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Mødet startet kl. 09:06 

 

Deltagere: 

 

Siumut 

Frederik Olsen 

Jakob Olsen 

Gedion Lyberth 

 

 

Atassut 

Siverth K. Heilmann 

 

Inuit Ataqatigiit 

 

Axel Lund Olsen 

 

 

Fraværende med afbud: Henrik Fleischer 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

Partii Naleraq 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen 

 

Fælles for OTMMAN og OTMSIS er der udfordringer med overgang til det nye økonomisystem 

ERP, som stjæler meget tid fra forvaltningens kerneopgaver. Betaling af fakturaer er stærkt 

påvirket, og man kan endnu ikke se driftsbudgetter. Af samme grund kan man ikke lave årsrapport 

og månedsrapporter til teknisk udvalg. Kommunen arbejder på sagen. 

 

Orientering fra Hans Ulrik Skifte: 

Planchef stillingen er organisatorisk flyttet til OTMSIS. Planchefen har søgt nye udfordringer, og 

der er opslået stillingsopslag som planchef og byplanlægger. 
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Orientering fra Ulrik Lyberth Maniitsoq 

Planmedarbejder i OTMMAN har sagt op og flytter i medio februar.  

Stillingsopslag som anlægsingeniør er ikke besat endnu.  

Der er afholdt licitation over opførelse af nyt familiecenter på ny. Hvor licitationsresultatet blev 

dyrere end budgetteret. 

Der er kommet et bud for køb af “den gamle skole” med det formål at skulle nedrive bygningerne. 

Det gamle boligkontor er sat til salg. 

Byggemodningen i Ungusivik opstartes mandag den 10. Februar.  
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Punkt. 03 Fordeling af renoveringspuljen i Sisimiut 

Journal nr. 34.00 

 

Baggrund 

Renoveringspuljen blev oprettet fra og med budget 2017 for planlægning og udførelse af 

vedligeholdelse af Qeqqata Kommunias erhvervsbygninger, så man dermed kan sikre at bevare 

bygningerne i fremtiden. Renoveringspuljen kørte også videre efter budgetbehandling for 2020 og 

med samme beløb i hvert overslagsår fra 2021-2022. 

  

De afsatte beløb til formålet er fordelt efter bygningsmassen fra daværende sagsfremstilling til 8.8 

mio. kr. til administrering af OTM Sisimiut. 

Hvert år skal OTM Sisimiut og OTM Maniitsoq udarbejde en særskilt sagsfremstilling om 

ændringer i fordelingen af renoveringspuljen for 4 år til Teknik og Miljøudvalget. Desuden skal der 

på samme måde med andre anlægsopgaver under tidligere konto 7 (Anlægskonti), fremlægges en 

status på området. 

 

En del af midlerne vil blive benyttet til bevarelse af bygningerne, såsom til maling af bygningernes 

facadebeklædning, udskiftning med tætte vinduer ved behov, f eks installering af ventilationer, 

renovering med hensyn til ventilation og kloak, også med mindre forbrug af el og varme for øje. 

 

Regelgrundlag  

Teknik og Miljøudvalget er ansvarlige for tidligere konto 7 (Anlægskonti). 

Qeqqata Kommunia er selv ansvarlig for sine egne bygninger. 

 

Faktiske forhold 

De afsatte midler til vedligeholdelse har været for begrænset i mange år, hvorved det har været 

svært at vedligeholde med bevarelse for øje, og desuden har det været en vane, at igangsætte 

opgaverne, når bygningerne er meget forfaldne. 

 

Generel vedligeholdelse bør foretages, medens tiden er, så man dermed kan bevare dem til 

eftertiden. Dette er målsætningen. Nogle bygninger er i den forfatning, at de først skal saneres og 

bygges op på ny, såfremt det ikke er bæredygtigt at renovere dem. 

 

De afsatte midler til vedligeholdelse for året 2019 hvor af næsten alle er igangsat, nogle af 

arbejderne pågår stadigvæk hvor nogle er afsluttede, og ses på bilag 1. 

 

Et par stykker af arbejderne er af gode grunde er udsat til sommer 2020, f.eks. Tilslutning til 

fjernvarme fra B-1495 Nuniaffik, B-1348 Naasoq, samt B-1142 Naalu.  

 

Status for renoveringsopgaver for denne regnskabsår 2019 er at det fleste opgaver er færdige og 

nogle opgaver pågår. 

 

Planen for år 2020 er blandt andet at udskifte oprindelige vinduer i B-1037 Alderdomshjemmet, 

som vil betyde bedre indeklima, samt økonomi for Alderdomshjemmets bruger og ansatte. 

Se bilag 2. 
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Bæredygtige konsekvenser 

Planlagte vedligeholdelse kan resultere i, at vores udstyr og bygninger kan bevares for fremtiden, 

eller at de kan bruges i længere tid, endvidere vil vi ikke behøve at bygge nye bygninger unødigt, 

såfremt vi kan bevare vore eksisterende bygninger mm, som vil være billigere for samfundet. 

 

I samarbejder med brugerne vil der blive foretaget vurderinger af behovet for vedligeholdelse af 

bygningerne, hvorved bygninger med mest behov vil blive prioriteret. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Status rapporteringen for renoveringspulje 2019 er integreret i kvartalsvise økonomirapporter for 

tidligere konto 7 (Anlægskonti) til TMRU. Bilag 1 viser en detaljeret status for selve 

renoveringspuljen for år 2019. 

 

OTM i Sisimiut kommer med udkast til fordeling af de afsatte midler vedr. renoveringspulje 2020-

22 på 8.8 mio kr. årligt i henhold til opgaver, der er redegjort for i bilag 2 jf. tidligere beslutning om 

renoveringspuljen. Samtidig bemyndiges OTM af omprioritere fordelingen i løbet af regnskabsåret 

for at kunne bruge de samlede bevillinger så godt som muligt i takt med der bliver indgået 

kontrakter på de enkelte projekter. 

 

Såfremt renoveringer af bygninger og anlæg skal være færdigrenoveret ultimo 2020, må 

renoveringerne igangsættes hurtigst muligt. Ellers må man forvente, at kun en del af 

renoveringsopgaver løses. 

 

Administrationens vurdering 

Det er af yderst vigtighed, at de projekter, der har været budgetteret fra 2019 og flere år frem, også 

fortsætter. Dette sikrer, at tidligere godkendte projekter naturligvis fortsætter, og evt. ændringer 

ikke medfører spild af ressourcer på igangsatte projekter, der ikke fuldføres. 

 

De ikke afsluttede projekter for 2019 afsluttes i 2020 og betales fra 2019 bevillingen. De projekter, 

der finansieres fra 2020 puljen planlægges snarest til opstart og udførelse fra 2020. 

 

I samarbejde med brugerne blev resten af bygninger med renoveringsbehov fundet, planen er at 

man fra år til år foretager en revurdering af opgaverne i samarbejde med brugerne, hvor brugernes 

behov og begrundelser medtages under planlægningen. Dermed vil OTM få tid til at kunne foretage 

en grundigt teknisk undersøgelse. 

Formålet er, at bevillinger for de næstkommende år vil blive benyttet til at bevare anlæg og 

bygninger i længere tid. 

