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Punkt 01  Godkendelse af dagsordenen 

 

Afgørelse 

 

Dagsorden godkendt. 
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Punkt 02  Budgetønsker til budget 2022 og overslagsårene 2023-2024 

Journal nr. 06.01.01 

 

Baggrund 

Økonomiudvalget har på sit møde den 1. juni 2021 godkendt tidsplan for budget 2022 og 

overslagsårene 2023 - 2024. Det indebærer, at udvalgene senest den 28. juni 2021 kan fremsende 

budgetønsker (maksimum 5) og om prioriteringsforslag, samt ubegrænset antal af besparelsesforslag.   

 

Regelgrundlag  

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 

Overordnet tidsplan for budget 2022 og overslagsårene. 

 

Faktiske forhold 

Koalitionsaftalen indeholder følgende overskrifter vedr. udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygders 

ansvarsområder: 

A. Fiskeri 

B. Støtte for fangere og fisker 

C. Bygder 

Under administrationens vurdering er hvert enkelt emne under disse overskrifter oplistet og eventuel 

status herpå angivet. 

 

Indenfor driften og i bæredygtighedsprojekter er der fokuseret på udstedelse af licenser samt 

servicering af fiskere og fangere. 

 
Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være bæredygtigt, hvis der er overensstemmelse mellem de politiske mål og budgetønskerne til 

budget 2022 og overslagsårene. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

I henhold til tidsplanen skal administrationen fra d. 28. juni 2021 og frem til udvalgsmøderne i august 

undersøge konsekvenserne af de indkomne forslag fra udvalg, partier og bygdebestyrelser.   

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at der vedr. koalitionsaftalens emner indenfor udvalgets 

ansvarsområder er følgende input, som bør medtages i det videre arbejde: 

 

A. Fiskeri:  

1. Løbende sikring af indhandlingsmuligheder i byer og bygder i Qeqqata Kommunia. 

Administration: Dette er målet med løbende støtte til fiskeri og fiskerierhverv der søger om enten 

arealtildeling og støtteerklæring til dem der søger om indhandlingsskib. Vedr. indhandling ligger 

dette udenfor kommunens ansvarsområde. 

 

B. Støtte for fangere og fiskere: 

1. Forbedre forholdene fangere og fisker i tæt samarbejde. Fortløbende tiltag. 

2. Pontonbroer, dok og lign. for jollefiskernes skal forbedres. Administration: Område for Teknik er 

ansvarlig for pontonbroer. 
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3. Finde gode og sikre arealer til oplag af udstyr. Fortløbende tiltag 

4. Løbende finde forbedringer indenfor indhandlingsmuligheder. Administration: Løbende politisk 

støtteerklæring ved brev til Naalakkersuisut. 

5. Udstyr inklusive frysekapacitet på brætter skal forbedres, for at opnå, at mest muligt af fangsterne 

omsættes til indtægter. 

6. Med hensyn til vintermoskusjagt er det vigtigt, at alle implicerede bliver hørt og at der er plads til 

alle. 

7. Med hensyn til etablering af forsvarsuddannelse i Kangerlussuaq, skal man tage hensyn til 

jagtområderne. 

 

C. Bygder: 

I samarbejde med det etablerede udvalg for bygder og ved opkvalificering af sagsbehandlere i 

kommunekontorerne i bygderne, skal borgerservice i bygder rationaliseres og styrkes. 

 

Bevillinger (konto 18) til aktiviteter skal forhøjes, for at udvikle aktiviteterne i bygderne. 

 

Egnede boligbyggerier i bygderne foretages efter prioriteringer, endvidere skal der foretages 

forbedringer af vejene. Brandstationer og brandudstyr i bygderne, som ikke længere er tidssvarende 

skal forbedres. 

 

Modtaget ønsker for 2022 

1. Flænserum og pontonbroer 

2. Afholdelse af seminar for fiskere og fangere 

3. Ansætteles af Havnebestyrer også i bygderne 

4. Varer på brættet pakket pr. kilo, samt lukket køler 

5. Redskabsskure nær vandet 

6. Legeplads i Itilleq 

 

Indstilling 

Det indstilles til udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygders afgørelse at udpege maksimalt 5 

anlægsønsker. 

