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Punkt 01
Godkendelse af dagsorden
Afgørelse
Under eventuelt vil der være spørgsmål om ældres hjemmehjælp.
Dagsorden godkendt.
Punkt 02
Borgmesterens beretning
Afgørelse
Borgmesterens beretning blev taget til efterretning.
Punkt 03

Beretninger fra udvalgsformænd

Afgørelse
Formand for Råstof- og Infrastrukturudvalget afgav en beretning.
Formand for Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget afgav en beretning.
Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget afgav en beretning.
Formand for Levende Resurceudvalg afgav en beretning.
Formand for Familieudvalg afgav en beretning.
For mand for Teknik- og Miljøudvalg afgav en beretning.
-

Spørgsmål om bygdepulje skal besvares skriftligt (TK)
Spørgsmål om ny kran i Maniitsoq skal besvares fra administrationen (KL)

Udvalgsformændenes beretninger samt bemærkninger blev taget til efterretning.

Punkt 04

Anlægsregnskaber, kloakrenovering Sisimiut.

Journalnr. 06.03.03

Baggrund
Der er udarbejdet anlægsregnskaber over afsluttede anlægsopgaver for:
Kloakrenovering Sisimiut år 2004-2009
Kloakrenovering Sisimiut år 2010-2014
Regelgrundlag
For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal
godkendes i Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og
revisionspåtegnes.
Faktiske forhold
Følgende 2 anlægsopgaver er afsluttede og ibrugtagne:
Konto 72-41-00+10 Kloakrenovering Sisimiut 2004-2009
Konto 72-41-10 Kloakrenovering Sisimiut 2010-2014.
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Konto betegnelse
Anlægsbevilling,
Anlægsudgifter
Kloakrenovering Sisimiut 2004-2009
9.042.000 Kr
9.426.376,71 Kr
Kloakrenovering Sisimiut 2010-2014
9.795.000 Kr
9.914.421,10 Kr
Afvigelse regnet med fortegn, - = merforbrug, + = mindreforbrug.

Afvigelse
-4,3 %
-1,2 %

Bæredygtige konsekvenser
Det er et krav fra revision at der udarbejdes anlægsregnskaber.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Regnskabs afslutning for revisionens efterfølgende godkendelse. Beløb til kloakrenovering
er en del af bloktilskudsaftalen, så med anlægsregnskaberne dokumenteres, at
kommunen har brugt kloakrenoveringsmidlerne på opgaven.
Direktionens bemærkninger
Ingen bemærkninger
Administrationens vurdering
Det vurderes, at anlægsregnskaberne er retvisende. Det skal bemærkes at tilsyn og
byggeledelse for kloakrenoveringsarbejderne 2010-2014 er udført af kommunens
personale og lønudgift dertil er bogført konto 11, ikke fordelt ud på anlægssagen.
De renoverede kloakstrækninger er ibruget og arbejderne afsluttede.
Administrationens indstilling
Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:
- at godkende de 2 ovennævnte anlægsregnskaber.
Teknik- & Miljøudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 12. maj 2015 godkendt administrationens indstilling.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 21. maj 2015 godkendt Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.
Indstilling
Det indstilles til Kommunalbestyrelsen:
- at godkende de 2 ovennævnte anlægsregnskaber.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Anlægsregnskab konto 72-41-00+10 kloakrenovering Sisimiut 2005-2009.
2. Anlægsregnskab konto 72-41-10 Kloakrenovering Sisimiut 2010-2014.
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Punkt 05

Kloakrenovering Maniitsoq 2004-2011

Journalnr. 06.03.03.
Baggrund
Der er i 2012 udarbejdet anlægsregnskab for kloakrenovering i årene 2004 – 2011.
Regnskabet blev i 2012 tilsendt KANUKOKA, som administrerer Selvstyrets tilskud til
kloakrenovering, men det har ikke været forelagt Udvalget for Teknik & Miljø.
Regelgrundlag
For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal
godkendes i Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og
revisionspåtegnes.
Faktiske forhold
I Maniitsoq er udført renovering af kloakudløb ved Tunoqqusaq og pumpestationen er
renoveret.
Der blev indgået aftale med entreprenør om udskiftning af udløbsledning ved
Kirkegårdsbugten, men entreprenøren gik konkurs. Udløbet er udskiftet efterfølgende, men
det indgår ikke i dette regnskab.
Konto betegnelse
Kloakrenovering Maniitsoq 20042011

Anlægsbevilling,
3.987.000 Kr

Anlægsudgifter
3.738.440,84 Kr

Afvigelse
6,2 %

Bæredygtige konsekvenser
Ingen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Regnskabet er afleveret til Kanukoka i januar 2012.
Direktionens bemærkninger
Ingen bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det vurderes, at anlægsregnskabet er retvisende.
Administrationens indstilling
Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:
- at godkende anlægsregnskabet for kloakrenovering i Maniitsoq 2004 - 2011.
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 12. maj 2015 godkendt administrationens indstilling.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 21. maj 2015 godkendt Teknik- og Miljøudvalgets indstilling
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Indstilling
Det indstilles til Kommunalbestyrelsen:
- at godkende anlægsregnskabet for kloakrenovering i Maniitsoq 2004 - 2011.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Anlægsregnskab – kloakrenovering Maniitsoq 2004-2011 – udarbejdet 12.01.2012
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Punkt 06

Anlægsregnskab for opførelse af 16 ældrevenlige boliger ved Annertusoq i
Maniitsoq 2011-2014

Journalnr. 06.03.03 - B-1378-B-1380
Baggrund
Der er udarbejdet anlægsregnskab over opførelsen af 16 ældreboliger i Maniitsoq i 2011 –
2014.
Projekt udarbejdes i 2010-2011, licitation afholdes 22. juni 2011, og A-overslag godkendes
30. juni 2011, hvorefter byggeriet påbegyndes i juli 2011.
Aflevering er 8. april 2013. Der pågår derefter nogle mangelafhjælpninger.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,
byggesæt m.v.
For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal
godkendes i Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og
revisionspåtegnes.
Faktiske forhold
De 16 boliger er opført som tæt-lavt byggeri ved Annertusoq med lille vig mod øst, bro til
Tunoqqusaq mod nord og Brugseneraq mod øst.
Hver bolig er knap 60m2 og indrettet med forgang med plads til fryser, med handicaptoilet
med plads til vaskemaskine, køkken-stue og værelse. I køkken-stue kan køkkenbordene
reguleres i højden. Boligerne blev taget i brug i april 2013.
Samlet anlægssum for de 16 boliger blev 20,8 mio.
Konto betegnelse
Samlet anlægsudgift 2011-2013
Tilskud fra Selvstyret 2011-2013
Samlet kommunal udgift 2011 - 2013

Anlægsbevilling,
20.880.000 Kr
-8.963.000 Kr
11.917.000 Kr

Anlægsudgifter
20.835.979,48 Kr
-8.963.000,00 Kr
11.872.979,48 Kr

Afvigelse
0,2 %
0,0 %
0,4 %

Bæredygtige konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ældreboligerne er opført efter forordningen om støtte til boligbyggeri, hvor Selvstyret yder
faste m2-tilskud. Selvstyrets tilskud udgør i alt 43,0% af den samlede anlægsudgift til
boligerne. Sammenlignet med den tidligere forordning, hvor Kommunerne betalte 40% og
Hjemmestyret 60%, er den nye forordning fra 2007 klart mindre attraktiv for kommunerne.
Direktionens bemærkninger
Ingen bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det vurderes, at anlægsregnskabet for de 16 ældreboliger er retvisende.
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Administrationens indstilling
Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:
- at godkende anlægsregnskabet for 16 ældreboliger i Maniitsoq
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 12. maj 2015 godkendt administrationens indstilling.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 21. maj 2015 godkendt Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:
- at godkende anlægsregnskabet for 16 ældreboliger i Maniitsoq

Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Anlægsregnskab – 705020 – 16 ældreboliger
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Punkt 07

Anlægsregnskab for byggemodning ved Ungusivik i Maniitsoq 2009-2014

Journalnr. 17.00/byggemodning Ungusivik – 06.03
Baggrund
Der er udarbejdet anlægsregnskab over udførelsen af byggemodning af 22 byggefelter
ved Ungusivik i Maniitsoq 2009-2014.
Projekt udarbejdes i 2009-2010, licitation 3. maj 2010 og kontrakt indgået juli 2010.
Byggemodningen har fået navnet Unnuartuuaraq.
Regelgrundlag
For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal
godkendes i Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og
revisionspåtegnes.
Faktiske forhold
Byggemodningen er udført til etablering af 22 byggefelter til enfamiliehuse med
tilslutningsmulighed for helårsvand, el og kloak.
Projektet udførtes i perioden 2010-2012.
Bagefter var behov for mindre justeringer og vejforbedringer, og dette arbejde udførtes i
2014.
Konto betegnelse
Samlet anlægsudgift 2009-2014
Andel fra Nukissiorfiit 2009-2014
Samlet kommunal udgift 2009 –
2014
22 byggefelter –
byggemodningsandel

Anlægsbevilling,
5.882.000 kr.
-2.047.000 kr.
3.835.000 kr.