 

Indstilling 

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og senere til 

Økonomiudvalget: 

 

1. At fordeling af årlige bevillinger på 8,8 mio. kr. til Renoveringspulje under OTM Sisimiut 

fra 2020 i henhold til bilag 2 godkendes. 

2. At OTM fortsat bemyndiges til at kunne foretage justeringer og prioriteringer under 

budgettets samlede ramme, når enkelte tilbud efter udliciteringerne ikke stemmer overens 
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med det budgetterede. At justeringer og prioriteringer af budgettet foretages inden for 

renoveringspuljen af OTM Sisimiut.  

3. At status på projekterne fra budgettet for renoveringspulje 2019 jf. bilag 1 tages til 

orientering. 

 

 

Afgørelse 

 

Indstillingen er godkendt 

 

 

Bilag 

1. Renoveringspuljen, opfølgning 2019 

2. Indstilling til fordeling af renoveringspuljen 20-2022 
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Punkt 04 Plads ved havnebakken i Sisimiut og vejplanlægning 

 

Journalnr. 23.01. 

  

Baggrund 

Udvalgsformand Frederik Olsen har via mail fremsat følgende ønske om redegørelse: 

”Hvilke planer haves for regulere og anlægge et rekreativt område ved starten  

af havnebakken og Aqqusinersuaq? 

 

Jeg synes, at det nuværende "hul i jorden" er meget betegnende for nuværende 

forhold, hvilket ikke harmonerer med byens intentioner med udvikling for 

borgere og gæster. 

 

Når den nye fabrik kommer i gang, vil der for havneforholdene sikkert medvirke 

til begrænsning af havnens almene tilgængelighed når der skal losses ferske og 

friske fisk fra fiskefartøjerne. 

 

Derfor anmoder jeg om en redegørelse for eventuelle planer, og anmoder at 

denne redegørelse fremsendes til teknisk udvalg.” 

 

Gældende kommuneplantillæg til området har overordnede målsætninger om Aqqusinersuaq, som 

til dels er relevante ift. emnet. Derudover er der tidligere behandlet øvrige fokuspunkter om veje 

generelt, herunder benyttelse af vejene af tungere køretøjer, samt trafikanalyse i Sisimiut og 

Maniitsoq.  

  

Regelgrundlag  

-Qeqqata Kommunia er ansvarlig for anlæggelse og drift af offentlige veje iht. Inatsiartutlov nr 16 

af 17.11.2010 om byggemodning, offentlige kloakker og offentlige veje. 

-Bekg. Nr. 140 af 27 marts 1979 om køretøjers dimensioner, akseltryk og totalvægt i Grønland. 

 

Faktiske forhold 

Henvendelsen er mere detaljeret i forhold til ovennævnte tidligere dagsordenspunkter vedr. brug af 

veje og trafikanalyse, der skal komme med mere overordnede løsninger. Området er beliggende ved 

havnen tæt på gamle huse. Der lægges særligt vægt på områdets uheldige opfyld, som sender 

negativ signalværdi for omgivelserne, borgerne og besøgende. 

 

Pladsen ved kunstnerværkstedet er en del af kommuneplantillæg nr. 2 for museet og den 

bevaringsværdige del omkring museet.  

 

Kommuneplantillæg nr. 10 rummer et overordnet udspil til hvorledes Aqqusinersuaq kan udbygges 

med et fortov, rabatter og p-arealer i begge sider af vejen, og der er behov for at skitsere den 
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fremtidige vejafvanding og etablering af gadebelysning, så der sikres et attraktivt vejforløb og 

gangforløb. Inden der gennemføres anlægsarbejder vil der være behov for at der i detaljer via et 

skitseprojekt tages stilling til udformningen, som grundlag for gennemførelsen af en egentlig 

projektering. Den omtalte plads i henvendelsen ligger for enden af Aqqusinersuaq, og fremstår 

derfor mere uafhængigt ift. resten af planerne i kommuneplantillægget. Dog vil det være nødvendigt 

at sikre nuværende og evt. fremtidig tilpasningsmuligheder for afvanding i evt. opfyld af det omtalte 

hul i området. 

 

Senest vedr. veje har OTM orienteret teknisk udvalg om et administrativt høringssvar vedr. 

benyttelse af veje af tungere køretøjer til Politiet, hvor man bl.a. informerede om, at under Teknik, 

Råstoffer og Miljø 02.19 og senere Økonomiudvalgets møde 02.19 i punktet om Udvalgsformand 

Frederik Olsens henvendelse vedr. vej og trafik er der blandt andet godkendt at budgettere 1.mio. 

kr. til rådgiver for udarbejdelse af en plan for veje og trafik.  Udvalget tog bl.a. Området for Teknik 

og Miljøs orientering om at man i rådgiverudbuddet vil sikre at rådgiver medtager vurderingen af 

den tunge transport når planen for veje og trafik skal udarbejdes.  Samtidig blev der orienteret om, 

at med et stigende behov for tung transport i Sisimiut, i forbindelse med byudvikling og byggerier 

vil Kommunen i samarbejde med rådgivere og politiet vurdere hver enkelt vejstrækning, om der er 

behov for tiltag som tilgodeser vejens belastningsevne, særlig indsats i forhold til snerydning, 

glatførebekæmpelse samt anden form for trafik sikkerked eller trafik afvikling.  

 

Det omtalte hul på jorden er dog konstrueret på en måde, således alt for lang underjordisk afløb er 

undgået. Dette er for at sikre en mere effektiv afsmeltning af sne og is og mulighed for at nemmere 

fjernelse af akkumuleret materiale, der ellers ville medføre oversvømme området ved tøbrud. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil give et positivt signalværdi og anvendelsesmulighed til rekreative formål at planere det 

omtalte ”hul i jorden”, og dermed give mulighed for at færdes i og omkring områdets 

bevaringsværdige bygninger og havnemiljøet, uden at være generet af trafik i samme grad som i 

dag. Etablering af fortove m.v. langs Aqqusinersuaq jf. kommuneplantillægget vil sikre en bedre 

sikkerhed for gående færdsel, herunder også de mange krydstogtturister der i sommerperioden 

besøger Sisimiut.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er i budgettet for 2020 afsat 1 mio. kr. til gennemførelse af en vejplanlægning, hvoraf en del 

kan bruges til skitsering for at gøre området pænere. Da det omtalte ”hul i jorden” i henvendelsen 

indeholder drænrør fra afløb, vil det være mest hensigtsmæssigt at få lavet en overordnet skitse for 

Aqqusinersuaq først, inden der laves opfyld. Skitsen må laves i projektet ”trafikanalyse”.  

 

Derudover vil det være nødvendigt med budget til opfyld af det omtalte hul i jorden, som jf. bilag 2 

skønnes at beløbe sig op til 1 mio. kr. i anlægsomkostninger. Såfremt man blot vil nøjes med opfyld 

og anskaffelse af haveredskaber som bænke og borde, vil de nævnte 1 mio. kr. være nok til 

formålet. I dag er der ikke budget til formålet, og ønsket skal derfor normalt fremsættes som et 

ønske til budgetbehandlinger. Budgetbehandling for 2021 iværksættes til foråret. 
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Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at ønsket om etablering af et rekreativt område ved at lukke det omtalte 

krater ved havnen og enden af Aqqusinersuaq lever op til eksisterende kommuneplantillægs 

generelle målsætninger. Såfremt ønsket ønskes realiseret kræver det et budget, som skal bevilges til 

formålet. Ved evt. bevilling må man dog sikre, at det praktiske drænmuligheder fortsat tages hånd 

om, som kan betyde noget ift. overslagsprisen. 

