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Mødet vil blive afholdt i Kangerlussuaq konferencelokalet og starter kl. 9:00
Deltagere:
Atassut
Inuit Ataqatigiit
Partii Naleraq
Siumut

Fraværende med afbud:
Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden
Afgørelse

Punkt 02

Borgmesterens beretning

Afgørelse

Punkt 03

Beretninger fra udvalgsformænd

Afgørelse
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Punkt 04 Kommunalbestyrelsens foreløbige økonomirapport pr. 31.12.2014
Journalnr. 06.00
Faktiske forhold
Forbruget/indtægterne skal ligge på 100,0 % hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.
Qeqqata Kommunia
Pr. ultimo september 2014
Administrationsområdet
Teknik
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet
Familieområdet
Undervisning- og kultur
Forsyningsvirksomheder
Driftsudgifter i alt
Anlægsudgifter
Udgifter i alt
Driftsindtægter
Kasseforskydning
Statusforskydning

Korr. årsBogført
% i 2014
budget
96.186
94.802
98,6
34.565
29.299
84,8
26.509
23.540
88,8
218.808
218.774
100,0
221.450
218.973
98,9
6.658
6.979
104,8
604.176
592.367
98,0
89.798
49.759
55,4
693.974
642.126
92,5
-663.187
-639.127
96,4
30.787
2.999
19.253 Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/undersk.
Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoorutit

Total

50.040 Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoorutit

Budget
Konto

Kontonavn

Tillæg Omplac.

I alt

Forbrug

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

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

7.745

0

293

8.088

7.514

574

92,9

71.173

0

-2.374

68.799

69.769

-970

101,4

501

0

1.292

1.793

1.807

-14

100,8

1

ADMINISTRATIONSOMRÅDET

10

UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE

11

DEN KOMMUNALE FORVALTNING

12

KANTINEDRIFT

13

IT

9.756

0

300

10.056

9.289

767

92,4

18

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

7.398

0

52

7.450

6.422

1.028

86,2

1

ADMINISTRATIONSOMRÅDET

96.573

0

-387

96.186

94.802

1.384

98,6

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 94,8 mio. kr. ud af en bevilling på 96,2 mio. kr.
Det svarer til et forbrug på 98,6 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor.

4

Qeqqata Kommunia

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2015, den 26. februar 2015

Budget
Konto

Kontonavn

2

TEKNIK

20

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

21
22
23

25

FORSKELLIGE KOMMUNALE
VIRKSOMHEDER
UDLEJNING AF
ERHVERSEJENDOMME
BRANDVÆSEN

27
2

ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER
TEKNIK

24

Tillæg Omplac.

I alt

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

Forbrug

Rest Forbrug
i%

(1.000 kr) (1.000 kr)

7.542
7.880

0
0

36
-200

7.578
7.680

6.898
8.004

680
-324

91,0
104,2

249

0

-71

178

140

38

78,7

4.404

0

223

4.627

4.519

108

97,7

-2.313

0

685

-1.628

-1.785

157

109,7

6.674
12.045

0
0

530
-3.119

7.204
8.926

7.039
4.485

165
4.441

97,7
50,2

36.481

0

-1.916

34.565

29.299

5.266

84,8

Teknik har et samlet forbrug på 29,2 mio. kr. ud af en bevilling på 34,6 mio. kr. Det svarer til et
forbrug på 84,8 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor.
Det lave forbrug på konto 2 skyldes indtægter på konto 27 fra udførte asfalteringer, primært af
kommunens egne anlægssager under konto 7
Budget
Konto

3
34
35
37
38
3

Kontonavn

ARBEJDSMARKEDS-OG
ERHVERSOMRÅDET

Tillæg Omplac.

I alt

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

BESKÆFTIGELSESFREMMENDE
FORANSTA
REVALIDERING

4.490

KOMMUNALE
ERHVERSENGAGEMENTER
VEJLEDNINGS OG
INTRODUKTIONSCENTER
ARBEJDSMARKEDS-OG
ERHVERSOMRÅDET

Forbrug

Rest Forbrug
i%

(1.000 kr) (1.000 kr)

0

539

5.029

3.368

1.661

67,0

1.445

0

140

1.585

1.689

-104

106,6

6.476

-1.015

315

5.776

5.461

315

94,6

14.652

145

-678

14.119

13.022

1.097

92,2

27.063

-870

316

26.509

23.540

2.969

88,8

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 23,5 mio. kr. ud af en bevilling på
26,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 88,8 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor.
Konto 34. Kommunale aktiveringsprojekter har et mindreforbrug, som bl.a. hænger sammen med,
at Selvstyret har ydet tilskud iht. Ledighedsaftale med Selvstyret
Konto 35. Revalidering har et merforbrug der primært skyldes at der er flere revalidender end budgetteret i Sisimiut, og manglende hjemtagelse af refusioner fra branche- og uddannelsessteder i
Maniitsoq.
Konto 37. Mindreforbruget vedr. kommunale erhvervsengagementer skyldes primært et begrænset
forbrug i bæredygtighedsprojektet.
Konto 38. Mindreforbruget vedr. Vejlednings og Introduktionscenter skyldes bl.a., at der er betydeligt mindeforbrug i Piareersarfik Kangaamiut.
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Piareersarfiit Sisimiut er fra 1. juli 2014 blevet privatiseret og overdraget til den selvstændige
uddannelsesinstitution ”Qeqqata Akademi ApS”.
Budget
Konto

Kontonavn

4

FAMILIEOMRÅDET

40

43

FRIPLADSER PÅ
DAGINSTUTIONER
HJÆLPEFORANSTALTNINGER
FOR BØRN
SOCIAL FØRTIDSPENSION

44

UNDERHOLDSBIDRAG

45

OFFENTLIG HJÆLP

46

ANDRE SOCIALE YDELSER

47

Tillæg Omplac.

I alt

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

Forbrug

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

260

77

-70

267

243

24

90,9

21.261

18.283

70

39.614

38.423

1.191

97,0

14.069

-750

0

13.319

13.500

-181

101,4

403

-192

0

211

0

211

0,0

14.784

4.890

0

19.674

21.057

-1.383

107,0

9.545

-553

0

8.992

9.551

-559

106,2

ÆLDREFORSOG

56.165

6.895

0

63.060

63.185

-125

100,2

48

HANDICAPOMRÅDET

67.787

5.208

0

72.995

72.196

799

98,9

49

ANDRE SOCIALE UDGIFTER

622

54

0

676

618

58

91,5

4

FAMILIEOMRÅDET

184.896

33.912

0

218.808

218.774

34

100,0

41

Familieområdet har et samlet forbrug på 218,8 mio. kr. ud af en bevilling på 218,8 mio. kr. Det
svarer til et forbrug på 100,0 %. Der er gennemført tillægsbevillinger som vist ovenfor.

Budget
Konto

Kontonavn

5

UNDERVISNING OG KULTUR

50
51

DAGFORANSTALNINGER FOR
BØRN OG UNGE
SKOLEVÆSENET

53

FRITIDSVIRKSOMHED

55

Tillæg Omplac.

I alt

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

Forbrug

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

64.938

910

4.211

70.059

68.230

1.828

97,4

124.047

0

-4.396

119.651

120.432

-781

100,7

13.507

300

-1.543

12.264

12.674

-410

103,3

BIBLIOTEKSVÆSEN

2.248

0

-90

2.158

2.092

66

96,9

56

MUSEUM

3.152

586

122

3.860

2.699

1.160

69,9

59

FORSKELLIGE KULTURELLE &
OPLYSNINGER
UNDERVISNING OG KULTUR

12.202

0

1.256

13.458

12.844

614

95,4

220.094

1.796

-440

221.450

218.973

2.477

98,9

5

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 218,9 mio. kr. ud af en bevilling på 221,5 mio. kr.
Det svarer til et forbrug på 98,9 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor.
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Budget

Tillæg Omplac.

I alt

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

Forbrug

Rest Forbrug
i%

(1.000 kr) (1.000 kr)

Konto

Kontonavn

6

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

66

RENOVATION M.V.

1.663

0

-490

1.173

1.471

-298

125,4

68

ØVRIGE
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

3.079

0

2.406

5.485

5.508

-23

100,4

4.742

0

1.916

6.658

6.979

-321

104,8

6

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 7,0 mio. kr. ud af en bevilling på 6,7 mio. kr. Det
svarer til et forbrug på 104,8 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor.
Budget
Konto

Kontonavn

7

ANLÆGSOMRÅDET

70

ANLÆGSUDGIFTER
VEDR.EKSTERNE OMRÅDER
ANLÆGSUDGIFTER
VEDRØRENDE DET TEKNISKE
OMRÅDE
ANLÆGSUDGIFTER
VEDR.ARB.MARK.-OG
ERHVERSRÅDET
ANLÆGSUDGIFTER
VEDR.FAMILIEOMRÅDET
ANLÆGSUDGIFTER
VEDR.UNDERVISNING &
KULTUR
ANLÆGSUDGIFTER
VEDR.FORSYNINGSVIRKSOMH
ED
ANLÆGSUDGIFTER
VEDR.BYGGEMODNING
ANLÆGSOMRÅDET

72
73
74
75
76
77
7

Tillæg Omplac.

I alt

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

Forbrug

Rest Forbrug
i%

(1.000 kr) (1.000 kr)

20.500

-7.195

246

13.551

8.337

5.214

61,5

14.060

3.651

500

18.211

20.962

-2.751

115,1

0

907

19

926

926

0

100,0

5.000

8.785

0

13.785

3.913

9.872

28,4

8.215

4.577

1.000

13.792

5.066

8.726

36,7

5.500

0

0

5.500

2.511

2.989

45,6

12.000

12.798

-765

24.033

8.045

15.988

33,5

65.275

23.523

1.000

89.798

49.759

40.039

55,4

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 49,8 mio. kr. ud af en bevilling på 89,8 mio. kr. Det svarer
til et forbrug på 55,4 %.
Det generelt lave forbrug på anlægsområdet skyldes nogle anlægssager kom sent i gang, og at
entreprenører er bagud-afregnet.
Til de enkelte kontoområder kan bemærkes:
Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq
Konto 70. På eksterne områder (boligområdet) skyldes det lave forbrug hovedsageligt, at licitation
på de 12 ældreboliger ved Nikkorsuit skete sent på året grundet forsinket hovedprojekt. og de 16
handicapboliger har afventet fælles bygherreoplæg blev udarbejdet med Maniitsoq.
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Konto 72. På det tekniske område er kloakrenoveringerne i Sisimiut og Kangerlussuaq næsten
afsluttede, afregning med entreprenører mangler. Negativ restbeløb skyldes hovedsagligt der ikke er
meddelt tilsagn fra Selvstyret på 100 refusion af anlægsudgift til bro Kangerlussuaq.
Konto 75. På undervisnings- og kulturområdet forløber skolerenovering og nybyggeri vedr.
Minngortuunnguup planmæssigt og Sarfannguit under projektering
Konto 77. Byggemodning på Akia A22+23+27 er forsinket som følge af indsigelser fra Trafikstyrelsen til plangrundlaget, Byggemodning af kollegieområde med kloak er forsinket grundet vanskelige fjeldforhold for udsprængningen. Øvrige byggemodninger er under afslutning.
Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik
Konto 70 Renovering af kommunens ældreboliger i Atammik og Napasoq er afsluttet.
Opførelse af 12 ældreboliger er påbegyndt. Byggesæt til Napasoq er påbegyndt.
De to byggesæt i Atammik er færdige.
Konto 72. Der blev ikke asfalteret så meget som planlagt på grund af asfaltudlæggerens sammenbrud. Renovering af Brættet mangler kun udvendig færdiggørelse.
Konto 73. Der er på bevilling fra Selvstyret etableret undervisningskøkken på Piareersarfik. Arbejdet er afsluttet.
Konto 74. Der er godkendt et oplæg om anvendelse af bevillingen til handicapforbedringer på
Kilaaseeraq-skolen, fritidsklubben B-752, den gule skole B-109, samt Aja, som anvendes til
foreninger og musikskole. Arbejdet er påbegyndt.
Konto 75. Ungdomsklub Maniitsoq er i gang, støbning af fundament er færdig.
For daginstitution Atammik er der stadig ingen afgørelse om tilskud fra Selvstyret.
Konto 76. Oprydning af jerndumpen i Maniitsoq er i gang.
Selvstyret har bevilget 2 mio. til oprydning af lossepladsen. Der er indkøbt en Air Burner til
afbrænding af de store mængder træ og byggeaffald.
Konto 77. Projekt for byggemodning af erhvervsområde ved Annersuaq er klar til udbud, men der
afventes en afklaring på de forventede mængder af betonaffald fra de planlagte saneringer, da
betonen kan anvendes som opfyld.
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Forbrug pr. omkostningssted
Driftsudgifter inkl. anlæg pr. sted (1.000 kr.)
Sted Stednavn

Budget

Byer og bygder i alt

Tillæg

Omplac.

Bevilget

Forbrug

Rest

Forbrug

-8.242

38.489

490

30.737

2.999

27.738

9,8%

292.265
28.477
7.413
6.344
1.708
18.763
9.154
4.948
194.765
-572.079

42.749
2.442
655
332
0
934
2.445
732
20.127
-31.927

2.844
9
573
-1.317
-98
-286
-43
121
1.818
-3.131

337.858
30.928
8.641
5.359
1.610
19.411
11.556
5.801
216.710
-607.137

300.653
34.759
8.231
5.049
968
17.948
8.882
4.875
191.858
-570.224

37.205
-3.831
410
310
642
1.463
2.674
926
24.852
-36.913

89,0%
112,4%
95,3%
94,2%
60,1%
92,5%
76,9%
84,0%
88,5%
93,9%

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

SISIMIUT
KANGERLUSSUAQ
SARFANNGUIT
ITILLEQ
FÆLLES BYGDER
KANGAAMIUT
ATAMMIK
NAPASOQ
MANIITSOQ
FÆLLES

A

SISIMIUT

292.265

42.749

2.844

337.858

300.496

37.362

88,9%

1
2
3
4
5
6
7
8

ADMINISTRATIONSOMRÅDET
TEKNIK
ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET
FAMILIEOMRÅDET
UNDERVISNING OG KULTUR
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
ANLÆGSOMRÅDET
INDTÆGTER OG RENTER

25.506
16.838
10.645
85.687
122.465
1.425
29.699
0

0
0
0
23.286
1.796
0
17.667
0

-162
-1.192
81
1.680
932
1.505
0
0

25.344
15.646
10.726
110.653
125.193
2.930
47.366
0

26.430
10.508
9.528
113.600
124.235
3.248
23.810
-10.863

-1.086
5.138
1.198
-2.947
958
-318
23.556
10.863

104,3%
67,2%
88,8%
102,7%
99,2%
110,9%
50,3%
0,0%

I

MANIITSOQ

194.765

20.127

1.818

216.710

191.857

24.853

88,5%

1
2
3
4
5
6
7
8

ADMINISTRATIONSOMRÅDET
TEKNIK
ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET
FAMILIEOMRÅDET
UNDERVISNING OG KULTUR
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
ANLÆGSOMRÅDET
INDTÆGTER OG RENTER

14.980
10.418
6.316
74.373
60.927
1.235
26.516
0

0
0
145
16.804
0
0
3.178
0

469
-447
226
1.210
-644
390
614
0

15.449
9.971
6.687
92.387
60.283
1.625
30.308
0

15.644
10.284
5.773
89.135
59.884
1.889
11.815
-2.567

-195
-313
914
3.252
399
-264
18.493
2.567

101,3%
103,1%
86,3%
96,5%
99,3%
116,2%
39,0%
0,0%

Kangerlussuaq har merforbrug, hvor resten af bygdernes forbrug vedr. drift forløber som forventet.
Der er merforbrug på konto 1,4 og 6 – Administrationsområdet, familieområdet og Forsyningsvirks.
i Sisimiut, og et merforbrug på konto 1, 2 og 6 – Administrationsområdet, Teknikområdet og
Forsyningsvirksomheder i Maniitsoq.
Budget
Konto

Kontonavn

8

INDTÆGTER OG RENTER

80

PERSONLIG INDKOMSTSKAT

81

SELSKABSSKAT

83

86

GENERELLE TILSKUD OG
UDLIGNING
RENTER,KAPITALAFKAST SAMT
KURSTAB-OG GEVINST
ANDRE INDTÆGTER

88

AFSKRIVNINGER

8

INDTÆGTER OG RENTER

85

Tillæg Omplac.

I alt

Forbrug

Rest Forbrug
i%

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

(1.000 kr) (1.000 kr)

-314.000

6.000

0

-308.000

-287.173 -20.827

-4.000

0

0

-4.000

-27

-3.973

0,7

-310.618

-23.002

0

-333.620

-333.620

0

100,0

-11.197

0

0

-11.197

-11.881

684

106,1

-4.600

-3.200

0

-7.800

-7.841

41

100,5

1.100

330

0

1.430

1.416

14

99,0

-643.315

-19.872

0

-663.187

-639.127 -24.060

96,4

93,2

Qeqqata Kommunia har indtægter og renter på 639,1 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 663,2
mio. kr. Det svarer til indtægter på 96,4 %.
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Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 11 måneder, idet acontoskat afregnes bagud.
Selskabsskat (konto 81-01) for 2014 afregnes primo 2015. Den registrerede selskabsskat er indbetaling fra tidligere år, hvor Skattestyrelsen har foretaget indkomstændringer.
Qeqqata Kommunia har i årets haft indtægter fra renter, kapitalafkast, kurstab- og gevinst i overensstemmelse med forventningerne.
Andre indtægter omfatter bl.a. de lovfæstede gebyrer, som kommunen kan opkræve i forbindelse
med administration i omlægningssager vedr. boliglån.
Salg af fast ejendom vedr. 5 byhuse i Sisimiut samt 7 bygdehuse.
Afskrivninger er gennemført i overensstemmelse med bevilling.
Forventet ultimo beholdning
Det forventede likvide aktiver er faldet fra 12,9 mio. kr. til -2,9 mio.kr. Dette resultat bygger på
størrelsen af den likvide beholdning primo 2014, driftsresultat med et underskud på 3,0 mio. kr. i
2014, samt de statusforskydninger der har været afholdt i 2014.
Likvid beholdning primo 2014
Driftsresultat 2014
Statusforskydninger 2014
Samlet kasseforskydning
Likvid beholdning ultimo 2014

