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Mødet startede kl. 08:30 – og foregik som videokonference. 
 
Deltagere: 
 
Atassut 
Søren Alaufesen, Sisimiut 
Karl Davidsen, Maniitsoq 
 
Inuit Ataqatigiit 
Katrine Larsen Lennert, Maniitsumiit peqataavoq 
 
Siumut 
Hermann Berthelsen, Sisimiut 
 
Fraværende med afbud: 
Karl Lyberth (S) 
 
Fraværende uden afbud: 
 
 
 
 
 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
Godkendt. 
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Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport ultimo april 2010 

Journalnr. 06.00 

Faktiske forhold 
Forbruget/indtægterne skal ligge på 33,3 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året. 
 
Administrationsområdet 
 

Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

10 UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE 7.999 0 7.999 2.092.136 5.907 26,2%
11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING 74.895 0 74.895 25.485.519 49.409 34,0%
12 KANTINEDRIFT 912 0 912 443.348 469 48,6%
18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 7.821 0 7.821 869.208 6.952 11,1%

91.627 0 91.627 28.890.211 62.737 31,5%

Administrationsområdet

Total  
 
Administrationsområdet har et samlet forbrug på 28,9 mio. kr. ud af en bevilling på 91,6 mio. kr. 
Det svarer til et forbrug på 31,5 %. Det lave forbrug på tværgående aktiviteter skyldes at kommunen 
endnu ikke er blevet faktureret for alle sine forsikringer og at INI A/S af forsikringspræmierne er 
indbetalt. 
 
Kommunale erhvervsengagementer 
 

Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

37 KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER 4.131 0 4.131 1.470.557 2.660 35,6%

4.131 0 4.131 1.470.557 2.660 35,6%

Kommunale Erhvervsengagementer

Total  
 
Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 35,6 % ud af en bevilling på 4,1 mio. kr.  
     
Skatter, tilskud og udligning 
 

Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

80 PERSONLIG INDKOMSTSKAT -278.000 0 -278.000 -68.760.000 -209.240 24,7%
81 SELSKABSSKAT -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0,0%
83 GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING -239.285 10.105 -229.180 -76.399.668 -152.780 33,3%

-521.285 10.105 -511.180 -145.159.668 -366.020 28,4%

Skatter, tilskud og udligning

Total  
 
Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter, tilskud og udligning på 145,2 mio. kr. ud af en samlet 
bevilling på 511,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 28,4 %. Indtægter følger forventningerne. 
 
Andre indtægter og afskrivninger 
 

Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

85 RENTER,KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB-OG 
GEVINST

-12.976 0 -12.976 -2.933.318 -10.043 22,6%

86 ANDRE INDTÆGTER -4.600 0 -4.600 -5.189.054 589 112,8%
88 AFSKRIVNINGER 1.100 0 1.100 37.532 1.062 3,4%

-16.476 0 -16.476 -8.084.840 -8.391 49,1%

Andre indtægter og afskrivninger

Total  
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Der er tilkommet Qeqqata Kommunia indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom og 
byggemodningsafgifter og afskrivninger for i alt 8,1 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 16,5 mio. 
kr. Det svarer til et forbrug på 49,1 %. Der er flerindtægter på byggemodningsafgifter vedr. 
Sisimiut. Indtægter fra salg af Sermit er bogført. 
 
Forventet ultimo beholdning 
 
Likvid beholdning primo 2010 77.201.967

Driftsresultat iht. budget 2010 -15.743.000
Statusforskydninger -14.788.000
Tillægsbevillinger -8.161.000
Samlet kasseforskydning -38.692.000

Likvid beholdning ultimo 2010 38.509.967  
 
De likvide aktiver forventes at falde fra 77,2 mio. kr. til 38,5 mio. kr. ved årets slutning. Denne 
forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2010, det forventede driftsresultat 
fra budget 2010, de forventede statusforskydninger (40-60 boliglån), samt de tillægsbevillinger der 
indtil videre er givet.  
 
Restancer 
De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 3.5.2010 i alt på 51,3 mio. kr. 
svarende til et fald på 7,4 mio. kr. ift. til måneden før. Der har været et fald i restancerne på en 
række områder, især diverse regninger vedr. socialforvaltningen. 
 
Indstilling  
Det indstilles til økonomiudvalget,  
 
at tage økonomirapporten til efterretning. 
 
Afgørelse  
Økonomirapporten blev taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau. 
2. Restanceliste 
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Punkt 03 Bevillingsoverførsel til vedligehold af erhvervsbygninger  

Journalnr. 06.01.03  konto 36 

Baggrund 
Kommunen har i budget 2010 indplaceret vedligeholdsbeløb på 296.000 Kr. for de 18 
erhvervsbygninger vi udlejer, samtidig er der budgetteret med lejeindtægt fra de samme bygninger 
på 3,9 mil kr. For nogle af bygningerne er der kun budgetteret med lejeindtægter, ikke oprettet 
nogen konto for vedligehold. 
 
Regelgrundlag  
Kommunen er som bygningsejer forpligtet til at vedligeholde sine bygninger i rimelig stand. Ifølge 
lejekontrakterne for de enkelte lejemål er kommunen forpligtet til at stå for al den udvendige 
vedligehold, vedligehold af fast inventar som vvs er også kommunens ansvar i nogle lejemål. 
 
Faktiske forhold 
Der er fra lejer af Sprogcenteret B-1280 indkommet vedligeholdsønske om udvendig maling på 
325.000 Kr, fra lejer af det bevaringsværdige turistkontor B-18 er ønske om malervedligehold af 
tagspåntag på 80.000 Kr samt da børnehave Sisi får malet sin halvdel af B-733 vil udvendig maling 
af den anden halvdel være påkrævet og koster 42.000 Kr. I alt udvendige vedligeholdsønsker for 
447.000 Kr, hvilket langt overstiger det på konto 36 afsatte vedligeholdsbeløb, der også skal betale 
den del af indvendig vedligehold kommunen er forpligtiget til iht lejekontrakter. 
For det afsatte vedligeholdsbeløb på konto 36-området har der de tidligere år kun kunne udføres 
nødtørftige reparationer af el- og VVS-installationer, intet planlagt udvendigt vedligehold. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der findes ingen regler for hvor meget der skal bruges på vedligehold af bygninger pr år. Det kan til 
sammenligning oplyses, at for Ini´s boligafdeling i Sisimiut er i år 2010 budgetteret med 259 
kr/m2/år. Bruges samme vedligeholdsindsats for kommunens 6740 m2 erhvervslejemål vil det 
betyde der årligt skulle være et samlet vedligeholdsbeløb på 1.745.000kr. 
 