Anlægsudgifter
5.868.562,84 kr.
-2.047.000,00 kr.
3.821.562,84 kr.

Afvigelse
-2,2 %
0,0 %

174.000,00 kr.

Bæredygtige konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser
Udgifterne til byggemodning er dækket af kommunen og Nukissiorfiit. Kommunens andel
bliver over tiden dækket ved, at der for de enkelte byggefelter opkræves 174.000,00 kr. i
byggemodningsafgift.
Direktionens bemærkninger
Ingen bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det vurderes, at anlægsregnskabet for byggemodningen i Ungusivik er retvisende.
Administrationens indstilling
Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:
- at godkende anlægsregnskabet for byggemodning ved Ungusivik i Maniitsoq
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Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 12. maj 2015 godkendt administrationens indstilling.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 21. maj 2015 godkendt Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen
- at godkende anlægsregnskabet for byggemodning ved Ungusivik i Maniitsoq
Afgørelse
Indstillingen godkendt.

Bilag
1. Anlægsregnskab – 770020 – Byggemodning Ungusivik
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Punkt 08

Driftsbevillinger for kommende musikskole i Maniitsoq samt ansættelse af
personale

Journal nr. 59.04.01
Baggrund
Under budgetprioriteringer i 2014 blev det besluttet, at der skal etableres en musikskole i
2015 i Maniitsoq ved renovering af daværende dagsinstitution.
Etableringen forventes færdiggjort til 25. august 2015.
Hermed en ansøgning om omplacering af midlerne for 2015 til bestemte konti.
Samt budgetomplaceringer for 2016 og overslagsårene.
Regelgrundlag
Kasse og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.
Lovgivning indenfor Uddannelsesudvalgets beføjelser.
Qeqqata Kommunia´s personale normerings oversigt for 2015.
IMAK overenskomster for lærere § 12 (stillinger ved musikskoler).
Faktiske forhold
Renovering af kommende musikskole er igangværende og der er behov ansættelse af
personale pr. 1. august 2015 til færdiggørelsen.
Der vil være to personale i musikskolen, en leder og en medhjælper, endvidere vil der
være behov for bevillinger til den daglige drift.
Bæredygtige konsekvenser
Tidligere har der ikke været en musikskole i Maniitsoq, derfor er man ikke i tvivl om
kommende positive konsekvenser i form af fritidsaktiviteter.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er afsat kr. 1.010.000,- til driften af musikskolen fra 2015 og overslagsårene.
I 2015 skal der indkøbes udstyr, inventar samt ombygningen af bygningen skal
færdiggøres. Lønudgifterne bliver kun for årets sidste 5 måneder efter ibrugtagningen den
1. august 2015. Personaleomkostningerne bliver også noget højere for 2015 i forhold til
overslagsårene.
Budgettet for overslagsårene bliver en driftsbudget.
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Følgende opdeling af daglige driftsbevilling for 2015 ansøges om:
Konto

Betegnelse

5301250110
5301250111
5301250500
5301250504
5301251000
5301251200
5301251502

Månedsløn
Timeløn
Personaleomkostninger
Kursusafgifter
Diverse kontorholdsudgifter
Fremmede tjenesteydelser
Køb af
undervisningsmateriel.
Anskaffelse af materiel &
inv.
Diverse reparationer

0
0
0
0
0
1.010
0

200
75
30
15
5
-1.000
270

200
75
30
15
5
10
270

0

155

155

0

250

250

I alt

1.010

0

1.010

5301252000
5301252200

Nuværende
bevillinger

Omplacering

Budget 2015

Ansøgning om budgetomplacering for 2016 samt overslagsårene.
Konto

Betegnelse

5301250110
5301250111
5301250500
5301250504
5301251000
5301251200
5301251502

Månedsløn
Timeløn
Personaleomkostninger
Kursusudgifter
Diverse kontorholdsudgifter
Fremmede tjenesteydelser
Køb af
undervisningsmateriel.
Anskaffelse af materiel &
inv.
Diverse reparationer

0
0
0
0
0
1.010
0

460
225
20
15
10
-1.000
120

Fremtidige
bevillinger
460
225
20
15
10
10
120

0

105

105

0

45

45

I alt

1.010

0

1.010

5301252000
5301252200

Nuværende
bevillinger

Omplacering

Direktionens bemærkninger
Direktionens bemærkninger er indarbejdet.
Administrationens vurdering
Ansættelsesprocessen på 1 leder af musikskolen og 1 medhjælper må igangsættes
snarest, med henblik på ansættelse 1. august 2015, så de kan forberede sig, før
ibrugtagning til efteråret.
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Administrationens indstilling
At Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalget godkender:
- Der afsættes en normering på 1 leder og 1 medhjælper til musikskolen.
- Ansættelsesprocessen på de 2 stillinger igangsættes med henblik på ansættelse 1.
august 2015.
- Forslag til budget for 2015 og budgetomplacering for 2016 samt overslagene
godkendes og sagen sendes videre til Økonomiudvalget.
Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen
Udvalget behandlede på sit møde den 4. maj 2015 og godkendte administrationens
indstilling godkendt.
Punktet videresendes til Økonomiudvalgets godkendelse
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 21. maj 2015 godkendt Uddannelses, Kultur og
Fritidsudvalgets indstilling. Endvidere besluttede Økonomiudvalget at det skal undersøges
om nogle musikinstrumenter som Musikskolen i Sisimiut fik som gave fra DR, kan bruges i
Maniitsoq
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller at kommunalbestyrelsen godkender at
- Der afsættes en normering på 1 leder og 1 medhjælper til musikskolen.
- Ansættelsesprocessen på de 2 stillinger igangsættes med henblik på ansættelse 1.
august 2015.
- Forslag til budget for 2015 og budgetomplacering for 2016 samt overslagene
godkendes og sagen sendes videre til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget indstiller endvidere, at det skal undersøges om nogle musikinstrumenter
som Musikskolen i Sisimiut fik som gave fra DR, kan bruges i Maniitsoq
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Bevillinger.
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Punkt 09

Forslag til dagsorden – Omstrukturering af inderhavnen

Journalnr.
Baggund
Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen har ved e-mail sendt forslag om
omstrukturering af inderhavnen i Sisimiut.
Som bekendt har man brugt meget tid på at drøfte forslaget til kommuneplantillæg nr. 5. I
den forbindelse bliver det som oftest mundtligt bekendtgjort, at der er behov for at
omstrukturere inderhavnen, hvorfor der foreslås at man i samarbejde med brugerne
snarest finder en problemløsning, også hvis løftet om at forholdet vil være bragt på plads
denne sommer skal holde.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse
At forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
- E-mail fra Marius Olsen den 3. maj 2015
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Punkt 10

Forslag til dagsorden – Etablering af oplagsplads for fiskeriudstyr

Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen har via e-mail sendt forslag om etablering af
oplagsplads for fiskeriudstyr.
Man har i lang tid drøftet etablering af oplagsplads for fiskeriudstyr, som også var et stort
problem sidste år, hvorfor det foreslås, at man drøfter at give tillægsbevilling til
etableringen, så realiseringen kan opnås hurtigere.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse
At forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget
Afgørelse
Indstillingen godkendt.

