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Oversigt – åbent møde: 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Punkt 02 Valg af formand 

Punkt 03 Planstrategi 2018-2022 

 

Punkt 04 Eventuelt. 

 

Mødet startet kl.08:41. 

 

Deltagere: 

 

Partii Naleraq 

 

 

Inuit Ataqatigiit 

Dorthe S. R. Olsen - Sisimiut 

 

Siumut 

Frederik Olsen - Sisimiut 

 

Atassut 

Emilie Olsen - Sisimiut 

 

 

Fraværende uden afbud: 

Gideon Lyberth – Maniitsoq 

Karl Lyberth - Maniitsoq 

 

 

Fraværende med afbud: 

Malene Ingemann - Sisimiut 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
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Punkt 02 Valg af formand 

 
Journal nr. 01.02.02 

 

Baggrund 

Da formanden for udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø, Gideon Lyberth efter endt orlov ved 

udgangen af januar måned 2018, endnu ikke er kommet vendt på tilbage til posten og det er usikkert 

hvornår han kommer tilbage, foreslår næstformanden at Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø 

vælger sin formand i henhold til forretningsorden for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalg. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse §27: 

”§ 27.  De stående udvalg vælger selv deres formand. Ethvert medlem af de stående udvalg er 

forpligtet til at modtage valg til formand...” 

Forretningsorden for Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø af 13. juni 2017. 

”§ 3. På udvalgets første møde vælger udvalget en udvalgsformand og en næstformand. Valgene 

foretages hver for sig og afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Valg af udvalgsformand ledes af 

borgmesteren.” 

 

Formanden for et stående udvalg kan udskiftes i løbet af valgperioden ved alm. flertalsvalg blandt 

udvalgets medlemmer. 

 

Faktiske forhold 

Medlemmer i udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø: 

Gideon Lyberth (S) - sinn./stedf. Malene Ingemann (PN) 

Sofie Dorthe R. Olsen (IA) siulit.tul./næstfmd. sinn./stedf. Juliane Enoksen (IA) 

Frederik Olsen (S) - sinn./stedf. Ruth Heilmann (S) 

Karl Lyberth (S) - sinn./stedf. Evelyn Frederiksen (S) 

Emilie Olsen (A) - sinn./stedf. Anna Karen Hoffmann (A)  

 

Indstilling 

Næstformanden for Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller, at der vælges ny formand 

 

Afgørelse 

 

Frederik Olsen blev valgt til formand. 

Afstemning: 

Antal stemmer: 3 

Stemmer for: 

Frederik Olsen - Siumut 

Emilie Olsen - Atassut 

Sofie D. R. Olsen – Inuit Ataqatigiit  

 

Fra dags dato stopper Sofie D. R. Olsen som fungerende udvalgsformand. 

 

Bilag 

1. Forretningsorden udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø 
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Punkt 03 Planstrategi 2018-2022 

  
Journalnr. XX.XX  

Baggrund 

Udarbejdelse af en ny planstrategi med henblik på udsendelse i offentlig høring inden sommerferien 

er igangsat. 

 

Regelgrundlag  

Planstrategien revideres i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning 

og arealadministration. 

 

Faktiske forhold 

Planstrategien udarbejdes for at give borgerne et indtryk af, hvilke mål kommunalbestyrelsen, 

bygdebestyrelserne og administrationen arbejder efter de næste 4 år. Forslaget til planstrategi skal 

derfor offentliggøres og fremlægges til offentlig debat i 8 uger efter kommunalbestyrelsens 

godkendelse af forslaget. 

 

Administrationen har på baggrund af kommunalbestyrelsens, bygdebestyrelsernes, borgernes og 

borgernes input udarbejdet et udkast til planstrategi, som forelægges udvalgene og 

bygdebestyrelserne i marts og april 2018.  

 

Udgangspunktet er at indarbejde målene fra koalitionsaftalen og bæredygtighedsprojektet samt 

konkretisere nogle af målene fra sidste planstrategi, og dermed gøre målene mere læsbare for 

borgerne. Det er vigtigt at udvalgene og bygdebestyrelserne drøfter målene og sikrer sig at målene er 

relevante på de enkelte delområder. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Et vigtigt element i udarbejdelsen af den nye planstrategi er, at vi sikrer at målene fra 

bæredygtighedsprojektet bliver indarbejdet. Dette dels for at synliggøre bæredygtighedsprojektet, 

men også fordi bæredygtighedsprojektet er et vigtigt afsæt for Qeqqata Kommunias aktiviteter de 

kommende 4 år. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men vil gennem vores udmøntning af målene 

kunne påvirke den måde vi løser og prioriterer vore opgaver.   