Vedligeholdsarbejder er relativ løntunge arbejder, og for især malerarbejde er lønandelen 
forholdsvis stor, samt det er arbejder der hurtigt kan igangsættes her til foråret. Da der pt er en del 
arbejdsløse grundet afmatningen af byggesektoren, vil igangsætning af udvendige malerarbejder 
have en gavnlig effekt på beskæftigelsen.  
 
Der indstilles etableret en fælles vedligeholdskonto for kontoområde 36 i år på 750.000 ved 
bevillingsoverførsler fra: 
 
Konto: Betegnelse: Beløb,  Kr 
74-10 Alderdomshjem kloakrenovering   200.000 
74-11 Alderdomshjem, indretning 2 værelser     50.000 
75-31 Svømmehal, projektforslag    500.000 
I alt beløb for overførsel til bygningsvedligehold konto 36    750.000 

 
På alderdomshjemmet er både kloakrenovering og indretning af 2 værelser færdigudført og 
ibrugtaget med mindre håndværkerudgifter end budgetteret, hvorfor de overskydende anlægsbeløb 
derfra kan overføres til andet formål. 
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For svømmehal skønnes de resterende 176.000 kr at være tilstrækkeligt til udarbejdelse af 
dispositionsforslag for fondsstøtte til videre projektering. 
For det resterende beløb ud over de hidtil indkomne vedligeholdsønsker på 447.000 Kr igangsættes 
udvendig vedligehold af de mest trængende erhvervsbygninger primært værftbygningerne. 
 
Administrationens vurdering 
Ved møde mellem Direktionen og Arbejdsgiverforeningen 16.4.2010 blev man enige om at 
kommunen forsøger at igangsætter øget vedligeholdsarbejde, og at arbejdsgiverne afgiver billige 
lavlastperiode-tilbud.  
Det er administrationens vurdering, at vi både kan få udført vedligeholdsarbejderne til rimelig pris 
samt mindske arbejdsløsheden, ved at igangsætte øget vedligehold af erhvervsbygninger her til 
foråret. 
 
Da der ikke har været bevilling til at få udført udvendig maling af erhvervsbygningerne i flere år, er 
det bygningsinspektørens vurdering, at flere af bygningerne trænger stærkt til at blive malet. De 
bygninger som bygningsinspektøren vurderer, har det største behov er: B-18 Turistkontor, B-733B 
Kontor, B-1280 Sprogskole og  B-1 + B-1436 på værftsområdet. 
 
For budget 2011 bør der på de 3 bygninger der ikke er afsat vedligeholdsbeløb fremover indplaceres 
et beløb. Det er: 

• B-1845 Taseralik Konto 36-00-12,  
• B-51+961 Lager Konto 36-00-17 og  
• Gamle DMI-hytte i Kangerlussuaq Konto 36-03-30.  

Samtidig kunne det fremover være hensigtsmæssigt med en fælles vedligeholdskonto med et fast 
beløb til udvendigt vedligehold af de bygninger, der har størst behov det aktuelle år.  
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på sit møde den 4. maj 2010. 
 
Indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller at økonomiudvalget godkender 
 
at der foretages ovennævnte omplacering af 750.000 kr. i budget år 2010 til en ny fælles 
vedligeholdskonto i område 36 og igangsætning af øget bygningsvedligehold. 

  
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag   
1. Tabel over erhvervslejemål konto 36 i Sisimiut og Kangerlussuaq. 
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Punkt 04 Etablering af udkikspost 

Journalnr. 22.00 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 23.2.2010, at der skulle arbejdes videre med de 
forskellige projektforslag i borgerrapporten om Maniitsoqs udvikling. Området for Teknik & Miljø 
har set nærmere på forslaget om etablering af en udkikspost. 
 
Regelgrundlag  
 
Faktiske forhold 
Hensigten med udkiksposten er, at den skal være til glæde både for turister og den lokale befolkning 
og give nem adgang til at nyde det storslåede landskab omkring Maniitsoq og hvalerne, som forår 
og sommer svømmer tæt forbi byen. 
Den helt oplagte placering af en udkikspost er fjeldpartiet foran boligområdet Tunoqqusaaq. Her er 
et stort synsfelt, det ligger bynært og nær vandet, der kan laves adgang også for kørestolsbrugere, og 
hvalerne svømmer her helt tæt forbi land. 
Der er foreslået to forskellige placeringer af en udkiksplatform, A og B. B kræver en længere rampe 
og bliver derfor dyrest, men fra B omfatter synsfeltet de høje, skarpe fjelde mod nord, som er så 
karakteristiske for Maniitsoq-området. Dem vil man ikke kunne se fra placering A, og en væsentlig 
del af oplevelsen går derfor tabt. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Etablering af rampe og platform i placering B er vurderet til at koste ca. kr. 290.000,-. 
Etablering af rampe og platform i placering A er vurderet til at koste ca. kr. 145.000,-. 
Kommunalbestyrelsen har afsat kr. 245.000 på konto 37 til tilskud til erhvervsudvikling, herunder 
videreførelse af borgerinitiativet. Af disse resterer kr. 225.000,-. 
Resterende kr. 65.000,- kan omplaceres fra snerydning, hvor forbruget på grund af ringe snemængde 
har været forholdsvis lavt. 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Selvom den er dyrest må klart anbefales placering B. Selvom forskellen i synsfelt på kortet ikke ser 
stor ud, gør det i praksis stor forskel, at man fra B får de høje fjelde med. 
 
Indstilling fra Området for Teknik og Miljø 
Området for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 
 
at der etableres en udkikspost i placering B 
 
at opgaven finansieres med kr. 225.000,- fra kt. 3701203502, tilskud til erhvervsudvikling, og kr. 
65.000,- fra kt. 2101201200, snerydning, fremmede tjenesteydelser. 
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Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på sit møde den 4. maj 2010. 
 
Indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller at økonomiudvalget godkender 
 
at der etableres en udkikspost i placering B med finansiering med 200.000 kr. fra Fritidscenter på 
konto 75 og 90.000 kr. fra Tilskud til erhvervsudvikling på konto 37. 
 
Afgørelse  
Borgmesteren er bemyndiget til på vegne af kommunalbestyrelsen at udføre opgaven, indstillingen 
godkendt 
 
Bilag 
1. Kortbilag 
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Punkt 05 Busdrift i Sisimiut 

Journalnr. 70.03.15 

Baggrund 
På sit møde 09/2009 d. 3. november 2009 besluttede Teknik og Miljøudvalget, at busdriften i 
Qeqqata Kommunia skulle privatiseres. 
 
