20. maj 2014 på vegne af kommunalbestyrelsen,
at selvbetjening over nettet skal være gratis.
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Indstillingen taget til orientering.
Bilag
1. CPR-loven
2. Takstblad i Qeqqata Kommunia for 2014
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Punkt 21 Eventuelt
Forespørgsler under Eventuelt:
Malene Ingemann : Kommunale fiskeområder: borgmesteren kom med en besvarelse
Hundepladser i Sisimiut: forespørgslen videresendes til Teknik og
Miljøområdets sekretariat
Alfred Olsen: Nalunnguartarfissuaq : Aqqalu Skifte kom med en besvarelse om sagen
Kommunens værksted: Aqqalu Skifte kom med en besvarelse
Handicap- og ældreboliger: Aqqalu Skifte kom med en
besvarelse, endvidere kom borgmesteren med en tilføjelse.
Agathe Fontain: Ønsker at Qeqqata Kommunia viser sig som én kommune udadtil
Mette Sofie Lerch: Indsættelse af medlemmer i udvalgene, som mangler medlemmer:
borgmesteren kom med en besvarelse

38

Qeqqata Kommunia