 

I forhold til henvendelsens indhold om nuværende og fremtidige konsekvenser ved manglende tiltag 

til formålet, vurderer administrationen at forsendelse af affald fra resten af Grønland til Esani A/S’ 

kommende forbrændingsanlæg skønnes at skabe yderligere belastning på området ved 

havnebakken, herunder trafikknudepunktet mellem Aqqusinersuaq og Umiarsualivimmut. 

Belastningsniveauet skønnes dog umiddelbart at medføre behov for yderligere vejudstyr. Øvrige 

trafikbelastninger på området skønnes at være på samme niveau som i dag, eller ændre sig minimalt 

ift. belastning fra affaldstransport. 

 

Indstilling  

Administrationen indstiller: 

-At et skitse med et rekreativt område medtages i projektet ”trafikanalyse”, der skal komme med 

overordnede løsninger på byernes trafikmæssige og vejtekniske løsninger. 

-At teknisk udvalg medtager et budgetønske på 1 mio. kr. om anlæggelse af et rekreativt område 

ved havnebakken til overvejelse i sin prioritering af de kommende budgetønsker for budget 2021. 

 

Afgørelse 

Indstillingen er godkendt. 

 

Bilag 

1. Kommuneplantillæg nr. 10 

2. Overslag på opfyld af ”hul i jorden” ved Aqqusinersuaq og havnen 

  



Referat for Udvalg Tekniks ordinære møde 01/2020, den 5.februar 2020 

 

 

 

10 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 

qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 05  Udelukkelse af jollefiskere/fangere fra banken 

 

Journalnr: 66.16 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Emilie Olsen har pr. brev af 24. oktober 2019 fremsendt 

dagsordenspunkt til kommunalbestyrelsen om bankens udelukkelse jollefiskernes/fangernes 

mulighed for at optage lån. Hvad politikkerne kan gøre med hensyn til Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold:  

Den 21. oktober 2019 meddelte GrønlandsBANKEN, at banken stopper sin ikke bæredygtige lån til 

jollefiskerne. Dette begrundes med, at der er for mange jollefiskere og at der gives alt for meget 

kvoter, som ikke er bæredygtigt. 

 

Derefter meddelte Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Jens Emanuelsen, at 

Naalakkersuisut arbejder for reducering af jollefiskere og vil handle med henblik på bæredygtighed. 

 

GrønlandBANKEN meddeler den 24. oktober 2019, at man på baggrund af at Naalakkersuisut har lovet 

bæredygtig forvaltning, åbnede man igen for mulighed for at optage lån ud fra en almindelig 

kreditmæssig vurdering.( 

Det er fortsat lukket for at optage lån for dem der vil blive fiskere. 

Antal jollefiskere/fangere i Qeqqata Kommunia: 

Maniitsoq 59 

Kangaamiut 37 

Napasoq 21 

Atammik 31 

Sisimiut 78 

Sarfannguit 14 

Itilleq 9 

I Alt 249 
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Finansiering fra Selvstyret: 

Genetableringsstøtte: 

Iht. Tilskud i henhold til Landstingslov nr. 3 af 21. maj 2004 om genetableringsstøtte til 

erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug, kan Selvstyret ESU give 

tilskud til jollefiskere/fangere. 

Såfremt jollefiskerne/fangerne har haft motorhavari og søger om støtte, kan der gives tilskud op til 

kr. 25.000. Til udskiftning eller reparation af motoren. Her plejer jollefiskerne/fangerne selv optage 

banklån til betaling af differencen mellem genetableringsstøtte fra ESU på 25.00 kr. og prisen på en 

ny motor. 

På grund af begrænsede afsatte midler gennem finansloven til genetableringsstøtte, opbruges 

midlerne i løbet af året. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har pr. 19. juni 2019 

meddelt, at der ikke var flere midler til genetableringsstøtte, hvorfor man ikke kan søge for resten af 

året. 

 

Tilskud til anskaffelse af erhvervsjoller: 

Iht. Inatsisartutlov nr. 13 af 3. december 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst, kan man yde 

tilskud til erhvervsjoller med motorer gennem ESU. 

De der har fået tilskud betaler selv 25 % af udgiften. Resten på 75 % ydes som ESU tilskud. 

Ordningen finansieres gennem finansloven. 

For 2019 var der givet tilskud til 3 erhvervsjoller i Qeqqata Kommunia.  1 i forvaltningsområdet 

Sisimiut og 2 i forvaltningsområdet Maniitsoq. Der er mange ansøgere, men kun få godkendes på 

grund af begrænsede midler. 

 

Handlinger fra fiskeproduktionsvirksomheder. 

Maniitsoq Fish ApS redegjorde skriftligt af 14.11.20119: 

”Vores virksomhed er ved at opstarte hjælp til jollefiskernes motorer, og i år har vi som forsøg givet 

2 personer motorer, betalt af virksomheden. I samarbejde med fiskeren giver vi mulighed for at 

kunne afdrage gennem indhandling, hvor man kan afdrage med mindst 15 % og højest 25 % 

gennem indhandling. Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt vi skal yde hjælp til dyre fangstudstyr 

og motorer, sikre vi først at pågældende har haft god indhandling i løbet af året.  Vi er lidt 

tilbageholdende for dem der er lige startet med indhandling, da vi først vil se, hvor meget de 

kommer til at indhandle i løbet af året”. 

 

Royal Greenland A/S 

Royal Greenland A/S redegjorde skriftligt af 14.11.2019: 

“Først og fremmest, så er Royal Greenland ikke forpligtet til at yde økonomisk lån. Dog holder man 

muligheden åben for fiskere, der ikke har andre muligheder. 

I første omgang kræver vi dokumentation for afslag om banklån, hvor vi ønsker skriftlig 

begrundelse for afslaget, derefter ønsker vi dokumentation for, at man ikke har offentlige 

(Selvstyret og kommunen) restancer. 

 

Derefter begynder vi at undersøge, hvor meget ansøgeren har indhandlet og hvad de har indhandlet i 

løbet af hele året, og ikke mindst, hvor meget de har indhandlet for de seneste 3 måneder. 

Ansøgningen fra ansøgeren bliver fremlagt for et udvalg, der afholder månedlige møder, hvor vi 

under mødet fremlægger oplysninger om fiskeren/ansøgeren, grundlaget for ansøgningen og hvor 

meget der ansøges om, hvor meget de skylder os (om man har ydet lån tidligere og om de stadig 
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afdrager lånet eller såfremt de har fået ydet lån, hvordan afdragene pågår), om de skylder os eller 

andre offentlige myndigheder, hvor meget restancer de har, såfremt de har restancer, om man har 

afdragsordning (idet vi påkræver det). 

 

Inden ansøgningen fremlægges for udvalget, kræver vi ansøgeren om at "fortælle", hvor meget de 

vil fiske i løbet af næste halve år og hvilke fiskearter man vil fiske efter. 

 

Det er rigtigt, at Banken (Grønlandsbanken) har meddelt, at man har udelukket jollefiskerne til at 

optage lån. Dette har uden tvivl medført, at flere henvender til os".  