12.941.000
-2.999.838
-12.800.422
-15.800.260
-2.859.260

Den faktiske likvide beholdning ultimo 2014 vil ud fra den seneste balanceopgørelse slutte på
beholdning på 42,4 mio. kr., primært på grund af mindreforbrug i anlægsbudgettet.
Afgivne tilsagn om boliglån efter 20-20-60 ordningen for 2014, og som ikke er udbetalt ved
årsskiftet, udgør i alt 6,5 mio. kr. Lånetilsagnene forventes udbetalt i 2015
Restancer
De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 02.01.2015 i alt på 65,9 mio. kr.,
hvilket er en forøgelse på ca. 0,5 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år. Tilgodehavende vedr. Abidrag ydet som forskud har fortsat en stigende tendens. Derimod er A-bidragsrestancerne overgivet
til Skattestyrelsen nedskrevet med ca. 1,1 mio.kr. fra 12,8 til 11,7 mio.kr.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at den foreløbige rapport tages til orientering,
Afgørelse
Bilag
1. Balance for Qeqqata Kommunia
2. Restancelisten pr. 02. januar 2015
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Punkt 05 Forslag til udmøntning af ekstra tillægsbevillinger på 9 mio. kr. på konto 4 vedr.
budget 2015
Journalnr. 46.02.04
Baggrund
Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2014 besluttet at bevilge ekstra tillægsbevillinger på 9
mio. kr. til udmøntning på konto 4 for budget 2015. Økonomiske sekretariatet har derfor anmodet
familieområdet om inden udgangen af februar 2015, at pengene fordeles mellem Maniitsoq og
Sisimiut.
Regelgrundlag
I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.
Faktiske forhold
Pengene heraf 7 mio. kr. er foreløbig sat ind på konto 4105004200 kr. og kr. 2 mio. på konto
4709001200.
I budget 2015 er der i alt afsat kr. 191.532 mio. på konto 4 Familieområdet i Qeqqata Kommune,
heraf 103.139 mio. kr. til Sisimiut svarende til 53,85% og 88.393 mio. kr. til Maniitsoq, svarende til
46,15%. Efter budget 2015’ størrelse, er de ekstra tillægsbevillinger på 9 mio. kr. fordelt således, at
53,85% svarende til kr. 4.447 mio. er afsat til Sisimiut og 46,15% svarende til 4.153.000 er afsat til
Maniitsoq.
I deres forslag ønsker Maniitsoq at hele puljen på kr. 4.153.000 placeres på konto 41 døgninstitutionsophold. Resterende beløb på 4.847.000 fordeles på konto 41, 45, 47 og konto 48 Sisimiut.
Bæredygtige konsekvenser
Ingen
Økonomiske og administrative konsekvenser
De ekstra tillægsbevillinger på 9 mio. kr. vil aflaste budgettet for 2015 meget, selvom hele behovet
ikke kan dækkes, især de områder hvor bevillingsbehovet størst ligger, f.eks. konto 41 døgninstitutionsophold i Maniitsoq, hvor der stadigvæk kommer til at mangle ca. 3.5 mio. kr. selvom budgettet
er justeres med 4.153.000 kr. Maniitsoq oplyser at der er 2 børn hjemtaget fra private døgninstitutioner.
Konto 45 offentlig hjælp i Sisimiut, er beregning lavet efter tidligere års forbrug som udgangspunkt.
Der er pr. 1. januar 2015 registreret 259 arbejdsløse, hvor alle får offentlig hjælp. I gennemsnit
udbetales omkring 1800 - 2000 kr. i kontanthjælp pr. måned incl. børnetillæg, og med dette tal som
udgangspunkt, forventes at offentlig hjælp i kontanthjælp vil ligge på ca. 6000 mio. kr. i 2015.
Husleje udgifter er beregnet efter sidste års (2014) forbrug.
Bistandsafdelingen arbejder pt. at sende flere arbejdsløse i revalidering, og netop på tiden er der 5
hvoraf 3 har fået revalideringsplads og 2 skal først afklares hvorvidt de er klar til at komme i revalidering når afklaring er overstået. Der er nu etableret samarbejde med arbejdsmarkedskontoret og
ældreafdelingen for at gennemgår ansøgninger til førtidspension, da der blandt mange ansøgere er
personer med misbrugsproblemer og andre sociale problemer. Der prioriteres højt på at afklare disse
problemer, for at undgå stigende arbejdsløshed.
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Konto 4701 - Alderspension, er nødvendigt med budgetjustering da udgifterne til alderspension ift.
antal pensionister ikke svarer til de forventede udgifter, hvorfor budgettet er tilpasset for at undgå
overskridelse.
På konto 47 - Plejehjemmet i Sisimiut er der behov for budgetjustering, hvorfor det ønskes at der
afsættes i alt 1.886 mio. kr. til at justere plejehjemmets budget med. Pengene ønskes fordelt til
lønområdet heraf månedslønnede, Vaskeriet Katak ApS, vedligeholdelse konto vedr. bygninger og
lokaler samt refusionskonto fra Selvstyret. Beregning af lønudgifter er lavet efter de faktiske lønudgifter samt antal månedslønnede pr. 1. januar 2015, som er på 24. I gennemsnit udbetales ca.
670.000 kr. pr. måned til månedslønnede på plejehjemmet, hvilket svarer til 8.004 mio. kr. pr. år.
Det er derfor nødvendigt at budgettet justeres efter det faktiske forhold. Efter normeringsoversigt i
2014 er der godkendt 28 månedslønnede. Der er ingen at bemærke på budgettet på de timelønnede.
Til Vaskeriet Katak ApS, som ikke har haft budgetdækning i flere år, afsættes kr. 538.000 kr.,
beregnet efter kontrakt med vaskeriet. Til vedligeholdelseskonto for bygninger og lokaler, som
heller ikke har haft budgetdækning i 2014, ønskes afsat 200.000 kr. Da der ikke har været budgetdækning på vedligeholdelses kontoen på bygninger og lokaler, har plejehjemmet ikke haft udgifter
til vedligeholdelse, men alle de nødvendige reparationer er derfor blevet søgt betalt ved tillægsbevilling. Der er mange ting på plejehjemmet som ellers trænger til vedligeholdelse, som eks. er
udendørs rampe ved at slide op, hvor træværket er blevet møre, den udvendige maling af bygningen
er tiltrængt samt andre ting, der trænger til reparation både udenfor og indenfor bygningen. Den
totale gennemgang af bygningen med hensyn til skader og reparationer mv, vil først ske i starten af
marts måned 2015, som plejehjemmet har indgået aftale med Teknik- og miljø.
Refusionskonto figurerer på budgettet uden indflydelse, hvorfor det ønskes at den 0 stilles, da der
ingen er handicappede eller andre ligestillede, der bor på plejehjemmet mod betaling. Hvert år
budgetteres ellers indtægter på 569.000 kr., men da plejehjemmet ikke har haft indtægter på dette
område i mange år, er det nødvendigt at få den 0 stillet.
Konto 48 handicapområdet, herunder konto til hjælpemidler for børn som ikke har dækning, der
ønskes afsat 250.000 kr. som er beregnet med udgangspunkt af tidligere års forbrug.
Konto 48 taksbetalinger for ophold på døgninstitutioner i Danmark, er budgettet i 2015 lavere
forudsat hvad der ellers skal være af udgifter. I 2014 er budgettet ellers justeret med 1 mio. kr. men
de samlede udgifter i 2014 på denne konto udgør i alt 13.134 mio. kr., og overskridelse derfor er
fundet sted, som udgør på kr. 897.000,00. Der har således været en beregningsfejl i 2014 under
forberedelserne til tillægsbevillingsansøgningerne. Budgettet på konto til takstbetalinger bør derfor
justeres, og da der resterer 1.288.000 af de 9 mio. kr., ønskes at de indplaceres på konto 48, selvom
det ikke dækker hele behovet.
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Overordnet ser de nye bevillinger således ud:
Kontonummer
Kontonavn
Bevilling
4105004200
4709001200
Konto 41

4102204200
I alt
Konto 45
4501103131
4501103136
I alt
Konto 4701
4701103001
4701103002
4701103101
4701108200

Børn- og unge
området
Ældreområdet

4709100110
4709101200
4709102201
4709108201

- 7.000
- 2.000

0
0

4.535
4.535

+ 4.153
+ 4.153

8.688
8.688

5.400
4.100
9.500

+ 670
+ 670
+ 1.340

6.070
4.770
10.840

38.921
831
0
- 35.776

+ 729
+ 101
+ 12
- 759

39.650
932
12
- 36.535

3.976

+ 83

4.059

7.425

+ 579

8.004

0
0
- 569

+ 538
+ 200
+ 569

538
200
0

6.856

+ 1.886

8.742

Hjælpemidler til børn
Taksbetalinger

0
11.246
11.246

+ 250
+ 1.288
+ 1.538

250
12.534
12.784

I alt

45.113

0

45.113

Børn- og unge området Maniitsoq
Selvstyrets døgninstitutioner

Offentlig hjælp
Sisimiut
Trangbestemt hjælp
Husleje

Alderspensioner
Sisimiut
Grundbeløb
Lommepenge
Børnetillæg
Refusioner fra Selvstyret

Plejehjemmet
Sisimiut
Lønninger,
månedslønnede
Katak ApS
Bygninger og lokaler
Refusioner fra Selvstyret

I alt
Konto 48
4815103101
4821104200
I alt

Ny bevilling

7.000
2.000

I alt
Konto 4709

Tillæg

Direktionens bemærkninger
Ingen
Administrationens vurdering
Administrationens forslag til udmøntning af de ekstra tillægsbevillinger på 9 mio. kr., er resultatet
af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt gennemgang af de områder hvor
der størst er behov for budgetjustering.
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Administrationens indstilling
Området for familie indstiller til familieudvalget at forslag til udmøntning af de ekstra tillægsbevillinger på kr. 9 mio. fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at
familieområdets forslag godkendes.
Familieudvalgets behandling af sagen
Familieudvalget har på sit møde den 27. januar 2015 godkendt administrationens indstilling.
Det ønskes, at et barn anbringes i en døgninstitution udfra en behovsvurdering.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstilling
Forslag til udmøntning af de ekstra tillægsbevillinger på kr. 9 mio. fremsendes til kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag godkendes.
Afgørelse
Bilag
1. Opgørelse over antal børn- og unge anbragt i døgninstitutioner incl. budget
2. Registrering af arbejdsløse
3. 1. januar 2015 antal over pensionister
4. Oversigt over personale på plejehjemmet i Sisimiut
5. Registreringsliste over antal handicappede der er på ophold på døgninst. I DK
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Punkt 06 Anlægsregnskaber, Sisimiut
Journalnr. 06.03.03
Baggrund
Der er udarbejdet anlægsregnskaber over afsluttede anlægsopgaver for:
Ældreboliger, 12 stk. Niviarsiaq
Brandbil Sisimiut
Bro i Kangerlussuaq
Sisimiut Kommunale havn
Daginstitution nr. 3.
Regelgrundlag
For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i
Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og revisionspåtegnes.
Faktiske forhold
Konto 70-49 Ældreboliger, 12 stk. Niviarsiaq.
Konto 72-38 Brandbil Sisimiut
Konto 72-98 Bro i Kangerlussuaq
Konto 72-99 Sisimiut kommunale havn.
Konto 75-85 Daginstitution nr. 3.
Bæredygtige konsekvenser
Det er et krav fra revision at der bruges personalemæssige og papir ressourcer på anlægsregnskaber.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Regnskabs afslutning for revisions efterfølgende godkendelse.
Direktionens bemærkninger
Ingen bemærkninger
Administrationens vurdering
Det vurderes, at anlægsregnskaberne er retvisende.
Administrationens indstilling
Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen at
godkende 5 ovennævnte anlægsregnskaber.
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 10. februar 2015 godkendt administrationens indstilling.
Videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
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Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstilling
Det indstilles til Kommunalbestyrelsen
at godkende 5 ovennævnte anlægsregnskaber.
Afgørelse
Bilag
1. Anlægsregnskab konto 70-49 Ældreboliger, 12 stk. Niviarsiaq.
2. Anlægsregnskab konto 72-38 Brandbil Sisimiut.
3. Anlægsregnskab konto 72-98 Bro i Kangerlussuaq.
4. Anlægsregnskab konto 72-99 Sisimiut kommunale havn.
5. Anlægsregnskab konto 75-85 Daginstitution nr. 3.
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Punkt 07 Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2016
Journalnr. 06.01.03
Baggrund
Grønlands Selvstyre har modsat tidligere år endnu ikke fremsendt brev om Qeqqata Kommunias
ønsker til Finanslov 2016. Det forventes dog at ske inden længe, hvor for Qeqqata Kommunia i
lighed med tidligere år senest den 1. marts 2015 bør fremsende en samlet prioriteret liste med
anlægsønsker for Qeqqata Kommunia til Selvstyret.
Regelgrundlag
Finansloven er et rent Selvstyreanliggende, men kommunerne har mulighed for at tilkendegive
deres prioriterede anlægsønsker hertil.
Faktiske forhold
Sidste år gjorde Selvstyret ikke opmærksom på særlige prioriteringer.
På baggrund af det vedtagne budget, de politiske udmeldinger og sidste års prioriterede anlægslister
for Qeqqata Kommunia har direktionen udarbejdet nedenstående forslag til prioriterede liste for anlægsønsker i Qeqqata Kommunia for budget 2016 og overslagsårene.
Tus.
Kr.
Prior
1
2

3
4

Tus.
Kr.
Prior
1

Boligudbygningsplan
Projektnavn

Teknik- og miljø
udbygningsplan
Projektnavn

4
5

Havneudvidelse i Sisimiut

6

Tunnel til ny bydel i Maniitsoq

7

Fjernvarmeledning som
netforbindelse i Sisimiut
Forbrændingsanlæg/affaldshåndter
ing Kangerlussuaq, normalisering
Forbrændingsanlæg Sisimiut
Kapacitetsudvidelse

3

8
9

2016
Komm

GS

2017
Komm

GS

2018
Komm

GS

2019
Komm

GS

16 handicap venlige boliger i både 10.000 6.160 18.000 11.840 10.000 7.600
Sisimiut og Maniitsoq
Sanering og erstatningsboliger i
30.000
30.000
30.000
Sisimiut (Paamaap Kuua) og
Maniitsoq (Ole Petersenip,
Saalliarnartaq og Ivit)
6 kommunale byggesæt til
3.000 4.500 3.000 4.500
bygderne
20-20-60 og andelsboliger
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Havn til krydstogtskibsudskiftning i
Kangerlussuaq
Vej mellem Sisimiut og
Kangerlussuaq
Afsnøring af vandspærrezonen i
Sisimiut
Ny havn i Kangaamiut

2

2015
subtotal
Komm GS

2015
subtotal
Komm

GS

2016
Komm

2.000

GS

2017
Komm

GS

2018
Komm

GS

2019
Komm

GS

31.000
30.000

20.000 30.000 20.000 30.000 20.000 30.000
8.500
10.000

10.000

18.000
40.000

40.000

2.500 2.500 3.000 3.000
2.000

3.000

15.000

7.000

10.000 10.000 25.000 25.000
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Tus.
Kr.
Prior
1

Familieudbygningsplan
Projektnavn

2015
subtotal
Komm GS

2016
Komm

2017

GS

Komm

2018

GS

Komm

2019

GS

Komm

GS

2

Handicapcenter i både Sisimiut og
Maniitsoq
Dagplejecenter Atammik

1.200 1.200 1.200 1.200

3

Familiecenter Maniitsoq ca 260m2

2.600 2.600

4

Dagplejecenter Kangaamiut

3.500 3.500

5

Daginstitution Sisimiut

3.750 3.750 3.750 3.750

6

Daginstitution Maniitsoq

3.750 3.750 3.750 3.750

Tus.
Kr.
Prior
1

Uddannelses-, kultur- og
fritidsudbygningsplan
Projektnavn

3

Skolerenoveringer i Sarfannguit,
Kangaamiut og Maniitsoq
Renovering og udbygning af
skolehjem i Maniitsoq
Multihaller i bygder

4

Ungdomscenter i Maniitsoq

5

Kunstgræsbaner i Maniitsoq og
Sisimiut
Nyt bibliotek i Sisimiut

2

6

Tus.
Kr.

Byggemodningsplan El,
Vand, Fjernvarme

Prior

Projektnavn

1
2
3
4
5

Overordnet byggemodning Akia III
A22, Sisimiut, samarb.aftale 48.06
El til erhvervsområde B12 i
Maniitsoq
Byggemodning til Ældreboliger ved
Nikkorsuit, Sisimiut
Byggemodning vest for kollegier,
Sisimiut
210m vandledning E1 for
boligformål i Maniitsoq

5.000 5.000 5.000 5.000

2015
subtotal
Komm

GS

2016
Komm

2017

GS

9,3

Komm

2018

GS

??

Komm

2019

GS

??

Komm

GS

??

??

6.200
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
4.000 4.000
??

??

3.400 3.400

2014
subtotal
Komm

GS
2.625

2015
Komm

GS
1.767

2016
Komm

GS

2017
Komm

GS

2018
Komm

GS

1.767
1.500

3.100

3.000

3.000

0.650

3.000
0.600

1.000

I forhold til boliger er ældrevenlige boliger udgået af listen, da de er under opførelse. Opprioriteret
er sanering og erstatningsboliger i de to byer.
I forhold til teknik- og miljø er havn i Kangerlussuaq prioriteret højest.
I forhold til familieudbygningsplan er nyt familiecenter i Maniitsoq indsat som nyt ønske.
I forhold til uddannelses-, kultur- og fritid er skolerenovering fortsat højest prioriteret.
I forhold til byggemodning er fjernvarmeudbygning i Sisimiut prioriteret først
Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvenser afgøres af hvilke anlægsopgaver, som Selvstyret
ønsker at medfinansiere.
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Administrationens vurdering
Da det har store økonomiske konsekvenser, hvilke anlægsprojekter Selvstyret planlægger at finansiere selv eller vil være medfinansierende til, er det administrationens vurdering, at den prioriterede
liste bør fokuseres således, at udvalgte projekter er grundigt belyst og beskrevet.
Desuden bør der så vidt mulig tages højde for Selvstyrets prioriteringer i kommunens prioriteringer
til Selvstyret.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Videresendes til kommunalbestyrelsen med de seneste oplysninger.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller de prioriterede anlægsønsker til kommunalbestyrelsens godkendelse.
Afgørelse
Bilag
Ingen
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Punkt 08 Overordnet tidsplan for budget 2016 samt overslagsårene 2017- 2019
Journalnr. 06.01.01.2016
Baggrund
Chefgruppen har udarbejdet forslag til overordnet tidsplan for budget 2016 samt overslagsårene
2017-2019.
Regelgrundlag
I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse fremgår det af:
§ 25. stk. 1 nr. 4 og 5, at Økonomiudvalgets opgaver er:
4) Varetagelse af udarbejdelsen af generelle principper for den økonomiske planlægning, som er
bindende for de stående udvalgs indstillinger til kommunalbestyrelsen.
5) Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens sektorplanlægning ved at fastsætte generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse og oplysningsgrundlag.
§ 41. stk. 1, 2 og 3, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det
kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt
budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år.
Stk. 2. Årsbudgettet skal dække samtlige indtægter og udgifter for kommunen samt forskydninger i
kommunens likvide midler og finansposter.
Stk. 3. Årsbudgettet skal på alle områder være udtryk for de reelt forventelige udgifter, indtægter og
andre bevægelser
I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning,
likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen fremgår det af
§ 1. stk. 1, at Kommunernes budget med flerårige budgetoverslag skal vedtages inden udløbet af
fristen for fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent i landstingsloven om indkomstskat.
Stk. 2., at Økonomiudvalget skal afgive budgetforslaget til kommunalbestyrelsen senest 2 måneder
før udløbet af den i stk. 1, nævnte frist.
Faktiske forhold
Tidsplanen er stort set identisk med sidste års tidsplan, det eneste der bliver ændret, er at forslag til
budgetændringerne fra institutionerne skal være behandlet i fagudvalgene inden budgetseminar og i
forbindelse med indsendelse af forslag fokuseret på, at partierne, bygdebestyrelserne og chefgruppen kan indsende omprioriteringsforslag. Dermed skulle der gerne komme fokus på både ønsker og
besparelser, og på omprioriteringer på tværs af de kommunale områder.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Tidsplanen i sig selv indeholder ikke økonomiske og administrative konsekvenser, men udarbejdelsen af et retvisende budget er en større og vanskelig opgave, der beslaglægger en del ressourcer i
administrationen.
Det skal pointeres, at de politiske partier, bygdebestyrelserne og chefgruppen har frist til d. 19. juni
2015 til at komme med omprioriteringsforslag til budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019.
Administrationens vurdering
Administrationen finder det væsentligt, at der udarbejder retvisende økonomiske rammer for budget
2016 samt overslagsårene 2017-2019.
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Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at den overordnede tidsplan for behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 godkendes
Afgørelse
Bilag
1. Overordnet tidsplan for behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019
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Punkt 09 Revisionsberetning nr. 16 og 17 for Qeqqata Kommunia
Journalnr. 06.04.01
Baggrund
Kommunernes revisionsafdeling har ved brev af 17. september 2014 fremsendt beretning nr. 16 og
nr. 17 vedr. ”Revision af Selvstyreområderne” i kommunens regnskaber for året 2013 – Delberetning for regnskabsåret 2013, samt ”Revision af regnskabet for 2013” – Afsluttende beretning for
regnskabsåret 2013
Regelgrundlag
I henhold til Styrelseslovens § 48 stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens
bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Tilsynsrådet så snart afgørelse foreligger.
Faktiske forhold
I Revisionsberetning nr. 16 tilkendegives, at kommunen har afstemt de afregninger, der er foretaget
i forhold til Selvstyret. Det er påset, at der er overensstemmelse mellem kommunens registreringer
og de fastsatte eller aftalte refusionsandele, og det er det påset, at der løbende er foretaget opkrævning og afregning med Selvstyret, herunder at der er etableret procedurer, der sikrer korrekt periodisering
Om Selvstyreområderne i kommunens regnskab for året 2013 gør revisionen opmærksom på, at de i
løbet af året har afgivet revisionsbemærkninger vedr. ledelsestilsynet på arbejdsmarkeds- og socialområdet. Disse bemærkninger blev besvaret med revisionsberetning nr. 11 vedr. løbende revision
for 2012 om at igangsætte audit ledelsestilsyn. Hertil bemærker Revisionen, at dette ikke fuldt ud er
efterlevet i 2013.
I Revisionsberetning nr. 17 gives der følgende bemærkninger:


Budget- og bevillingskontrol hvor der er konstateret budgetoverskridelser på flere
hovedområder, uden at der er søgt om tillægsbevilling. Revisionen gør opmærksom på, at
det i Styrelsesloven er anført, at der ikke må iværksættes foranstaltninger, som medfører
udgifter eller indtægter, før kommunalbestyrelsen har meddelt fornøden bevilling. De
væsentligste overskridelser forekommer på familieområdet, undervisning og kultur, anlægsområdet og andre indtægter



Diverse projekter med tilskud fra Selvstyret, hvor Revisionen har gennemgået en del
Projekter, primært arbejdsmarked- og erhvervsområdet samt familieområdet, og har konstateret, at lovkravet for at modtage tilskud ikke i alle tilfælde bliver iagttaget. Det anbefales, at
Kommunen får styrket projektstyringen for projekter med tilskud fra Grønlads Selvtyre,
herunder at der sikres en mere klar sammenhæng mellem de konkret afholdte omkostninger
og de modtagne tilskud samt bevilling heraf.