 

Afgørelse 

Der blev besluttet følgende til 2022 budgettet: 

 

1. Forbedringer på alle områder på fiskernes forhold såsom dok forhold i Sisimiut og Maniitsoq 

for større fartøjer, redskabsskure i Sisimiut, redskabsskure i bygerne, kaj forhold, agnskure i 

bygderne, kr. 10.000.000,00. 

2. Undersøgelse af flytning af kommunal jolleværksted i Sisimiut 

3. Koordinere bygdeture sammen med andre udvalg 

4. Forhøjelse af konto 18 til aktiviteter i forhold til befolkningstal, Sarfannguit og Itilleq kr. 430t, 

Atammik og Napasoq kr. 430t, Kangerlussuaq kr. 400t, Kangaamiut kr. 400t. 

5. Bygge egnede familiehuse i bygderne ligesom dem i Kangaamiut. 

 

Bilag 

1. Tidsplan for budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 

2. Koalitionsaftale mellem Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut 
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Punkt 03 Forslag til forretningsorden  

Journalnr. 01.00.03 

Baggrund 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse § 26 kan 

kommunalbestyrelsen nedsætte stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes 

i styrelsesvedtægten. 

 

Regelgrundlag 

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

 

Faktiske forhold 

Nærværende er tilpasset den seneste inatsisartutlov om den kommunale styrelse. I forretningsordenen 

er der bl.a. udarbejdet regler for medlemmernes indsendelsesfrist af forslag til dagsordenspukter samt 

hvornår dagsorden skal udsendes til medlemmerne. 

 

Forslag til forretningsorden skal fremlægges til udvalget til godkendelse, og skal kun behandles 

éngang.  

 

Adminstrationens vurdering 

Forslag til forretningsorden indstilles til godkendelse i udvalget. 

 

Indstilling 

Forslag til forretningsorden indstilles til drøftelse og godkendelse i udvalget. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Ilanngussaq 

1. Forslag til forretningsorden for Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold 
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Punkt 04    Forslag vedrørende Royal Greenlands indhandlingssted i Itilleq 

Journalnr. 73.10.02.01 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Abel Enoksen (N) foreslår at Udvalg for Fiskeri, Fangst og 

Bygdeforhold opfordres til dialog med Royal Greenland sammen med bygdebestyrelsen vedrørende 

manglende oversigt over løsninger på indhandlingsstedet i Itilleq. 

 

Han foreslår og indstiller følgende overskrift til dialogen, at Royal Greenlands etablering af en fryser i 

indhandlingsstedet Itilleq drøftes. 

Dermed vil man i fremtiden opnå større omsætning for Qeqqata Kommunia. 

 

Qeqqata Kommunia vil ikke blive berørt økonomisk af dette forslag, der vil kun blive afholdt dialog 

mellem bygdebestyrelsen, Royal Greenland og kommunalbestyrelsen. 

 

Regelgrundlag 

Ingen 

 

Faktiske forhold 

Korrespondance vedr. om kommunen kan bidrage til en fryser til brug ved indhandling på RG 

Atammik indhandling. 

Det handler om det offentlige, kommunen kan bidrage til en fryser til kommerciel virksomhed. 

Konkurrencestyrelsen uddybede i sin skrivelse, at ved konstatering af brud på lovgivning i form af 

finansieres med det offentlige midler, igangsættes en sag om påbud på refundering af bevillingerne, 

hvilken vil stille investoren samt finansieringsmodtageren i klemme, derfor skal der nøje overvejes før 

der foretages finansieringer. 

 

I sagsfremlæggelsen vedr. indhandling i Itilleq, er der en indstilling til udvalget om at Royal Greenland 

kontaktes om en dialog eller at der udsendes en skrivelse. 

Derfor vil det være en fordel, at man under UFFB mødet understreger, at kommunen sådan lige ikke 

kan finansiere til en virksomhed, og at finansiering først kan ske efter nøje vurdering og indenfor 

lovgivningen.  

Såfremt kommunen skal finansiere til en virksomhed, er der mindst to lovgivninger der skal følges, 

som er: 

- Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til 

erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. 23, 18 december 2003-

meersoq 

-Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) 1, 15 december 20214-

meersoq 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurdere, at Qeqqata Kommunia ikke kan blande sig direkte i Royal Greenlands 

driftsområder, hvorved udvalget skal tage stilling til hvordan man vil arbejde videre med forslaget, idet 

kommunen ikke kan blande sig direkte i fiskefabrikkernes driftsområder. Forslaget indeholder et 

forslag om dialog, hvorved administrationen vurdere, at udvalget skal tage stilling herom. 
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Indstilling 

Administrationen indstiller til udvalgets godkendelse, 

 

1. At udvalget skal skabe dialog med Royal Greenland eller 

 

2. At sagen tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Udsat til næste møde, da forslagstilleren ikke deltog under mødet. 