Det var redegørelsen fra Royal Greenland. 

 

Kommunens handlingsmuligheder: 

Området for Familie redegjorde skriftligt via email af 13.11.2019: 

”Der kan ikke ydes hjælp til fiskere og fangere, når deres fangstudstyr går i stykker. 

Dog kan man gøre således: 

En fisker eller fanger kan registrere sig som arbejdssøgende, men det er ikke lig med, at de først 

skal returnere deres fiskeri- og fanger licens. Begrundelsen for at de først skal registrere sig som 

arbejdssøgende er, at man skal være registreret som arbejdssøgende, såfremt der skal gives offentlig 

hjælp, og det er altid målet, at dette skal være i kortere periode. 

Der kan foretages månedlig beregning, og gennem beregning af udgifter og indtægter, kan man 

undersøge om der kan ydes offentlig hjælp, hvor man også skal beregne samleveren, såfremt 

ansøgeren har samlever. 

Såfremt beregningen viser, at de har ret til offentlig hjælp, kan man yde hjælp til madvarer og faste 

udgifter, som drejer sig om A/S INI, Nukissiorfiit, daginstitutioner og dag-og natreno.  

I hvert tilfælde udføres der beregning". 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

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

erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. kan Kommunen investere 

til erhvervsdrivende. Der er afsat rammer (begrænsninger) for kommunens mulighed investering 

gennem denne lovgivning. 

 

Administrationens vurdering: 

Administrationen vurderer, at det er blevet sværere for jollefiskere at optage lån i 

GrønlandsBANKEN i forhold til tidligere, da banken forventer, at man først skal vurdere 

ansøgerens betalingsevne, inden man yder banklån. Banken udtrykker også, at man ikke vil yde 

banklån for personer der vil erhverve sig som fisker for første gange. 

 

Administrationen vurderer, at der for den nye år er ingen udsigter for at ESU støtteordning for 

jollefiskerne vil blive ændret. Det vil dog komme an på, hvordan finansloven for 2020 vil blive 

vedtaget. Det skal forventes, at ESU støtteordningen vil fortsætte fra starten af 2020, såfremt der er 

ikke væsentlige ændringer i finansloven for 2020 vedrørende ESU. Administrationen vurderer, at på 

grund af begrænsede midler, kan man ikke være sikker på, at ESU og banken kan finansiere, 

såfremt en jollefisker får ødelagt sit udstyr i løbet af året. 
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Indhandlingsvirksomheder giver begrænsede muligheder for at jollefiskere som indhandler til 

virksomheden, da man kræver, at de skal indhandle til virksomheden. Indhandlingsstedernes krave 

er klare, hvis disse skal yde hjælp. 

I den vedhæftede redegørelse fra Royal Greenland er det allerede givet udtrykt for, at man allerede 

har lagt mærke til, at det er blevet svært at optage lån i den pågældende bank, da henvendelserne til 

virksomheden er øget. 

 

På baggrund af redegørelsen fra Området for Familie i kommunen vurderer administrationen, at på 

grund af lovgivningen om offentlig hjælp kan kommunen ikke yde hjælp til jollefiskeren til at 

udskifte udstyr der er gået i stykker, f.eks. hvis fiskeren ønsker at købe en ny motor, kan kommunen 

ikke yde hjælp. Man kan kun yde hjælp til mad, faste udgifter såsom A/S INI, Nukissiorfiit, 

daginstitutoner og dag-og natrenovation. 

 

Administrationen vurderer, at på baggrund af Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om 

kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig 

virksomhed m.v., at kommunen ikke kan finansiere, give støtte og ikke kan være garantistiller for 

banklån for ny motor, såfremt jollefiskernes motorer går i stykker.  Idet gennem denne lovgivning 

fremstår klare rammer for kommunens mulighed for at kunne finansiere, give støtte eller stille 

garanti for virksomheder og hvilke virksomheder. 

 

På baggrund af disse vurderer administrationen, at Selvstyret og indhandlingsvirksomhederne har 

mulighed for at kunne give støtte for jollefiskerne, såfremt disse er i vanskeligheder. Men det er 

ikke lighed med, at der gives mulighed for alle jollefiskere. Indhandlingsstederne har begrænsede 

handlingsmuligheder og Selvstyret afsætter også begrænsede midler, hvor midlerne bliver opbrugt i 

løbet af året. 

 

Administrationen vurderer, at den pågældende bank kan stadig give lån for jollefiskerne, efter man 

har vurderet betalingsevnen. Administrationen vurderer, at banken skærpede krav vil uden tvivl 

ramme nogle jollefiskere. 

 

Administrationen vurderer, at kommunen har begrænsede handlemuligheder på grund af den 

gældende lovgivning, og at kommunens Området for Familie kun kan give hjælp til familie for 

mad, og regninger til boligen og Nukissiorfiit o.lign. 

 

Administrationen vurderer, at såfremt kommunen ønsker bedre handlemuligheder, skal man rette 

henvendelse til den lovgivende samling. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

Indstilling taget til efterretning. 

 

  



Referat for Udvalg Tekniks ordinære møde 01/2020, den 5.februar 2020 

 

 

 

14 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 

qeqqata@qeqqata.gl 

Bilag 

1. Dagsordensforslag fra Emilie Olsen af 24.10.2019 

2. Meddelelse fra Grønlandsbanken af 21.10.2019 

3. Meddelelse fra Grønlandsbanken af 24.10.2019 

4. Landstingslov nr. 3 af 21. maj 2004 om genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, 

erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug 

5. Inatsisartutlov nr. 13 af 3. december 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst 

6. Redegørelse fra Maniitsoq Fish ApS af 14.11.2019 

7. Redegørelse fra Royal Greenland A/S af 14.11.2019 

8. Redegørelse fra Området for Familie i Qeqqata Kommunia af 13.11.2019 

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

erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. 

 

 Suliarisassanngorlugu ingerlatinneqarpoq 

Sendt til videre foranstaltning til: 

 

UT v/FF 

Assilinera/Kopi:  

28. november 2019 

Kommunalbestyrelsi / Kommunalbestyrelsen 

Qeqqata Kommunia 

                                                                                                                                                      

                                                                                            

                                                                                         
        Malik Berthelsen 

Borgmester 

/ Juliane Henningsen 

 Kommunaldirektør 
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Punkt 06 Orientering omkring høringssvar vedr. ændringsforslag til tilbudsloven. 

 
Journalnr. 18.05.00  

 
Baggrund 

Qeqqata Kommunia har modtaget ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 som 

er i offentlig høring i perioden 17.december 2020 – 21. januar 2020. Generelt er der tale om en 

ændring i gældende tilbudslov for Grønland. 

 

I de 10 år som tilbudsloven har været gældende er der generelt gode erfaringer, dog er der sket en 

udvikling i byggesektoren og derfor er der et ønske om at opdatere loven. 

 

Høringssvaret er sket administrativt, da deadline ikke kan nås til politisk stillingtagen. 

 

Regelgrundlag  

- Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og 

anlægssektoren (Tilbudsloven) 

 

Faktiske forhold 

Der er sket en udvikling, hvor konkurrencen ved en lang række lokaliteter er ændret væsentligt, 

navnlig som følge af at antallet af håndværksmestre og virksomheder inden for bygge- og 

anlægsbranchen er faldet mærkbart. Tilbudslovens krav om offentligt udbud {for at opnå den størst 

mulige konkurrence) opleves som ude af trit med virkeligheden i mange situationer. Det indebærer 

ikke bare et administrativt besvær, men også ekstra omkostninger ved gennemførelse at 

udbudsforretninger. 