På sit møde 02/2010 d. 2. marts 2010 godkendte Teknik og Miljøudvalget, at de foreliggende 
udbudsmaterialer for privatisering af busserne færdiggøres og sendes i udbud i henhold til 
sagsfremstillingen og bilagene.  
 
På sit møde 02/2010 d. 9. marts 2010 stadfæstede Økonomiudvalget afgørelsen, dog med enkelte 
rettelser. 
 
Regelgrundlag  
Teknik og miljøudvalget er ansvarlig for kontoområde 2 og dermed kommunens busdrift. 
 
Imidlertid er der indtægter på busdrift for salg af buskort til skolebørn i Sisimiut på konto 51 og 
dermed uddannelses-, kultur- og fritidsudvalgets ansvarsområde. 
 
Desuden er der indtægter på busdrift for salg af buskort til alders- og førtidspensionister i Sisimiut 
på konto 47 og dermed familieudvalgets ansvarsområde. 
 
Faktiske forhold 
Den 23. april 2010 blev der afholdt licitation. 3 firmaer afgav tilbud på drift og overtagelse af 
busserne. Licitationsresultatet er vedlagt i bilag 2.  
 
Det mest fordelagtige tilbud kom fra Polarentreprise, der tilbød at købe busserne for 800.000 kr. og 
drive busserne for 1.500.000 kr. årligt de kommende 5 år. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
I budgettet er der på konto 27-21 afsat 427.000 kr. til busdrift i Sisimiut.  
 
I ovenstående beløb er ikke taget højde for indkøb og dermed årlig afskrivning af busser. I 
kommunens budget er dette normalt konteret på en anlægskonto, hvor der fremover vil være en 
gennemsnitlig årlig besparelse på 550.000 kr. 
 
Endvidere har der i flere år været planlagt anlæggelse af en ny kommunal entreprenørplads i 
Sisimiut, så busserne kunne få ordentlige forhold med indendørs parkering. Anlæggelse af ny 
entreprenørplads kan spares, hvilket kan opgøres til en gennemsnitlig årlig besparelse på 100.000 
kr. 
 
På byskolernes driftskonti har der i 2009 været anvendt ca. henholdsvis 70.000 kr. på 
Minngortunnguup Atuarfia og 40.000 kr. på Nalunnguarfiup Atuarfia til buskort til børnene. Med 
fremtidige lavere priser på buskort til skolebørn, kan knap en tredjedel af dette beløb svarende til 
35.000 kr. spares. 
 
På ældreforsorg har der i 2009 været anvendt 706.200 kr. til buskort til pensionister. Med fremtidige 
lavere priser vil udgiften være 535.000 kr., og der kan således spares 170.000 kr. på denne konto.  
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På administrationen vil der være en besparelse på ca. 75.000 kr. i forsikring af busserne og ca. 
25.000 kr. i forsikring af buschauffører. Dertil kommer besparelser i administration af busindtægter 
og ledelse af busdriften. Dette kan vanskeligt opgøres, men løber formentlig op i 200-300.000 kr. 
årligt. 
 
Samlet vil der i 2010 være en indtægtstillægsbevilling på 587.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes 
salget af kommunens busser til den mest fordelagtige tilbudsgiver. 
 
Budget 2010 
Konto Tekst Budget 2010 Tillægsbevilling Bevilling 2010 
18-02-00 Forsikring  4.329.000 - 50.000 4.279.000 
27-21-1X Busdrift Sisimiut 427.000  323.000 750.000 
47-15-10 Buskort pensionister 718.000 - 43.000 675.000 
51-01-XX Buskort skolebørn 110.000 - 17.000 93.000 
86-XX Salg af busser 0 - 800.000 - 800.000 
I alt  5.584.000 - 587.000 4.997.000 
 
Samlet vil der i 2011 og overslagsårene være et bevillingsbehov på 768.000 kr..  
 
Budget 2011 og overslagsårene 
Konto Tekst Budget 2010 Tillægsbevilling Bevilling 2010 
18-02-00 Forsikring  4.329.000 - 100.000 4.229.000 
27-21-1X Busdrift Sisimiut 427.000 1.073.000 1.500.000 
47-15-10 Buskort pensionister 718.000 - 170.000 548.000 
51-01-XX Buskort skolebørn 110.000 - 35.000 75.000 
I alt  5.584.000 768.000 6.352.000 
 
Da der gennemsnitligt vil være en årlig besparelse på 650.000 kr. som følge af manglende 
busindkøb og garageforanstaltninger, bør ’kun’ findes kompenserende besparelser på teknik- og 
miljøområdet på 118.000 kr. 
 
Direktionens bemærkninger 
Direktionen er af den opfattelse, at der er behov for stram økonomistyring som følge af faldende 
indtægter på grund af finanskrisen. Det er således nødvendigt at finde kompenserende besparelser, 
bortset fra de sparede anlægsudgifter. 
 
Administrationens vurdering 
Der er i udbudsmaterialet taget højde for, at driften af busserne kommer til at fortsætte, så kunderne 
ikke kommer til at mærke en forringelse af servicen. 
 
Administrationen vurderer, at der kan spares 118.000 kr. på teknik- og miljøudvalgets drift i 
Sisimiut via generelle besparelser. 
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Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på sit møde den 4. maj 2010. 
 
Indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller at økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens 
endelige godkendelse, 
 
at licitationsresultatet godkendes 
 
at der gives indtægtstillægsbevilling på samlet 587.000 kr. for budget 2010 jf. ovenstående tabel for 
2010 
 
at der gives tillægsbevilling på 650.000 kr. for budget 2011 og overslagsårene jf. ovenstående tabel 
for 2011 og overslagsårene med den tilføjelse, at teknik- og miljøudvalget indarbejder besparelser 
på 118.000 kr. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Udbudsmateriale vedr. drift af busser i Sisimiut 
2. Licitationsresultat fra udbud af busdrift i Sisimiut 
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Punkt 06 Busdrift i Maniitsoq 

Journalnr. 70.03.15 

Baggrund 
På sit møde 09/2009 d. 3. november 2009 besluttede Teknik og Miljøudvalget, at busdriften i 
Qeqqata Kommunia skulle privatiseres. 
 
På sit møde 02/2010 d. 2. marts 2010 godkendte Teknik og Miljøudvalget, at de foreliggende 
udbudsmaterialer for privatisering af busserne færdiggøres og sendes i udbud i henhold til 
sagsfremstillingen og bilagene.  
 
På sit møde 02/2010 d. 9. marts 2010 stadfæstede Økonomiudvalget afgørelsen, dog med enkelte 
rettelser. 
 
Regelgrundlag  
Teknik og miljøudvalget er ansvarlig for kontoområde 2 og dermed kommunens busdrift. 
 