 

Bilag 

1. Oversigt over indhandlinger i Sisimiut forvaltningsområde 2019/2020 

2. Inatsisartutlov nr. 1 af 15. december 2014 om konkurrence 

3. Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til 

erhvervsrudvikling 
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Punkt 05 Ansøgning om helistop i forbindelse med trofæjagt i 2021 

 

Journalnr. 72.01.03.00 

 

Baggrund 

North safari ApS ansøger om helikopter beflyvning til teltcampen under moskus trofæjagt i 2021.  

 

Til Teknik og Miljøforvaltningen, Qeqqata Kommune 

 

North Safari ApS, har modtaget bestilling på helikopter moskus trofæjagt i uge 33, 34, 35 og 36 i 2021. 

I den forbindelse ønsker North Safari ApS at ansøge om at opsætte en helikopter telt camp i jagt 

område 4. jf. indtegning på vedhæftet kort. 

Helikopter teltcamp GPS koordinat er, 66°35'09.2"N 51°24'24.7"W. 

Alle helikopter transfer gennemføres i henhold til gældende lovgivning. 

 

North Safari ApS jagt camp i koncession nr. 7/2018 fortsætter i øvrigt uforandret i 2021. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 17, af 17. november 2010 planlægning og arealadministration. 

 

Faktiske forhold 

Området for Teknik har undersøgt sagen og orienterer, at planen ikke behøver en arealtildeling, hvorfor 

området ikke har noget imod ansøgningen. Sagen er blevet videresendt til fiskeri- og 

fangstkonsulenten, som skal lave høring hos fangerne. 

 

Høringssvar 

Kangaamiut Aalisartut Piniartullu Peqatigiiffiat (KAPP) 

Indledningsvis er det for os meget underligt, at der fremkommer sådan en høring om ansøgning fra 

udenforstående personer. 

Grundet at ansøgere ønsker at placere den mellem Qaleriit og Akullinnguaq ved Angujaartorfiup 

Nunataa, lige nord for Narsarartarsuarmi tasinnguaq. 

 

Jeg skal oprigtigt sige, at vi om sommeren tager til Qaleriit og akullinnguaq på rensdyrjagt, for at samle 

forråd. Idet vi og undertegnede er på renjægerlejr i Napasorsuaq og samler rensdyr og 

moskusokseforråd, hvor vi kan høre hinandens skud og i Narsarartarsuaq, som man søger om, kan vi se 

hinanden. 

 

Og vi vil på det kraftigste have vores indsigelse hørt, idet da en højlydt helikopter begynder at flyve i 

dalen mellem Qaleriit og Akullinnguit, vil det blive svært at finde dyrene, når de er flygtet fra området. 

Jeg vil hermed henvise til kravet om flytning af trofæjagt mod indlandsisen, som blev fremsat som et 

krav under fiskeri og fangst seminaret, arrangeret af Qeqqata Kommunia, der blev afholdt i oktober 

2020 såfremt der skal være trofæjagt. 

Jeg svarer kort med kraftig indsigelse, med ønske om forståelse. 

 

KNAPP, Napasoq 

KNAPP Napasoq mener, at helicoptercampen er placeret for nær kysten. Dvs. at såfremt campen 

placeres der, vil det genere moskusokser der ellers vil komme nær kysten. Konsekvensen vil være, at 
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moskusokserne vil komme ind mod baglandet, så fangerne ikke kan nå dem. Det ville være bedre, hvis 

den placeres nærmere mod baglandet. 

I det senere år har vi hørt, at moskusokserne ligger meget inde i baglandet. De kan bare have en camp 

nærmere i baglandet, de skal jo ikke gå, her tænkes det mere på erhvervsfangerne. 

 

Kangaamiut Bygdebestyrelse 

Borgerne er imod høringen, da planlagte camp er placeret i rensdyrjagt området. På grund af området er 

en stor dal og placeret i jagtområdet, vil det genere moskusokser og rensdyr, der vil komme nærmere til 

kysten.  

Vi ønsker derfor, at der gives afslag for ansøgningen. 