 

1. Derfor foreslås enkelte ændringer i tilbudsloven, så der opnås en bedre balance mellem 

hensynet til konkurrencen og hensynet til en mere smidig proces ved indhentningen af tilbud. 

2. Derudover foreslås der indført en ordning, hvor udbydere kan offentliggøre en 

forhåndsmeddelelse om kommende udbud.  

3. Det foreslås, at det af lovens tekst fremgår, at kommunale selskaber er omfattet af loven, men 

at private bygherrer med tilsagn om lån efter boligfinansieringsloven ikke er omfattet.  

4. Endelig foreslås bestemmelserne om klage over afgørelser i henhold til tilbudsloven 

konsekvensrettet, idet lnatsisartutloven om Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb 

henlægger kompetencen til at behandle klager over overtrædelser af tilbudsloven til dette 

klagenævn. 

 

Ovenstående i tal betyder at man ændrer krav til nedenstående typer af arbejder: 

 

ARBEJDER FØR EFTER 

REGNINGSARBEJDER Under 300.000 kr. Under 500.000 kr. 

UNDERHÅNDSBUD Under 500.000 kr. Under 1.500.000 kr. 

OFFENTLIG LICITATION Over 500.000 kr.  Over 1.500.000 kr. 

 

Dette vil medføre at man vil kunne igangsætte lidt større regningsarbejder ikke mindst at man kan 

indhente underhåndsbud på lidt større projekter. Offentlig licitation bliver derfor først aktuelt på 

arbejder over 1.500.000 kr.  
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Bæredygtige konsekvenser 

En opdatering af tilbudsloven som medfører nemmere og mindre omkostningsfuldt udbud for 

anlægsprojekter med forventet anlægsarbejder på under 1,5 mio. kr. vil medføre mindre arbejdsbyrde 

og udgifter for offentlige bygherrer herunder Qeqqata Kommunia.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der vil ikke have nogen direkte betydning på eksisterende byggeprojekter og der tilhørende budgetter 

hos Qeqqata Kommunia. 

 

For fremtidig planlægning vil der ske en forbedring i brug af ressourcer og midler på mindre projekter 

ikke mindst hurtigere igangsætning af arbejderne.  

 

Administrationens vurdering 

Det vurderes, at udviklingstiltag for gældende Tilbudslov vil have gavn for det administrative arbejde 

vedrørende rekvirering af håndværkere i Qeqqata Kommunia, og administrationen ser derfor positivt 

på dette initiativ. 

 

Tit og ofte har man ved Område for Teknik og Miljø haft erfaringer med at man for hhv. mindre 

projekter brugt unødvendig tid til udformning af udbudsmateriale. Firmaer og priser i byggesektoren 

har ændret sig og derfor vurderes udviklingen som en nødvendigt tiltag således arbejdsbyrden kan 

optimeres til det bedre.  

 

Indstilling  

Området for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Tekniks godkendelse, 

 

At orienteringen om den forestående opdatering af tilbudsloven tages til efterretning 

 

 

Afgørelse 

Orienteringer taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Høringssvar vedr. ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om 

indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren  

2. Bemærkninger til forslaget 

3. Ændringsforslag til tilbudsloven 

4. Eksisterende Tilbudslov 
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Punkt 07 Orientering om næstformandsbeslutning og beslutning fra økonomiudvalget - 

Licitationsresultat for Daginstitution 4 Akia – Omplacering 

Journalnr. 17.05/ konto 75-75-10 Daginstitution 4 Akia. 

Baggrund 

I dette indstillingspunkt benyttes de gamle konto-nr fra Winformatik-system, idet de nye projekt-nr 

i ERP økonomi-system endnu ikke er kendte. 

 

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017-19 indplaceret 21 mil til opførelse af daginstitution 4 på 

Akia som en integreret institution med 4 stuer. Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur 

drøftede senest den nye daginstitution på møde den 1.4.2019. 

Byghereoplæg blev udarbejdet 25.10.2017 og godkendt af UUSFK på møde 3.11.2017. Efter 

rådgiverudbud 22.12.2017 blev Masanti rådgiver, og de udarbejdede udbudsprojekt februar 2019. 

Der var 1. licitation 15.4.2019, hvor der desværre ikke indkom tilbud på jord+beton og 

tømrerentrepriserne, så licitationen måtte aflyses.  

Efter møde med GE om hvilke problemer der var i udbudsprojektet og efterfølgende 

projektgranskning foretaget af andet rådgivende firma, blev projektet revideret af Masanti og 

udbudt igen. 

Der var 2.12. 2019 licitation ud fra det reviderede projekt, og der indkom her flere tilbud på alle 

fagentrepriserne samt 3 hovedentreprisetilbud. 

Der er forhandlede besparelser med lavestbydende entreprenør, og udarbejdet A-overslag for 

opførelse af daginstitutionen, se bilag 1. 

 

Regelgrundlag  

Opførelsen af daginstitutioner er en 100% kommunal opgave, idet tidligere ordning med 50% 

tilskud til fra Selvstyret er ændret til bloktilskud.  

Inatsisartulov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. 

 

Faktiske forhold 

Projektet omfatter en ny integreret daginstitution med 4 stuer der i udgangspunkt indrettes for 2x12 

vuggestuebørn + 2x20 børnehavebørn. Stuerne er ens med puslerum og hvilerum, så anvendelse kan 

ændres mellem aldersgrupperne afhængig af børneantal i de enkelte årgange. Alle stuerne har 

adgang ud til et fællesrum samt direkte udgang til repos/terrasse og til legeområder.  
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Der er derudover garderobe, personalefaciliteter, industrikøkken, handicaptoilet, tøjvaskeri, fyrrum 

samt delvis opvarmet liggehal til barnevogne og et ventilationsanlæg i loftsrum.  

 

Bygningens areal er på 695m2 fuldt opvarmet samt 92m2 delvis opvarmet liggehal og 

ventilationsrum i alt 787m2 brutto. Bygningen er placeret som en skræntbebyggelse umiddelbart øst 

for bussens vendeplads på Akia iht kommuneplantillæg 25. Udendørsfaciliteterne er P-pladser, 

nærlegeplads med legeredskaber samt stort naturlegeterræn ned mod dalen øst for bygningen. 

Inventar til daginstitutionen genbruges fra den institution der fraflytter deres gamle utidssvarende 

lokaler, og flytter med børn og personale over i den nye institution. 

 

A-overslaget er efter forhandling med lavestbydende entreprenører om besparelser blevet reduceret 

til 23,6 mio kr excl inventar og uden tilsynsomkostninger, da kommunen selv fører tilsyn og 

byggeledelse. Besparelserne er en reduktion af tagoverdækning ved indgang, og forlængelse af 

anlægsperiode med 2 måneder så vinterforanstaltninger kan reduceres. Dette svarer til en 

opførselspris på 29.984 kr/m2 bruttoareal excl inventar. Det kan oplyses at opførelsespris ved 

seneste afholdte licitation for multihus i Kangerlussuaq var opførselsprisen 35.981 kr/m2. 