Periodisering af omkostninger og indtægter, hvor i forbindelse med revisionen noteret en
række omkostninger og indtægter, hvoraf de væsentligste er konkret nævnt i de andre punkter, hvor periodiseringen pr. 31. december 2013 ikke er foretaget korrekt. Det anbefales, at
der fremadrettet sikres en korrekt periodisering af kommunens indtægter og udgifter pr. 31.
december.
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Finansielle konti, hvor revisionen har i tidligere revisionsberetninger til Qeqqata Kommunia
anført, at der forekommer en række konti, der burde have været udlignet på den ene eller
anden måde (manglende afregning/afklaring i forhold til medarbejdere, borgere, offentlige
myndigheder, virksomheder/institutioner, fejlkonteringer m.v.).
Det er revisionens opfattelse, at der på en del finansielle statuskonti stadig forekommer
poster af ældre dato, der burde være udlignet.
Revisionen har konstateret, at administrationen fortsat arbejder på at få ryddet op i de gamle
saldi.
Likvide konti
Grønlandsbanken har registreret 4 deponeringskonti i kommunens navn med et samlet indestående på 1.322.307 kr. inkl. renter. Beløbet er ikke bogført i kommunens regnskab.
Indestående vedrører salgsprovenu samt renter fra salg af 1 bolig i 2012 og 3 boliger i 2013.
Salgsprovenu samt renter burde være indtægtsført i henholdsvis 2012 og 2013.
Kommunale erhvervsinvesteringer og kautioner
Kommunen har tidligere investeret i alt 646.985 kr. i 3 lokale selskaber, der alle er gået
konkurs for nogle år siden. Investeringerne står stadig bogført til anskaffelsessummen. Efter
vores opfattelse burde investeringen være nedskrevet til nul kr.
Kommunen har stillet kaution for 4 lokale organisationers bankengagementer. Ultimo 2013
er der hensat 3.750 t.kr. til tab på 3 af de afgivne kautioner. De 3.750 t.kr. er hensat direkte
over den finansielle egenkapital.
Kautionerne udgør dog kun 2.615 t.kr. pr. 31. december 2013, heraf 2.515 t.kr. på de 3
kautioner, hvor der er hensat til tab. I 2013 burde der således være tilbageført 1.235 t. kr.
over egenkapitalen.
Pr. 1. januar 2011 er ”Budget- og regnskabssystemet” m.v. ændret således, at der ved afgivelse af lånegarantier/kautioner skal bindes et tilsvarende beløb på en bankkonto, der bogføres på konto 92. Bindingen nedskrives i takt med afviklingen af kautionen. Beløbet frigives
derudover fra bankkontoen, hvis kautionen bliver aktuel. Afgivne kautioner skal derudover
opføres som eventualforpligtelser i kommunens regnskab.
Revisionen anbefaler, at det undersøges om lånegarantier/kautioner afgivet før 1. januar
2011 skal behandles på samme måde. Såfremt dette er tilfældet vil det betyde, at hele
hensættelsen på 3.750 t. kr. skal tilbageføres. Samtidig skal et beløb, svarende til aktuel
værdi af lånegarantier/kautionerne, bindes på en bankkonto.



Anlægsvirksomhed, I forbindelse med gennemgangen af afsluttede og igangværende
anlægsarbejder, har revisionen noteret, at der pr. 31. december 2013 ikke er hjemtaget og
indtægtsført 1.599 t.kr. i tilskud fra Grønlands Selvstyre.
Det væsentligste beløb vedrører ældreboliger i Sisimiut, hvor der mangler at blive hjemtaget
1.000 t.kr.
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Af hensyn til periodiseringen, men også likviditeten, anbefaler revisionen, at der regelmæssigt hjemtages anlægstilskud fra Grønlands Selvstyre, herunder i forbindelse med årsregnskabsafslutningen.
Administrationens vurdering
Fagudvalgene foreslår, at bemærkningen besvares på følgende måde:
Familieudvalget:
Revisionsberetning nr. 16, revision af Selvstyreområderne i kommunens regnskaber.
Afsnit 1.3.1 Interne kontroller
På arbejdsmarkedsområdet samt de sociale områder har der i 2013, vedrørende sagsbehandlingen
af personsager, ikke fuldt ud været etableret et formaliseret ledelsestilsyn.
Vi har tidligere omtalt forholdet i revisionsberetning nr. 8 vedr. løbende revision for 2011 og revisionsberetning nr. 11 vedr. løbende revision for 2012.
På familieområdet og erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet er der udarbejdet et detaljeret koncept
for ledelsestilsyn.
Vi kan dog konstatere, at dette koncept ikke fuldt ud har været efterlevet i 2013.
Vi anbefaler, at der arbejdes med at implementere ledelsestilsynet således, at det kan anvendes i
styringsmæssigt øjemed og samtidig opfylder kasse- og regnskabsregulativets krav til dokumentationskontrol, kvalitetskontrol og den systemansvarliges kontrol.
Revisionsberetning nr. 17, Afsluttende beretning for kommunens regnskab for året 2013
I afsnit 1.5 budget- og bevillingskontrol
På flere hovedkonti er der væsentlige budgetoverskridelser i forhold til budgettet inkl. til-lægsbevillinger. Det betyder, at der i et vist omfang afholdes udgifter, som kommunalbesty-relsen ikke har
givet bevilling til. De væsentligste overskridelser forekommer på familieområ-det, undervisning og
kultur, anlægsområdet og andre indtægter.
I Styrelsesloven er anført, at der ikke må iværksættes foranstaltninger, som medfører udgif-ter eller
indtægter, før kommunalbestyrelsen har meddelt fornøden bevilling.
Udvalgets bemærkninger
Ledelsen i familieområdet arbejder på at ledelsestilsynet og økonomistyringen skal forbedres, desuden arbejder ledelsen i familieområdet om at alle områder i familieområdet skal forsynes værktøjer
og retningslinjer som de kan bruge i deres arbejde, hermed også for at sagsbehandlingen kan blive
bedre til fordel for klienterne.
I enkelte afdelinger fungerer ledelsestilsynet blandt andet i brug af Daglig tilsyns rapporter, og det
kan mærkes at den har en god effektiv.

24

Qeqqata Kommunia

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2015, den 26. februar 2015

Familieudvalget behandler revisionsberetning nr. 17 den 18. februar 2015. Indstillingen til
besvarelse er vedlagt, således:
Budgetoverskridelserne i 2013 i område for familie i Qeqqata kommunia drejer sig primært på
følgende områder, Hjælpeforanstaltninger for børn og unge, Ældreforsorg og handicapområdet.
Administrationen er opmærksom på budgetoverskridelser og vil foretage nødvendige tiltag for at få
strammet op. I 2014 har revisionen bl.a. afholdt kursus for alle ledende medarbejdere herunder
institutionsledere hvor procedure for budget og regnskab blev gennemgået. Det blev præciseret at
det var institutionslederens ansvar at holde løbende budgetkontrol samt at budgetterne blev overholdt. I året 2014 er der foretaget omplaceringer for at tilpasse til den faktiske forbrug og der vil
fremover stadig være fokus på området og foretaget tiltag for at forbedre proceduren for økonomistyring.
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget:
Revisionsberetning nr. 16, revision af Selvstyreområderne i kommunens regnskaber.
I afsnit 1.3.1.2. Revalidering, anføres bl.a. følgende:
Refusion
 I flere sager er konstateret fejl eller uoverensstemmelser i hjemtagelsen og bogføring af
refusionen.
 Det er konstateret, at der i nogle sager ikke foreligger en revalideringsplan.
Ved gennemgang af de udvalgte sager ser det ud til, at der i Maniitsoq - ved aftalen med virksomheden - fastlægges et fast interval for ændring af refusionsprocenten således, at der startes med 80
% refusion til virksomheden og efter et halvt år ydes der 20 % mindre i refusion af den udbetalte
løn – og så fremdeles.
Aktuelle sager i 2013 viser, at dette faste interval på et halvt år, følges i alle sager. Der er således
ikke tale om et individuelt skøn/vurdering af arbejdsevnen.
Vi udtrykker vores tvivl, om en sådan fremgangsmåde er i overensstemmelse med de gældende
regler.
Udvalgets bemærkninger
Der arbejdes på at få indført en fast procedure for hjemtagelse af og bogføring af refusionen.
Det er korrekt at der i nogle sager foreligger mangelfulde revalideringsplaner. Dette er der blevet
rettet op på og området er nu udset som fokusområde og der vil bliver strammet yderligere op i
2014.
Virksomhedsrevalidering – Maniitsoq
Det er korrekt, at der har været fastinterval ved opstart af en virksomhedsrevalidend. Personalet har
nu fået besked på at foretage et mere retvisende individuelt skøn på sagerne. Det skal også bemærkes, at revalideringerne overvejende har været lang tids ledige og ikke vurderet efter deres handikap.
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Uddannelse-, Kultur- og Fritidsudvalget:
Revisionsberetning nr. 17, Afsluttende beretning for kommunens regnskab for året 2013
I afsnit 1.5.2.1. Budget- og bevillingskontrol anføres bl.a. følgende
På flere hovedkonti er der væsentlige budgetoverskridelser i forhold til budgettet inkl. til-lægsbevillinger. Det betyder, at der i et vist omfang afholdes udgifter, som kommunalbesty-relsen ikke har
givet bevilling til. De væsentligste overskridelser forekommer på familieområ-det, undervisning og
kultur, anlægsområdet og andre indtægter.
I Styrelsesloven er anført, at der ikke må iværksættes foranstaltninger, som medfører udgif-ter eller
indtægter, før kommunalbestyrelsen har meddelt fornøden bevilling.
Udvalgets bemærkninger
Budgetoverskridelserne i 2013 i område for uddannelse i Qeqqata kommunia drejer sig primært om
en byskole i Sisimiut samt kollegie og skolehjem i Sisimiut. Administrationen er opmærksom på
budgetoverskridelser og vil foretage nødvendige tiltag for at få strammet op. I 2014 har revisionen
bl.a. afholdt kursus for alle ledende medarbejdere herunder skoleledere hvor procedure for budget
og regnskab blev gennemgået. Det blev præciseret at det var institutionslederens ansvar at holde
løbende budgetkontrol samt at budgetterne blev overholdt. Der vil fremover stadig være fokus på
området og foretaget tiltag for at forbedre proceduren for økonomistyring.
Teknik- og Miljøudvalget:
Revisionsberetning nr. 17, Afsluttende beretning for kommunens regnskab for året 2013
I afsnit 1.5.2.5 Anlægsområdet, anføres bl.a. følgende:
I forbindelse med gennemgangen af afsluttede og igangværende anlægsarbejder, har vi noteret, at
der pr. 31. december 2013 ikke er hjemtaget og indtægtsført 1.599 t.kr. i tilskud fra Grønlands Selvstyre.
Det væsentligste beløb vedrører ældreboliger i Sisimiut, hvor der mangler at blive hjemtaget 1.000
t.kr.
Af hensyn til periodiseringen, men også likviditeten, anbefaler vi, at der regelmæssigt hjemtages
anlægstilskud fra Grønlands Selvstyre, herunder i forbindelse med årsregnskabsafslutningen.
Udvalgets bemærkninger
12 ældreboliger Niviarsiaq blev indflyttet sommer 2013 og slutafregning med entreprenører afholdt
i løbet af efterår 2013, hvorefter slutrefusion fra Selvstyret burde være begæret ultimo 2013. Begæringen på de sidste kr. 1 mio. for ældreboligerne er fremsendt 11. juni 2014.
Den resterende ikke begærede refusion på kr. 0,599 mio. vedrører alderdomshjemmet, hvoraf dog
den del af de bogførte udgifter der vedrører genindretning af 3 værelser ikke har tilskudstilsagn fra
Selvstyret.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller overfor økonomiudvalget at anlægssager med refusion fremover
bliver gennemgået kvartalsvis for hjemtagning af tilskud
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Økonomiudvalget:
Revisionsberetning nr. 17, Afsluttende beretning for kommunens regnskab for året 2013
I afsnit 1.5.2. Budget- og bevillingskontrol og Finansielle konti
Vi har i tidligere revisionsberetninger til Qeqqata Kommunia anført, at der forekommer en række
konti, der burde have været udlignet på den ene eller anden måde (manglende afregning/afklaring i
forhold til medarbejdere, borgere, offentlige myndigheder, virksomheder/institutioner, fejlkonteringer m.v.).
Det er vores opfattelse, at der på en del finansielle statuskonti stadig forekommer poster af ældre
dato, der burde være udlignet.
Vi har konstateret, at administrationen fortsat arbejder på at få ryddet op i de gamle saldi.
Administrationens bemærkninger
Der synes således behov for, at fagudvalgene fokuserer mere på den stramme økonomistyring i
overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger. Fagudvalgene bør i langt højere grad
have fokus rettet mod besluttede retningslinjer og søge om de nødvendige budgetomplaceringer.
Administrationen er enig i at kvalitetskontroller vedr. tilskud, finansielle konti og periodiseringer
kunne have fungeret bedre i 2013.
Under likvide konti for de 4 deponeringskonti, er administrationen taget revisionens bemærkninger til efterretning og har ændret deres procedurer, således:
Indtægt ved salg af kommunale boliger vil fremover blive bogført i det regnskabsår, hvor der er
indgået en endelig og bindende salgsaftale – og ikke på tidspunktet for den aktuelle pengeoverførsel.
Under Kommunale erhvervsinvesteringer og kautioner, administrationen foretager nedskrivning
på de 3 organisationer, hhv. Maniitsoq Fiskeindustri A/S (kr. 246.985), Greenland Lipid Solutions
A/S (kr. 350.000), Innovationshus Fødevarer Maniitsoq APS (kr. 50.000), hvor 2 af dem er gået
konkurs, og den sidste er opløst efter likvidation og ophørtdato 21/12-10. Dette betyder at kommunen taber de investeringer på kr. 646.985,00.
Revisionens bemærkninger, for de 4 organisationer hhv. Taseralik (t.kr. 1.000), Katersortarfik (t.kr.
1.900), Arctic Circle Race (t.kr. 100) og Sisimiut TV (t.kr. 850) som kommunen har stillet kautioner for, er taget til efterretning.
De 4 organisationers bankengagement indhentes og registreres som anmodet i ultimo 2014.
Generelt bør fagudvalgene fokuserer ligeledes mere på den stramme økonomistyring og fastsættelse
af forretningsgange, strategi, (formaliseret)ledelsestilsynet, primært på Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og Familieudvalget.
Administrationen beklager at revisionsberetningen for 2013 bliver behandlet sent grundet afventer
behandling i udvalgene
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
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Indstilling
Økonomiudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender de forelagte forslag til besvarelse
af revisionsberetningerne
Afgørelse
Bilag
1. Revisionsberetning nr. 16
2. Revisionsberetning nr. 17
3. Kopi af udvalgsreferater
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Punkt 10 ATV spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq
Journalnr. 06.01.03
Baggrund
Daværende Sisimiut Kommune og efterfølgende Qeqqata Kommunia har ønsket at realisere vejen
mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. En 2-sporet grusvej forventes at koste 3-500 mio. kr., hvilket
der ikke er fundet finansiering til.
I stedet vil det være muligt for kommunen at igangsætte vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq
som et ATVspor, der med tiden kan opgraderes til en egentlig vej.
Regelgrundlag
Der findes ikke specifik lovgivning for anlæggelse af ATV spor i Grønland, men det formodes, at
der minimum skal laves en miljøvurdering.
Ved anlæggelse af en egentlig vej skal der udarbejdes VVM undersøgelse.
I forhold til motoriseret kørsel i det åbne land overgik ansvaret til kommunerne pr. 1. januar 2014.
Qeqqata Kommunia udarbejdede i 2014 en kørselsvedtægt, som er under godkendelse i Selvstyrets
lovkontor.
Grønlands Selvstyre har inden ansvaret for motoriseret kørsel overgik til kommunerne pr. 1. januar
2013 givet tilladelse til betydelig kørsel med ATV’ere i terrænet omkring Kangerlussuaq.
Faktiske forhold
ARTEK har lavet en række tekniske undersøgelser af vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq,
herunder forskellige linjeføringsforslag. Rambøll har lavet linjeføringsforslag fra Kangerlussuaq til
Tasersuaq og foretaget en VVM screening af hele vejforløbet.
Såvel de tekniske som de miljømæssige forundersøgelser peger på, at en linjeføring nord om Tasersuaq (mellem Itinneq og Kangerlussuaq) og videre gennem Nerumaq-dalen mod Sisimiut vil være
mest hensigtsmæssig. Dermed undgås det miljømæssige interessante område i Itinneq som samtidigt også er vanskeligt at forcere på grund af stejle fjeldsider, særligt mod syd.
Denne nordlige linjeføring har tilmed den fordel, at der skal krydses meget få elve, og et ATV spor
kan forholdsvis let etableres. Et sådant spor kan efterfølgende opgraderes til en egentlig vej. Nogle
steder vil der formentlig dog være behov for at lægge en kommende vej en smule anderledes end et
ATV spor.
Et ATV spor formodes at skulle have en hældning på max 15% om end den enkelte steder godt kan
have endnu stejlere stigninger. Med op til 15% stigninger vil den gennemsnitlige borger og turist
kunne køre mellem Sisimiut og Kangerlussuaq på sporet. En egentlig vej bør kun have en hældning
på max 8% om end den enkelte steder godt kan have en smule stejlere stigninger.
Et ATV spor er desuden smallere, da en ATV’er kun er ca 1,2 meter bred. Desuden skal det kun
være ensporet og hastighed er heller ikke så høj som på en egentlig vej, hvor planen hidtil har været
60 km/t. Et ATV spor vil derfor heller ikke fungere som en egentlig trafikvej, da det formodes at
tage en dagstid at køre på ATV sporet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Af hensyn til de maskiner der skal benyttes til anlæggelsen må der forventes en bredde på ca. 3 m færdigt kørespor.
ATV kørsel har desværre givet betydelige udfordringer i området omkring Kangerlussuaq, hvor
ulovlig kørsel har givet en del kørespor, der vil forblive i terrænet i lang tid. Det er derfor vigtigt, at
kørsel mellem Sisimiut og Kangerlussuaq sker på en anlagt og/eller markeret ATV spor.
Qeqqata Kommunia
29