 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering og erfaring at arbejdet med planstrategien er meget vigtigt og at 

det på kort og lang sigt vil bære frugt at arbejde målrettet med målene. Det er vigtigt at de enkelte 

udvalg og kommunalbestyrelsen har ejerskab til målene og at der er sammenhæng mellem mål og 

politikker.    

 

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø bør i deres behandling lægge vægt på drøftelse af de mål, 

der relaterer sig til udvalgets ansvarsområder. Disse er i planstrategi for 2014-2018 følgende afsnit: 

 Natur, miljø, klima 

 Boliger, byggeri og byrum 

 Til vands, til lands og i luften 

 Samt elementer fra ”Vækst, viden og virkelyst” 



Referat af Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ekstraordinære møde 01/2018, den 20. marts 2018 

                                                                                Qeqqata Kommunia 

 
4 

 

 

Det foreslås, at ”Vi vil …” formuleringer vedr. ”Natur, miljø og klima” bliver: 

Vi vil prioritere folkesundheden, beskyttelse af miljøet samt (ansvarlig og) økonomisk ansvarlighed 

(rentabilitet) i affaldshåndteringen 

Vi vil opføre et nyt, større og miljøvenligt forbrændingsanlæg i Sisimiut og få transporteret affald 

hertil fra mindre steder 

Vi vil fortsætte udbygningen af kloaknettet i byerne og sikre, at borgernes boliger tilsluttes. 

Vi vil finde den optimale løsning på håndtering af natrenovation i bygderne. 

Vi vil arbejde for at anlægge spildevandsrensningsanlæg 

Vi vil bidrage til, at vandkraftpotentialerne omkring Maniitsoq både anvendes til byens el- og 

varmeforsyning samt til industriformål 

 

Det foreslås, at ”Vi vil …” formuleringerne  vedr. ”Boliger, byggeri og byrum” bliver 

Vi vil sikre at der bygges offentlige boliger efter borgernes ønsker og betalingsevne  

Vi vil styrke borgernes muligheder for at blive boligejere  

Vi vil arbejde på at få anlagt boliger for ældre og unge i bygderne 

Vi vil fortsætte med forbedringer af boligområder og byrum til fritidsaktiviteter  

Vi vil udlægge nye byggefelter til erhvervsformål, som er passende i bymidten 

Vi vil have respekt for ejernes ønsker, når kommuneplanen vedrørende de bevaringsværdige 

bygninger tilpasses 

Vi vil styrke anvendelsen af miljøvenlige energisystemer i kommunale bygninger 

 

Det foreslås, at ”Vi vil …” formuleringerne  vedr. ”Til vands, til lands og i luften” bliver 

Vi vil bevare Kangerlussuaq som landets vigtigste internationale lufthavn 

Vi vil anlægge en naturvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq og hurtigst muligt udbygge til en 

rigtig grusvej 

Vi vil prioritere nye havne i Kangerlussuaq og Kangaamiut samt sikre gode havneforhold i de 

øvrige bosteder 

Vi vil være (med)ejer af alle de offentlige lufthavne og havne i kommunen 

Vi vil involvere erhvervsliv og brugerne i tilrettelæggelse af trafikinfrastrukturen med havneråd og 

lignende 

Vi vil forbedre vejene og færdselsforholdene i byer og bygder  

 

Det foreslås, at ”Vi vil …” formuleringen om minedrift i vedr. ” Vækst, viden og virkelyst” bliver 

”Vi vil arbejde for, at minedrift i kommunen er attraktivt for både lokal arbejdskraft og den 

internationale mineindustri” 

 

Indstilling  

Det indstilles, at Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø drøfter og kommer med eventuelle 

ændringsforslag til ovenstående ”vi vil … formuleringer” 

  

Afgørelse 

Punktet er udsat til efter påske, ekstraordinære møde.  

 

Bilag 

1. Planstrategi 2014-2018 
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Punkt 04 Eventuelt. 

 

Forespørgsel fra Emilie Olsen vedr. sikkerhed i vejene Sisimiut. 

 

Mødet slutter kl.09.27 