Bilag
-

E-mail fra Marius Olsen den 3. maj 2015
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Punkt 11

Forslag til dagsorden – Udarbejde en indstilling til placering af
fællesværksted

Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen har via e-mail sendt forslag om at udarbejde
en indstilling til placering af fællesværkstedet.
Med sidste mødes afgørelse, er det sandsynligt, at fællesværkstedet skal flyttes til en
anden placering, hvorfor man ønsker, at der udarbejdes en indstilling til en placering, som
ikke vil medføre forværring af forholdende og at placeringen sikres, samt at etableringen
vil være forbedring af forholdende.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
-

E-mail fra Marius Olsen den 3. maj 2015
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Punkt 12

Regler i kommunens fællesværksteder

Journalnr.22.01 Konto 23-20
Baggrund
Kommunalbestyrelsen har på møde 01/2015 den 26.2.2015 vedtaget at sende forslag fra
Agathe Fontain parti IA om indskærpelse af regler i kommunens værksted i havnen til
behandling i Teknik og Miljøudvalget.
Regelgrundlag
Teknik og Miljøudvalget er ansvarlig for konto 2 (teknik) herunder drift af fællesværksteder.
Da kommunen ejer bygningen kan kommunen opstille regler (regulativ / husorden) for
brug af bygningen.
Faktiske forhold
Kommunen har fællesværksteder følgende steder:
Sisimiut by B-1055, Sarfannguit B-1316 østdel og Itilleq B-614.
Maniitsoq by B-1046 og B-871, Kangaamiut B-84, Atammik B-465 og Napassoq B-464.
Vedhæftede forslag til nyt regulativ for brug af fællesværksteder er udarbejdet på
baggrund af regler for brug af jollereparations værksted i Sisimiut fra februar 2008 og regler
for brug af det kommunale bådværksted i Maniitsoq samt bemærkninger fra
Kommunalbestyrelsens behandling af forslaget om indskærpelse af regler 26.2.2015.
Der ser ikke ud til at have været udarbejdet regler for værkstederne i bygderne tidligere.
Bæredygtige konsekvenser
En ansvarsbevidst brug af fællesværkstederne fra brugernes side vil mindske
ressourceforbrug til drifts- og vedligehold af bygningerne. Hensigtsmæssig adfærd hvor
brugerne tager hensyn til hinanden vil give bedre socialt miljø.
Økonomiske og administrative konsekvenser
En hensigtsmæssig brug af fællesværkstederne fra brugernes side vil mindske drifts- og
reparationsudgifter for bygningerne og mindske risiko for brand eller skader.
Ved at takster ikke længere er anført i regulativ men anføres i kommunens takstblad, kan
takster umiddelbart justeres af kommunalbestyrelsen ved den årlige budgetbehandling,
uden at regulativ for fællesværksteder skal ændres.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Med dette fælles regulativ for værkstederne harmoniseres reglerne mellem Maniitsoq og
Sisimiut og der fastlægges tilsvarende regler for bygdernes værksteder.
Ud over vedhæftede nye regulativ for brug af fællesværksteder, skal der i hvert
fællesværksted sættes opslag med oplysninger om de lokale vilkår mht. åbningstid, hvor
brugeren skal henvende sig for at hente nøgle eller blive skrevet på venteliste, antal joller
der er plads til og hvor man skal henvende sig hvis noget er i stykker samt evt. specielle
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forhold for det pågældende sted.
Takst for brug af fællesværksted, depositum for nøgle o.l. anføres i kommunens takstblad,
og vil derved årligt kunne justeres ved kommunalbestyrelsens behandling af budget uden
at regulativet for fællesværkstederne skal ændres.
Administrationen vurderer at et opslag i fællesværkstederne med de nye regler vil
tydeliggøre reglerne for brugerne, så de tager mere hensyn til hinanden, og det vil lette
tilsynspersonalets opgave med at håndhæve reglerne.
Regulativets bestemmelser om f.eks. ryge- og alkoholforbud kan i fællesværkstederne
tydeliggøres ved opsætning af piktogrammer herom.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse:
At det i bilag 1 anførte nyt regulativ for brug af kommunens fællesværksteder
videresendes til kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 12. maj 2015 godkendt administrationens indstilling.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,
At det i bilag 1 anførte nyt regulativ for brug af kommunens fællesværksteder godkendes.
Afgørelse
Indstillingen godkendt med følgende tillæg; det er forbudt at spille om penge på
fællesværkstederne.
Bilag
1. Forslag til nyt regulativ for brug af fællesværksteder i Qeqqata Kommunia.
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Punkt 13