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2015, den 26. februar 2015

Derudover bør kørsel på et ATV spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq være forbeholdt ATV’ere
med trackplotter og sikkerhedsaktivering til satellit ved uheld. Trackplotter vil gøre det muligt at
registrere om ATV’eren har holdt sig til ATV sporet, mens sikkerhedsaktiveringen skal sikre, at
beredskabet aktiveres ved uheld undervejs.
Trackplotter og sikkerhedsaktivering vil være hensigtsmæssigt at have på alle ATV’ere i landet, idet
de ulovlige forhold med kørsel udenfor diverse ATV spor dermed kan undgås.
Bæredygtige konsekvenser
Udvikling af landområdet vil være med til at sprede erhvervsaktiviteterne, så man bliver mindre
afhængig af fiskeriet.
Kørsel udenfor anlagte/markerede spor vil have negative konsekvenser for miljøet, både i forhold til
naturen med de forskellige spor men også i forhold til dyrelivet. Rambølls VVM screening pegede
på, at dyr hurtigt vender sig til kørsel på en vej gennem landskabet. Køres der derimod forskellige
steder væk fra vejen kan det muligvis have negativ betydning for dyrelivet.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er uklart, hvad et ATV spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq vil koste, men de umiddelbare
vurderinger lyder på 12 mio. kr. med en usikkerhed på 5 mio. kr., så et sted mellem 7-17 mio. kr.
Dette bør dog kvalificeres i løbet af 2015, så ATV sporet vil kunne realiseres i 2016, såfremt
kommunalbestyrelsen prioriterer det i forbindelse med budget 2016 og overslagsårene. Undersøgelserne i 2015 kan formentlig finansieres indenfor rammen til byplanlægning og erhvervsudvikling på
henholdsvis konto 18 og konto 37.
Et ATV spor vil give et betydelig løft til turismen og generere omsætning i både Sisimiut og
Kangerlussuaq. Turister vil så både kunne bevæge sig mellem Sisimiut og Kangerlussuaq på
”Arctic Circle Trail” om vinteren på hundeslæde, snescooter eller langrendsski eller om sommeren
til fods eller på ATV.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at få anlagt et ATV spor mellem
Sisimiut og Kangerlussuaq. Et sådant spor vil både give en gigantisk mulighed for turismen men
samtidig vise omverdenen at en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq nemt kan anlægges.
Det er samtidigt administrationens vurdering, at der markedsføringsmæssigt er mange synergieffekter, idet Qeqqata Kommunia / Arctic Circle Region markedsfører sig som en adventure destination ligesom der nu er tiltag for at få en flyrute mellem Island, Kangerlussuaq og Sisimiut.
Det er dog også administrationens vurdering, at et ATV spor bør sikres mod ulovlig kørsel væk fra
sporet ved at kræve trackplotter. Det kunne passende indføres som et lovkrav i hele Grønland, så
problemerne med ulovlig ATV kørsel kan minimeres alle steder. Alternativt må det indføres som et
krav for anvendelsen af et kommunalt ATV spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.
Det er ligeledes administrationens vurdering, at sikkerheden skal have høj prioritet, så alle ATV’ere
bør have sikkerhedsaktivering til satellit, så beredskabet altid kan tilkaldes ved uheld både sommer
og vinter.
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Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse
at der arbejdes videre med at realisere et ATV spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq i 2016
at Grønlands Selvstyre anmodes om at indføre lovkrav om trackplotter og sikkerhedsaktivering på
ATV’ere
Afgørelse
Bilag
1. De forskellige linjeføringer for vej og ATV spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq – den nordlige tykt optrukne linje er forslaget til ATV spor.
2. Rambølls VVM screening
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Punkt 11 Forslag til kommuneplantillæg nr. 17
Journalnr.
Baggrund
Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet for at skabe mulighed for at etablere et permanent
biltestcenter i Kangerlussuaq evt. som en del af et koldklima testcenter for forskellige typer tekniske
objekter eller installationer der med fordel kan testes i det ekstremt kolde klima i Kangerlussuaq.
Etableringen af et biltestcenter i Kangerlussuaq hvor der testes personbiler i vinterhalvåret kan
skabe et væsentligt antal arbejdspladser i Kangerlussuaq og understøtte en mere rentabel drift af
lufthavnen, turismefaciliteter i vinterhalvåret. Etableringen af testcenteret vil endvidere indebære
investeringer i faste anlæg i et væsentligt omfang.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om
planlægning og arealadministration.
Faktiske forhold
Det permanente biltestcenter er placeret på nordsiden af landingsbanen, hvor der gennem regulering
af en række delområder kan skabes et større sammenhængende areal hvor der kan anlægges
forskellige former for baner til test af personbiler.
I området er der behov for, udover testbanerne at etablere kontorer, værksteds- og servicefaciliteter,
samt opstille frysecontainere til nedfrysning af biler før test. Kontorbygninger m.v. forventes opført
i op til 3 etager. Herudover kan der blive tale om opførelse af en højere bygning til overdækning af
et bakketestanlæg.
Som det fremgår af planen er der indenfor området beliggende en del forskellige bygninger og
anlæg. Det forudsættes i planen at det alene er Teles parabol og GEUS borekerne lager der bevares,
medens den øvrige bebyggelse forventes nedrevet når de pågældende arealer skal tages i brug.
Privatejede bygninger skal naturligvis overtages mod erstatning af bygningernes værdi i handel og
vandel.
Størstedelen af bygningerne beliggende i Gl. Lejr forventes fjernet ved Mittarfegarfiits foranstaltning da de i forvejen er ryddet og udlagt til nedrivning.
Indenfor delområdet er beliggende flere offentlige veje, som i dag benyttes som forbindelsesveje fra
Kangerlussuaq bygd til Gl. Lejr og videre til havnen. Det forudsættes at der forud for ibrugtagen af
arealerne og nedlæggelse af disse veje foretages en opgradering af vejene Marius Olsen-ip Aqq. og
Tankeqarfik Aqq., så det er muligt at køre ca. 60 km/t.
Den store afvandingsgrøft der er placeret indenfor området til afvanding af arealet og landingsbanen
forventes omlagt eller overbygget så der sikres en forsat afvanding af arealerne.
Bæredygtige konsekvenser
Som nævnt vil Biltestcenteret bidrage til et udjævning af benyttelse af turist- og lufthavnsfaciliteter
så der skabes grundlag for en mere jævn belastning henover året og dermed bedre driftsøkonomi.
Etableringen af biltestcenteret vil tillige bidrage til at der udvikles bedre og mere køresikre biler, der
kan holde længere og køre mere sikkert i al slags vejr.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Den byggemodning der skal foregå i området forventes gennemført ved de enkelte bygherres
foranstaltning.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at planen kan danne en god ramme for udnyttelsen af arealerne
nord for landingsbanen i Kangerlussuaq og at etableringen af et biltestcenter vil kunne give
Kangerlussuaq et væsentligt erhvervsmæssigt løft.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at Kommuneplantillæg nr. 17 godkendes til udsendelse i offentlig høring.
Afgørelse
Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 17.
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Punkt 12 Forslag til kommuneplantillæg nr. 18
Journalnr.
Baggrund
Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet for at skabe mulighed for at etablere et cargocenter i
Kangerlussuaq. Kangerlussuaq Lufthavn er med den beflyvningsmæssige regularitet et ideelt sted at
etablere et Cargocenter i Grønland.
Etableringen af et luftfragt cargocenter i Kangerlussuaq, hvorfra der håndteres luftfragt mellem
forskellige destinationer i Europa og forskellige destinationer i Nordamerika, vil samtidig skabe
bedre muligheder for at understøtte eksport af friske fiske og kødprodukter til markedet i både
Europa og Nordamerika.
Eksport at friske produkter vil medføre en mulighed for at handle produkterne til højere priser end
det er tilfældet i dag. Samtidig vil Grønland få skabt vigtige handelsruter til nye markeder for
mange slags produkter.
Et Cargocenter i Kangerlussuaq vil samtidig understøtte økonomien i selve lufthavnsdriften og det
vil tilføre Kangerlussuaq et væsentligt antal arbejdspladser.
Der er således tale om en aktivitet der både gavner Kangerlussuaq – Qeqqata Kommunia og hele
Grønland.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om
planlægning og arealadministration.
Faktiske forhold
Cargocenteret er placeret på sydsiden af landingsbanen med direkte adgang fra Apron arealerne
hvor de store transportfly (typisk Boeing 747), kan håndteres. For at et Cargocenter kan fungere i
Kangerlussuaq, skal der således primært etableres bygninger og investeres i materiel, der kan
håndtere transportfly og gods.
Det er udgangspunkt for planen, at der skal kunne opføres bygninger med en højde svarende til 25
m i højden og i areal op til 40.000 kvm., så der sikres mulighed for at kunne servicere flyene indendørs.
På de arealer, hvor Cargocenteret tænkes etableret, ligger i forvejen mindre lagerbygninger og et
brændstofdepot, som ikke længere benyttes. Størstedelen af arealerne anvendes til opmagasinering
af udstyr der sjældent benyttes.
Bæredygtige konsekvenser
Etableringen af et cargocenter i Kangerlussuaq vil bidrage til en bedre udnyttelse af lufthavnsfaciliteterne, så der skabes grundlag for en bedre driftsøkonomi i lufthavnsdriften. Samtidig skabes der
mulighed for en udvikling af eksporten og dermed en bedre økonomi for grønlandske erhverv.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Den byggemodning der skal foregå i området forventes gennemført ved de enkelte bygherres
foranstaltning.
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Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at planen kan danne en god ramme for udnyttelsen af lufthavnen
i Kangerlussuaq, og at etableringen af et Cargocenter vil kunne give Kangerlussuaq et væsentligt
erhvervsmæssigt løft.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at Kommuneplantillæg nr. 18 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger
Afgørelse
Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 18.
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Punkt 13 Forslag til kommuneplantillæg nr. 21
Journalnr.
Baggrund
Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet for at skabe mulighed for at etablere en hytteby ved
Israndssøen nær punkt 660,
Hyttebyen tænkes af World of Greenland etableret efter samme koncept som hyttebyen ved Eqri
nord for Ilulissat, og vil medføre at der etableres ny og attraktiv overnatningskapacitet i Kangerlussuaq området.
Der er således tale om en aktivitet der i høj grad gavner Kangerlussuaq, men også resten af kommunen, som vil få gavn af en øget turisme indtjening.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om
planlægning og arealadministration.
Faktiske forhold
Kommuneplantillægget omfatter kommuneplanens delområde 957 K58 som i kommuneplan 2012 –
2024 er udlagt til hytteby. Delområdet rykkes ganske vidst lidt mod nord så bebyggelse bliver helt
usynlig fra vejen til Pkt. 660.
Der tænkes i første omgang etableret et fælleshus med centerfaciliteter og spisesal og 6 hytter med 4
sengepladser i hver. I planen lægges der op til at der i alt kan etableres 24 hytter.
Hytterne kan max være 80 kvm og fælleshuset i 2 etager i alt 300 kvm.
Hytterne etableres som en samlet bebyggelse forbundet med træbroer, hvor under der føres forsyningsledninger fra fælleshuset.
Forsyning med vand tilkøres og affald og spildevand transporteres fra hyttebyen til Kangerlussuaq
hvor der afleveres på losseplads og til spildevandssystemet. Således at der ikke sker forurening af
den sårbare natur.
Det er i planen forudsat at hyttebyen ikke bliver synlig fra adgangsvejen til punkt 660. Kun køresporet ind til hytterne vil kunne ses når turistbusserne passerer.
Kommuneplantillæg nr. 21, omfatter også delområde 957- L1, som er et overordnet delområde til
rekreative formål, der omfatter forvaltningsplanens jagtfrie område B-1.
I bestemmelserne for dette delområde præciseres bestemmelserne så der ikke kan tillades hytter
uden at de etableres efter en detaljeret planlægning eller i forbindelse med en koncession.
Bæredygtige konsekvenser
Etableringen af hyttebyen er et led i bestræbelserne på at skabe en bæredygtig turisme omkring
Kangerlussuaq og dette er et forsøg på at implementere en ny overnatningsfacilitet i overensstemmelse med visionerne i planstrategien fra 2010.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Den byggemodning der skal foregå i området finansieres af bygherren.
Præciseringen af bestemmelserne i delområde 957-L1 vil sikre mulighed for en mere entydig administration.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at hyttebyen vil bidrage væsentligt til at hæve standarden på
overnatningsfaciliteterne i Kangerlussuaq området og at dette første skridt vil bidrage til at der vil
udvikles flere tilbud i de kommende år.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at Kommuneplantillæg nr. 21 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger
Afgørelse
Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 21.
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Punkt 14 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 4. for det vestlige havneområde i
Sisimiut
Journalnr.
Baggrund
Hermed fremsendes kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2012 – 2024 til endelig godkendelse. Kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 6. december
2014 til den 6. februar 2015.
Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at sikre mulighed for en fortsat udvikling af Sisimiuts
nye havn og skabe mulighed for en mere intensiv udnyttelse af kostbare havnearealer.
Med forslaget udlægges der nye byggefelter så det i nærheden af kajarealerne er muligt at opbygge
nye produktionsvirksomheder til f.eks. bearbejdning af fisk eller andre havnerelaterede aktiviteter.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om
planlægning og arealadministration.
Faktiske forhold
Med planen indarbejdes en mulighed for udbygning af kajarealerne med en forlængelse på ca. 100
m, mod vest, plus mulighed for at etablere en oplukkelig bro over havne indsejlingen så der skabes
mulighed for en direkte forbindelse mellem de 2 havne afsnit i Vest og i Øst. J.fr. Rapport om
”Udviklingsscenarier for Sisimiut Havn”, Rambøll i 2010. Der er i nærværende plan angivet et
nedsprængningsområde i forlængelse af tidligere udsprængningsområde hvor der kan hentes fyldmateriale til et evt. nyt havnebyggeri, samtidig med at der skabes nye attraktive bagarealer.
Med planen udlægges nye byggefelter til produktionsvirksomheder m.v. langs fjeldet så der kan
opbygges produktionsanlæg foran fjeldet og etableres produktionsanlæg og lager kapacitet inde i
fjeldet. Der sikre fortsat mulighed for det eksisterende operationsområde langs kajfronten og et
oplagrings og godshåndteringsareal i tilknytning hertil, et areal der fortsat kan udnyttes som et sikre
havne område for anløb af udenlandske skibe.
I planen lægges op til at der langs fjeldet kan bygge i 3 etager med op til 13 m. Fjeldet bag er 16 –
25 m højt. Der er i planen indarbejdet et krav om 1 p-plads pr. 200 m bygningsareal som er en
reduktion i forhold til de normale krav 1 plads pr. 50 eller 100 kvm. Udgangspunktet er at de kostbare havnearealer kun i begrænset omfang skal benyttes til p-arealer.
I offentlighedsperioden er der fremkommet følgende bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg:
1. Departementet for Finanser, Afdelingen for Landsplanlægning.
a. Fremsender en bemærkning om at kommuneplantillægget ses at overholde de
formelle krav til et kommuneplantillæg og offentlighedsfasen.
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2. Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur.
a. Havne sektionen i departementet har ingen indsigelser mod Kommuneplantillægget,
men fremsender anmodning om Departementet bliver inddraget såfremt kommuneplantillægget giver anledning til konkrete anlægsarbejder.
i. Departementets anmodning kan naturligt efterkommes, idet det findes naturligt at konkrete havneanlæg koordineres med departementet.
De fremsendte bemærkninger giver ikke anledning til at ændre i kommuneplantillægget.
Bæredygtige konsekvenser
Med planen forsøges på den ene side fastholdt de eksisterende muligheder i kajanlægget
Samtidig med mulighed for en udbygning med flere aktiviteter, så det økonomiske grundlag kan
gøres mere bæredygtigt.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Planen muliggør en udvikling af havnen og virksomhederne på havnen, med henblik på at
skabe øget beskæftigelse i fiskeriet og dermed et bedre skattegrundlag.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at planen danner en god ramme for en fortsat udvikling af Sisimiut Havn, og en endnu bedre udnyttelse af de meget kostbare havnearealer.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at Kommuneplantillæg nr. 4 godkendes endeligt
Afgørelse
Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4.
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Punkt 15 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 5. for det østlige havneområde i
Sisimiut
Journalnr.
Baggrund
Hermed fremsendes Kommuneplantillæg nr. 5 til endelig godkendelse, efter at det har været
udsendt i offentlig høring i perioden 5. december 2014 til 6. februar 2015.
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre mulighed for en fortsat udvikling af Sisimiut havn
og en mere intensiv udnyttelse af kostbare havnearealer.
Med forslaget udlægges der nye byggefelter, så det i nærheden af kajarealerne er muligt at opbygge
nye produktionsvirksomheder til f.eks. bearbejdning af fisk og dermed forbedre fiskernes afsætningsmuligheder.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om
planlægning og arealadministration.
Faktiske forhold
Med planen indarbejdes en mulighed for udbygning af kajarealerne på hele strækningen fra indsejlingen til inderhavnen til broen til Akia. Størstedelen af strækningen har været indarbejdet i tidligere
planer, men er nu udvidet til at omfatte hele strækningen plus mulighed for at etablere en oplukkelig
bro over havne indsejlingen så der skabes mulighed for en direkte forbindelse mellem de 2 havne
afsnit i Vest og i Øst. J.fr. rapporten, ”Udviklingsscenarier for Sisimiut Havn”, af Rambøll i 2010.
Der er i planen angivet et nedsprængningsområde i forlængelse af tidligere udsprængningsområde
hvor der kan hentes fyldmateriale til et evt. nyt havnebyggeri.
Med planen udlægges nye byggefelter til produktionsvirksomheder, ved skonnertkajen og inderhavnen og ved broen over til Akia, hvor der skabes mulighed for at der kan etableres byggeri i op til
3 og henholdsvis 2 etager. Fra det østlige byggefelt er angivet en mulighed for etablering af en
transportvej nord for bebyggelse, så arbejdstransporter fra kaj til fabrik på Muunup Aqq., kan
begrænses.
På grund af byggemulighederne sker der en reduktion af de eksisterende oplagsarealer på havnen
som må henvises til andre arealer primært i B8.
Med kommuneplantillægget sikres der samtidig udlæg af arealer til gangforbindelse fra Akia til
bycentret og reguleringen af vejen bag KNI og RAL´s lagerbygning, hvor der er skabt bedre plads
til parkering, så trafik med personbiler i arbejdsområderne på havnen minimeres og uheld forebygges.
I forbindelse med offentlighedes fasen har der den 22. januar 2015 været afholdt borgermøde på
Hotel Sisimiut for at præsentere planen og konsekvenserne heraf for borgerne og i særdeleshed
havnens brugere.
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I forbindelse med offentlighedsfasen er der fremkommet følgende indsigelser og bemærkninger:
1. Departementet for finanser, Afdelingen for Landsplanlægning.
a. Fremsender en bemærkning om at kommuneplantillægget ses at overholde de
formelle krav til et kommuneplantillæg og offentlighedsfasen.
2. Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur.
a. Havne sektionen i departementet har ingen indsigelser mod Kommuneplantillægget,
men fremsender anmodning om Departementet bliver inddraget såfremt kommuneplantillægget giver anledning til konkrete anlægsarbejder.
i. Departementets anmodning kan naturligt efterkommes, idet det findes naturligt at konkrete havneanlæg koordineres med departementet.
3. SAAP ved Adam Dahl,
a. Foreningen er stærkt imod at byggefelt 800-B2.1 udlægges til fiskefabrik og frygter
at fællesværkstedet som man fik etableret i 1979 skal fjernes, selvom man godt er
klar over at det ikke sker umiddelbart. Det anføres tillige anlæg af fiskefabrikken vil
medføre et øget pres på kajen ved en evt. fabrik, som flittigt benyttes af kuttere i
stormvejr.
i. Det kan anbefales at der,
- dels findes nye arealer til oplag af fiske udstyr, hvilket kan ske på kommunens nye havn og ved værftet
- dels at det loves foreningen at man såfremt det skulle blive aktuelt at
nedlægge fællesværkstedet på stedet, vil finde nye lokaler andetsteds
- dels sikre at inderhavnen forbeholdes fiskerierhvervet, så fritidssejlere
henvises til placering udenfor inderhavnen
4. SAAPP ved Gustav Enoksen
a. Jolle og fangerforeningen i Sisimiut er imod at der bygges på arealet 800-B2.1. idet
de mener at de mister kutterkajen og at der bliver meget trængte forhold i området.
b. De gør samtidig opmærksom på at de ikke er det mindste imod at der bygges en
fiskefabrik i Sisimiut.
c. Men de lægger meget vægt på at blive hørt og inddraget så det gode samarbejde
mellem kommunen og jollefiskerne kan fortsætte.
i. Det kan anbefales at der,
- dels findes nye arealer til oplag af fiske udstyr, hvilket kan ske på kommunens nye havn og ved værftet
- dels at det loves foreningen at man såfremt det skulle blive aktuelt at
nedlægge fællesværkstedet på stedet, vil finde nye lokaler andetsteds
- dels sikre at inderhavnen forbeholdes fiskerierhvervet, så fritidssejlere
henvises til placering udenfor inderhavnen
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5. KNI, ved Nuka Kristiansen
a. I forbindelse med etablering af ny fabrik, bevirker det at nuværende mandskabskur
for lossefolkene flyttes hen til oplagsområde ved siden af KNI parkeringsplads. Som
KNI tidligere har informeret om, agter vi ikke at flytte hovedindgang fra nuværende
sted (imod havnen).
b. KNI har efterfølgende afholdt møde og har følgende kommentarer/spørgsmål
-

Dette vil bevirke en del nye gener for kontorpersonalet i KNI.
Dette vil bevirke en masse larm og renden rundt i området. Udover det der allerede
er.
Hvordan vil kommunen garantere at lossefirmaet også er de samme som nu ?
Losning udliciteres nemlig. Hvem ejer bygningen på oplagspladsen efterfølgende?
Hvilke krav er der til udseendet på ny bygning ?
Hvor vil man placere fiskernes oplagsplads? Har det indvirkning på KNI?
På det nuværende grundlag er KNI ikke interesseret i at oplagspladsen bruges til
lossefirma, når der er så mange uklare aspekter.
i. Det er ikke i planen lagt fast, hvor et mandskabsskur skal placeres i fremtiden, det forventes at der kan findes flere løsninger.
ii. I forhold til kravene til udseendet af en mandskabsbygning kan det fastlægges i et kommuneplantillæg eller aftales i forbindelse med en arealtildeling.