Der er modsat i Sisimiut ikke afsat midler i Maniitsoq til køb af buskort til skolebørn på konto 51 
eller til køb af buskort til alders- og førtidspensionister på konto 47. 
 
Faktiske forhold 
Den 23. april 2010 blev der afholdt licitation. 2 firmaer afgav tilbud på busdrift. Licitationsresultatet 
er vedlagt i bilag 2.  
 
Det mest fordelagtige tilbud kom fra Karl Therkelsen, der tilbød at drive busserne for 2.295.000 kr. 
årligt de kommende 5 år. Imidlertid har Karl Therkelsen oplyst, at han ikke har taget højde for, at 
billetindtægterne og buskortbetalinger tilfalder byderen.  
 
Da der forventes udgifter til skolebuskort og pensionistkort på samlet 900.000 kr. svarer buddet til 
1.395.000 kr. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
I budgettet er der på konto 27-21 afsat 500.000 kr. til busdrift i Maniitsoq.  
 
I ovenstående beløb er ikke taget højde for indkøb og dermed årlig afskrivning af busser. I 
kommunens budget er dette normalt konteret på en anlægskonto, hvor der fremover vil være en 
gennemsnitlig årlig besparelse på 400.000 kr. 
 
Endvidere er der behov, at busserne kan få ordentlige forhold med indendørs parkering. Anlæggelse 
af sådanne faciliteter kan spares, hvis der indgås aftale med lavestbydende, hvilket kan opgøres til 
en gennemsnitlig årlig besparelse på 80.000 kr. 
 
På skolens driftskonti og til ældreforsorg er der ikke indarbejdet udgifter til buskort. Disse udgifter 
formodes at beløbe sig til henholdsvis 70.000 kr. og 400.000 kr. 
 
Samlet vil der i 2010 være behov for tillægsbevilling på 433.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, 
at der afsat bevilling for hele året, men busdriften først opstartes efter 1. halvår. 
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Budget 2010 
Konto Tekst Budget 2010 Tillægsbevilling Bevilling 2010 
27-21-20 Busdrift Maniitsoq 500.000 198.000 698.000 
47-15-20 Buskort pensionister 0 200.000 200.000 
51-01-20 Buskort skolebørn 0 35.000 35.000 
I alt  500.000 433.000 933.000 
 
Samlet vil der i 2011 og overslagsårene være et bevillingsbehov på 1.365.000 kr..  
 
Budget 2011 og overslagsårene 
Konto Tekst Budget 2010 Tillægsbevilling Bevilling 2010 
27-21-20 Busdrift Maniitsoq 500.000 895.000 1.395.000 
47-15-20 Buskort pensionister 0 400.000 400.000 
51-01-20 Buskort skolebørn 0 70.000 70.000 
I alt  500.000 1.365.000 1.865.000 
 
Da der gennemsnitligt vil være en årlig besparelse på 480.000 kr. som følge af manglende 
busindkøb og garageforanstaltninger, bør der findes kompenserende besparelser på teknik- og 
miljøområdet på 405.000 kr., på ældreforsorg på 400.000 kr. og på folkeskolen på 70.000 kr.  
 
Direktionens bemærkninger 
Direktionen er af den opfattelse, at der er behov for stram økonomistyring som følge af faldende 
indtægter på grund af finanskrisen. Det er således nødvendigt at finde kompenserende besparelser, 
bortset fra de sparede anlægsudgifter. 
 
Direktionen er af den opfattelse, at forhandlinger med lavestbydende er nødvendigt, hvis der ikke 
kan findes kompenserende besparelser. Nedsættelse af serviceniveauet ved fx færre køretider på et 
niveau mellem det i Sisimiut og Kangerlussuaq eller fx sløjfe tilgængelighedskravet på den bus, der 
kun kører i spidsbelastningen. 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at der vanskeligt kan spares 405.000 kr. på teknik- og miljøudvalgets 
drift i Maniitsoq, men at der ved generelle besparelser kan findes omkring 200.000 kr. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på sit møde den 4. maj 2010. 
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Indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller at økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens 
endelige godkendelse, 
 
at der indledes forhandlinger med lavestbydende for at få nedsat tilbuddet med minimum 200.000 
kr. som følge af nedgradering af spidsbelastningsbussen og/eller færre køretimer i weekenden 
 
at teknik- og miljøudvalget, familieudvalget samt uddannelses-, kultur- og fritidsudvalget finder 
kompenserende besparelser for medudgifterne til busdrift for budget 2010 jf. ovenstående tabel 
 
at der gives tillægsbevilling på 480.000 kr. for budget 2011 og overslagsårene, samt teknik- og 
miljøudvalget, familieudvalget samt uddannelses-, kultur- og fritidsudvalget finder kompenserende 
besparelser til busdrift for budget 2011 og overslagsårene jf. ovenstående tabel - dog korrigeret for 
teknik- og miljøudvalget for nedsættelse af tilbuddet fra lavestbydende 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. Borgmesteren er bemyndiget til at udføre opgaven, såfremt det er 
nødvendigt grundet tidspres. 
 
Bilag 
1. Udbudsmateriale vedr. drift af busser i Maniitsoq  
2. Licitationsresultat fra udbud af busdrift i Maniitsoq 
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Punkt 07 Busdrift i Kangerlussuaq 

Journalnr. 70.03.15 

Baggrund 
På sit møde 09/2009 d. 3. november 2009 besluttede Teknik og Miljøudvalget, at busdriften i 
Qeqqata Kommunia skulle privatiseres. 
 
På sit møde 02/2010 d. 2. marts 2010 godkendte Teknik og Miljøudvalget, at de foreliggende 
udbudsmaterialer for privatisering af busserne færdiggøres og sendes i udbud i henhold til 
sagsfremstillingen og bilagene.  
 
På sit møde 02/2010 d. 9. marts 2010 stadfæstede Økonomiudvalget afgørelsen, dog med enkelte 
rettelser. 
 
Regelgrundlag  
Teknik og miljøudvalget er ansvarlig for kontoområde 2 og dermed kommunens busdrift. 
 
Imidlertid er der indtægter på busdrift for salg af buskort til skolebørn i Kangerlussuaq på konto 51 
og dermed uddannelses-, kultur- og fritidsudvalgets ansvarsområde. 
 
Desuden er der indtægter på busdrift for salg af buskort til alders- og førtidspensionister i 
Kangerlussuaq på konto 47 og dermed familieudvalgets ansvarsområde. 
 
Faktiske forhold 
Den 23. april 2010 blev der afholdt licitation. Ét firma afgav tilbud på busdrift. Licitationsresultatet 
er vedlagt i bilag 2.  
 