Vedtægt om fiskeri efter fjeldørred for Qeqqata Kommunia

Journalnr. 72.01.03.01
Baggrund
Levende Resurceudvalget har under sit møde den 16. oktober 2014 besluttet, at frede to
ørredelve i forvaltingsområdet Sisimiut, Ikerasaarsuup Amerluata qinnguata kuua og
Tinoqqasaap iluata kuua, i 5 år. Det blev besluttet, at elvene skulle udvides i bredden i
samarbejde med jagtbetjenten, i den 5 årige periode de er fredet.
Det blev desuden besluttet, at sagen skulle sendes til høring med efterfølgende
fremlæggelse af sagen med tilhørende høringsvar til kommunalbestyrelsens beslutning.
Regelgrundlag:
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred.
Kommunale vedtægter
§ 9. Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert 5. år en liste over potentielt gode ørredelve,
som skønnes mest truet af for stort fiskeri. Listen fremsendes til Direktoratet for Fiskeri og
Fangst.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter ved en kommunal vedtægt hvert 5. år med
virkning for en femårig periode fredning af et eller flere områder med bestande af
fjeldørreder. Kommunale vedtægter stadfæstes af Landsstyremedlemmet for Fiskeri og
Fangst.
Stk. 3. De i stk. 2 nævnte områder skal have naturlig sammenhæng, vurderet på
baggrund af de farvandsområder, hvori bestande af fjeldørreder fra de fredede elve
formodes at opholde sig i den periode, de er i havet. Ved afgrænsningen skal der lægges
vægt på at opnå størst mulig effekt af fredningen, jfr. stk. 1
Faktiske forhold
Under kommunalbestyrelsens møde den 5. juni 2013, blev udkastet til vedtægt om fiskeri
efter fjeldørred for Qeqqata Kommunia fremlagt første gang.
Behandling af vedtægtens indhold om forvaltningsområdet Maniitsoq i 2013:
Der blev gennem lokalradioen i Maniitsoq og opslag i Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq
og Atammik udsendt en høring til borgerne om, hvilke ørredelv/elve der skulle fredes, hvor
høringsperioden var sat fra den 3. april – 3. maj 2013.
Qeqqata Kommunia modtog ingen høringssvar.
Der blev også sendt en høring til fisker- og fangerforeningerne og bygdebestyrelsen.
Dengang fremkom fisker- og fangerforeningerne med et mundtligt svar om, at de ikke
havde forslag til fredning af ørredelve.
Vi modtog ingen høringssvar fra bygdebestyrelserne.
Behandling af vedtægtens indhold om forvaltningsområdet Sisimiut i 2013:
Der blev udsendt en høring til fisker- og fangerforeningerne i Sisimiut og bygderne,
bygdebestyrelserne samt foreningen ”Eqaluk”.
Fisker- og fangerforeningerne i Sisimiut og jollefisker- og fangerforeningen i Sisimiut foreslår
pr. mail, at vedtægten drøftes ved et møde.
Formanden for fisker- og fangerforeningen i Itilleq og formanden for foreningen ”Eqaluk”
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meddelte, at de ville deltage under mødet, men sidstnævnte meddelte i allersidste
øjeblik, at denne ikke kunne deltage pga. rejseaktivitet.
Mødet blev afholdt den 17. februar 2013, hvor følgende blev drøftet og foreslået:
Ørredelvene Eqalulik (ved Saqqaq-fjorden), Eqalugaarsuit (i Nassuttooq), Isortuarsuup
Kuua (i Isortoq) samt Niisip Kuua (i mundingen af Isortoq), der har været fredet i 5 år skal
genåbnes, og to følgende ørredelve foreslås fredet i 5 år:
1. Elven ved bunden af 1. fjorden
2. Akornga (mellem 1. og 2. fjorden)
Det er tydeligt, at ørreder ved 1. fjorden er blevet små, hvilket antages skyldes, at der
bliver fisket for meget ved elven.
Det er tydeligt, at de større ørreder ved Akornga er blevet færre, hvilket antages skyldes,
at der er for mange ørredfiskere ved området.
Det blev under mødet den 17. februar 2013 foreslået, at der ikke skal sættes ruser/fælder
ud i de foreslåede ørredelve til fredning i 5 år.
Det foreslås, at det gennem vedtægten gældende ørredsæson fra den 1. juli – 31. august
skal fastholdes, med den formodning om, at ørredbestanden ved Sisimiut kan øges på
denne måde.
Administrationen har til kommunalbestyrelsesmødet den 5. juni 2013 indstillet følgende til
kommunalbestyrelsens godkendelse:
a) Udkast til vedtægt om fiskeri efter fjeldørred for Qeqqata Kommunia
b) Følgende elve fredes for de næste 5 årig periode:
- Elven i bunden af Kangerluarsuk tulleq/førstefjorden (nord for Sisimiut)
- Akornga (Nord for Sisimiut mellem Kangerluarsuup tulleq/førstefjorden og 2. fjorden)
Kommunalbestyrelsen har under sit møde den 5. juni 2013 besluttet at udsætte sagen.
Udvalget for Levende Resurcer gives bemyndigelse til at undersøge hvad der kan gøres
med de fredede ørredelve. Kommunalbestyrelsen skal genbehandle punktet, når
vedtægten foreligger.
Levende Resurceudvalget har under sit møde den 20. august 2013 besluttet:
- at arbejdet med vedtægten om ørreder fortsættes,
- borgernes høres om hvilke elve der bør fredes,
2014:
Kommunalbestyrelsen har under sit møde den 25. september 2014 drøftet
kommunalbestyrelsesmedlem Agathe Fontains forespørgsel pr. email af 4. september 2014
om, hvorvidt ørredvedtægten skulle stadfæstes.
Fisker- og fangerkonsulenternes orienteringer blev fremlagt under mødet.
Fiskeri- og fangstkonsulenten i Sisimiut oplyser:
Udkastet til ørredvedtægten i Qeqqata Kommunia var i høring gennem Qeqqata
Kommunias hjemmeside og Sivdlek i maj måned, hvor borgerne i Qeqqata Kommunia
blev forespurgt om, hvorvidt de havde forslag om fredning af ørredelve.
Der blev ikke indgivet høringssvar til det.
Fiskeri- og fangstkonsulenten oplyser desuden, at der er planer om at fremsætte
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vedtægten til Levende Resurceudvalget den 14. oktober, når konsulenterne har holdt et
møde med jagtbetjentene i den nærmeste fremtid.
Fisker- og fangerkonsulenten i Maniitsoq redegjorde:
Den 15.05.2014 blev høringsmaterialet sendt ud til fisker- og fangerforeninger i Maniitsoq
og bygder og bygdebestyrelserne i Kangaamiut, Napasoq og Atammik.
I de samtlige modtagne høringssvar, var der ingen forslag til fredning af ørredelve.
Administrationen har på denne baggrund forespurgt jagtbetjenten i Maniitsoq, hvorvidt
han havde forslag til fredning af ørredelve i forvaltningsområdet Maniitsoq. Jagtbetjenten i
Maniitsoq har i sit høringssvar af 26.05.2014 skrevet følgende:
”Jeg har ingen forslag til fredning af ørredelve.
I de senere år er fjeldørreder ikke blevet indhandlet så meget, da brugerne alene dækker
deres behov indenfor kort tid”.
Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut af 19.05.2014:
”Kangaamiuni Aalisartut Piniartullu Peqatigiit (KAPP) har til høringen om
fjeldørredvedtægten ingen forslag om fredning af ørredelve i 5 år. Begrundelser: De
ørredelve, som generationerne i Kangaamiut har fisket ørredelve ved, bliver respekteret så
der således er et bæredygtigt fiskeri.
Fjeldørredbestanden i fjeldørredelvene i Kangaamiut er meget stabile, hvilket er et bevis
på at der alene fiskes efter fjeldørreder i ørredelvene af kulturelle interesser og ikke som
indtægtskilder”.
Høringen blev udsendt gennem opslag i Maniitsoq og bygderne uden respons.
Iht. § 9 stk. 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter
fjeldørred skal mindst én ørredelv fredes i 5 år gennem en kommunal vedtægt.
Kommunalbestyrelsen har under sit møde den 5. juni 2013 besluttet, at Levende
Resurceudvalget skal fremkomme med et forslag til kommunalbestyrelsen om, hvilken eller
hvilke ørredelve, der skal fredes.
Orienteringen med de faldne bemærkninger blev godkendt under
kommunalbestyrelsesmødet den 25. september 2014.
Levende Resurceudvalget har under sit møde den 16. oktober 2014 besluttet, at frede to
ørredelve i forvaltningsområdet Sisimiut, Ikerasaarsuup Amerluata qinnguata kuua og
Tinoqqasaap iluata kuua, i 5 år. Det blev besluttet, at elvene skulle udvides i bredden i
samarbejde med jagtbetjenten, i den 5 årige periode de er fredet.
Det blev desuden besluttet, at sagen skulle sendes til høring med efterfølgende
fremlæggelse af sagen med tilhørende høringsvar til kommunalbestyrelsens beslutning.
Beslutningen blev taget i henhold til rådslagning med jagtbetjenten i Sisimiut.
Jagtbetjenten begrunder sit forslag om fredning af ørredelvene med, at ørredelvene er
begyndt at blive snævre, da ørredfiskere ikke har fisket ved dem i de senere år.
Ørredfiskerne har gravet elvene bredere, når de blev for snævre. Ørredbestanden falder,
når elvene bliver for smalle.
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På denne baggrund indstillede Levende Resurceudvalget til kommunalbestyrelsen om, at
de omtalte ørredelve fredes i 5 år. Forslaget blev udsendt til offentlig høring i Qeqqata
Kommunia i november 2014.
Der blev ikke modtaget høringssvar fra borgerne.
Direktionens bemærkninger
Ingen.
Administrationens vurdering
På baggrund af de høringer, der blev foretaget i 2013 og 2014, og jagtbetjentens forslag
om fredning af 2 ørredelve i forvaltningsområdet Sisimiut, som Levende Resurceudvalget
godkendte og indstillede til kommunalbestyrelsens godkendelse, og nu hvor vedtægten
er blevet formet i samarbejde med Selvstyret og de tekniske ændringer er på plads i
samarbejde med juristerne i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug vurderer
administrationen, at Vedtægt om fiskeri efter fjeldørred for Qeqqata Kommunia
godkendes som den foreligger.
Indstilling
Det indstilles, at forsalget til vedtægt om fiskeri efter fjeldørred for Qeqqata Kommunia
godkendes af kommunalbestyrelsen.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Udkast til vedtægt om fiskeri efter fjeldørred for Qeqqata Kommunia.
2. Bilag 1, 2 og 3 til vedtægten.
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Punkt 14

Ny offentlighedsfase, kommuneplantillæg nr. 7. Trofæjagtområder ved
Kangerlussuaq