6. Frederik Olsen.
a. Frederik Olsen udtrykker skuffelse over at man ikke har hørt erhvervsbrugerne inden
planen blev udarbejdet.
b. Han anfører at arealerne med detailområde 800-B2.1. i dag benyttes til oplag af
fiskere og fangere, og at en udnyttelse af byggefeltet og den eventuelle udvidelse vil
medføre at de mister følgende muligheder:
o Oplag af fangst og fiskeudstyr
o Jolleværkstedet, som også benyttes som varmestue når man ankommer.
o Reparation af joller inde i værkstedet, reparationer som er med til at sikre
sikkerheden til søs en sikkerhed der ikke kan undværes.
c. Han udtrykker skuffelse over at Qeqqata Kommunia ikke har stillet et nyt areal til
rådighed og anmoder om at der holdes seminar om hvordan pladsen kan udnyttes
bedre.
d. Han opfatter området som bevaringsværdigt og udtrykker bekymring for om arealerne vil blive spærret af for offentligheden.
e. Han støtter at der opføres en ny fiskefabrik, men finder at den vil blive placeret bedst
i området vest for den nye havn.
i. Det kan anbefales at der,
- dels findes nye arealer til oplag af fiske udstyr, hvilket kan ske på kommunens nye havn og ved værftet
- dels at det loves foreningen at man såfremt det skulle blive aktuelt at
nedlægge fællesværkstedet på stedet, vil finde nye lokaler andetsteds
- dels sikre at inderhavnen forbeholdes fiskerierhvervet, så fritidssejlere
henvises til placering udenfor inderhavnen
ii. Det kan desuden oplyses, at der ikke er planer om at forhindre offentlighedens adgang til havneområderne
iii. Det er en smagssag om lossefirmaets container og oplagspladsen er
bevaringsværdig, men umiddelbart er der ikke fagligt belæg herfor
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7. Finn Pedersen
a. Finn Pedersen anfører at det kan være uheldigt at placere en fiskefabrik på 800-B2.1,
af de samme årsager som nævnt under de øvrige indsigelser og at en ny fabrik ville
blive bedre placeret på arealer vest for den nye havn.
i. Det kan anbefales at der,
- dels findes nye arealer til oplag af fiske udstyr, hvilket kan ske på kommunens nye havn og ved værftet
- dels at det loves foreningen at man såfremt det skulle blive aktuelt at
nedlægge fællesværkstedet på stedet, vil finde nye lokaler andetsteds
- dels sikre at inderhavnen forbeholdes fiskerierhvervet, så fritidssejlere
henvises til placering udenfor inderhavnen
Generelt er en havn et meget dyrt anlæg, hvilket kommunens nye havn kan bevise. For at en havn
kan forblive dynamisk og befordre efterspørgslen efter arealer og for at man samlet set kan skabe en
hensigtsmæssig udvikling er det nødvendigt at alle brugerne af en havn udviser fleksibilitet. Det ses
i alle havne, for i perioder er der stor aktivitet, mens det måske i andre perioder er mindre gang i
den. Samtidig er det nødvendigt at der søges løsninger der kan stille brugergrupper tilfreds – og her
er der specielt fokus på de erhvervsmæssige brugere.
Siden offentliggørelsen af planen har der være afholdt et borgermøde, og der er fundet løsninger på
møder med de forskellige brugergrupper. Der er ganske vidst ikke fundet en ny placering til et
fællesværksted, men der er heller ikke tale om at nedlægge dette på nuværende tidspunkt. Det kan
muligvis ske på et senere tidspunkt.
Der er grund til at hæfte sig ved at de fleste bemærkninger slutter af med at man gerne ser en ny
fiskefabrik, men det er placeringen der er udfordringen. At der så peges på en løsning på vesthavnen
800-B1 området er noget andet og samtidig en dyrere løsning i forhold til den udpegede.
Bæredygtige konsekvenser
Planen skaber grundlag for at en række miljømæssige udfordringer som er omfattet af visionen
”Bæredygtig Qeqqata 2020” og over tid kan udfordringerne løses på en hensigtsmæssig måde, når
der er skabt økonomi hertil. Det drejer sig om projekter om affaldssortering, kompostering af
husholdningsaffald, spildevandsslam og spildevandsrensning
Økonomiske og administrative konsekvenser
Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia, men indirekte kan planen have meget store økonomiske konsekvenser for byen og kommunen.
Planen muliggør en udvikling af havnen og virksomhederne på havnen, med henblik på at skabe
øget beskæftigelse i fiskeriet og dermed et bedre skattegrundlag.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
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Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at planen danner en god ramme for en fortsat udvikling af Sisimiut Havn, og en endnu bedre udnyttelse af de meget kostbare havnearealer. Det er også vurderingen at der kan findes brugbare løsninger for alle havnens brugere, så en mulig ny fabrik vil fremtræde som et plus for alle og med de høje arbejdsløshedstal vi ser i øjeblikket, er der behov for nye
initiativer.
Det er administrationens vurdering, at byggefelt 800-B2 giver mulighed for reel fiskeindhandlingskonkurrence i Sisimiut. Denne placering giver mulighed for, at en ny fiskefabrik kan få leverancer
fra skibe beliggende ved skonnertkajen og atlantkajen samt mindre både og joller beliggende i
inderhavnen. På tilsvarende vis kan Royal Greenlands fabrik indhandle fra skibe beliggende ved
fiskerikajen og industri pier samt mindre både og joller beliggende ved lossekajen.
Det er administrationens vurdering, at såfremt byggefelt 800-B2 ikke forbliver en mulighed i det
endelige kommuneplantillæg, vil der gå nogle år, inden et alternativt og mindre attraktivt byggefelt
kan benyttes. Det skyldes teknisk, at der skal foretages undersøgelser af fjeldets kvalitets ved
kommunens havn, hvor der i kommuneplantillæg nr. 4 udlægges nye byggefelter. Det skyldes
økonomisk, at mindre både og joller ikke kan ligger til ved kommunens havn ved dårligt vejr. En
fabrik ved kommunens havn vil således skulle basere sin indhandling på større skibe eller forholdsvis dyr kørsel af leverancer fra mindre både og joller fra inderhavnen rundt bag om værftet til
området ved kommunens havn.
Det er administrationens vurdering, at andre placeringer ved Akia på sigt kan blive attraktive, men
at udvikling af disse områder vil være dyr og tage en årrække. Alternative placeringer inde i Ulkebugten er begrænset af, at skibe og kuttere ikke kan sejle under broen og lægge til ved disse placeringer. Det omfatter bl.a. den tidligere Sisimiut Fish fabrik nu ejet af Royal Greenland beliggende
lige vest for lystbådehavnen.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelse


at kommuneplantillæg nr. 5 godkendes endeligt, i den nuværende form,



at der gennem fortsat dialog findes løsninger på udfordringerne med anvendelse af kajarealer og oplagsarealer.

Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstilling
Økonomiudvalget videresender sagen til kommunalbestyrelsens afgørelse uden indstilling.
Afgørelse
Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5.
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Punkt 16 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 11, handicapboliger og
handicapcenter på Ole Petersens-ip Aqq i Maniitsoq
Journalnr.
Baggrund
Hermed fremsendes kommuneplantillæg nr. 11 til kommuneplan for Qeqqata Kommunia 2012 –
2024 til endelig godkendelse. Planen har været udsendt i offentlig høring i perioden fra 5.. december 2014 til den 6. februar 2015
Der er forventes i budgetter for Qeqqata Kommunia 2015 og i finansloven indarbejdet midler til
etablering af 16 handicapboliger i Maniitsoq. Nærværende plangrundlag giver dels mulighed for at
opføre disse boliger, men også mulighed for i forbindelse med etablering af yderligere handicapboliger eller familieboliger, samt at etablere et handicapcenter, så de handicapfaciliteter der er placeret
rundt omkring i Maniitsoq kan samles.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. oktober 2010 og planlægning og arealanvendelse
Faktiske forhold
De 16 handicapboliger foreslås med KPT 11 placeret i området ved Ole Petersens-ip Aqq., hvor den
eksisterende blokbebyggelse i de kommende år vil blive nedrevet. De første blokke der nedrives er
blokkene længst mod nordøst. Så der i første omgang skabes plads til et punkthus med de 16 handicapboliger.
Planen er udarbejdet så der er mulighed for at etablere 1 punkthus, med 4 etager med 4 lejligheder
på hver etage. Et handicapcenter på op til 320 kvm i en etage og en randbebyggelse i 2 – 3 etager
mod Ataqqap Aqq og Kuuttortoq så der sikres læ på gårdarealerne inde i bebyggelsen.
Vejadgangen til bebyggelsen flyttes til Ataqqap Aqq, så Ole Petersenip Aqq, i vidt omfang kan
friholdes som sti til gående og cyklende. Der er dog stadig enkelte bygninger udenfor delområdet,
der har Ole Petersenip Aqq som eneste vejadgang, så det er vigtigt at fastholde at vejen fortsat kan
benyttes af disse bygninger.
Punkthuset etableres med elevator og med faciliteter der imødekommer de handicappedes behov for
service. Til alle lejligheder etableres der indbyggede altaner, hvor der er gode muligheder for læ og
for frisk luft.
Der er åbnet mulighed for at der kan etableres udhusplads, i forbindelse med opholdsarealer eller
evt. i forbindelse med hver lejlighed på altanen. I forbindelse med bebyggelsesplanen er angivet
hvordan man kan udnytte skurene til at skabe udendørs rum med læ og sol, så arealerne bliver
velegnede til ophold, så der i boligbebyggelsen gives gode muligheder for sociale udendørs aktiviteter.
Der er i planen ikke indarbejdet krav om at boligbebyggelsens facader skal holdes i en bestemt
farveskala, dels er der tale om et kommunalt byggeri, dels vurderes det at det kan være hensigtsmæssigt at bebyggelsen får sit eget udtryk, samtidig med at farveholdningen på facaderne forholder
sig til den omkringliggende bebyggelse.
Med KPT 11 foretages en mindre regulering af delområderne i de omkringliggende delområder.
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I forbindelse med offentlighedsperioden er fremkommet 1 indsigelse:
1. Departementet for finanser gør indsigelse i henhold til planlovens § 11, hvorefter
kommunalbestyrelsen, ikke kan godkende planen endeligt før der er opnået enighed om
udformningen af planen.
a. Konkret drejer indsigelsen sig om at der er anført anvendelsesbestemmelser under de
detaljerede bestemmelse, hvor de rettelig skulle stå under de overordnede bestemmelser. Bestemmelsen omhandler muligheden for at drive erhverv i boligområdet og
er indarbejdet fra de generelle bestemmelser.
b. Administrationen er blevet enig med Departementet om at planen bliver tilrettet i
forbindelse med den endelige godkendelse
c. Øvrige bemærkninger er af redaktionel art.
Der er med de anførte rettelse intet til hinder for at kommunalbestyrelsen kan godkende kommuneplantillægget endeligt.
Bæredygtige konsekvenser
Placeringen af handicapboligerne i den eksisterende bymæssige bebyggelse og en forøgelse af
boligtallet, betyder at vi opnår en fortætning af byen så vi sikrer en bedre udnyttelse af byens infrastruktur.
Placeringen nær ved indkøbsmuligheder m.v. er valgt for at sikre de handicappede de bedste muligheder for at være selvhjulpne. Løsningen skulle gerne give beboerne i bebyggelsen mulighed for i
højere grad at tage ansvar for eget liv.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Placeringen og muligheden for at flere handicappede bor i nærheden af hindanden det lettere at
håndtere de nødvendige servicefunktioner og de tilknyttede medarbejdere vil i nogle situationer som
f.eks. i forbindelse med nattevagter klare at servicere flere handicappede end når de bor meget
spredt eller i meget små enheder.
Der vil således kunne ydes en bedre service til de handicappede, samtidig med at der er et besparelsespotentiale.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at Kommuneplantillæg nr. 11 godkendes endeligt
Afgørelse
Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 11. for et område til handicapboliger og handicapcenter på
Ole Petersenip Aqq. i Maniitsoq
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Punkt 17 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 12, handicapboliger og
handicapcenter ved Deichmannip Aqq. i Sisimiut
Journalnr.
Baggrund
Hermed fremsendes kommuneplantillæg nr. 12 til kommuneplan for Qeqqata Kommunia 2012 –
2024 til endelig godkendelse. Planen har været udsendt i offentlig høring i perioden fra 5. december
2014 til den 6. februar 2015
Der er forventes i budgetter for Qeqqata Kommunia 2015 og i finansloven indarbejdet midler til
etablering af 16 handicapboliger i Sisimiut. Nærværende plangrundlag giver dels mulighed for at
opføre disse boliger, men også mulighed for i forbindelse med etablering af yderligere handicapboliger at etablere et handicapcenter, så de handicapfaciliteter der er placeret rundt omkring i Sisimiut
kan samles.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. oktober 2010 og planlægning og arealanvendelse
Faktiske forhold
De 16 handicapboliger foreslås med KPT 12 placeret i området nord for sygehuset i forbindelse
med den eksisterende boligbebyggelse på Deichmannip Aqq. Planen er udarbejdet så der er mulighed for at etablere 2 punkthuse, hver i 4 etager med 4 lejligheder på hver etage med en udnyttet
kælder. Det skrånende terræn giver mulighed for at etablere lejligheder i kælderetagen. Placeringen
nær ved indkøbsmuligheder m.v. er valgt for at sikre de handicappede de bedste muligheder for at
være selvhjulpne.
De aktuelle 16 boliger forventes placeret i det nordligste af de 2 punkthuse. Husene placeres så der
fra de nye lejlighederne er udsigt over Ulkebugten og så den eksisterende bebyggelse generes
mindst muligt. Punkthusene etableres med elevator og med faciliteter der imødekommer de handicappedes behov for service. Til alle lejligheder etableres de indbyggede altaner, hvor der er gode
muligheder for læ og for frisk luft.
Der er åbnet mulighed for at der kan etableres udhusplads i kælder, i forbindelse med opholdsarealer eller evt. i forbindelse med hver lejlighed på altanen. I forbindelse med bebyggelsesplanen er
angivet hvordan man kan udnytte skurene til at skabe udendørs rum med læ og sol, så arealerne
bliver velegnede til ophold, så der i boligbebyggelsen give gode muligheder for sociale udendørs
aktiviteter.
Der er i planen ikke indarbejdet krav om at boligbebyggelsens facader skal holdes i en bestemt
farveskala, dels er der tale om et kommunalt byggeri, dels vurderes det at det kan være hensigtsmæssigt at bebyggelsen får sit eget udtryk. Dette dog samtidig med at farveholdningen på facaderne
forholder sig til den omkringliggende bebyggelse.
Med KPT 12 foretages en mindre regulering af delområderne i de omkringliggende delområder.
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I forbindelse med offentlighedsperioden er fremkommet 1 indsigelse:
1. Departementet for finanser gør indsigelse i henhold til planlovens § 11, hvorefter
kommunalbestyrelsen, ikke kan godkende planen endeligt før der er opnået enighed om
udformningen af planen.
a. Konkret drejer indsigelsen sig om at der er anført anvendelsesbestemmelser under de
detaljerede bestemmelse, hvor de rettelig skulle stå under de overordnede bestemmelser. Bestemmelsen omhandler muligheden for at drive erhverv i boligområdet.
b. Administrationen er blevet enig med Departementet om at planen bliver tilrettet i
forbindelse med den endelige godkendelse
c. Øvrige bemærkninger er af redaktionel art.
Der er med de anførte rettelse intet til hinder for at kommunalbestyrelsen kan godkende kommuneplantillægget endeligt.
Bæredygtige konsekvenser
Placeringen af handicapboligerne i den eksisterende bymæssige bebyggelse betyder at vi opnår en
fortætning af byen så vi sikrer en bedre udnyttelse af byens infrastruktur. Samtidig giver den
centrale placering som nævnt mulighed for at de handicappede lettere bliver helt eller delvist selvhjulpne. Løsningen skulle gerne give beboerne i bebyggelsen mulighed for i højere grad at tage
ansvar for eget liv.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Placeringen og muligheden for at flere handicappede bor i nærheden af hindanden det lettere at
håndtere de nødvendige servicefunktioner og de tilknyttede medarbejdere vil i nogle situationer som
f.eks. i forbindelse med nattevagter klare at servicere flere handicappede end når de bor meget
spredt eller i meget små enheder.
Der vil således kunne ydes en bedre service til de handicappede, samtidig med at der er et besparelsespotentiale.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at Kommuneplantillæg nr. 12 godkendes endeligt
Afgørelse
Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. for et område til handicapboliger og handicapcenter på
Deichmannip Aqq. i Sisimiut.
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Punkt 18 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 14, Alsidige boliger på
Ivissuaateralaa i Maniitsoq
Journalnr.
Baggrund
Forslaget til kommuneplantillæg har været offentliggjort i perioden fra den 18 december 2014 til
den 13 februar 2015 med henblik på at fremkalde bemærkninger og indsigelser til planforslaget.
Selvstyret ønsker at gennemføre en fornyelse af 48 boliger på Ivissuaateralaa i Maniitsoq. Der er
tale om den yderste række mod havet, som man har vurderet er så dårlige at det ikke vil være
tilstrækkeligt med en istandsættelse for at fastholde boligbebyggelsen som tidssvarende.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. oktober 2010 og planlægning og arealanvendelse
Faktiske forhold
De 48 boliger forventes etableret i løbet af 2015 og 2016, med byggestrat i foråret 2015. Da det er
et fornyelsesprojekt gennemføres det i etaper efterhånden som de nuværende beboere kan genhuses.
Den eksisterende boligbebyggelse er udpeget som bevaringsværdig af Selvstyret i forbindelse med
udarbejdelsen af de ”Gule bynotater” tilbage i 1990. Den eksisterende bebyggelse er opført i årene
1978 – 82. Etableringen af den nye bebyggelse kræver at Selvstyrets landsplanafdeling ophæver
bevaringsværdien på bebyggelsen. Hvilket er sket jfr. beslutning på kommunalbestyrelsens møde
den 28.08.2014.
Den nye bebyggelse etableres som såkaldte alsidige boliger i 3 etager i en fleksibel byggeform hvor
der etableres 2 – 3 og 4 rumsboliger.
Boligområdet er beliggende meget attraktivt med gode udsigtsforhold til havet syd for Maniitsoq og
med den nye bebyggelse i første række mod havet, åbnes boligområdet så der for boligblokkene,
beliggende i anden række, etableres væsentlig bedre udsigtsforhold end i dag.
Åbningen af bebyggelsen betyder til gengæld at læ forholdene på gårdarealet i midten af
bebyggelsen ændres. Derfor er der i planen lagt op til at bygningselementer i gårdrummet placeres
så de danner læ for udeophold.
I offentlighedsperioden er der fremkommet en indsigelse:
I forbindelse med offentlighedsperioden er fremkommet 1 indsigelse:
2. Departementet for finanser gør indsigelse i henhold til planlovens § 11, hvorefter
kommunalbestyrelsen, ikke kan godkende planen endeligt før der er opnået enighed om
udformningen af planen.
a. Konkret drejer indsigelsen sig om at der er anført anvendelsesbestemmelser under de
detaljerede bestemmelse, hvor de rettelig skulle stå under de overordnede
bestemmelser. Bestemmelsen omhandler muligheden for at drive erhverv i
boligområdet.
b. Administrationen er blevet enig med Departementet om at planen bliver tilrettet i
forbindelse med den endelige godkendelse
c. Øvrige bemærkninger er af redaktionel art.
3. Departementet gør indsigelse mod en formulering om etapeopdelingen af byggeriet i
redegørelsen ”Udbygningen kan foretages i etaper der kan afstemmes efter byggeprocessen”
a. Denne formulering fjernes fra redegørelsen
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Der er med de anførte rettelse intet til hinder for at kommunalbestyrelsen kan godkende
kommuneplantillægget endeligt.
Bæredygtige konsekvenser
Forhåbentlig resulterer byfornyelsen i at de kommende boliger selvom de ligger udsat får en levetid
på mindst 50 år, bebyggelsen der bliver revet ned er kun blevet 35 år.
Der bliver ikke med den nye bebyggelse taget særlige initiativer i forhold til etablering af
bæredygtigt byggeri, selvom bebyggelsen er placeret med mulighed for at udnytte solenergi hele
året.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der bliver ingen direkte administrative eller økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Vi
er ikke bekendt med om den nye bebyggelse udløser højere huslejer og dermed formentlig også i en
vis udstrækning øget betaling af boligsikring.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at denne fornyelse i Maniitsoq er tiltrængt og det er positivt at
der over en 2 årig periode vil blive sikret en væsentlig beskæftigelse for bygningshåndværkerne i
byen.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at Kommuneplantillæg nr. 14 godkendes endeligt
Afgørelse
Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 14. for et område til alsidige boliger på Ivissuaateralaa i
Maniitsoq
2. Brev fra Selvstyret om ophævelse af bevaringsværdien.
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Punkt 19 Planstrategi 2015
Journalnr.
Baggrund
Der er igangsat en revision af planstrategien fra 2010 med henblik på at der inden 1. april 2015
foreligger en ny planstrategi i overensstemmelse med kravet i Planloven.
Regelgrundlag
Planstrategien revideres i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning
og arealadministration.
Faktiske forhold
Planstrategien udarbejdes for at give borgerne et indtryk af hvilke mål kommunalbestyrelsen,
bygdebestyrelserne og administrationen arbejder efter de næste 4 år. Forslaget til planstrategi skal
derfor offentliggøres og fremlægges til offentlig debat i 8 uger efter kommunalbestyrelsens godkendelse af forslaget.
Administrationen har på baggrund af kommunalbestyrelsens, bygdebestyrelsernes, borgernes og
borgernes input udarbejdet et udkast til planstrategi, som forelægges udvalgene og bygdebestyrelserne, inden kommunalbestyrelsen på sit møde d. 26. februar 2015 forventes at udsende det i
høring.
Udgangspunktet er at indarbejde målene fra bæredygtighedsprojektet og samtidig konkretisere
nogle af målene fra sidste periode, og dermed gøre målene mere læsbare for borgerne. Det er vigtigt
at udvalgene og bygdebestyrelserne drøfter målene og sikrer sig at målene er relevante på de
enkelte delområder.
Planstrategiprocessen skal også udgøre grundlaget for en vurdering af om den eksisterende kommuneplan kan danne rammen om udmøntningen af planstrategiens mål.
Der skal således efter planstrategiprocessen tages stilling til om kommuneplanen skal revideres
fuldstændig eller om revisionerne fortsat skal foregå ved udarbejdelse af kommuneplantillæg.
Det er vigtigt at de enkelte udvalg og kommunalbestyrelsen har ejerskab til målene og at der er
sammenhæng mellem målene og politikker.
Planstrategien har i januar og februar været til høring i udvalgene og i bygdebestyrelserne. De
forskellige input fra udvalgene er løbende blevet indarbejdet i planstrategien.
Bæredygtige konsekvenser
Et vigtigt element i udarbejdelsen af den nye planstrategi er at vi sikrer at målene fra bæredygtighedsprojektet bliver indarbejdet. Dette dels for at synliggøre bæredygtighedsprojektet, men også
fordi bæredygtighedsprojektet er et vigtigt afsæt for Qeqqata Kommunias aktiviteter de kommende
4 – 8 år.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men vil gennem vores udmøntning af målene
kunne påvirke den måde vi løser opgaver på og prioritering af opgaverne.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
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Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering og erfaring at arbejdet med planstrategien er meget vigtigt og at
det på kort og langt sigt vil bære frugt at arbejde målrettet med målene.
Det er administrationens vurdering, at der efter økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens
godkendelse af udsendelse af planstrategi 2015 i høring bør arrangeres borgermøder i alle kommunens bosteder. I byerne bør det være kommunalbestyrelsen, der tager ansvar for borgermøder, mens
det i bygderne bør være bygdebestyrelser.
Administrationens indstilling
Det indstilles,
at Økonomiudvalget drøfter og kommer med eventuelle ændringsforslag til udkastet til planstrategi
2015
at udkast til planstrategi 2015 herefter sendes videre til kommunalbestyrelsen med henblik på
udsendelse i 8 ugers offentlig høring
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. februar 2015.
Indstillingen godkendt med tilføjelse til side 19 lydende:
"Vi vil gøre det attraktivt for udenlandske skibe som trawlere og krydstogtskibe at lægge til ved
kommunens havne"
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at udkast til planstrategi 2015 udsendelse i 8 ugers offentlig høring
Afgørelse
Bilag
1. Udkast til ny planstrategi 2015
2. Kommunens første planstrategi fra 2010
3. Status for arbejdet med planstrategi 2010.
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Punkt 20 Tildeling af hvalroskvoter for kvoteåret 2015
Journalnr. 72.01.01
Baggrund
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har gennem en pressemeddelelse den 23.12.2014
tildelt Qeqqata Kommunia 30 hvalroskvoter.
Regelgrundlag
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros:
Faktiske forhold
Der er for kvoteåret blevet tildelt 30 hvalroskvoter til kommunen, inklusive hvalroskvoterne for
2014.
Ud af en kvote på 22 for forvaltningsområdet Sisimiut i 2014 blev 16 dyr fanget, og i
forvaltningsområdet Maniitsoq blev alle 4 kvoter fanget,
Pr. 9. maj 2014 meddelte Levende Ressourceudvalget skriftligt, at man indstiller til, at der for
forvaltningsområdet Maniitsoq skulle tildeles 4 ekstra hvalroskvoter.
Der blev foretaget en høring om tildeling af kvoter til fisker og fangerforeningerne i Kommunen.
Fisker- og fangerforeningen i Sisimiut og jollefisker- og fangerforeningen i Sisimiut svarede fælles
til høringen således:
At Fisker- og fangerforeningen i Sisimiut ønskede kvoteforhøjelse for 2015.
Vi skal gøre opmærksom på, at kvoten for 2015 i Vest- og Nordgrønland er blevet forhøjet, hvorfor
vi ønsker en forhøjelse med 2 dyr. Vi mener, at man skal huske, at fangerne fra Sisimiut i mange år
og indtil i dag har haft hvalrosfangst som deres erhverv.
Derfor mener vi, at historien og pligten skal tages som udgangspunkt under beslutningsgrundlaget.
Det er jo ikke bare for sjov, at daværende Sisimiut kommune har haft et hvalroshoved som
kommunevåben. Sisimiut er berømt for hvalrossen og fangst af hvalrossen, og under
rigsfællesskabet har Sisimiut også produceret hvalrosspæk og skind.
Vi foreslår derfor, at Sisimiut tildeles 24 dyr og 6 dyr til Maniitsoq. Endvidere ønsker vi, at kvoten
for Sisimiut skal fanges ved fællesfangst.
Fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut fremkom med deres svar til høringen således:
Med glæde over, at man har forhøjet kvoten for hvalrosser, vil vi foreslå forhøjelse fra 4 dyr til 8
dyr, og med baggrund for vores tidligere ønske om, at der skal foretages en mere ligeligt fordeling
mellem forvaltningsområderne.
Fisker- og fangerforeningen i Maniitsoq fremkom med deres svar til høringen således:
MAOO kræver, at der mindst tildeles 8 dyr til forvaltningsområdet Maniitsoq.
Direktionens bemærkninger
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Administrationens vurdering
I løbet af 2014 har udvalget drøftet antallet af kvoterne, men man har dog ikke taget en stilling til
sagen, hvorfor administrationen vurderer, at udvalget skal afgøre sagen med udgangspunkt i
besvarelserne fra foreningerne og Qeqqata Kommunia.
Administrationens indstilling
Det indstilles, at man vælger en af indstillingerne:
1) At der tildeles 22 dyr til forvaltningsområdet Sismiut, og 8 dyr til forvaltningsområdet
Maniitsoq.
2) At der tildeles 24 dyr til forvaltningsområdet Sisimiut, og 6 dyr til forvaltningsområdet
Maniitsoq.
Levende Resurseudvalgets behandling af sagen
Levende Resurseudvalget har på sit møde den 19. februar 2015 godkendt indstilling 1)
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
At der tildeles 22 dyr til forvaltningsområdet Sismiut, og 8 dyr til forvaltningsområdet Maniitsoq.
Afgørelse
Bilag
1. Pressemeddelelse fra Departementet af 23.12.2014 om kvotetildeling for 2015
2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros
3. Høringsbesvarelse fra SAPP og SAAPP.
4. Høringsbesvarelse fra KAPP
5. Høringsbesvarelse fra MAPP.
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Punkt 21 Høring vedrørende fangstperioder og kvoter for betalingsjagt på rensdyr og
moskusokser fra sommerjagten 2015 til vinterjagten 2018
Journalnr. 72.01.01
Baggrund
Ved brev af 30. januar 2015 er der sendt en høring vedrørende fangstperioder og kvoter for
betalingsjagt på rensdyr og moskusokser fra sommerjagten 2015 til vinterjagten 2018.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. Juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser.
Faktiske forhold
Ved høringen vedrørende fangstperioder og kvoter for betalingsjagt på rensdyr og moskusokser fra
sommerjagten 2015 til vinterjagten 2018, der blev udsendt ved brev af 30. januar 2015, bliver
følgende til dels sendt i høring:
At der for forvaltningsområdet Sisimiut tildeles 80 trofækvoter med fangsperiode fra den 01.07 –
31.10 samt 15.02 – 30.04.
At erhvervs- og fritidsjagtperiode skal være fra den 01.08 – 15.10 samt 10.01 – 10.03.
At der for forvaltningsområderne Maniitsoq og Kangerlussuaq tildeles 500 trofækvoter, og
trofæjagtperioderne skal være:
Jagtområde 1: Trofæjagt: 01.07. – 31.10. samt 15.02. – 30.04.
Erhvervs- og fritidsjagtperiode: 01.08 – 15.10. samt 10.01. – 10.03.
Jagtområde 2: Trofæjagt: 01.07. – 31.10. samt 15.02. – 30.04.
Der skal ikke være erhvervs- og fritidsjagt i 2014/2015 i området.
Jagtområde 3: Trofæjagt: 01.07.2015 – 31.10.2015 samt 15.02. – 15.04.2016.
Trofæjagt 01.08. – 31.10.2016 samt 2017 samt 15.02.-15.04.2017 samt 2018.
Erhvervs- og fritidsjagtperiode 2014/2015: 01.08 – 15.10. samt 10.01. – 10.03.
I høringsbrevet er grundlaget for forslag til jagtsæsoner og kvoter beskrevet. Til dels “erhverv i
fremgang”. Dette kommer samfundet til gode i form af solgte flybilletter, overnatninger, løn til
trofæarrangører og deres hjælpere, og indtægter til kommuner og Selvstyret.
For de fleste trofæjagt-kunder er det af væsentlig betydning, at de kan jage uforstyrret af andre
jægere. De værdsætter højt følelsen af eksklusivitet under jagten. Derfor er det værdifuldt, at kunne
tilbyde jagter på tidspunkter, hvor de ikke risikerer at blive forstyrret af andre jægere.
I jagtområde 3 på sydsiden af Kangerlussuaq har kommunen dog ønsket, at trofæjagtperioden
starter samtidigt med erhvervs- og fritidsjagten for at imødekomme andre brugeres ønsker.
Af hensyn til lang tids planlægning i erhvervet bør dette imidlertid først gennemføres fra 2016.
Administrationen er vidende om, at departementet for jagt netop havde samme grundlag sidste år i
2014, ergo at trofæjagten skulle starte den 1. juli 2014 for at de kunne få tid til at planlægge. Det
blev dog omtalt, at året 2014 skulle være det sidste år for denne form for ordning, og at samtlige
interessegrupper fremover skulle have samme jagtperioder.
Det er dog ikke sket, idet det foreslås, at det skulle starte den 1. juli.
I de senere år har borgere og fangerforeninger klaget over trofæjagt i Kangerlussuaq, idet
fangstperioden for erhvervs- og fritidsjægerne er sat til den 1. august, mens trofæjagten er sat til den
1. juli. Klagerne beretter, at lokalbefolkningens jagt bliver forstyrret, og erhvervs- og fritidsjægerne
fortæller, at de får besvær med at nedlægge dyr.
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På denne baggrund har kommunalbestyrelsen drøftet sagen, og taget en beslutning.
Kommunalbestyrelsen drøftede under sit møde den 29. april 2014 kommuneplantillægget nr. 7 om
Trofæjagtområder ved Kangerlussuaq, der skulle godkendes endeligt.
Kommuneplantillægget nr. 7 blev endeligt godkendt med en forudsætning om, at Departementet for
Fiskeri, Fangst og Landbrug ændrede jagtperioden i område C3, område ved Kangerlussuaq til den
1. august.
Borgmester Hermann Berthelsen har ved brev af 7. april 2014 meddelt daværende Naalakkersuisoq
for Fiskeri, Fangst og Landbrug Finn Karlsen om, at Qeqqata Kommunia ønsker, at der skulle være
lige vilkår for samtlige interessegrupper, hvorfor kommunen ønsker, at jagtperioden for trofæjagt i
område C3 ændres til 1. august med virkning fra år 2014.
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har under sit svarbrev til borgmester Hermann
Berthelsen af 19.05.2014 til dels skrevet:
“Trofæjagtoperatørerne planlægger jagt med turister på forhånd, hvorfor sommertrofæjagten i 2014
allerede er planlagt i vinteren 2014. På denne baggrund er det ikke helt nemt at ændre jagtperioden
til 1. august 2014”.
Qeqqata Kommunia har under sit høringssvar vedrørende fangstperioder og kvoter for rensdyr og
moskusokser af 11.06.2014 til dels anført:
1. At jagt på moskusokser og rensdyr åbnes fra 1. august – 15. Oktober for både erhversfangere,
fritidsfangere og trofæjagtoperatører.
Direktionens bemærkninger
Ingen.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at Qeqqata Kommunia sender en høring ud til
trofæjagtopetatører hvad angår departementets forslag om uændret jagtperiode fra 1. juli, da
forslaget vil være en “fordel” for trofæjagtopetatørerne.
Administrationen vurderer også, at lokalbefolkningens holdning ikke vil være ændret, hvorfor
administrationen ej heller har hørt lokalbefolkningen.
Levende resurseudvalget og Kommunalbestyrelsen har tidligere i 2014 drøftet og ønsket, at
jagtperioderne for alle interessegrupper skal være ens, da jagtperioden for trofæjagt efter
moskusokser starter den 1. Juli, før jagtperioden for lokalbefolkningen. Administrationen vurderer,
at forholdene sammenlignet med 2014 er uændret. På denne baggrund ønsker Qeqqata Kommunia,
at i høringssvaret tydeligt skal markedes, at kommunen fortsat forlanger, at trofæjagtperioden
ændres til den 1. august med virkning fra 2015.
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har under sit svarbrev til borgmester Hermann
Berthelsen af 19.05.2014 til dels skrevet:
“Trofæjagtoperatørerne planlægger jagt med turister på forhånd, hvorfor sommertrofæjagten i 2014
allerede er planlagt i vinteren 2014. På denne baggrund er det ikke helt nemt at ændre jagtperioden
til 1. august 2014”.
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Administrationen vurderer, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ikke har behandlet
sagen vedr. ændring af trofæjagtperioden til den 1. august rettidigt i 2014, og kommer med den
begrundelse, at trofæjagoperatørerne planlægger deres fangst på forhånd, hvorfor man i høringen
foreslår indstilling 1, hvor trofæjagtperioden først ændres til den 1. august 2016.
Administrationen vurderer, at hvis departementet rettidigt ikke har arbejdet for at ændre trofæjagten
til den 1. august med virkning fra 2015, vil der være behov for en overgangsperiode, da nogle af
trofæjagtoperatørerne allerede har solgt ture til sommer, hvorfor der ikke er mulighed for at ændre
jagtperioden i 2015 uden økonomiske konsekvenser. Der vil jo være økonomiske konsekvenser for
trofæjagtoperatørerne, hvis jagtperioden ændres i 2015, ligesom vi for omverdenen vil melde ud
med, at vores land kan ændre regler sådan uden videre, som igen kan forståes på den måde, at man
ikke kan regne med at Grønland lever op til aftaler.
På denne baggrund vurderer administrationen, at der er to mulige høringssvar:
At kommunen igen skal fastslå, at kommunen anser det for væsentligt, at der skal være lige vilkår
for samtlige interessegrupper, hvorfor kommunen forlanger, at jagtperioden for trofæjagt ændres til
1. august.
At kommunen går ind for forslagene, og at kommunen går ind for at trofæjagten starter den 1. juli,
men at kommunen på det kraftigste gør departementet opmærksom på og forlanger, at det skal være
sidste gang, at trofæjagten starter den 1. Juli, og at trofæjagtperioden ændres til den 1. august 2016.
Administrationens indstilling
1. Det indstilles, at det for høringen skal svares, at Qeqqata Kommunia forlanger at
jagtperioden i område 3 for erhvers-, fritids- og trofæjagt skal starte den 1. August, idet
kommunen ønsker, at der skal være lige vilkår for samtlige interessegrupper.
2. At forslagene i høringen godkendes, og at kommunen går ind for at trofæjagten starter den
1. juli 2015, men at kommunen på det kraftigste gør departementet opmærksom på og
forlanger, at det skal være sidste gang, at trofæjagten starter den 1. Juli, og at
trofæjagtperioden ændres til den 1. August 2016.
Levende Resurseudvalgets behandling af sagen
Levende Resurseudvalget behandlede sagen på sit møde den 19. februar 2015.
Vicedirektøren fremkom med redegørelse. Han oplyser, at Naalakkersuisoq skal deltage i
Kangerlussuaq og at man vil holde møde med ham.
Det blev besluttet, at sagen videresendes til kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
1. at det for høringen skal svares, at Qeqqata Kommunia forlanger at jagtperioden i område 3
for erhvers-, fritids- og trofæjagt skal starte den 1. August, idet kommunen ønsker, at der
skal være lige vilkår for samtlige interessegrupper.
2. At forslagene i høringen godkendes, og at kommunen går ind for at trofæjagten starter den
1. juli 2015, men at kommunen på det kraftigste gør departementet opmærksom på og
forlanger, at det skal være sidste gang, at trofæjagten starter den 1. Juli, og at
trofæjagtperioden ændres til den 1. August 2016.
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Afgørelse
Bilag
1. Høring af 30. januar 2015 vedrørende fangstperioder og kvoter for betalingsjagt på rensdyr og
moskusokser fra sommerjagten 2015 til vinterjagten 2018
2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. Juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser.
3. Borgmester Hermann Berthelsens brev af 7. april 2014.
4. Borgmester Hermann Berthelsens svarbrev til Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug af
19.05.2014 .
5. Jagtperioder i 2014, Qeqqata Kommunias høringssvar til rensdyr- og moskusoksekvoter af
11.06.2014
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Punkt 22 Høringssvar til udkast til rapport og resume vedr. evaluering af strukturreformen
Eftersendes
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Punkt 23 Timefordelingsplan
Journalnr. 51.10.01
Baggrund
På skoleseminaret d. 26. august 2014 var timefordelingsplanen et aktuelt emne.
Skoleledelsen på Minngortuunnguup og Qinnguata er fremkommet med hver sit forslag til nyt
timefordelingsplan. Administrationen har endvidere indhentet information om
timefordelingsplanerne for Kommune Kujalleq og Kommuneqarfik Sermersooq.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.
§ 7 fastslår, at elevernes undervisningstid udgør minimum 700 timer årligt på alle tre årgange af
yngstetrinnet (1.-3. klasse), 890 timer i 4. klasse, 920 timer i 5. klasse og 970 timer i 6.-7. klasse. På
ældstetrinnet udgør de obligatoriske fag mindst 880 timer i 8. klasse, 910 timer i 9. klasse og 920
timer i 10. klasse.
§ 11, 12 og 13 fastslår hvilke fag undervisningen skal omfatte på henholdsvis yngste-, mellem- og
ældstetrinnet.
Faktiske forhold
Den eksisterende timefordelingsplan ser således ud:
Nukarliit/Yngstetrin
Fagit/Fag
Sprog:

Kalaallisut
Dansk
Engelsk

Akulliit/Mellemtrin

Angajulliit/Ældstetrin

1.kl.

2.kl.