Tilbuddet fra Kang-byg ApS for at busdriften lød på 1.499.000 kr. årligt de kommende 5 år. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
I budgettet er der på konto 27-21 afsat 923.000 kr. til busdrift i Kangerlussuaq.  
 
I ovenstående beløb er ikke taget højde for opgradering af materiel i forhold til eksisterende bus fra 
Mittarfeqarfiit. Dette kan løseligt opgøres til en gennemsnitlig årlig merudgift på 200.000 kr. 
 
På Kangerlussuaqs folkeskoles driftskonti er der på konto 51-01-30-12-33 afsat 233.000 kr. til 
buskort. Med fremtidige lavere priser og 90 skolebørn bør den fremtidige bevilling være 153.000 kr. 
Der kan dermed overføres 80.000 kr. til busdrift. 
 
Modsat skal der fremover budgetteres med 4 pensionistkort, hvilket ikke er sket hidtil. 
 
Samlet vil der i 2010 være en indtægtstillægsbevilling på 243.000 kr. 
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Budget 2010 
Konto Tekst Budget 2010 Tillægsbevilling Bevilling 2010 
27-21-30 Busdrift Kangerlussuaq 923.000 286.000 1.209.000 
47-15-30 Buskort pensionister 0 2.000 2.000 
51-01-30 Buskort skolebørn 233.000 - 45.000 188.000 
I alt  1.156.000 243.000 1.399.000 
 
Samlet vil der i 2011 og overslagsårene være et bevillingsbehov på 768.000 kr..  
 
Budget 2011 og overslagsårene 
Konto Tekst Budget 2010 Tillægsbevilling Bevilling 2010 
27-21-30 Busdrift Kangerlussuaq 923.000 576.000 1.499.000 
47-15-30 Buskort pensionister 0 4.000 4.000 
51-01-30 Buskort skolebørn 233.000 - 80.000 153.000 
I alt  1.156.000 500.000 1.656.000 
 
Da der gennemsnitligt vil være en årlig merudgift som følge af busforbedringerne på 200.000 kr., 
bør der ’kun’ findes kompenserende besparelser på teknik- og miljøområdet på 300.000 kr. 
 
Direktionens bemærkninger 
Direktionen er af den opfattelse, at der er behov for stram økonomistyring som følge af faldende 
indtægter på grund af finanskrisen. Det er således nødvendigt at finde kompenserende besparelser, 
bortset fra de sparede anlægsudgifter. 
 
Administrationens vurdering 
Der er i udbudsmaterialet taget højde for, at driften af busserne kommer til at fortsætte, så kunderne 
oplever en forbedring af servicen. 
 
Administrationen vurderer, at der kan spares 300.000 kr. på teknik- og miljøudvalgets drift i 
Kangerlussuaq via generelle besparelser. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på sit møde den 4. maj 2010. 
 
Indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller at økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens 
endelige godkendelse, 
 
at licitationsresultatet godkendes 
 
at teknik- og miljøudvalget indarbejder besparelser på samlet 243.000 kr. for budget 2010 jf. 
ovenstående tabel for 2010 
 
at der gives tillægsbevilling på 200.000 kr. for budget 2011 og overslagsårene jf. ovenstående tabel 
for 2011 og overslagsårene med den tilføjelse, at teknik- og miljøudvalget indarbejder besparelser 
på 300.000 kr. 
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Afgørelse 
Indstillingen godkendt. Hvis det er nødvendigt, er borgmesteren bemyndiget til at træffe afgørelse i 
sagen. 
 
Bilag 
1. Udbudsmateriale vedr. drift af busser i Kangerlussuaq 
2. Licitationsresultat fra udbud af busdrift i Kangerlussuaq 
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Punkt 08 Overtagelse af Seqi i Fiskefjorden 

Journalnr. 74.02.00 

Baggrund 
Efter Minelcos beslutning om nedlukning af Seqi olivinminen i Fiskefjorden forespørger 
Råstofdirektoratet henholdsvis Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq, om man er 
interesseret i at overtage kajanlægget og dermed også ansvaret for at vedligeholde det. 
 
Regelgrundlag  
I henhold til betingelserne i udvindingstilladelsen er Minelco forpligtet til at fjerne alle installationer 
og retablere området, hvis de stopper produktionen. Råstofdirektoratet kan derfor forlange af 
Minelco, at kajanlægget skal fjernes, hvis ingen vil overtage det. 
 
Faktiske forhold 
Kajanlægget har ifølge det oplyste kostet 100 mio. at etablere. Hvis det bevares, vil det forhøje 
chancen for, at produktion i minen startes igen. Hvis kommunen vælger at overtage kajanlægget, vil 
det kunne sælges eller evt. udlejes, hvis et andet selskab senere ønsker at starte olivinproduktion i 
minen. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Kommunen vil ved en overtagelse overtage ansvaret for vedligeholdelse af kajanlægget, hvilket vil 
sige primært rustbeskyttelse af spunsvæggene. De fleste år vil det være nok med en årlig 
inspektionstur for en af kommunens egne teknikere, men ca. hvert 5. år skal et dykkerskib ind til 
minen for at inspicere og evt. udskifte zinkanoderne, der beskytter spunsvæggene mod rust. Med ca. 
5 års interval skal der derfor afsættes et større beløb til et dykkerskib. Størrelsen af udgiften må 
undersøges nærmere, da kommunen ikke har erfaringstal for havnevedligeholdelse. 
 
Direktionens bemærkninger 
(Til sager der skal videre til økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen skal direktionens 
bemærkninger indhentes – overskriften slettes på øvrige sager) 
 
Administrationens vurdering 
Det er ikke i kommunens interesse, at kajanlægget fjernes, da det vil forringe sandsynligheden for, 
at olivinproduktion startes igen, ganske betydeligt. 
 
Råstof- og Infrastrukturudvalgets behandling af sagen 
Råstof- og Infrastrukturudvalget har behandlet sagen på sit møde den 4. maj 2010. 
 
Indstilling 
Råstof- & Infrastrukturudvalget indstiller at økonomiudvalget godkender 
 
at kommunen tilkendegiver åbenhed for en evt. overtagelse af kajanlægget og indleder forhandling 
med Minelco og Råstofdirektoratet om betingelserne herfor. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Brev fra Råstofdirektoratet 
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Punkt 09 Høringssvar til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2010 om vurdering af 
virkninger på miljøet m.v. af visse anlæg (VVM-redegørelse) 

Journalnr. 80.11 

Baggrund 
Qeqqata Kommunia har 30.4.2010 modtaget høringsmateriale til Naalakkersuisuts bekendtgørelse 
om vurdering af virkninger på miljøet af visse anlæg. Høringsfristen er sat til 17.5.2010. 
Bekendtgørelsens formål er at sikre Naalakkersuisut, samtlige oplysninger, der er nødvendige for, at 
Naalakkersuisut, fuldt informeret om et anlægs sandsynlige væsentlige virkninger på miljø og natur, 
kan træffe afgørelse herom. 
 