Journalnr.
Baggrund
Kommuneplanforslag nr. 7 blev oprindeligt udsendt i høring d. 29. august 2013.
Kommuneplanforslaget blev imidlertid ikke endelig godkendt af kommunalbestyrelsen på
mødet d. 27. februar 2014, hvor kommunalbestyrelsen efterspurgte forlænget høring.
På efterfølgende møder med forskellige interesser fremgik det, at der hovedsageligt var
udfordringer med området syd for Kangerlussuaq. Her er der primært et ønske fra
befolkningen om at befolkningen får samtidigt adgang til sommerjagten som
trofæjagtsoperatører. Hidtil har trofæjagten startet 1. juli mens den øvrige jagt er startet d.
1. august.
Der må kun gå 12 måneder mellem offentliggørelsen af et forslag til kommuneplantillæg til
kommuneplantillægget endelig godkendes i kommunalbestyrelsen. Kommuneplantillæg
nr. 7 blev offentliggjort i en forlænget offentlighedsfase frem til den 24. april 2014. Der er
således gået mere end 1 år – hvorfor kommuneplantillægget nu anbefales udsendt i en
fornyet offentlighedsfase.
Baggrunden for den lange periode er at Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug
har haft behov for en lang periode til at afklare fangsttiderne i området syd for
Kangerlussuaq Fjorden.
Fangsttiderne er nu tilrettet efter Qeqqata Kommunias ønsker for 2016 og fremad.
Administrationen har tillige benyttet lejligheden til at præcisere og stramme op reglerne
for hvor der må opføres hytter i de foreslåede koncessionsområder.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 planlægning og arealadministration.
Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncessioner til turistvirksomhed i udvalgte
landområder.
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede
befordringsmidler
Faktiske forhold
Nærværende kommuneplantillæg udarbejdes for at fastlægge klare afgrænsninger for
trofæjagt aktøres aktiviteter, med henblik på at der skabes et mere entydigt fundament
for afvikling af trofæjagten og dermed salg af trofæjagtprodukter. Der skabes således et
bedre fundament for at aktørerne kan investere langsigtet i at levere turistoplevelser.
Kommuneplantillægget bygger videre på Forvaltningsplanen for Kangerlussuaq der blev
godkendt i 2010.
Fremtidigt vil trofæjagtaktører skulle have en koncession for at kunne drive trofæjagt ved
Kangerlussuaq. Koncessionen betyder at aktøren får en eneret på at sælge trofæjagt
indenfor et afgrænset geografisk område. Med meddelelsen af koncessionen sker der
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ingen begrænsninger i forhold til andre lovlige aktiviteter i de samme områder. Der kan
således i henhold til anden lovgivning fortsat drives erhvervsjagt og fritidsjagt og sælges
andre turistprodukter, som f.eks. adventure turisme, lystfisketure og vandreturer og meget
andet.
Det er kommunen der udarbejder plangrundlaget for at der kan udbydes
trofæjagtkoncessioner og kommunen der i henhold til bekendtgørelse om brug af
motoriserede køretøjer i det åbne land fastlægger transportkorridorer der kan benyttes i
forbindelse med udøvelsen af trofæjagten. Selve udbuddet af koncessioner forestås af
Departementet for Råstoffer og Erhverv i samarbejde med kommunen og centrale aktører
og myndigheder.
I planforslaget fastlægges endvidere rammer for hvordan der kan etableres hytter og telt
camps til understøttelse af trofæjagten. Der bliver tale om hytter der vil kunne benyttes
både til servicering af trofæjagten og til anvendelse i forbindelse med andre
turistaktiviteter.
Der udlægges i alt 12 trofæjagtområder, benævnt 957-O3.1 – 12 indenfor et område på
ca. 90 x 90 km omkring Kangerlussuaq.
Med hensyn til adgangen til trofæjagthytter er udgangspunktet at forvaltningsplanens
regulering og kørselsvedtægten for brug af motoriserede køretøjer i Qeqqata Kommunia
skal overholdes. Det vil sige:
 I A-området nord for Kangerlussuaq vil der kun være adgang til at transportere sig
med hundeslæde, til fods, eller med båd over søerne, alternativt helikopter.
 I B-området langs indlandsisvejen m.v. kan man transportere sig ad det
eksisterende vejnet, bortset fra køresporet til indlandsisen efter bommen
 I C1-området alene med hundeslæde om vinteren og ellers til fods eller med båd.
 I C2 og C3- områderne kan man i erhvervsmæssigt øjemed, transportere sig med
ATV og snescooter om vinteren, men kun til fods, med båd eller helikopter om
sommeren – men ikke med motoriserede køretøjer om sommeren udenfor anlagte
kørespor og grusveje, jf. kommunalbestyrelsens beslutning herom
Det skal også generelt bemærkes at der ikke i kørselsvedtægten for det åbne land,
forventes åbnet for benyttelse af motoriserede befordringsmidler udenfor anlagte
kørespor og grusveje.
Med dette forslag til kommuneplantillæg præciseres og strammes der op om
mulighederne for at etablere hytter til servicering af trofæjægere under trofæjagten og
der udpeges områder hvor der ikke kan etableres hytter. Da det er vigtigt for arrangørerne
at der kan etableres hytter er der indarbejdet muligheder i alle områder undtagen
område 957-O3.12
Der vil ikke kunne etableres hytter i de dele af trofæjagtområderne der er udpeget som
Rensdyrkælvningsområder, Ramsar område eller forventes udpeget som Unesco område.
I disse områder kan der alene anvendes telt camps.
For områderne 957-O3.9-11 er der indarbejdet er bræmme af varierende bredde op til 1
km i den sydlige kant af Ramsarområdet og det forventede Unesco område hvor der kan
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etableres hytter. Ud over beskyttelsesområderne er der taget hensyn til at områderne nord
for Kangerlussuaq i kørselsvedtægten for Qeqqata Kommunia er udlagt til snescooter
kørselsområde.
For områderne 957O.5-7 er der udarbejdet 3 mulige modeller til drøftelse.
Model 1. (kortbilag nr. 3.1)
I områderne 957-O3.5-7 kan der angives en korridor på en bredde ad ca. 2 km ved
henholdsvis Angujartorfik og ved Taasip Ataa, hvor der ikke kan etableres hytter. På denne
måde friholdes dalene hvor der færdes mange mennesker for hyttebyggeri, Det
forudsættes tillige at hytterne placeres så de ikke fremtræder meget synlige i landskabet
for at fastholde indtrykket af vildmark.
Model 2 (kortbilag nr. 3.2)
Et alternativ til denne metode kunne være at lægge en afstandszone ind i trofæjagt
områderne 957-O3.5-7 så hytter skal trækkes 1-2 km væk fra afgrænsningen. Det vil dog
have den ulempe at trofæjægere skal gå længere inden de kan komme frem til hytten.
Model 3 (kortbilag nr. 3.3).
En mulighed er også, at udlægge områderne 957-O3.5-7 uden mulighed for etablering af
hytter og alene anvendelse af telt camps.
Mulighederne er illustreret på kortbilag som vedlægges, med henblik på at den valgte
løsning indarbejdes i forslaget til kommuneplantillæg efterfølgende.
Der er tilsvarende lagt op til en begrænsning omkring ørredelven Angujartorfiup Kuua ved
Angujaartorfik, hvor der som den eneste ørredelv ikke lægges op til at der kan etableres
hytter i nærheden af elven, men der må benyttes telt camps. Den præcise afgrænsning
fremgår af sagen om koncessionsområder til betalingslystfiskeri. Der kan evt. opbygges et
samspil med en hytte i Trofæjagtområdet 2 km fra elven.
Bæredygtige konsekvenser
Hele konceptet er målrettet etableringen af en mere bæredygtig økonomi i
trofæjagterhvervet, og udviklingen af et koncept så trofæjagten afvikles under ordnede
forhold.
Det er en forudsætning for at der kan etableres hytter, at det sker på et bæredygtigt
grundlag og at den tekniske forsyning bygger på bæredygtige principper, så aktiviteterne
forurener så lidt som muligt og der ikke sker uoprettelig skade på naturen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Planen medfører ikke umiddelbart administrative eller økonomiske konsekvenser for
kommunen, men en bedre økonomi i turisterhvervet forventes også at skabe et bedre
beskatningsgrundlag og dermed indtægter til kommunekassen.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
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Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at nærværende kommuneplantillæg er et vigtigt skridt
på vejen mod en forbedring af rammebetingelserne for private turistaktører. Det er
således vurderingen at koncessioner til turistvirksomhed vil kunne understøtte udviklingen
af turistaktiviteterne i Kangerlussuaq.
Det er endvidere opfattelsen at udbuddet af koncessioner vil bidrage væsentligt til at løse
de konflikter der er i forbindelse med den eksisterende trofæjagt.
På kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2014 besluttedes at godkende
kommuneplantillægget endeligt i henhold til de indarbejdede bemærkninger, forudsat at
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Erhverv ændrer opstarten af sommerjagten for
trofæjagtsoperatører i det fjordnære område af C3 til 1. august.
Denne forudsætning er nu opfyldt i og med at Departementet for Fangst, Fiskeri og
Landbrug den 07.05. 2015, har udsendt en pressemeddelelse med nye jagttider for de
næste 3 år. Heraf fremgår at jagttiderne for 2016 er harmoniseret så jagten på sydsiden af
Kangerlussuaq fjorden for både trofæjagt, erhvervsjagt og fritidsjagt starter den 01.08.
Ændringen træder først i kraft fra 2016, da trofæjagtarrangørerne allerede har solgt deres
trofæture for sommeren 2015.
Administrationens indstilling
Det indstilles til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,
at det vælges model 1 for afgrænsning af mulighederne for at etablere hytter til
servicering af trofæjagtturister syd for Kangerlussuaq
at kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata Kommunia,
udsendes i en fornyet offentlighedsfase i 8 uger fra den 01.06. 2015
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 21. maj 2015 godkendt administrationens indstilling.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at det vælges model 1 for afgrænsning af mulighederne for at etablere hytter til
servicering af trofæjagtturister syd for Kangerlussuaq
at kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata Kommunia,
udsendes i en fornyet offentlighedsfase i 8 uger fra den 01.06. 2015
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Revideret Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7
2. Pressemeddelelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, med ændrede
jagttider
3. Supplerende kortbilag
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Punkt 15