3 kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

210 (7)

210 (7)

210 (7)

210 (7)

210 (7)

180 (6)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

90 (3)

120 (4)

120 (4)

120 (4)

120 (4)

120 (4)

150 (5)

120 (4)

150 (5)

150 (5)

60 (2)

60 (2)

90 (3)

120 (4)

90 (3)

90 (3)

150 (5)

90 (3)

90 (3)

90 (3)

60 (2)

60 (2)

60 (2)

3. fremmedsprog

Samfundsfag/
historie
Religion/filosofi
Matematik Matematik
Naturfag
Fysik/kemi
Natur
Biologi
Naturgeografi
Personlig udvikling:
Lokale
Håndværk, kunst,
idræt og musik
valg:
I alt
ugenorm
I alt
årsnorm
Kultur og
samfund:

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

60 (2)

60 (2)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

120 (4)

120 (4)

120 (4)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

60 (2)

60 (2)

90 (3)

90 (3)
60 (2)

90 (3)

90 (3)

60 (2)

60 (2)

60 (2)

60 (2)

60 (2)

60 (2)

60 (2)

30 (1)

30 (1)

60 (2)

30 (1)

30 (1)

60 (2)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

180 (6)

240 (8)

240 (8)

180 (6)

120 (4)

120 (4)

120 (4)

24

24

24

30

31

33

33

31

33

35

720

720

720

900

930

990

990

930

990

1050

Det første tal er antal hele timer om året (årsnorm), mens det andet tal er ugentlige antal lektioner af
45 minutter. Timer til det valgfri 3. fremmedsprog indregnes ikke i uge- og årsnormen.
Sammenligninger af karakterer ved afgangsprøverne viser, at eleverne i Qeqqata Kommunia klarer
sig mindre godt i sprogene dansk og engelsk.
Både Minngortuunnguup og Qinnguata Atuarfia foreslår flere timer til dansk og engelsk og færre
timer til grønlandsk end den nuværende timefordelingsplan.
Sammenligninger med de andre kommuner viser også, at Qeqqata prioriterer grønlandsk mere og
dansk og engelsk mindre end de andre kommuner.
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Begge skoler foreslår også opstart af engelsk på yngstetrin, hvilket hverken den nuværende
timefordelingsplan eller de andre kommuner benytter sig af.
I forhold til de øvrige fag er de to skolers nye forslag ikke samstemmende, bortset fra lokale valg,
hvor de begge gerne vil have flere timer hertil og på mellemtrinnet.
Sammenligninger med de andre kommuner viser for de øvrige fag et broget billede. Qeqqata bruger
en smule flere timer på samfundsfag, naturfag, personlig udvikling og lokale valg, men til gengæld
lidt færre timer på matematik og religion/filosofi.
Begge skoler foreslår flere timer i den samlede timefordelingsplan end for nuværende. De øvrige
kommuner anvender alle Inatsisartutlovens minimumsundervisningstid som udgangspunkt for
timefordelingsplanen, mens Qeqqata Kommunia anvender flere timer på ældstetrinnet end lovens
minimumstal.
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde d. 8. september 2014, at
administrationen på næste udvalgsmøde fremkommer med et konkret forslag til timefordelingsplan
baseret på
a) flere timer i dansk og engelsk
b) opstart af engelsk på yngstetrin
c) større overensstemmelse med de øvrige kommuners timefordelingsplaner
d) samlet set ikke flere timer end i den nuværende timefordelingsplan
Administrationen har efterfølgende udarbejdet nyt forslag til timefordelingsplan
Nukarliit/Yngstetrin
Fagit/Fag
Sprog:

Akulliit/Mellemtrin

Angajulliit/Ældstetrin

1.kl.

2.kl.

3 kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

Kalaallisut

180 (6)

180 (6)

180 (6)

180 (6)

180 (6)

180 (6)

180 (6)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

Dansk

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

Engelsk

30 (1)

30 (1)

30 (1)

120 (4)

120 (4)

120 (4)

120 (4)

120 (4)

120 (4)

120 (4)

90 (3)

90 (3)

90 (3)

3. fremmedsprog

Kultur og
samfund:

Samfundsfag/
historie

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

60 (2)

60 (2)

60 (2)

60 (2)

60 (2)

Religion/filosofi

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

60 (2)

60 (2)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

60 (2)

90 (3)

90 (3)

90 (3)
60 (2)

60 (2)

60 (2)

Biologi

45 (1½)

45 (1½)

45 (1½)

Naturgeografi

45 (1½)

45 (1½)

45 (1½)

Matematik Matematik
Naturfag
Natur

Fysik/kemi

Personlig

udvikling:

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30(1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

30 (1)

Lokale
valg:

Håndværk, kunst,
idræt og musik

90 (3)

120 (4)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

150 (5)

90 (3)

90 (3)

90 (3)

I alt

ugenorm

24

25

26

30

31

33

33

31

31

31

I alt

årsnorm

720

750

780

900

930

990

990

930

930

930

Det første tal er antal hele timer om året (årsnorm), mens det andet tal er ugentlige antal lektioner af
45 minutter. Timer til det valgfri 3. fremmedsprog indregnes ikke i uge- og årsnormen.
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I det ny forslag er der overordnet indarbejdet
- flere timer til 2. og 3. klasse og færre til 9. og 10. klasse
- flere timer til engelsk på alle trin og start fra 1. klasse
- flere timer til dansk på især yngste- og mellemtrin
- flere timer til matematik på yngstetrin
- flere timer til religion og filosofi i 6. og 7. klasse
- færre timer til grønlandsk på især yngstetrin
- færre timer til fysik/kemi, Biologi, Naturgeografi på ældstetrin
- færre timer til personlig udvikling
- færre timer til lokale fag
Samlet ligger det ny forslag til timefordelingsplan tæt op ad timefordelingsplaner for de andre
kommuner
Spørgsmålet om holddannelse indgår ikke i timefordelingsplanen, men medtages i den kommende
folkeskoleressourcemodel, der fremlægges for udvalget inden nytår.
Bæredygtige konsekvenser
Det er ikke bæredygtigt, at Qeqqata Kommunias elever klarer sig dårligere i sprogfagene dansk og
engelsk end resten af Grønland. Især sproglige kompetencer er vigtig for at uddanne sig efter
folkeskolen og indhente viden om forhold i resten af verden. Det sidste er også en forudsætning for
iPads-projektet, der har muliggjort internetadgang for hver elev både på skolen og udenfor skolen.

En tidligere indlæring af sprog kombineret med færre timer på ældstetrin kan forhåbentlig også
mindske elevernes skoletræthed.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Såfremt det fremtidige antal undervisningstimer i en ny timefordelingsplan forbliver i
overensstemmelse med den nuværende undervisningstimer i timefordelingsplanen, så vil en ny
timefordelingsplan ikke medføre økonomiske konsekvenser.
Såfremt Qeqqata Kommunia ligesom de 3 andre kommuner holder sig til Inatsisartutlovens
minimum vil det medføre økonomiske besparelser i undervisningstiden, og modsat hvis timetallet
hæves.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia bør revurdere sin timefordelingsplan, så
der minimum kommer et større fokus på dansk og engelsk i undervisningen.
Det er administrationens vurdering, at skolebestyrelserne efter indstilling fra skolelederne tildeles
kompetence til at flytte op til 1 ugentlig lektion/30 timer i årsnormen for den enkelte klasse fra et
prøvegivende eller ikke-prøvegivende fag til et prøvegivende fag. Men ikke fra et prøvegivende fag
til et ikke-prøvegivende fag. Baggrunden for en sådan beslutning skal efterfølgende fremgå af
årsberetningen for skolen.
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Det er administrationen vurdering, at såfremt skolebestyrelserne har den opfattelse, at der er behov
for at ændre mere i timefordelingsplanen for den enkelte klasse end 1 ugentlig lektion/30 timer i
årsnormen for den enkelte klasse, bør det forelægges Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget.
Disse ændringer i ugenorm/årsnormkan kan ikke indføres generelt for en skole, men skal tage
udgangspunkt i den enkelte klasse. Fx kan en ugentlig lektion mere i matematik på mellemtrin
begrundes i manglende kvalitet i matematikundervisningen på yngstetrin og dermed lave
standpunkter i trintesten for en bestemt klasse.
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen
Sagen blev behandlet på Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 6. oktober 2014, hvor
det blev besluttet, at der skulle rettes en høring om timefordelingsplanen.
Videre behandling af sagen
Timefordelingsplanen har været sendt i høring hos skolebestyrelserne med høringsfrist 2. december
2014 og der er kommet svar fra kommunens 5 største folkeskoler. Svarene fra skolebestyrelserne er
forskelligartet, men bærer præg af, at det er nemmere at foreslå flere timer til forskellige fag end at
foreslå, hvor timerne skal tages fra.
På skoleledermøde d. 17. december 2014 var der enighed om at det nye forslag umiddelbart var
bedste kompromisforslag. For at øge fleksibiliteten i timefordelingsplanen i forhold til både lokale
og klassespecifikke forhold var der dog enighed om at anbefale en øget kompetence til
skolebestyrelserne på at ændre i timefordelingsplanen. Det foreslås, at den enkelte skolebestyrelse
kan godkende en afvigelse for hver klasse på op til 60 timer årligt svarende til 2 ugentlige lektioner
af 45 minutter. Mens afvigelser på mere end 60 timer årligt skal godkendes i Uddannelses-, Kulturog Fritidsudvalget.
Administrationens indstilling
Det foreslås, at Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens
endelige godkendelse,
at det ny forslag til ny timefordelingsplan godkendes med virkning fra skoleåret 2015/2016
at den enkelte skolebestyrelse får kompetence til at godkende afvigelser i timefordelingsplanen med
op til 60 timer om året for hver klasse
at Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget får kompetence til at godkende afvigelser i
timefordelingsplanen over 60 timer årligt for den enkelte klasse
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde møde 2. februar 2015 godkendt
administrationens indstilling.
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Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse
at det ny forslag til ny timefordelingsplan godkendes med virkning fra skoleåret 2015/2016
at den enkelte skolebestyrelse får kompetence til at godkende afvigelser i timefordelingsplanen med
op til 60 timer om året for hver klasse
at Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget får kompetence til at godkende afvigelser i
timefordelingsplanen over 60 timer årligt for den enkelte klasse
Afgørelse
Bilag (samlet 1-8)
1. Sammenligning af timefordelingsplanerne
2. Timefordelingsplan for Kommune Kujalleq
3. Timefordelingsplan for Kommuneqarfik Sermersooq
4. Høringssvar fra Atuarfik Kilaaseeraq
5. Høringssvar fra Nalunnguarfiup Atuafia
6. Høringssvar fra Kangaamiut Atuarfia
7. Høringssvar fra Qinnguata Atuarfia
8. Høringssvar fra Minngortuunnguup atuarfia
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Punkt 24 Vejnavne ved Kaaliikassaap Aqq. og Kussangasoq
Journalnr. 23.00.01
Baggrund
Der skal tildeles et vejnavn til forbindelsesvej mellem Kaaliikassaap Aqq. og Kussangasoq. I den
forbindelse har Planafdelingen undersøgt hvad stedet blev kaldt.
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 et navn på den nye vej, som fremgår af vedlagte vejkort – bilag 1.
Planafdelingen har fundet et stednavn, som kan bruges i relation til den nye vej. I Martin
Berthelsens artikel om stednavne i Sisimiuts jubilæumsbog 250 år, skriver han: Det sydvendte
område fra Umiivitsiaq hen imod fodboldbanen kaldes Siaqqinneq, det flade sted.
Beboerne i alderdomshjemmet var til høring i forbindelse med undersøgelsen, men der kom ikke
nogen tilbagemelding.
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 vejnavnet Siaqqinneq skal gives.
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 10. februar 2015 godkendt administrationens
indstilling. Og at forslaget videresendes til kommunalbestyrelses godkendelse
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse
at vejen mellem Kaaliikassaap Aqq. og Kussangasoq benævnes Siaqqinneq
Afgørelse
Bilag
1. Vejkort
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Punkt 25 Ændring af eksisterende vejnavne
Journalnr. 23.00.01
Baggrund
Området for Teknik og Miljø modtog et forslag til ændring af eksisterende vejnavn.
Regelgrundlag
Cirkulære om ajourføring og drift af CPR’s vej- og boligregister nr. 130 af 25. november 2002.
Faktiske forhold
Forslaget indebar ændring af vejen Umiarsualivimmut til Olip Berthelsenip Aqquserna og
begrundet i at der sjældent at en arbejder har arbejdet i 50 år.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen økonomisk byrde eller administrativ handling, når man vælger at bibeholde
Umiarsualivimmut.
Hvis man vælger at imødekomme forslaget og ændre vejnavnet til Olip Berthelsenip Aqquserna
skal der ske en omregistrering i folkeregistret samt vejskiltet skal udskiftes og borgerne skal
informeres om ændret vejnavn. Ved ændring af vejnavn skal alle kort både papirer og digitale
opdateres.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger
Administrationens vurdering
Hvis ændringsforslaget bliver imødekommet kan det danne en præcedens for andre sager
vedrørende de eksisterende vejnavne.
Administrationens indstilling
Planafdelingen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:
- at afvise ændring af vejnavn fra Umiarsualivimmut til Olip Berthelsenip Aqq.
- at bemyndige Området for Teknik og Miljø til at afvise fremtidige ændringsforslag på
eksisterende vejnavne.
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 10. februar 2015 at sagen videresendes som
kommunalbestyrelsesbeslutning.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse
at ændring af vejnavn fra Umiarsualivimmut til Olip Berthelsenip Aqq. afvises
at Området for Teknik og Miljø bemyndiges til at afvise fremtidige ændringsforslag på eksisterende
vejnavne.
Afgørelse
Bilag
1. Ændringsforslag
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Punkt 26 Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg
Journalnr. 01.01.03
Baggrund
I anledning af Mette Sofie Lerchs orlov fra kommunalbestyrelsen anmodes valgteknisk gruppe, der
består af Siumut og Atassut, om at indstille medlemmer og stedfortrædere til udvalg m.v. til
kommunalbestyrelsens godkendelse.
Regelgrundlag
Det fremgår i Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 37. stk. 1:
”udtræder et medlem i løbet af valgperiode af et udvalg med videre, hvori medlemmet er indvalgt af
en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne post af den samme
gruppe.”
Faktiske forhold
Der skal i stedet for Mette Sofie Lerch udpeges ny medlem i følgende udvalg:
Teknik- og Miljøudvalg
Familieudvalget
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalg
Råstof- og Infrastrukturudvalg
Der skal udpeges nye stedfortrædere for:
Stedfortræder for Siverth K. Heilmann (A) i Økonomiudvalg.
Stedfortræder for Siverth K. Heilmann (A) i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg.
Stedfortræder for Tønnes Kreutzmann (A) i Levende Resurceudvalg.
Stedfortræder for Kristian Kreutzmann (A) i bestyrelsen for Kulturhuset Taseralik i Sisimiut.
Efter Mette Sofie Lerchs udtræden, indsætter kommunalbestyrelsen stedfortræder Tønnes
Kreutzmann (A) som delegeret til De Grønlandske Kommuners Landsforening, hvorfor der skal
udpeges en stedfortræder for Tønnes Kreutzmann.
Jfr. KANUKOKA´s vedtægter:
”Delegerede § 5. Stk. 2. Valget er gældende for kommunalbestyrelsernes valgperiode.”
Indstilling
Valgteknisk gruppe, der består af Siumut og Atassut, fremkommer med indstilling til kommunalbestyrelsen om godkendelse om udpegning af
Ny medlem af Teknik- og Miljøudvalg
Ny medlem af Familieudvalget
Ny medlem af Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalg
Ny medlem af Råstof- og Infrastrukturudvalg
Samt udpegning af nye stedfortrædere:
Stedfortræder for Siverth K. Heilmann (A) i Økonomiudvalg.
Stedfortræder for Siverth K. Heilmann (A) i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg.
Stedfortræder for Tønnes Kreutzmann (A) i Levende Resurceudvalg.
Stedfortræder for Kristian Kreutzmann (A) i bestyrelsen for Kulturhuset Taseralik i Sisimiut.
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Kommunalbestyrelsen indsætter Tønnes Kreutzmann (A) som delegeret til KANUKOKA og
udpeger stedfortræder for ham.
Afgørelse
Bilag
1. Udvalgsfortegnelse februar 2015
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Punkt 27 Forslag til dagsordenen – fortøjningsbøjer til både
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Aqqalu Skifte fremsender ved e-mail af 19. november 2014, forslag
om ankring af fortøjningsbøjer til både i Sisimiut og Maniitsoq, til drøftelse i kommunalbestyrelsen.
Aqqalu Skifte foreslår, at man som tiltag for at overkomme problemet med det trange forhold for
bådene ved pontonbroerne i Sisimiut og Maniitsoq ankrer et eller to fortøjningsbøjer til både ”der
sjældent sejler ud”.
Man vil på den måde skabe bedre vilkår for brugerne samtidig med at man baner vejen for
besparelser, da tiltaget vil medføre mindre vedligeholdelse.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget
Afgørelse
Bilag
1. Aqqalu Skiftes e-mail af 19. november 2014.
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Punkt 28 Forslag til dagsordenen – Igangsætning af sports- og kulturdag i Qeqqata
Kommunia
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Tønnes Kreutzmann fremsender ved e-mail af 19. december 2014,
henvendelse om igangsætning af sports- og kulturdag i Qeqqata Kommunia, til drøftelse i
kommunalbestyrelsen.
Henvendelsen begrundes med, at Atassut og Siumut jfr. samarbejdsaftalen har besluttet, at der
fastsættes sports- og kulturdag i Qeqqata Kommunia.
Tønnes Kreutzmann foreslår derfor kommunalbestyrelsen at Uddannelses-, Kultur- og
Fritidsudvalget anmodes om at igangsætte sagen.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget.
Afgørelse
Bilag
1. Tønnes Kreutzmanns e-mail af 19. december 2014.
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Punkt 29 Forslag til dagsordenen – Indskærpelse af reglerne i kommunens værksted i
havnen
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Agathe Fontain fremsender ved e-mail af 1. januar 2015, forslag om
indskærpelse af reglerne i kommunens værksted i havnen, til drøftelse i kommunalbestyrelsen.
Forslaget er sendt på baggrund af henvendelse om, at brugerne af kommunens værksted i havnen
gør som de vil. Og at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke kan lade som ingenting.
Agathe Fontain foreslår derfor, at kommunalbestyrelsen går ind for, at Qeqqata Kommunia
udarbejder klare regler for benyttelse af kommunens værksted.
Regler, der indeholder:
1. Forbud mod indtagelse af alkohol
2. Forbud mod rygning
3. At det alene er ansatte, der har en nøgle
4. At kommunen skal holde værkstedet rent.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget
Afgørelse
Bilag
1. Agathe Fontains e-mail af 1. januar 2015.
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Punkt 30 Forslag til dagsordenen – Oprettelse af center for handicappede og
førtidspensionister
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Agathe Fontain fremsender ved e-mail af 1. januar 2015, forslag om
oprettelse af center for handicappede og førtidspensionister, til drøftelse i kommunalbestyrelsen.
Forslaget begrundes med, at psykisk handicappede har behov for faste rammer og forudsigelighed.
At de bliver utrygge og forbeholdne blandt en større forsamling, selvom de har behov for at komme
lidt væk fra hjemmet.
At deres handicap kan forstærke, når de er for meget alene. De kan få sig et mere normalt liv, hvis
de har et fast og trygt sted at komme til.
Agethe Fontain forslår, at Centret kan oprettes i eksisterende bygninger, og kan foreslås opstartet og
drives i samarbejde med Sundhedscentret.
At Qeqqata Kommunia således vil kunne give borgere med behov, mulighed for at leve under gode
forhold.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Familieudvalget
Afgørelse
Bilag
1. Agathe Fontains e-mail af 1. januar 2015.
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Punkt 31 Forespørgsel om status for undersøgelse af skolebørns brug af euforiserende
stoffer
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Agathe Fontain fremsender ved e-mail af 1. januar 2015 forspørgsel
om status for undersøgelse af skolebørns brug af euforiserende stoffer.
Agathe Fontain ønsker oplyst, hvad status er for hendes forslag af den 12. januar 2014 om
undersøgelse af, hvor udbedt skolebørns brug af euforiserende stoffer er i Qeqqata Kommunia.
Faktiske forhold
Grundet orlov for den pågældende medarbejder som stod for projektet blev det forsinket. Men der
er nu udarbejdet spørgeskemaer elektronisk.
Spørgeskemaerne skal nu testes af arbejdsgruppen og endelig godkendes.
Herefter vil alle elever blive bedt om at deltage i undersøgelsen som er anonym.
Grunden til elektronisk undersøgelse er at alle eleverne har Ipad.
Der vil også blive udarbejdet spørgeskemaer på papir i tilfælde af at nogle af børnene har mistet
Ipaden eller den er gået i stykker.
Undersøgelsen forventes igangsat foråret 2015 og resultatet forventes inden sommerferien 2015.
Indstilling
Det indstilles at kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning
Afgørelse
Bilag
1. Agathe Fontains e-mail af 1. januar 2015.