 

3 anlægssager er hhv erstattet af anden konto, afsluttet eller uafklaret, og der vil således ikke være 

behov for restbeløbet på disse konti iår: 

 

Konto 72-05-10 Legepladser. 

Det lille beløb på denne konto er blevet overført gennem flere år. Der er imidlertid oprettet 

puljebeløb på 2 mil kr/år på kt 75-06 til Udendørs børn- og ungefaciliteter, og legepladser kan 

fremover blive finansieret fra denne pulje, hvorfor det lille beløb på konto 72-05-10 kan overføres 

til andet formål for børn som en daginstitution. Udbygning og forbedring af legepladser vil kunne 

fortsætte, fremover blot over puljekonto. Derudover anlægges der en nærlegeplads med 

legeredskaber i forbindelse med daginstitutionsbyggeriet, og den kan benyttes af områdets mindre 

børn uden for åbningstid. 

 

Konto 77-19-10 Vejomlægning ved havn.  

Vejomlægning af Muunuup Aqq. ved havnepakhuset er færdigudført med asfaltering, autoværn, 

omlagt vejlys og buslommer. Der er ikke behov for restbeløbet, som derfor kan omkonteres til andet 

formål. 
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Konto 77-98-10 Byggemodning boligområde A30 Akia. 

Kommunen har i marts 2018 udarbejdet kommuneplantillæg 25 for bl.a. boligområde A30 på Akia. 

Det er det østlige delområde C18 i dette kommuneplantillæg som daginstitution 4 opføres på. Der 

blev udarbejdet dispositionsforslag for byggemodning af boligområdet, men den blev fundet for dyr 

pr boligenhed af Økonomiudvalget, der på møde 21.5.2019 vedtog at der skal udarbejdes nye 

byggefelter. Indtil nu er der ikke fremkommet noget nyt plangrundlag, så der kan ikke nå at blive 

udarbejdes noget revideret dispositionsforslag iår, hvorved restbeløbet ikke vil blive brugt iår, men 

skulle overføres. For ikke at overføre store beløb kan en del af restbeløbet overføres til byggeriet af 

daginstitutionen. Når der er blevet udarbejdet nyt plangrundlag og derefter kan udarbejdes 

dispositionsforslag for byggemodningen med C-overslag, kan det mere præcist afklares hvad 

byggemodningen af A30 vil koste, og dermed hvilket beløb der skal overføres fra 

byggemodningspulje kt 77-50 til gennemførsel af byggemodningen. 

 

Beløbene på ovennævnte 3 konti der i praksis ikke kunne blive brugt i år, indstilles omplaceret til 

opførsel af daginstitution 4 på Akia.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt med en ny velisoleret daginstitution på Akia, så børn der kan komme i 

institution nær deres bolig. Med oprettelse af institutions- og arbejdspladser nord for Ulkebugten 

kan transportarbejdet mindskes. Det er også bæredygtigt at energiforbruget i den nye daginstitution 

med genveks ventilationsanlæg er mindre end for den ældre dårligere isolerede daginstitution. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Arbejdet har været udbudt i hele landet, men der er kun indkommet tilbud fra entreprenør i Sisimiut. 

Der var mange tilbud ved 2. licitation, 4-7 tilbud pr fagentreprise medregnet 3 

hovedentreprisetilbud. Laveste tilbudspris var et hovedentreprisetilbud, næstlaveste var en 

kombination af fagentreprisetilbud der blot var 616.723 kr dyrere, svarende til kun 2,9% forskel.  

 

Bevillinger og skønnede udgifter samt behov for omplacering år 2019 er anført herunder: 

Beløb i 1000 kr. 

Kontonr Budgetår Kontonavn Bevilling, 

restbeløb 

Tillæg Ny bevilling 

75-75-10 2017-2019 Daginstitution 4 Akia 21.000 0 21.000 

75-75-10 2019 Daginstitution 4 Akia 0 2.600 2.600 

72-05-10  2019 legepladser 163 -163 0 

77-19-10  2019 Vejomlægning havn 819 -817 2 

77-98-10  2019 Byggemodn. Boligomr. 

Akia 

3.893 -1.620 2.273 

 I alt 
 

25.875 0 25.875 

 

Med den ved besparelsesforhandlingerne 2 måneder længere byggeperiode ventes daginstitutionen 

at blive færdig januar 2022. Personale og børn ventes derved at kunne indflytte og ibrugtage 

institutionen fra februar 2022. 

 

Administrationens vurdering 

Der skønnes ikke at være flere muligheder for besparelser, uden det bliver et byggeri af mærkbar 

ringere kvalitet. En yderligere besparelse af størrelsesorden 3 mio. kr. vil kun kunne opnås ved at 
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fjerne 2 stuer, så institutionen kun bliver for max 40 børn, hvorved institutionen ikke vil kunne 

erstatte en af de eksisterende ældre institutioner, og driftsudgifterne pr barn vil blive væsentlig 

højere. Der har ved licitationen været en god konkurrence, og det laveste bud findes realistisk. 

 

Vi befinder os i et ophedet marked for byggerier både her og i udlandet, hvor alle entreprenører har 

vanskeligt ved at skaffe mandskab, leverandørfirmaer har lange leveringstider for materialer og 

mange materialepriser er steget stærkt. Dette afspejler sig i højere m2 priser for byggeri end hvad 

der blev tilbudt for et par år siden. Det skønnes ikke at kunne opnås lavere tilbudspriser ved et 

fornyet 3. udbud, tværtimod kan der frygtes højere priser, hvis de lavestbydende entreprenører i 

mellemtiden har fået andre opgaver. 

 

Beløb på de 3 konti der indstilles omplaceres beløb fra, vil alligevel ikke kunne blive forbrugt i år. 

 

Administrationens indstilling  

Der indstilles til Formand for Udvalget for Teknik, og derefter til Økonomiudvalgets godkendelse 

og efterfølgende orientering for Teknisk Udvalg, 

 

-at der foretages omplacering på 2,6 mio. kr. i budgetår 2019 som anført i tabel herover 

 

-at Område for Teknik og Miljø i Sisimiut bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende 

entreprenør i henhold til resultat af licitation 2. 12. 2019 og den efterfølgende forhandling med de 

ovennævnte besparelser 

 

Næstformandsbeslutning og beslutning fra økonomiudvalget 

Næstformand i Udvalg for Teknik har på vegne af udvalget godkendt indstillingen den 10. 

december 2019. Økonomiudvalget godkendt indstillingen den 17. december 2019 jf. 

økonomiudvalgsmødereferat punkt 2. 

 

Indstilling 

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

at der foretages omplacering på 2,6 mio. kr. i budgetår 2019 som anført i tabel herover 

 

-at Område for Teknik og Miljø i Sisimiut bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende 

entreprenør i henhold til resultat af licitation 2. 12. 2019 og den efterfølgende forhandling med de 

ovennævnte besparelser 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. A-overslag af 3.12.2019 med besparelser Daginstitution 4 Akia. 

2. Placering daginstitution Akia 

3. Plantegning daginstitution 4. 

4. Gavle, daginstitution 4. 

5. Facader, daginstitution 4.  
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Punkt 08  Orientering om fordeling af hvid- og narhvalskvoter 2020 

   

Journalnr. 72.01.01.01 

Baggrund 

Pressemeddelelse fra departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 03.01.2020 om kommunens 

kvoter for hvid- og narhvaler for 2020. 