 

SAAPP: 

Ansøgning om moskus trofæjagt for 2021 gældende for 4 uger fra North Safari ApS, hvor der ansøges 

om beflyvning mellem Akullinnguit og Qaleriit, det vil sige i Angujaartorfiup Nunataa, vi meddeler 

hermed, at vi giver afslag, grundet at vi må beskytte området, da det er en fangstområde som ikke kan 

undværes fra brugere. 

 

SAPP 

Efter høring hos medlemmerne og efter drøftelse af ansøgningen fra North Safari ApS, meddeler vi 

hermed vores afslag, på grund af, at dette vil genere fangsten om efteråret og vinterperioden. 

Vi håber at vi har svaret klart. 

 

Sisimiuni Saniatigooralugu Piniarnermik allagartallit Peqatigiiffiat NATTORLINNGUAQ (Sisimiut 

Erhvervsfangere med jagtbevis) 

Nattoralinnguaq har følgende mening om ansøgningen, vi giver afslag for ansøgningen. 

Begrundelsen for afslaget fra Nattoralinnguaq er, at vi ikke kan acceptere og ikke er passende, at der 

etableres helikopter landingsplads i området, hvor rensdyr og moskusokser er på fart.   

 

En af begrundelserne for afslaget er, at ansøgningen er modstridende for budskaberne fra rensdyr- og 

moskusokse fangere fra Kangaamiut det seneste år, da dette vil genere rensdyr og moskusokser, der 

skal på tur nærmere til kysten. 

 

Såfremt der også skal komme turister til rensdyr- og moskusokse fangststeder, må turisterne som alle 

andre Grønlænderne bruge kræfter til at komme til baglandet. 

 

Fra Nattoralinnguaq anser vi det som vigtigt, at alle turistoperatører bør betale skat til Qeqqata 

Kommunia når det gælder benyttelse af landområder og havområder i Qeqqata Kommunia, og at der i 

ansøgningen er nedskrevet hvortil man betaler skat. 

 

Bygdebestyrelsen Kangerlussuaq 

Bygdebestyrelsen har under dets møde drøftet ansøgning om helikopter telt campingplads fra North 

Safari Aps, som skal være beliggende i jagtområde 4, gældende fra efterår 2021.  

Et enigt bygdebestyrelse har besluttet at godkende høringen, såfremt fangere i området kan acceptere 

dette, men giver ligeledes afslag for høringen, såfremt fangere i området giver afslag. 

Jagtbetjenter 

Jeg har sammen med min kollega under ture til Kangerlussuaq Morten Lyberth drøftet denne. 
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Thomas Olsens-ip lejr syd for Angujaartorfik, enden for elven i Qaamaninngut har været stor gene i det 

senere år for fangerne i Angujaartorfik, da moskusokserne ikke længere vil komme til området. 

Nu søges der om helikopter teltcamp med landingsplads mellem Kangilinaap og Innajuattoq hvor 

moskusokserne der fanges af dem fra syd vandrer samt området vest for ansøgningsområdet der drejer 

mod fra nord mod vest, her fanges mange moskusokser, som også vil blive generet, da helikopteren vil 

genere moskusokser der vil vandre fra toppen af Innajuattoq mod kysten. 

Derfor anses ansøgningen som ikke støtteværdigt. 
 

Administrationens vurdering 

Høringssvarene fortæller selv, at der fra alle anbefales, at der i henhold til begrundelser skal gives 

afslag til ansøgningen. 

 

Indstilling 

Det indstilles til godkendelse i Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold, 

 

- At der gives afslag for ansøgningen om helikopter landingsplads for trofæjagt i 2021 

 

Afgørelse 

Ansøgningen blev afslået på det kraftigste. Sagen er sendt til Selvstyret for at få undersøgt hvilke lov 

der gælder for afslaget til ansøgningen. 

 

Bilag 

1. Inatsisartutlov nr 17, af 17 november 2010 planlægning og arealadministration. 

2. Høringssvar 

  



Referat af ordinær møde nr. 02/2021 i Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold den 9. juni 

2021 

[12] 
 

 

Punkt 06   Orientering – formandens pressemeddelelse 

 

Journal nr. 72.01.00 

 

Baggrund 

Formanden for udvalget har sendt følgende pressemeddelelse: 

 

SELVOM DER ER GODT MED TORSK, TAGER DET FOR LANG TID MED INDHANDLINGEN, 

DER ER MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT OG BOLIGER FOR PERSONALET I MANIITSOQ 

 

DER ER GODT MED TORSKEBESTAND 

I dag den 21. maj 2021 går det godt med torskefiskeri med torske opdrætsbure i Qeqqata Kommunia. 