Regelgrundlag  
Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 med tilhørende ændringer, danner grundlag for 
Naalakkersuisuts ret til at udfærdige regler om VVM-redegørelse. 
 
Faktiske forhold 
Udviklingen i Grønland har medført planer om og mulighed for udførelsen af mange og store anlæg 
af forskellig slags. F.eks. aluminiumssmelteværk, vandkraftværk, havneanlæg, nye byområder, 
infrastrukturanlæg mm. Disse anlæg kan evt. have store og måske uønskede virkninger på 
omgivelserne, som f.eks. omkringboende mennesker, hav- og ferskvand, dyre- og planteliv. 
Bekendtgørelsen om VVM-redegørelser skaffer lovgrundlaget for at kræve nøje undersøgelser af 
hvordan større anlæg påvirker omgivelserne og hvordan man evt. kan mindske negative virkninger. 
Desuden lægger bekendtgørelsen op til at det er bygherren, der skal afholde udgifterne til de 
nødvendige undersøgelser. Derved friholdes kommuner og Naalakkersuisut for disse udgifter, 
medmindre de selv står som bygherre. 
 
OTM har fundet to væsentlige ting i bekendtgørelsen, som der bør gøres indsigelse imod.  
Det ene er at der generelt er for mange og store undtagelser. Råstofområdet, og dermed 
olieudvinding samt evt. mineraludvinding ved Kvanefjeldet er undtaget. Men olieudvinding og en 
evt. udvinding ved Kvanefjeld samt mineraludvinding i det hele taget, er netop noget af det, der 
påvirker miljøet mest. Disse undtagelser og mangler i listen (§ 3) over hvilke typer af anlæg der 
omfattes, gør at bekendtgørelsen forekommer at have skævvridning. Naalakkersuisut skriver at 
bekendtgørelsens formål er at sikre oplysninger, så Naalakkersuisut er fuldt informeret til at træffe 
afgørelse om et anlæg. Men så må bekendtgørelsens rammer for hvilke anlæg og typer af anlæg der 
omfattes, også være bestemt af hvor stor påvirkning anlæggene formodes at have på omgivelserne 
og intet andet.  
 
§ 1 stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på anlæg, der vedtages og reguleres i henhold til 
særlig lovgivning, med mindre lovgivning bestemmer andet. OTM finder at § 1 stk. 2 
gør bekendtgørelsen værdiløs, da den åbner mulighed for nærmest ubegrænsede undtagelser. Vel at 
mærke uden at det har baggrund i antagelser om at anlæggene ikke har så stor påvirkning. Det kan 
nemt lade sig gøre at få anlæg undtaget ved at lovgive.  
§ 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på anlæg der på grund af art, dimensioner eller placering 
må forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljø og natur. § 2 udvandes idet der er en række 
omfattende undtagelser, f.eks. i § 5 om anlæg efter råstofloven.  
§ 3 nævner en række anlæg som omfattes, nemlig:  
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1) Vandkraftanlæg med en skønnet kapacitet på 1 megawatt (MW) eller derover samt alle de 
hertil hørende indretninger. 
2) Infrastrukturanlæg i det åbne land. 
3) Inddragelse af nye og betydelige landområder under kommuneplanlægning, herunder ved 
Landsplandirektiv, bestemt til større eller væsentlig erhvervsmæssig anvendelse, herunder til 
landbrug. 
4) Havne samt alle de hertil hørende indretninger. 
Men denne liste burde være langt mere omfattende. Når områder til landbrug er medtaget bør også 
områder til havbrug (som fiskeopdræt, muslingeavl eller algeproduktion) medtages. Især 
havdambrug påvirker miljøet og udgør en trussel for den vilde laksebestand. Desuden bør 
rensdyrfarme, moskusfarme og lignende omfattes. Når havne er medtaget skal også lufthavne 
medtages.  
 
Det andet, som OTM mener kommunen bør gøre indsigelse mod, er at kun Naalakkersuisut har ret 
til at kræve anlæg omfattet af reglerne. Der er ingen andre instanser, som f.eks. kommunerne, der 
har ret til at kræve anlæg omfattet. OTM mener at der bør være adgang for både kommunerne, og 
evt. andre instanser, som er direkte berørte af anlægget, til at kræve et anlæg omfattet af reglerne.  
Adgangen til klage, som henviser til miljøforordningens kap. 10, opfattes sådan at kommunerne og 
andre berørte parter har klageadgang. Dersom det ikke er tilfældet, ønskes det præciseret at 
kommunerne og andre berørte parter har adgang til at klage. 
 
Bekendtgørelsen fastsætter blot, at der skal ske en vurdering af virkningerne. Ikke nødvendigvis at 
kendskabet til disse virkninger skal føre til noget forbud. Selv om Grønland har en væsentlig 
interesse på råstofområdet, bør dette område belyses såvel som andre. Så at der er kendskab til 
hvilke virkninger på miljøet, anlæggene vil have. At man så evt. vælger at opføre anlæggene og 
acceptere virkningerne er en anden sag. Blot må der være klarhed omkring, hvad man går ind til, når 
man vælger at tillade de forskellige anlæg. Dette må være formålet med en sådan bekendtgørelse, 
men alle undtagelserne gør det til et halvhjertet initiativ. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
De økonomiske byrder lægges over på bygherren. Naalakkersuisut får kun en administrativ byrde 
ved ordningen. Dog har det økonomiske konsekvenser når det er kommunen selv, der er bygherre.  
Undersøgelser af den krævede type, kan prismæssigt nå op i flere hundrede tusinde kr. 
 
Direktionens bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen finder at bekendtgørelsen, som nævnt overfor, har væsentlige skævvridninger i 
forhold til hvilke anlæg der omfattes og hvilke instanser, der kan anmode om / kræve at et anlæg 
skal omfattes af reglerne. Det anbefales at der gøres indsigelse mod denne skæve fordeling. 
Administrationens forslag til høringssvar ses i bilag 2. 
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Udvalgsbehandling af sagen 
Sagen blev behandlet i henholdsvis Teknik- og Miljøudvalgets og Råstof- og Infrastrukturudvalgets 
møde den 4. maj 2010. 
 
Indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget og Råstof- og Infrastrukturudvalget indstiller forslaget til høringssvar til 
endelig godkendelse i Økonomiudvalget  
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Høringsmateriale 
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Punkt 10 Høringssvar på ansøgning om efterforskningsboringer i havet vest for Grønland 
(VVM og VSB) 

Journalnr. 80.11 

Baggrund 
På grundlag af Cairn Energy’s ansøgning om godkendelse af planer om efterforskningsboringer i 
havet vest for Grønland, ønsker Råstofdirektoratet at indhente bemærkninger fra de berørte 
kommuner vedr. ansøgningsmaterialet. Qeqqata Kommunia har modtaget høringsmaterialet d 
xx.xx.2010. Fristen er sat til xx.xx.2010. Cairn Energy’s ansøgning indeholder en Vurdering af 
Virkninger på Miljøet og en Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VVM og VSB).  
Høringssvaret er et samlet svar fra de berørte kommuner (Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup 
Kommunia), samt KANUKOKA. Der er desuden bidraget med input fra de øvrige kommuner. 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor. 
(Råstofloven). 
 
Faktiske forhold 
Kommunerne har især haft kommentarer til ansøgningens centrale del, som er en VVM og en VSB. 
Desuden bemærkninger til høringsprocessen, hvor borgermøder og tilgængeligt materiale om 
projektet, burde skabe mulighed for at borgere kan orientere sig og stille spørgsmål. 
 
Selve VVM-redegørelsen manglede klar beskrivelse af virkningen på miljøet, samt hvilken virkning 
der vil være før og efter tiltag, der imødegår påvirkningen. Dette er krav til VVM-redegørelse, som 
ansøgningen ikke har opfyldt. VVM-redegørelsen har flere andre væsentlige mangler. 
En ikke-teknisk del af VVM-redegørelsen, beregnet på læsere uden faglig baggrund, giver ikke 
læseren mulighed for at vurdere størrelsen og karakteren af påvirkningerne. 
 
VSB-redegørelsen udviser mangel på kendskab til almene samfundsforhold i Grønland. Vurdering 
af påvirkningerne er ikke sat i relation til det grønlandske samfund. Datagrundlag for effekt på 
fiskeri og jagt er mangelfuld. 
Der er lovkrav om brug af lokal arbejdskraft. Det fremgår ikke af materialet, hvordan Cairn Energy 
vil opfylde kravet. Der i mod spores der en negativ indstilling til brug af lokale, men uden at 
mulighederne er ordentligt undersøgt. 
I Sisimiut findes ud over Bygge- og Anlægsskolen også Center for Arktisk Teknologi og Mine- og 
Entreprenørskolen, som har stort fokus på netop olie- og mineralefterforskningsindustrien, og der 
bør allerede fra starten indgå aftaler om praktikpladser mv. 
 
Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia samt KANUKOKA skal derfor i den forbindelse 
understrege vigtigheden af, at Cairn og andre selskaber henvises direkte til de relevante 
myndigheder vedrørende on-shore aktiviteter og mulighederne for disse idet de forskellige 
underleverandører og andre tilknyttede selskaber ikke nødvendigvis har myndighed og/eller 
oplysninger vedrørende mulighederne lokalt.  
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Qeqqata- og Qaasuitsup Kommunia samt KANUKOKA ønsker at gøre opmærksom på, at der er 
brugt mange ressourcer på behandlinger og vurderingen af både VVM og VBS redegørelserne, og i 
den kommende tid vil der formentlig løbende komme flere opgaver inden for området. 
Kommunerne mener derfor, at det offentliges, og herunder kommunernes, omkostninger til 
behandling og vurdering af høringer af dette omfang, på linje med Råstofdirektoratets, bør dækkes 
af ansøgerne.  
 
Borgermøderne er for et par byers vedkommende helt aflyst og for Ilulissat og Sisimiut blev 
spørgetiden sat ned til ca. 10 min. hvorved mange ikke fik mulighed for at stille deres spørgsmål. 
De input der trods alt kom fra borgermøderne, er ikke taget med i ansøgningen. Desuden har 
materiale til møderne, med information om projektet, foreligget meget sent.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det er vigtigt at der fra starten gøres krav på at arbejde som kan udføres af lokale folk og 
virksomheder, også bliver udført af lokale. 
Ligeledes inddragelse af grønlandske uddannelses institutioner, så som Bjergværkskolen i Sisimiut 
og Center for arktisk teknologi og ingeniør uddannelsen. 
 
Direktionens bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Se faktiske forhold. Det påpeges at være meget positivt at kommunerne i den grad har stået sammen 
omkring denne høring og at alle håber denne form for samarbejde fortsættes.  
 
Udvalgsbehandling af sagen 
Høringssvaret blev taget til efterretning i henholdsvis Teknik- og Miljøudvalgets og Råstof- og 
Infrastrukturudvalgets møde den 4. maj 2010. 
 
Indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget og Råstof- og Infrastrukturudvalget indstiller til økonomiudvalget 
 
at høringssvaret tages til efterretning. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Høringsmateriale 
2. høringssvar underskrevet af KANUKOKA 
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Punkt 11 Kommuneplantillæg 37 

Journalnr 18.01.02 

Baggrund 
Kommuneplantillæg nr. 37 er udarbejdet fordi kommunalbestyrelsen ønsker, at skabe de bedst 
mulige rammer for udvidelse af kirkegården, og forbedre adgangen til kirkegården for rustvogn, 
begravelsesfølger og besøgende i øvrigt. Yderligere ønsker kommunalbestyrelsen at bevare og 
forbedre de bymæssige kvaliteter og områdets særlige karakter.  
 
Derfor besluttede Økonomiudvalget, på vegne af Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2009, at 
nedlægge et § 24-forbud mod udnyttelsen af to byggefelter angivet i Kommuneplantillæg nr. 15 og 
Kommuneplantillæg nr.29. Et § 24-forbud kræver at der bliver udarbejdet et nyt plangrundlag, 
hvilket også er nødvendigt for at sikre kommunalbestyrelsens tidligere nævnte ønsker. Dermed blev 
dette kommuneplantillæg tilvejebragt. 
 
Kommuneplantillægget dækker et delområde i det centrale Sisimiut, Qeqqata Kommunia. 
 