 

Det blev meddelt, at der er afgivet en kvote på 50 hvidhvaler samt 6 narhvaler til Qeqqata 

Kommunia. 

 

Regelgrundlag 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler. 

 

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal efter samråd med de enkelte bygdebestyrelser, de lokale fisker- og 

fangerforeninger, samt fritidsfangerforeninger fastsætte betingelser om fordeling af kommunens og 

forvaltningsområdernes kvoter på hvid- og narhvaler til erhvervsfangere og fritidsfangere, før disse 

fordeles. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må ikke udstede fælles licens til en fælles fangst bestående af 

erhvervsfangere og fritidsfangere. 

Punkt. Stk. 3 Op til 10 procent af forvaltningsområdets kvote på hvid- og narhvaler kan tildeles 

fritidsfangere i Vestgrønland.  

 

Faktiske forhold 

Siden 2016 har Selvstyret tildelt fælles kvoter til Qeqqata Kommunia uden at fordele dem mellem 

de to forvaltningsområder. Således blev 6 narhvaler og 50 hvidhvaler fordelt i kommunen i 2016. 

De tildelte kvoter til Qeqqata Kommunia i 2020 forblev det samme med 6 narhvaler og 50 

hvidhvaler. Ved fordeling af kvoter for hvidhvaler i kommunen, blev fordelingsmetoden 60/40 

anvendt. 60 procent af kvoten blev tildelt forvaltningsområdet Sisimiut, og 40 procent til 

forvaltningsområdet Maniitsoq. Ved fordeling af kvoter for narhvaler, blev fordelingsmetoden 

50/50 anvendt. 

 

På følgende ses en oversigt over tildelte og fanget kvoter i de 2 forvaltningsområder i løbet af de 

sidste 10 år. 

Forvaltningsområdet Sisimiut: 

ÅR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvoter 26 26 26 30 30  30 30 30 30 30 

Fanget 20 6 2 27 9 6 17 12 15 13 

  

 Forvaltningsområdet Maniitsoq: 

: 

ÅR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvoter 10 10 10 12 12 12 20 20 20 20 

Fanget 5 1 3 14 13 9 12 10 10* 9 

Ud af de kvoter blev 1 kvote fanget af fritidsfangerne. 
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I 2012 blev der i Qeqqata Kommunia fanget 1 narhval i forvaltningsområdet Maniitsoq, og 2 

narhvaler blev igen fanget i forvaltningsområdet Maniitsoq i 2017. 

I 2019 blev i forvaltningsområdet Maniitsoq fanget 1 narhval. 

 

I 2018 og 2019 blev i forvaltningsområdet Sisimiut fanget 2 narhval.   

 

Administrationen har sendt en høring ud til fisker- og fangerforeninger, bygdebestyrelser og 

fritidsfangerforeninger i Qeqqata Kommunia. 

 

Der er modtaget følgende høringssvar: 

 

Høringssvar fra jollefisker- og fangerforeningen i Maniitsoq af 06.01.2020: 

“Vi ønsker at kvoten på 6 narhvaler og 50 hvidhvaler, skal fordeles mellem forvaltningsområderne 

Maniitsoq og Sisimiut. Vi giver vores mening til kende, med håbet på fordeling således.  Hvis 

kvoten tømmes på den første, kan man nemt deles om den anden kvote.  Vi ønsker i første omgang 

at fordelingen ikke skal drøftes i langdrag.   Vores grundlag er, at i forvaltningsområdet Maniitsoq 

medregnet bygderne har rigtig mange fangere, som kan være flere end forvaltningsområdet 

Sisimiut”. 

 

Skriftlig høringssvar fra jollefisker- og fangerforeningen i Kangaamiut af  06.01.2020: 

“Vi ønsker at den tildelte kvote af hvid- og narhvaler til Qeqqata Kommunia skal fordeles mellem 

Maniitsoq og Sisimiut. Grundet for vores ønske er, at der ikke er stor forskel på antal af fangere 

mellem byerne og bygderne” 

 

Skriftlig høringssvar fra Kangaamiut af 06.01.2020: 

“Bygdebestyrelsen i Kangaamiut foreslog at kvoten for Qeqqata Kommunia (hvidhvaler) ud af 50, 

skal Sisimiut tildeles 28. Maniitsoq 22. 3 skal fordeles til fritidsjægere i Sisimiut. 2 i Maniitsoq. 3 

narhvaler både til Sisimiut og Maniitsoq. 

 

Jollefisker- og fangerforeningen SAAPP i Sisimiut har i deres i høringssvar af 03.01.2020 

bemærket:.  

“Vi er enige i noget af fordelingen, men vi vil gerne foreslog at en fordeling skal holdes igen i 

slutningen af Marts, med tanken på dem der ikke bliver fanget, fx. i Maniitsoq blev der ikke fanget 

mange byttedyr.  

Det er så forslaget fra formændene”. 

 

Fisker- og fangerforeningen i Sisimiut (SAPP) har i deres i høringssvar af 05.01.2020 bemærket: 

“Vi har ikke noget imod fordelingen af hvidhvaler på 40/60%, men vi ønsker at narhvalerne skal 

fordels således 40/60%, 2/4”. 

 

Høringssvar fra Fritidsfisker- fanger foreningen i Maniitsoq af 03.01.2020: 

“Med hensyn til kvoten af hvid- og narhvaler for 2020, ønsker vi en fordeling som i sidste år. 

At godkendelser ikke skal deles mellem to personer, men gives til enkeltpersoner, idet metoden er 

foretrukket”. 
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I de senere år er fordelingsmetoden 60/40 blevet anvendt til fordeling af kvoter for hvidhvaler i 

Qeqqata Kommunia. 60 procent af kvoterne til forvaltningsområdet Sisimiut, og 40 procent til 

forvaltningsområdet Maniitsoq. 

Ved fordeling af kvoter for narhvaler, blev fordelingsmetoden 50/50 anvendt. 

 

Administrationens vurdering 

Hvidhvaler: 

På baggrund af de tidligere fordelte kvoter mellem de to forvaltningsområder, og på baggrund af 

befolkningstallet i de to forvaltningsområder vurderer og foreslår administrationen, at kvoten på 

hvidhvaler på 50 i 2020 fordeles til forvaltningsområderne med fordelingsmetoden 60/40 Således at 

forvaltningsområdet Sisimiut får tildelt 30 hvidhvaler, og 20 hvidhvaler til forvaltningsområdet 

Maniitsoq. Administrationen vurderer, at flertallet er tilfredse over denne fordelingsmetode. 

Med hensyn til at fritidsfangerne med jagtbevis kan tildeles op til 10 procent af kvoterne vurderer 

og foreslår administrationen, at der er muligheder for at tildele dem 10 procent af kvoterne for 

hvidhvaler. At fritidsfangerne med jagtbevis i forvaltningsområdet Sisimiut på denne baggrund kan 

tildeles 3 hvidhvaler, og at fritidsfangerne med jagtbevis i forvaltningsområdet Maniitsoq ligeså kan 

tildeles 2 hvidhvaler. 