Alligevel er der lang ventetid for fiskerne til at kunne indhandle deres fangst. 

 

Der er nu gået flere år med den nye produktion af torsk i Maniitsoq. Der er blevet vurderet som en god 

kvalitet. 

Brøndskibet ”Maniitsoq” henter levende fisk fra omkring 150 torske opdrætsbure, som er fanget af 

fiskere, som er placeret fra nord for Kangaatsiaq mod syd for Qeqertarsuatsiaat. 

 

FOR LANG TID TIL INDHANDLING 

Forrige år i samme periode var der 600 tons torsk i torskehoteller, som ventede på at blive afhentet. I 

dag den 21 maj er der omkring 2.000 tons, som venter på afhentning. Torsk fra omkring 100 torske 

opdrætsbure er klar til afhentning af brøndskibet ”Maniitsoq“. Skal der tages udgangspunkt i 

brøndskibets “Maniitsoq“s kapacitet, kan der kun tømmes tre eller fire torske opdrætsbure for omkring 

60 / 70 tons under en sejllads. Dermed vil ovennævnte registrerede fiskere komme til at vente op mod 

fra halvanden til to måneder til at kunne indhandle, på grund af forskellige årsager. Det er der en høj 

risiko for. Med tanke om de oplevelser som fiskerne gennemlever, kan fiskerne miste deres fangst på 

grund af vejret og havet under deres ventetid, hvor torskene dør. 

 

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT 

På baggrund af for få arbejdsledige der er registreret i Majoriaq Maniitsoq, mangles der arbejdskraft på 

fiskefabrikken. Sidste år i april måned var der 165 der var registreret som arbejdsledige i Maniitsoq, i 

år er der 75, som er registreret som arbejdsledige. Sidste gange ved stempling, var der kun seks 

arbejdsledige, som var arbejdsklar. Med hensyn til de seneste år, er Majoriaq begyndt at mangle 

arbejdsledige, som kunne henvises til arbejde, på grund af for få arbejdsledige. 

Såfremt fiskerne skal kunne indhandle uden alt for længe ventetid, må fabrikken have stabile 

arbejdskraft. Heldigvis har virksomheden tilkaldt kinesere som arbejdskraft i de seneste, som bidrog til 

at fabrikken fortsat kan have produktionen kørende, ved at arbejde stabilt i fabrikken. Vi skal selvfølge 

ikke glemme lokale arbejdskraft, som ligeledes arbejde hårdt på fiskefabrikken Royal Greenland 

Maniitsoq. Såfremt man skal overkomme arbejdskraftmangel under produktion i fabrikken, er det 

vigtigt, at lokale er med til at løfte opgaven. 

 

MANGEL PÅ BOLIGER 

I de seneste år har Qeqqata Kommunia givet gode muligheder for borgerne til at stifte 

andelsboligforening i form af boliglån. Alligevel har saneringsmodne bygninger, der er ejet af 

Selvstyret, som står tomt og er klar til sanering, haft et stort effekt på boligsøgende i byen. Selvstyret 

har i længere tid ikke bygget boliger i Maniitsoq, ligeledes er der ikke bygget erstatningsboliger for  
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boligblokke der er saneret. Også på grund af kun en delvis byggeri i Ivissuaateralaat i forhold til 

forventningen. 

 

Jeg må sige, at Qeqqata Kommunia er den eneste der har bygget boliger i Maniitsoq i de seneste år. Og 

da kommunen ikke alene kan løfte denne opgave, kan man se at der er virkeligt behov for at Selvstyret 

ligeledes bygger boliger. 

Derfor er det på tide, at Selvstyret bygger boliger i Maniitsoq, ikke kun for at give borgerne gode og 

mere tidsvarende vilkår, men også fordi der er virkeligt behov boliger for kommende arbejdskraft i 

fiskefabrikken. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag  

Ingen 
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Punkt 07 Eventuelt 

 

Anna Karen Hoffmann spørger, om der har været holdt møder med kommunen om torske opdrætsbure. 

Formanden svarer at trawleren Sisimiut vil hjælpe med at få tømt burene. 

 

Juliane Enoksen oplyste, at man ikke kender grunden til torskedøden i opdrætsbure i Sisimiut området. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 10.40. 