Regelgrundlag  
Landstingsforordningen nr.11 af 5. december 2008 om planlægning om arealanvendelse: 
§ 13. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilvejebringe en kommuneplan for arealanvendelse i 
kommunens område. Dette skal ske ud fra en samlet vurdering af de arealmæssige, naturgivne og 
økonomiske ressourcer i kommunen, målene for befolknings- og erhvervsudviklingen og den 
offentlige sektorplanlægning samt formålet for denne landstingsforordning, jf. § 1. 
§ 15. Efter vedtagelse af forslag til kommuneplan skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslaget. 
Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre alternative forslag. 
§ 16. Når fristen efter § 15, stk. 3, er udløbet, kan kommunalbestyrelsen ved en fornyet behandling 
af kommuneplanforslaget, vedtage forslaget endeligt. Samtidigt behandles de indsigelser og 
ændringsforslag, der er indkommet i løbet af høringsperioden. 
§ 17. Kommunalbestyrelsen skal uden unødigt ophold foretage offentlig bekendtgørelse efter 
endelig vedtagelse af kommuneplanforslaget. Den offentlige bekendtgørelse efter endelig vedtagelse 
af kommuneplanforslaget. Den offentlige bekendtgørelse skal oplyse, på hvilke punkter 
kommuneplanen eventuelt afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag. 
§ 18. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang ajourføre kommuneplanen. 
§ 19. Inden for arealer i en endeligt vedtaget kommuneplan kan kommunalbestyrelsen udlægge 
delområder og tilvejebringe bestemmelser for et enkelt delområde i henhold til kommuneplanen, jf. 
§§ 15-17. 
 
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.7 af 26. februar om kommuneplanlægning og arealanvendelse: 
§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre, at kommunalbestyrelsen gennem planlægning og 
administration efter reglerne i denne bekendtgørelse medvirker til, at arealerne inden for kommunen 
tages i anvendelse ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering. 
 
Faktiske forhold 
Der er udstedt et § 24-forbud den 17. juni 2009 og der skal derfor vedtages et kommuneplantillæg 
inden der er gået et år dvs. ultimo 17. juni 2010. 
 
Under høringen er der indkommet bemærkninger fra syv parter: 
__Præstegældet gjorde opmærksom på at de nye arealer udlagt til kirkegård skal planeres og drænes 
før de kan tages i brug.  
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__Borgeren Ludvig Olsen protesteret imod byggefelter foran kirkegården, men der var tale om en 
misforståelse, da disse jo netop nedlægges i forbindelse med dette plantillæg.   
 
__Landsplanafdelingen gjorde opmærksom på § 9 Veje, stier og parkering, hvor de stiller spørgsmål 
til om  mål for vej og vendeplads er i overensstemmelse med regler om vejanvisning. Dette er blevet 
undersøgt og vist sig gældende. 
 
__De øvrige parter har indgivet positive kommentarer om, at det er et godt forslag eller også har de 
ikke haft nogen bemærkninger. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Vedtagelse af kommuneplantillægget. 
  
Administrationens vurdering 
Der er ikke indkommet skelsættende bemærkninger under høringen. Administrationen fastholder 
derfor at Kommuneplantillæg nr. 37 vedtages. 
 
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på sit møde den 4. maj 2010. 
 
Indstilling 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller at økonomiudvalget godkender 
 
at kommuneplantillægget vedtages. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Kommuneplantillæg nr. 37 
2. Høringssvar 
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Punkt 12 Orientering om aktuelle personalesager pr. 5. maj 2010 

Journalnr. 03.00 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale 
 
Maniitsoq: 
 
1. Ansættelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 
Området for Teknik- og Miljø Kasper Søholm Underformand 1. maj 2010 
Fritidsklubben Inuusuit Sakarine Olesen Souschef 1. maj 2010 
 
2. Fratrædelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 
Børnehaven Aanikasik Magdaline Egede Souschef 30. april 2010 
Kommunekontoret Kangaamiut Bodil Kreutzmann Socialhjælper 31. maj 2010 
 
Sisimiut:  
 
1. Ansættelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 
Kommuneværksted i Itilleq Karl Hermann Bech Medhjælper 1. april 2010 
Området for Teknik- og Miljø Jakob Olsen Kommuneformand 1. marts 2010 
Minngortuunnguup Atuarfia Amalie K. Thomsen Overassistent 15. maj 2010 
Utoqqaat Angerlarsimaffiat Birthe Johansen Køkkenassistent 1. maj 2010 
Utoqqaat Angerlarsimaffiat Louise Brummerstedt Souschef i køkken 1. maj 2010 
Integreret daginst. Naja/Aleqa Jensine Knudsen Souschef 1. juli 2010 
Børnehave Sisi Beate Mørch Skade Pædagog 1. juli 2010 
Vuggestue Nuka Inge Enoksen Socialhjælper 15. maj 2010 
Stabsfunktion Ilja Leo Lang Projektmedarbejder 27. april 2010 
Utoqqaat Angerlarsimaffiat Cecilie O. Larsen Medhjælper 1. maj 2010 
Piareersarfik  Ulrik Lyberth Faglærer 1. maj 2010 
Minngortuunnguup Atuarfia Serminguak Kleist Lærer 1. juni 2010 
 
2. Fratrædelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 
Utoqqaat Angerlarsimaffiat Louise Brummerstedt Køkkenassistent 31. maj 2010 
Vuggestue Mikisoq Lillian Lennert Socialhjælper 31. maj 2010 
Stabsfunktion Jette Andersen Informationsmedarb vikar 30. april 2010 
Børnepasiningen i Kangerlussuaq Vivi Nielsen Leder 31. maj 2010 
Integreret daginst. Naja/Aleqa Manumina O. Simonsen Socialhjælper 31. maj 2010 
Fritidsklubben Sukorsit Frederikke Sivertsen Klubmedarbejder 30. april 2010 
Familiecenter Sussi Kleist Møller Socialrådgiver 31. maj 2010 
Området for Familie Antoinette Davidsen Medhjælper 31. maj 2010 
Integreret daginst. Kanaartaq Paulie E. Larsen Socialhjælper 31. maj 2010 
Utoqqaat Angerlarsimaffiat Kirstine Kreutzmann Rengøringsassistent 31. maj 2010 
Integreret dagins. Nuniaffik  Ulunnguaq Rosbach Socialhjælper 31. maj 2010 
Minngortuunnguup Atuarfia Ulrik Lyberth Lærer 30. april 2010 
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3. Venteliste personaleboliger i Sisimiut. 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansættelses-dato Antal 

rum 
Området for Familie Ida Abelsen Socialrådgiver 1. februar 2010 4 
Børnehaven Sisi Beate Mørch Skade Pædagog 1. juli 2010 4 
Stabsfunktion Ilja Leo Lang Projektmedarb 27. april 2010 2 
Minngortuunnguup Atuarfia Serminguak Kleist Lærer 1. juni 2010 4 
Vuggestue Nuka Arnanguak Eldevig Souschef Søger nu en p-bolig 4 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 
 
Afgørelse 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Bilag 
Ingen 
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