 

Narhvaler: 

Samtlige kvoter for narhvaler er i de senere år ikke blevet fanget. På denne baggrund vurderer 

administrationen, at kvoterne fordeles med 50/50 mellem de to forvaltningsområder. Således at 

begge forvaltningsområder for tildelt 3 kvoter. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at formanden for Udvalg for Teknik godkender: 

 

Hvidhvaler 

Det indstilles, at kvoten på 50 hvidhvaler fordeles til de to forvaltningsområder med baggrund 

fordelingsmetoden 60/40 procent. 

Således at forvaltningsområdet Sisimiut for tildelt 30 kvoter for hvidhvaler. Hvoraf 27 tildeles 

erhvervsfangere med jagtbevis, og 3 til fritidsfangere med jagtbevis. 

At forvaltningsområdet Maniitsoq får tildelt 20 kvoter. Hvoraf 18 tildeles erhvervsfangere med 

jagtbevis, og 2 til fritidsfangere med jagtbevis. 

 

Narhvaler 

At de 6 kvoter på narhvaler fordeles mellem de to forvaltningsområder således, at der tildeles 3 

kvoter til erhvervsfangere med jagtbevis i forvaltningsområdet Sisimiut, og 3 kvoter til 

erhvervsfangere med jagtbevis i forvaltningsområdet Maniitsoq. 
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Formandens beslutning 

Formanden besluttede den 7. januar 2020 på vegne af Udvalg for Teknik. 

 

-at godkende indstillingen. 

 

Udvalget for Teknik taget orienteringen til efterretning. 

 

 

Frederik Olsen 

Formanden for Udvalg for Teknik. 

7 januar 2020 

 

 

Bilag 

1. Pressemeddelelse fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 03.01.2020, om 

regionale fordeling af kvoter for hvid- og narhvaler for 2020. 

2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og 

narhvaler. 

3. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut af 06.01.2020 

4. Høringssvar fra bygdebestyrelsen i Kangaamiut af 06.01.2020 

5. Høringssvar fra SAPP af 05.01.2020, 

6. Høringssvar fra SAAPP af 03.01.2020 

7. Høringssvar fra jollefisker- og fangerforeningen i Maniitsoq af 06.01.2020 

8. Høringssvar fra Fritidsfisker- fanger foreningen i Maniitsoq af 03.01.2020 
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Punkt 09 Orientering om oprydning på Bluie West 9 efter tidligere amerikansk militær 

tilstedeværelse  

Journalnr. 81.01  

 
Baggrund 

Området for Teknik og Miljø, Sisimiut, har d. 9. december 2019 modtaget en henvendelse fra 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, jf. bilag 1. Henvendelsen vedrører samarbejde om 

oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland. 

 

Med baggrund i aftalen af d. 11. januar 2018 mellem miljø- og fødevareministeren og formanden 

for Naalakkersuisut om oprydning efter amerikansk tilstedeværelse i Grønland, jf. bilag 3, er 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmodet om at forestå bygherreopgaven på udvalgte 

lokaliteter, herunder en lokalitet i Qeqqata Kommunia. 

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal koordinere og gennemføre oprydning på Bluie West 9, 

som er blevet anvendt til lys og radiobeacon station/navigationsassistance. Bluie West 9 er 

beliggende på Simutaq øen ved indsejlingen til Kangerlussuaq, jf. bilag 2.  

 

For at sikre det bedst mulige planlægningsgrundlag forud for oprydningen, efterspørger 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse mulighed for samarbejde og vidensdeling med Qeqqata 

Kommunia. Dialogen mellem Qeqqata Komminia og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal 

blandt andet omhandle:  

- Forholdene på stedet 

- Eventuelle ønsker i sammenhæng med besigtigelse og efterfølgende faser 

- Behov for eventuelle myndighedsgodkendelser i forbindelse med oprydning mv.  

 

Administrationen i Området for Teknik og Miljø har imødekommet denne første henvendelse om 

samarbejde, og afventer på nuværende tidspunkt respons fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

vedrørende den videre proces for den forestående oprydning på Bluie West 9. 

 

Administrationen vil løbende orientere Udvalget for Teknik om den videre proces. 

 

Regelgrundlag  

- ”Aftale af d. 11. januar 2018 mellem miljø- og fødevareministeren og formanden for 

Naalakkersuisut om oprydning efter militær tilstedeværelse i Grønland”. 

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet 

- Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse 

 

Faktiske forhold 

De faktiske forhold på Bluie West 9 skal undersøges nærmere i forbindelse med den forestående 

oprydning.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

En oprydning efter tidligere militære aktiviteter på Bluie West 9 vil gavne den omkringliggende 

natur og miljø og fremme naturoplevelsen i området for både lokale såvel som turister. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Hele oprydningen finansieres af bygherren, som er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og der er 

på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om omfang og pris.  

 

Administrationens vurdering 

Det vurderes, at tiltag til miljøaktiviteter, herunder oprydning af muligt forurenende 

efterladenskaber, er til gavn for natur og miljø i Qeqqata Kommunia, og administrationen ser derfor 

positivt på dette initiativ. 

 

 

Indstilling  

Området for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Tekniks godkendelse, 

  

At orienteringen om den forestående oprydning på Bluie West 9 tages til efterretning. 

 

 

Afgørelse 

 
Indstilling taget til efterretning.  

 

Som tilføjelse indstilles der også overfor økonomiudvalget, at Borgmesteren og Formanden for 

Udvalg for Teknik fremsender en skrivelse til Naalakkersuisut, hvor der i skrivelsen foreslås, at 

Naalakkersuisut og Regeringen i Danmark bør tage stilling til oprydning i den tidligere 

Amerikanske base, samt oprydning i de forurenede områder ved Kangerlussuaq og omegn. 

 

Bilag 

5. Henvendelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse dateret d. 9. december 2019. 

6. Kortbilag med angivelse af oprydningslokaliteter. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 

2019. 

7. Reference: ”Aftale af d. 11. januar 2018 mellem miljø- og fødevareministeren og formanden 

for Naalakkersuisut om oprydning efter militær tilstedeværelse i Grønland”. 
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Punkt 10 Eventuelt 

 

Kilaaseeqqap Atuarfia- Maniitsoq – Ulrik Lyberth 

Eftersom det ikke har lykkedes med stillingsopslag til bygherrerådgiver, blev målet at stillingen 

placeres i Sisimiut, så projektet om renovering af Kangaamiut skole og Kilaasseraq skolen kan 

igangsættes. 

Eftersom stillingsopslag ikke lykkedes, blev målet at placere stillingen i Sisimiut, i forbindelse med 

udførelse af arbejdet med Kangaamiut Skolen og Kilaaseeraq Skolen. 

Jakob Olsens ønske om seminar. 

Jakob indsendte referat fra sidste års seminar om torskefiskeri og moskusjagt, hvor han ønsker 

afholdelse af en seminar for fangere, fiskere og turistaktører. Forslaget om afholdelse af seminar i 

Sisimiut fremlægges overfor udvalget til næstkommende møde af kommunaldirektør Julianne 

Henningsen 

 

Orientering af tidligere skrivelse af Siverth K. Heilmann. 

Fremsendt pr. brev af Iver Lyberth mht. torskefangst, hvor der i Maniitsoq og Sisimiut er fald i 

opfiskede fisk henholdsvis i 2019 og 2018. Seminar om fiskeri og fangst 

 

 

Mødet sluttet kl. 10:58 