73

Qeqqata Kommunia

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2015, den 26. februar 2015

Punkt 32 Forespørgsel om planerne for forebyggelsestiltag i Qeqqata Kommunia
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Agathe Fontain fremsender ved e-mail af 1. januar 2015 forespørgsel
om planerne for forebyggelsestiltag i Qeqqata Kommunia.
Agathe Fontain ønsker oplysninger om, hvad planerne er indenfor forebyggelsestiltag i Qeqqata
Kommunia.
Hun ønsker at se planerne, da hun regner med at de findes.
Agathe Fontain ønsker også oplysninger om, hvilke forebyggelsestiltag der er for bygderne i
Qeqqata Kommunia.
Hun ønsker ligeledes at se planerne, da hun regner med at der til forebyggelse allerede er afsat
midler på konto 18.
Faktiske forhold
Følgende planer vedr. Forebyggelsestiltag i Qeqqata Kommunia, er også indsat som bilag:
Maniitsoq: Handlingsplan 2015
Kangaamiut: Handlingsplan 2015 og
Kursus ”Familielivet” Kangaamiut
Dag: 23-28. Marts 2015
Atammik: Handlingsplan for folkesundheden
Sisimiut: Handlingsplan 2015
Tandklinikken Sisimiut handlingsplan 2015
Sundhedsvæsenet Sisimiut: halvårig handlingsplan 2015
Indstilling
Det indstilles at kommunalbestyrelsen tager planerne vedr. forebyggelsestiltag til orientering.
Afgørelse
Bilag
1. Agathe Fontains e-mail af 2. januar 2015
2. Maniitsoq: Handlingsplan 2015
3. Kangaamiut: Handlingsplan 2015 og
4. Kursus ”Familielivet” Kangaamiut, Dag: 23-28. Marts 2015
5. Atammik: Handlingsplan for folkesundheden
6. Sisimiut: Handlingsplan 2015
7. Tandklinikken Sisimiut handlingsplan 2015
8. Sundhedsvæsenet Sisimiut: halvårig handlingsplan 2015
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Punkt 33 Ændring af dato for orlov fra kommunalbestyrelsen – Mette Sofie Lerch
Journalnr. 01.01.03
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Sofie Lerch fremsendte pr. 29. december 2014 om ansøgning
om orlov fra kommunalbestyrelsen, på grund af flytning til anden kommune med virkning fra 1.
februar 2015. Borgmesteren godkendte orlovsansøgningen på vegne af kommunalbestyrelsen
orlovsansøgningen den 7. januar 2015.
Mette Sofie Lerch har flyttet folkeregister adressen til Nuuk pr. 19. januar 2015.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og
menighedsrepræsentationer § 54, stk. 4 heraf fremgår:
”Stk. 4. Opgiver et medlem midlertidigt sin bopæl i valgkredsen, kan kommunalbestyrelsen
bestemme, at den pågældende ikke mister sin valgbarhed og således alene skal udtræde af
kommunalbestyrelsen, indtil den pågældende på ny tager fast bopæl i valgkredsen.”
I henhold til bemærkninger i lov fremgår det endvidere:
”Hvis et medlem af kommunalbestyrelsen midlertidigt må opgive sin bopæl i valgkredsen mister
vedkommende som udgangspunkt sin valgbarhed og må udtræde af kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at medlemmet ikke skal anses for at miste sin valgbarhed og
derfor alene skal udtræde midlertidigt og indtil vedkommende igen tager fast bopæl i valgkredsen. Det
beror på kommunalbestyrelsens konkrete vurdering om medlemmet alene skal udtræde midlertidigt.”

Faktiske forhold
Da Mette Sofie Lerch har flyttet sin folkeregisteradresse til Kommuneqarfik Sermersooq den 19.
januar 2015, har Mette Sofie Lerch, der nu hedder Mette Sofie Jørgensen mistet sin valgbarhed pr.
19. januar 2015 og må derfor udtræde af kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia og indtil hun
på ny tager fast bopæl i valgkredsen, Qeqqata Kommunia, i indeværende valgperiode.
I henhold til stedfortræderlisten indtræder 1. suppleanten fra Atassut, Jan Boller som medlem i
kommunalbestyrelsen under Mette Sofie Lerchs orlovsperiode.
Administrationens indstilling
Det indstilles at borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen godkender, at
1. Mette Sofie Jørgensen bevilges orlov fra kommunalbestyrelsen i indeværende valgperiode
fra 19. januar 2015 indtil hun vender tilbage til Qeqqata Kommunia.
2. Jan Boller indtræder i kommunalbestyrelsen fra 19. januar 2015 i Mette Sofie Jørgensens
orlovsperiode.
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Borgmesterens behandling af sagen
Indstillingen blev godkendt af borgmesteren den 23. januar 2015 på vegne af kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Bilag
Ingen
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Punkt 34 Dispensation til kørsel i det åbne land
Journalnr. 00.49
Baggrund
Qeqqata Kommunias kørselsvedtægt er ikke blevet stadfæstet af Selvstyrets lovkontor, hvorfor der
er behov for at udstede en foreløbig dispensation for kørsel i det åbne land.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede
befordringsmidler
Faktiske forhold
Selvstyret udstedte d. 10. oktober 2013 en ny bekendtgørelse om anvendelse af motoriserede
befordringsmidler i det åbne land. Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2014 og giver
kommunerne ansvaret for at regulere kørsel i det åbne land. Det har hidtil været selvstyrets ansvar.
Borgmesteren udstedte ultimo 2013 en dispensation til kørsel i det åbne land i henhold til hidtil
praksis på området. Samtidig gennemførte Qeqqata Kommunia en høring om fremtidig kørsel i det
åbne land, som mundede ud i, at Qeqqata kommunalbestyrelse på sit møde d. 29. april 2014
godkendte en kommunal kørselsvedtægt for kørsel i det åbne land.
Den kommunale kørselsvedtægt er imidlertid ikke blevet stadfæstet af Grønlands Selvstyre endnu.
Det skyldes bl.a. sen fremsendelse fra Qeqqata kommunes administration, en selvmodsigelse i
kørselsvedtægten og generel ventetid i Selvstyrets lovkontor.
Selvmodsigelsen skyldes uoverensstemmelse mellem teksten i kørselsvedtægten og kortgrundlaget
vedr. kørsel om vinteren i Ørkendalen sydøst for Kangerlussuaq. I al høringsmateriale og
kortgrundlaget for kørselsvedtægten lægges der op til, at alle motoriserede transportmidler er tilladt
i Ørkendalen, men det er ikke omtalt i § 4, stk. 3 a).
Denne paragraf blev først indarbejdet op til kommunalbestyrelsesmødet d. 29. april 2014, så det
ikke kun af kortmaterialet skulle fremgå, hvor motoriseret transportmidler var tilladt. Desværre blev
Ørkendalen glemt.
Denne paragraf bør derfor retmæssigt lyde:
Vintertransportkorridorerne mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, på Kangerlussuaq Fjorden, i
Sandflugtsdalen, i Ørkendalen og til Aqqutikitsoq kan benyttes af alle motoriserede transportmidler
j.fr. § 2.
Efter forventet borgmesterbeslutning vil teksten blive justeret i vedtægten. Den vil blive rettet
igennem i henhold til Lovkontorets retningslinjer og atter fremsendt til Lovkontoret.
I mellemtiden er der behov for at borgmesteren udsteder en dispensation i henhold til den af
kommunalbestyrelsen godkendte kørselsvedtægt.
Bæredygtige konsekvenser
Administrativt set, er det mest bæredygtigt at få sikret en vedtægt så korrekt som muligt.
Alternativet koster yderligere arbejde og trækker tidspunktet for stadfæstelse ud.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er vigtigt for de forskellige erhverv og fritidsudøvere afhængig af kørsel i det åbne land at
kende til reglerne i det åbne land. Særligt vigtigt er det i forhold til vinterjagten efter moskusokser
og rensdyr, der starter d. 10. januar 2015.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er vigtigt at få en afklaring, så administrationen ved hvad der skal håndhæves og så borgerne
ved hvad de har lov til.
Administrationen foreslår følgende tilrettede formulering til vedtægtens § 4, stk. 3 a):
Vintertransportkorridorerne mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, på Kangerlussuaq Fjorden, i
Sandflugtsdalen, i Ørkendalen og til Aqqutikitsoq kan benyttes af alle motoriserede transportmidler
j.fr. § 2.
Alternativet er at kørsel i Ørkendalen underlægges andre rammer eller begrænsninger.
Administratinens indstilling
Administrationen indstiller til Borgmesterens godkendelse,
at formuleringen i § 4, stk. 3 a) ændres til: ’’Vintertransportkorridorerne mellem Sisimiut og
Kangerlussuaq, på Kangerlussuaq Fjorden, i Sandflugtsdalen, i Ørkendalen og til Aqqutikitsoq kan
benyttes af alle motoriserede transportmidler j.fr. § 2.’’
At der gives generel dispensation til motoriseret kørsel i det åbne land i Qeqqata Kommunia i
henhold til kørselsvedtægten godkendt af kommunalbestyrelsen d. 29. april 2014 inkl. ovenstående
præcision indtil kørselsvedtægten er stadfæstet af Grønlands Selvstyre
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 30. december 2014 på vegne af kommunalbestyrelsen, at indstillingen
godkendes.
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved dets først kommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Bilag
Ingen
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Punkt 35 Tildeling af hvid- og narhvaler for fangståret 2015 – forvaltningsområde
Maniitsoq
Journalnr. 72.01.01
Baggrund
I en pressemeddelelse af den 23.12.2014 fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug er der
udmeldt, at for 2015 til forvaltningsområdet Maniitsoq er tildelt følgende hvid- og narhvalskvoter:
Forvaltningsområde Maniitsoq
Hvidhvaler
12
Narhvaler
2
Kvoterne skal herefter fordeles.
Regelgrundlag
Tildeling af licenser og kvoter er foretaget i henhold til §§ 9-13 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af
29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler
§ 11 lyder således: ” Kommunalbestyrelsen kan efter samråd med de enkelte bygdebestyrelser, de
lokale fisker- og fangerforeninger fastsætte betingelser om fordeling af kommunens og
forvaltningsområdernes kvoter på hvid- og narhvaler til erhvervsfangere og fritidsfangere.
Stk. 2. Fritidsfangere kan tildeles mellem 0-10 % af forvaltningsområdets kvote på hvid- og
narhvaler.
Faktiske forhold
Hvis kommunens fordeling af hvid- og narhvalskvoter til forvaltningsområdet Maniitsoq fra nytåret,
skal afvente Levende ressourceudvalgs næstkommende møde, så kan der ikke fanges hvid- og
narhvaler indtil da. Erhvervsfangerne ønsker at få licenserne tildelt snarlig.
I Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs svarbrev af 26.10.2012 for administrationens
henvendelse, kan man læse, at der er mulighed for at tildele alle enkelte fangere (olympisk princip)
indtil alle kvoterne er fanget, selvom departementet ikke er meget for metoden, da departementet
vurderer, at der kan være bekymring for at kvoterne kan overskrides. I henhold til (bekendtgørelsen)
§ 11 stk. 2 kan fritidsfangere tildeles højst 10 % af kvoterne, men der kan til fritidsfangerne ikke
tildeles narhvalskvoter, da der kun er tildelt 2 kvoter for forvaltningsområdet.
Direktionens bemærkninger
Ingen bemærkninger.
Administrationens vurdering
Administrationen vurdere, at der burde tages midlertidigt beslutning og at denne beslutning skal
være gældende til Levende Ressourceudvalgets først kommende møde i 2015.
Administrationen vurderer, at der er mulighed for, at samtlige erhvervsjægere der ansøger kan
tildeles licens til hvid- og narhvaler.
Med hensyn til spørgsmålet om tildeling af fangstdyr til fritidsjæger, vurdere og foreslår
administrationen, at Levende Ressourceudvalget tager stilling til dette ved dets næst kommende
møde.
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Administrationens indstilling
Forvaltningsområdet Maniitsoq:
1. at 11 af hvidhvalskvoter på 12 tildeles til erhvervsfangere.
2. at samtlige erhvervsjægere der ansøger bør kunne tildeles licens.
3. at Levende Ressourceudvalget beslutter om fritidsjægerne kan få tildelt 1 hvidhvalskvote
ved dets først kommende møde i 2015.
4. at to narhvalskvoter kun tildeles til erhvervsfangerne.
Formanden for Levende Ressocuceudvalget behandling af sagen.
På vegne af udvalget har Formanden for Levende Ressourceudvalget har den 29. december 2014
besluttet, at indstillingerne godkendes.
Levende Ressourceudvalget orienteres om beslutningen ved dets først kommende møde.
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 29. december 2014 på vegne af kommunalbestyrelsen, at
indstillingerne godkendes.
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved dets først kommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Bilag
Ingen
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Punkt 36 Fordeling af hvid- og narhvalskvoter for kvoteåret 2015 – forvaltningsområde
Sisimiut
Journalnr. 72.01.01
Baggrund
I en pressemeddelelse af 23.12.2014 fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug er det blevet
udmeldt, at der for forvaltningsområdet Sisimiut er tildelt følgende hvid- og narhvalskvoter for
2015:
Forvaltningsområde Sisimiut
Hvidhvaler
30
Narhvaler
2
Kvoterne skal herefter fordeles.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler
Faktiske forhold
Hvis kommunens fordeling af hvid- og narhvalskvoter til forvaltningsområdet Sisimiut fra nytåret,
skal afvente Levende ressourceudvalgs næstkommende møde, så kan der ikke fanges hvid- og
narhvaler indtil da.
I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler
§§ 9-13 bliver det fastlagt.
Citat af § 11: ” Kommunalbestyrelsen kan efter samråd med de enkelte bygdebestyrelser, de lokale
fisker- og fangerforeninger fastsætte betingelser om fordeling af kommunens og
forvaltningsområdernes kvoter på hvid- og narhvaler til erhvervsfangere og fritidsfangere.
Stk. 2. Fritidsfangere kan tildeles mellem 0-10 % af forvaltningsområdets kvote på hvid- og
narhvaler.
I Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs svarbrev af 26.10.2012 for administrationens
henvendelse kan man læse, at der er mulighed for at tildele alle enkelte fangere (olympisk princip)
indtil alle kvoterne er fanget, selvom departementet ikke er meget for metoden, da departementet
vurderer, at der kan være bekymring for at kvoterne kan overskrides.
I henhold til (bekendtgørelsen) § 11 stk. 2 kan fritidsfangere tildeles højst 10 % af kvoterne, men
der kan til fritidsfangerne ikke tildeles narhvalskvoter, da der kun er tildelt 2 kvoter for
forvaltningsområdet.
Kommunen ifm. den nuværende fordeling foretaget en telefonisk høring pga. tidspresset.
Der er blevet foretaget en høring hos Fisker- og fangerforeningen i Sisimiut, Jollefisker- og
fangerforeningen i Sisimiut, Fritidsjægerforeningen samt Fisker- og fangerforeningen i Itilleq.
Fisker- og fangerforeningerne i Sisimiut, Itilleq og Sarfannguit har ikke noget imod for, at der
tildeles 10 % af kvoterne til fritidsjægerne.
Fritidsjægerforeningen i Sisimiut har fremkommet med følgende høringssvar:
Fritidsjægerforeningen ønsker at få tildelt 10 % af kvoterne.
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Direktionens bemærkninger
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der svarende til en beslutning i 2014 kan tildeles licenser til erhvervsog fritidsjægere, idet samtlige kvoter ikke er blevet fanget i fangståret 2014.
Administrationen vurdere, at der burde tages midlertidigt beslutning og at denne beslutning skal
være gældende til Levende Ressourceudvalgets først kommende møde i 2015.
Administrationen vurderer, at der er mulighed for, at samtlige erhvervsjægere der ansøger kan
tildeles licens til hvid- og narhvaler samt at der kunne tildeles hvidhvalskvoter til fritidsjægere.
Administrationens indstilling
At der i forvaltningsområdet Sisimiut fordeles 27 kvoter ud af 30 hvidhvalskvoter og 2
narhvalskvoter til erhvervsfangere. Der vil kunne tildeles en licens til samtlige ansøgere med
erhvervsbevis.
At der tildeles 3 hvidhvalskvoter ud af de 30 kvoter til fritidsjægerne.
Formandens behandling af sagen
På vegne af Levende Ressourceudvalget godkendte formanden indstillingerne den 2. januar 2015.
Levende Ressourceudvalget orienteres om beslutningen ved dets næstkommende møde.
Borgmesterens behandling af sagen
På vegne af kommunalbestyrelsen besluttede borgmesteren den 2. januar 2015,
At der i forvaltningsområdet Sisimiut fordeles 27 kvoter ud af 30 hvidhvalskvoter og 2
narhvalskvoter til erhvervsfangere. Der vil kunne tildeles en licens til samtlige ansøgere med
erhvervsbevis.
At der tildeles 3 hvidhvalskvoter ud af de 30 kvoter til fritidsjægerne.
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved dets næstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Bilag
Ingen
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Punkt 37 Beslutning vedrørende kvotefordeling og jagt af moskus for vinterjagt 2015 i
Sisimiut forvaltningsområdet, Qeqqata Kommunia
Journalnr. 72.01.01.02
Baggrund
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug pressemeddelelse af 23. december 2014, vedrørende
vinterjagtperioden i 2015 og kvoter på rensdyr og moskus.
Qeqqata Kommunia fik tildelt 390 moskus nordfor Kangerlussuaq til vinterjagten.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser.
Faktiske forhold
Det er blevet tydeligt, at der bliver færre erhvervsjægere, som ansøger om moskusjagt i jagtområdet
nordfor Kangerlussuaq. Til dels fordi erhvervsjægerne udvikler deres udstyr med motoriserede
køretøjer og er mere interesserede i at jage i den sydelige jagtområdet i Kangerlussuaq.
I takt med ændringer i forholdende er der flere fritidsjægere, der i forhold til erhvervsjægere,
ansøgere om jagt nordfor Kangerlussuaq.
Inden fordeling af kvoter til erhvervs- og fritidsjægere, sendes en høring til Fisker og
fangerforeningen i Sisimiut (SAPP), Jollefisker og fangerforeningen i Sisimiut (SAAPP) samt
fisker- og fangerforeninger i Sarfannguit og Itilleq, Fritidsjægerforeningen i Sisimiut samt
Bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq.
Der indkom følgende besvarelse til høringen:
Bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq har følgende bemærkninger.
Under høringen vedrørende moskusvinterjagt for 2015, er det svært at komme med en vurdering,
når der ikke er oversigt over hvorvidt kvotefordelingen på 75% til erhvervsjægere og 26% til
fritidsjægere fanges helt.
Der er ikke indkommet andre besvarelse til høringen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.
Direktionens bemærkninger
Ingen
Administrationens vurdering
Admministrationen vurdere, at kvotefordelingen på 390 moskus mellem erhvervs- og fritidsjægere
fordeles i 75/25% for 2015, forbliver som i tidligere år uden ændring da der ikke er indkommet
noget forslag om ændringer.
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Administrationens indstilling
Det indstilles, at kvoten på 391 moskusokser fordeles på følgende måde:
-

Fordeles med 75/25% mellem erhvervs- og fritidsjægere, i tal 293 moskusokse til
erhvervsjægere og 97 moskusokse til fritidsjægere.

Formand for Levende Resurseudvalgets beslutning
Formand for Levende Resurseudvalget besluttede den 9. januar 2015 på vegne af udvalget, at
indstillingen godkendes.
Afgørelsen fremlægges overfor Levende Resurseudvalget under dets næstkommende møde,
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 9. januar 2015 på vegne af Kommunalbestyrelsen,
At kvoten fordeles med 75/25% mellem erhvervs- og fritidsjægere, i tal 293 moskusokse til
erhvervsjægere og 97 moskusokse til fritidsjægere.
Afgørelsen fremlægges overfor Kommunalbestyrelsen under dets næstkommende møde,
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Bilag
Ingen

Punkt 38 Eventuelt
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