Endelig godkendelse af 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 Mittarfeqarfiits
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.
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 17 har været udsendt i offentlig høring i perioden fra
den 3. marts til den 29. april 2015 hvor der er fremkommet følgende bemærkninger:
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1. Landsplanafdelingen under Finansdepartementet, skriver at kommuneplantillæg nr.
17 ikke giver anledning til indsigelser i henhold til planlovens § 11, og derfor kan
godkendes endeligt i den nuværende form. Landsplanafdelingen har dog nogle
redaktionelle anbefalinger som til dels vil blive indarbejdet i kommuneplantillægget
2. ATM, Arjeplog Test Management har fremsendt bemærkninger om at
kommuneplantillægget opfylder de behov testcenteret har behov for. Der anføres
blot en usikkerhed om størrelsen af de teknikhuse der er nødvendige for at banen
kan fungere.
a. På dette grundlag præciseres i planen at der i forbindelse med testbanen
kan opføres teknik huse på op til 50 kvm i en højde på 7,5 m. Der kan i en vis
udstrækning være tale om genanvendelse af de bygninger der i forvejen
ligger på arealet, og som forventes overtaget af testbanen.
b. De teknikhuse der i planen er omtalt er møntet på forsyning med el, vand
o.lign.
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.
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.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at Kommuneplantillæg nr. 17 godkendes endeligt i henhold til de anførte bemærkninger.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 21. maj 2015 godkendt administrationens indstilling.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen,
at Kommuneplantillæg nr. 17 godkendes endeligt i henhold til de anførte bemærkninger.
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Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 17.
2. Kopi af bemærkninger fra Landsplan og ATM.
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Punkt 16

Endelig godkendelse af 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 en 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 30.000 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.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 har været udsendt i offentlig høring i perioden 3.
marts 2015 til 29. april 2015, og der er i denne periode fremkommet følgende
bemærkninger:
1. Landsplanafdelingen under Finansdepartementet, skriver at kommuneplantillæg nr.
18 ikke giver anledning til indsigelser i henhold til planlovens § 11, og derfor kan
godkendes endeligt i den nuværende form. Landsplanafdelingen har dog nogle
redaktionelle anbefalinger som til dels vil blive indarbejdet i
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kommuneplantillægget.
Mittarfeqarfiit har fremsendt bemærkninger med en præcisering af at der ikke må
kunne stilles spørgsmålstegn ved sikkerheden på lufthavnsområdet hvorfor nyt
byggeri også skal godkendes af Statens Lufthavnsvæsen i Trafikstyrelsen.
A . Det indføres i det endelige kommuneplantillæg at der skal sikres denne
godkendelse i forbindelse med byggeri

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.
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.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at Kommuneplantillæg nr. 18 godkendes endeligt i henhold til de anførte bemærkninger.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 21. maj 2015 godkendt administrationens indstilling.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at Kommuneplantillæg nr. 18 godkendes endeligt i henhold til de anførte bemærkninger.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Kommuneplantillæg nr. 18.
2. Kopi af bemærkninger
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Punkt 17

Forslag til kommuneplantillæg nr. 27

Journalnr.
Baggrund
Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet for at skabe mulighed for at udbyde
turistkoncessioner til betalingslystfiskeri på 16 ørredelve i Qeqqata Kommunia.
Baggrunden er et udbredt ønske om at skabe bedre betingelser for at udbyde og
arrangere lystfiskerture med eneret, så der skabes et bedre grundlag for indtjening i turist
erhvervet. Nærværende plan skal ses i sammenhæng med arbejdet for at kunne udbyde
koncessioner til trofæjagt på moskusokser og rensdyr, og senere heliskiing og andre former
for turistprodukter til ekstremski udøvere.
Regelgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november
2010, om planlægning og arealadministration Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring
af Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte
landområder. Lovforslaget er godkendt i Inatsisartut den 29. april 2015.
Faktiske forhold
De 16 ørredelve er udpeget i forbindelse med undersøgelser der er gennemført i perioden
1998 – 2008 dengang i Maniitsoq og Sisimiut kommuner.
1. Eqalusussuit, ved Nordre Isortoq
2. Eqalulik, nord for mundingen til Nordre Isortoq
3. Eqalunnguit, lige syd for Nordre Isortoq
4. Erfalik, mellem Itilleq og Kangerlussuaq Fjorden
5. Sassannguit, mellem Itilleq og Kangerlussuaq Fjorden
6. Napiarissat, mellem Itilleq og Kangerlussuaq Fjorden
7. Angujartorfik, Robinson River, ved Kangerlussuaq Fjorden.
8. Itivnerssuaq, i Agpamiut Kangerluarssuat
9. Sangmissup itevnera, i Agpamiut Kangerluarssuat
10. Naqerdloq, i Agpamiut Kangerluarssuat
11. Nassap naqingnera, i Agpamiut Kangerluarssuat
12. Lille Nassaq, ved Hamburger Sund
13. Quvneq, i bunden af Søndre Isortoq
14. Kangia, ved Kangia Fjorden
15. Qôrqut, ved Kangia Fjorden
16. Amitsuarssuk, ved Kangia Fjorden
Der er i de fleste tilfælde redegjort for hvor mange fiskere der er plads til på en elv og i
hvilken periode der kan forventes at fange de eftertragtede ørreder.
Der kan muligvis udpeges flere elve, men de vil efter de undersøgelser der er foretaget
ikke være helt så attraktive for lystfiskerne, som de udpegede.
Betalingslystfiskeri gennemføres som stangfiskeri med flue eller spinner og i de
elvstrækninger hvor der skal fiskes skal der være strækninger der er egnet til dette fiskeri.
33

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

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

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 03/2015, den 28. maj 2015
Planen fast lægger at det koncessionerede område omfatter hele elvens vandopland i en
bredde på 300 m, også selvom der reelt kun fiskes på de nederste 10 – 20 km af en elv.
Afgrænsningen er fastlagt på denne måde for at der ikke kan sættes spørgsmål ved
eneretten.
Ingen af koncessionsområderne har sammenfald med eksisterende hytte områder. Der er
dog et sammenfald med de områder der syd for Kangerlussuaq er udlagt til trofæjagt i
forbindelse med Robinson River. Der er heri ingen direkte konflikt men en mulighed for
indehavere af trofæjagtkoncessioner til også at benytte udstyr og anlæg i forbindelse
med udbud af betalingslystfiskeri. Det skal dog bemærkes at der netop her ikke gives
mulighed for at etablere hytter indenfor koncessionsområdet – der kan alene anvendes
telt camps.
Planen giver mulighed for at koncessionshavere på de nederste 2000 m af elven kan
etablere op til 3 hytter á 120 kvm til servicering af lystfiskerne. Sammen med hytterne kan
etableres de nødvendige udhuse. Der åbnes ikke op for at der kan benyttes motoriserede
transportmidler til transporten fra landgangsbro til hytten.
Det er vigtigt at fastslå at koncessionerne til betalingsfiskeri alene vil betyde at en udbyder
af betalingsfiskeri får eneret på at udbyde dette fiskeri på en elv. Lokales ørredfiskeri i
elvmundingen eller i elven berøres ikke af koncessionerne. Ligesom der ikke lægges
hindringer i vejen for alle andre turist eller erhvervsaktiviteter.
Udbudsmaterialet til udbud af koncessioner udarbejdes i et samarbejde mellem Selvstyret
og Qeqqata Kommunia, og der nedsættes en bedømmelseskomite bestående af
medlemmer fra de berørte Departementer og Qeqqata Kommunia.
Bæredygtige konsekvenser
Udbud af koncessioner til ørredelve vil bedrage til at turismen i Grønland udvikles og
understøttes som et økonomisk bæredygtigt erhverv. Samtidig bliver der i udbuddet af
ørredelvene og i nærværende kommuneplantillæg lagt vægt på at alle aktiviteter
foregår på et bæredygtigt grundlag hvor naturen ikke påvirkes negativt. Det sikres således
at der er styr på spildevand, affald og lign.
I udbud af koncessionsområderne lægges der vægt på inddragelse af lokale så der
forsøges skabt en forøget lokal beskæftigelse.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata
Kommunia. De anlæg der skal etableres i koncessionsområderne gennemføres ved den
enkelte koncessionshavers foranstaltning.
Udgangspunktet er at turist aktiviteterne vil skabe nye skatteindtægter og beskæftigelse
for lokale, både i forbindelse med ørredfiskeriet, men også i forbindelse med de
muligheder der vil være for at tilbyde lystfiskerne supplerende produkter som f.eks.
havfiskeri efter f.eks. grønlandshaj eller lign, samt i forbindelse hermed overnatning m.v.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
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Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at planen kan danne en god ramme for udnyttelsen af
mulighederne for betalingslystfiskeri på elvene i Qeqqata Kommunia.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at Kommuneplantillæg nr. 27 godkendes til udsendelse i offentlig høring.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Udvalget har på sit møde den 21. maj 2015 godkendt administrationens indstilling.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at Kommuneplantillæg nr. 27 godkendes til udsendelse i offentlig høring.
Afgørelse
Inuit Ataqatigiit ønsker at elve, familier gennem mange år traditionelt benytter Erfalik,
Sassannguit og Napiarissat skal tages ud af listen, men de skal med i høringen.
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Kort
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Punkt 18

Høring af lovforslaget Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og
udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven)

Journalnr. 70.06.00
Baggrund
Høring om forslag til ny alkohollov sendes til kommunerne med ønske om bemærkninger til
forslaget. Bemærkninger sendes til Selvstyret senest den 8. juni 2015, kl. 16:00.
Naalakkersuisut har vedtaget en sundhedspolitik, Inuuneritta II. Inuuneritta II har fokus på
konsekvenserne af befolkningens livsstil og på de livsstilsfaktorer, der har den største
betydning for helbredet i den grønlandske befolkning.
Naalakkersuisut ønsker med sin sundhedspolitik samtidig at afspejle
Verdenssundhedsorganisationen (WHO)´s anbefalinger. I WHO´s globale strategi fra 2008
sættes fokus på alkohol og forebyggelse af alkoholrelaterede problemer. Alkohol angives
som den tredje største risikofaktor for tidlig død og handicap.
Regelgrundlag
Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige
drikke (alkoholloven)
(bilag 1)
Faktiske forhold
Høringen kan ikke nå at blive administrativ behandlet, på grund af den korte tidsfrist før
den næste Kommunalbestyrelsesmøde.
Forslagets indhold i generelle træk:
Der oprettes bevillingsnævn i de enkelte kommuner. Bevillingsnævnene afløser
kommunalbestyrelsernes nuværende bemyndigelse og administration af
alkoholbevillinger, som har faglig kompetence.
Nævnet skal bestå af 7 medlemmer: en repræsentant fra politiet, et medlem, der
repræsenterer både hotel- og restaurationsbranchen samt detailhandlen, en
repræsentant fra turistområdet, en repræsentant fra kommunens sociale område, en
forebyggelseskonsulent fra kommunen samt to medlemmer fra kommunalbestyrelsen.
Alkoholholdige drikke inddeles i 3 grupper, der har betydning for tildeling af
alkoholbevillinger. Se detaljer i bilag 2 under 2. Hovedpunkter i forslaget.
Åbningstiderne for alkoholholdige drikke med en styrke under 16 volumenprocent er i
forslaget udvidet med 2 timer på hverdage, således at der kan være åbent for salg til kl.
20.00 og med 3 timer på lørdage, hvorefter der kan være åbent for salg til kl. 16.00.
Åbningstiderne for de meget stærke alkoholholdige drikke med en volumenprocent på16
eller derover fastholdes uændret, således at der er åbent for salg på hverdage indtil kl.
18.00 og på lørdage indtil kl. 13.00.
Derudover er der åbnet mulighed for salg af alkoholholdige drikke nytårsaftensdag indtil
kl. 13.00.
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Samt indeholder forslaget bestemmelser, der er rettet mod at sænke forbruget af alkohol.
Blandt andet er reglerne om synlighed i forretningerne skærpet, der indføres krav om, at
bevillingshavere og offentlige institutioner skal udarbejde en alkoholpolitik, der indføres
begrænsning i salg af alkoholholdige drikke i forbindelse med Diner Transportable, og det
foreslås, at alle former for markedsføring på de sociale medier, i dagspresse, tilbudsaviser
og lignende, forbydes.
Bæredygtige konsekvenser
Der forventes på sigt et fald i det samlede forbrug af alkohol med en positiv effekt på
folkesundheden.
Derfor passer det nye lovforslag godt til Qeqqata Kommunias planer om at udvikle socialt
ansvarlige borgere.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det forventes, at administration i forbindelse med bevillingsnævnets arbejde stort set vil
kunne holdes inden for de nuværende rammer, hvor kommunalbestyrelsen behandler
sager om alkoholbevilling.
De nye bestemmelser forventes at ville påføre detailhandlen udgifter til at afskærme de
alkoholholdige drikke fra andre varegrupper.
Lovforslaget forventes samtidig at medføre en administrativ forenkling for
bevillingshaverne, idet bevillingsnævnet som noget nyt kan beslutte at forlænge en
bevilling permanent for en bevillingshaver, der driver sin virksomhed upåklageligt.
Indstilling
Det indstilles Kommunalbestyrelsen at:
 At drøfte hovedpunkterne i lovforslaget
 Komme med en indstilling til høringssvaret
Afgørelse
Bemærkninger fra Partier:
Siumut
Vi vil indledningsvis takke daværende og nuværende naalakkersuisut for deres tiltag for at
nedbringe alkoholforbruget, da det nu viser, at alkoholforbruget er faldende. Vi håber, at
dette forslag også vil medføre yderlige fald, selvom forslaget også indeholder forlængelse
af åbningstiderne.
I forslaget foreslås det, at der oprettes bevillingsnævn i de enkelte kommuner, men i
Qeqqata Kommunia mener vi, at dette kan forblive i kommunen.
Vi går ind for forslaget om forlængelse af åbningstider på 2 timer i hverdage og 3 timer
om lørdagen.
Vi mener, at den nuværende fordeling af alkohol i stærke og svage drikke fastholdes.
Endeligt er vi enig i forslaget om synlighed i forretningerne. Vi er enige i begrænsningen af
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markedsføringen eller at de slet ikke skal markedsføres.
Med disse bemærkninger indstiller vi, at høringssvaret sendes inden tidsfristen den 8. juni.
Atassut:
Mht. pkt. 18 har vi fra Atassut ingen forslag, men vi er dog glade for, at forbuddet mod
salg af alkohol til personer under 18 år er fremhævet i lovgivningen, ligesom vi går ind for
ændring af åbningstiderne.
IA:
Vi er glade for, at Naalakkersuisut indstiller til at afspejle Verdenssundhedsorganisationen
(WHO)´s anbefalinger. WHO har efter undersøgelser i 53 anbefalet 1) Strenge åbningstider
2) høje priser 3) at de ikke skal markedsføres.
På denne baggrund anbefaler Inuit Ataqatigiit ikke, at åbningstiderne forlænges, og
opfordrer til at WHO’s anbefalinger følges.
Bilag
1. Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af
alkoholholdige drikke (alkoholloven)
2. Bemærkninger til lovforslaget
3. Høringsbrev
4. skema salg og udskænknings skema
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Punkt 19

Procedure for indhentelse af børne- og straffeattester gældende for alle
ansatte i Qeqqata Kommunia

Journal nr. 03.00.09
Baggrund
Qeqqata Kommunia vedtog i juli 2009 retningslinjer for brug af straffeattester ved ny
ansættelser. Siden retningslinjernes udarbejdelse og godkendelse af kommunalbestyrelsen, har Inatsisartut vedtaget Inatsisartutlov nr. 8 af 19. maj 2010 om pligt til at
indhente børneattest.
Det er af afgørende betydning for kommunen at værne om borgernes retssikkerhed, og
kommunen er således forpligtet til at sikre borgerne, der søger kommunens institutioner og
benytter sig af kommunens tilbud, mod kriminelle overgreb, samt at sikre kommunen selv
mod risikoen for, at en medarbejder uretmæssigt anvender kommunens midler og for at
undgå ansættelse af personer, som er straffet for noget med risiko for gentagelse i den
pågældende stilling.
Omvendt ønsker Qeqqata Kommunia heller ikke at bidrage til, at tidligere straffede
udelukkes fra samfundet, men gives mulighed for at opnå ansættelse, som ikke bare
bidrager til pågældendes næring og levefod, og som samtidig giver mulighed for at
komme ind og forblive på arbejdsmarkedet.
For at varetage disse hensyn finder Qeqqata Kommunia det hensigtsmæssigt at beskrive i
nærværende retningslinjer, hvorledes kommunen håndterer ansættelsesforløb på særlige
områder. Et straffeattest er i sig selv ikke en sikkerhed og må derfor ikke give falsk sikkerhed
overfor brugere m.fl.
Regelgrundlag
Der findes 3 former for straffeattester, beregnet til hver sit formål:
1: Den private straffeattest, som også kaldes for den lille straffeattest.
Indhentes hos politistationen af ansøger selv. Den indeholder kun oplysninger om domme,
bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af den danske straffelov og kriminallov
for Grønland samt domme og tiltalefrafald for overtrædelse af lov om euforiserende
stoffer (narkotikaloven). De enkelte afgørelser bliver stående på straffeattesten mellem 2
og 5 år, afhængigt af lovovertrædelsens karakter.
2: Den offentlige straffeattest, som også kaldes den store straffeattest.
Indhentes hos Rigspolitiet i Danmark af kommunen. Attesten indeholder alle
strafferetlige afgørelser. Oplysningerne slettes tidligst, når der er gået 10 år fra den
endelige afgørelse. Attesten kan indhentes i forbindelse med besættelse af særlige
stillinger (disse er beskrevet i næste afsnit). Udstedelse af attesten kræver samtykke fra
ansøgeren.
3: Børneattester.
Børneattesten indeholder oplysninger om domme inden for følgende typer af
straffelovsovertrædelser:





incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år
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Attesten er en særlig straffeattest, der er begrænset til at indeholde domme inden for de
ovennævnte tre typer af forbrydelser. En børneattest skal forebygge, at personer dømt for
en af de tre typer forbrydelser i henhold til kriminalloven ikke ansættes i børnerelaterede
stillinger.
Inatsisartutlov nr. 8 af 19. maj 2010
Uddrag af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest:
§2. Ved en børneattest efter denne Inatsisartutlov forstås oplysninger fra Det Centrale
Kriminalregister, som efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer,
der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt til børn under 15 år,
kan videregives af Rigspolitiet. Oplysningerne videregives i form af en attest, bestående af
oplysninger fra Kriminalregisterets efterforskningsdel om afgørelser, som er eller har været
optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelser af kriminallovens § 79, § 79 jf.
§82, og § 85 samt om overtrædelse af §§ 74 og 84, hvis forholdet er begået mod et barn
under 15 år.
Iht Inatsisartutlov om børneattester skal der både indhentes offentlig straffeattest samt
børneattest.
Faktiske forhold
Der er af Qeqqata Kommunia i dag udarbejdet retningslinjer ifm indhentelse af
børneattest med udførlig beskrivelse af, hvordan en børneattest laves. Selve
børneattesten er udførlig beskrevet og HR-afdelingen sørger for, at denne retningslinje
/proces vises frem ifm møder og via projektor. Der fortælles ligeledes hvor retningslinjerne
er gemt under i kommunens Intranet.
Bæredygtige konsekvenser
Der er stort arbejdspres ifm udarbejdelsen af retningslinjerne samt at følge op på
Inatsisartutlov om indhentelse af børneattester for mere end 500-600 af Qeqqata
Kommunia’s ansatte der arbejder med børn og unge under 15 år. Børneattesten skal
ligeledes fornys hvert år og som kræver fuld opmærksomhed i form af 1 ekstra
medarbejder.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der vil være administrative udgifter forbundet med det pres der er ifm opretholdelsen af
professionel servicering af børneattester. Der vil være økonomiske konsekvenser i form af
en fuld deltidsnormering.
Administrationens vurdering
Det indstilles, at forlaget godkendes:
 Procedure for indhentelse af den private straffeattest, den offentlige straffeattest
samt børneattest gældende for alle ansatte
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har på sit møde den 21. maj 2015 godkendt administrationens
indstilling.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen, at forslaget godkendes:
 Procedure for indhentelse af den private straffeattest, den offentlige straffeattest
samt børneattest gældende for alle ansatte
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Afgørelse
Indstillingen godkendt. Det skal bemærkes at børneattesten IKKE skal fornyes hvert år.
Bilag:
1. Procedure for indhentelse af den private straffeattest, den offentlige straffeattest
samt børneattest gældende for alle ansatte
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Punkt 20

Anmodning om udtræden fra fælles bygdebestyrelsen Itilleq/Sarfannguit fra
Abel Enoksen

Journalnr. 01.01.03
Baggrund
Abel Enoksen anmoder om udtræden ved brev af 15. april 2015 fra fælles
bygdebestyrelsen Itilleq/Sarfannguit.
Baggrunden for anmodningen er, at han og familien flytter fra Itilleq og har fået barn,
hvorved han flytter fra valgstedet hvor han er valgt.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser
og menighedsrepræsentationer,
§ 54. Dersom et medlem i løbet af valgperioden begærer at udtræde af
kommunalbestyrelsen, afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan begæring kan
tages til følge.
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.
Lovgivningen har ligeledes gyldighed i f.t. bygdebestyrelser.
Faktiske forhold
Flytningen blev registreret i folkeregisteret den 4. maj 2015.
I h.t. suppleantlisten, er den første suppleant for Siumut Hans Karl Olsen, Sarfannguit og
ved Abel Enoksens udtræden indtræder Hans Karl Olsen fra den 6. maj 2015 i fælles
bygdebestyrelsen Itilleq/Sarfannguit.
Administrationens indstilling
Direktion indstiller følgende til borgmesterens godkendelse
1) at anmodningen om udtræden fra 15. april 2015 fra fælles bygdebestyrelsen i
Itilleq/ Sarfannguit fra Abel Enoksen godkendes, og at såfremt han vender tilbage
til Itilleq indenfor valg-perioden 2013 – 2017, at han så kan anmode om at
genindtræde.
2) Hans Karl Olsen indtræder i fælles bygdebestyrelsen for Itilleq/Sarfannguit per den
6. maj 2015.
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 6. maj 2015 på vegne af kommunalbestyrelsen at
godkende indstillingen.
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.
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Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Afgørelse
Orienteringen blev taget til efterretning.
Bilag
1. Abel Enoksens brev af den 15. april 2015 med amodning om udtræden.
2. Liste over suppleanter for fælles bygdebestyrelsen i Itilleq/Sarfannguit.
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Punkt 21

Eventuelt

Bitten Heilmanns spørgsmål om ældres betaling for hjemmehjælp skal besvares skriftligt fra
administrationen.
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