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Pkt. 27.
Pkt. 28.
Pkt. 29.
Pkt. 30.
Pkt. 31.
Pkt. 32.
Pkt. 33.

Godkendelse af dagsorden
Orientering fra borgmesteren
Økonomisk status
Status for de kommunale restancer
Revisionsberetning nr. 34 forslag til besvarelse
Årsberetning regnskab for 2019 / Budgetramme 2021
Erhvervsudvikling mellem Kommune Kujalleq og Aarhus Kommune
Bevilling fra erhvervs- og arbejdsmarkedsindsatser i bygder og yderdistrikter
Vagtcentralanlæg Qaqortoq, Narsaq, Alluitsup Paa
Omplaceringsansøgning kultur og fritid
Anti-korruptionspolitik for Kommune Kujalleq
Nye affaldsregulering, endelig godkendelse
Tillægsbevilling til pilotprojekt omhandlende fjernelse af bygdeforbrændingsovn
Anlægsønsker til finanslov 2021, Kommune Kujalleq
Vejudbygning omkring Narsarsuaq
Endelig godkendelse af ny vedtægt for hunde- og kattehold
Genbehandling, kommuneplantillæg nr.18, ny kirkegård i Narsaq
Planstrategi Kommune Kujalleq
Udlicitering af busdrift i Qaqortoq
Budgetomlægning til færdiggørelse af kongebro til Qassiarsuk, Itilleq og Upernaviarsuk
Budgetomplacering til hundeinspektør
B2451 Kommunalbolig i Aappilattoq
Personaleboliger Tuia B-1623 og 1624 i Qaqortoq
Orientering om ppv af Kommune Kujalleqs erhvervsejendomme
UEA og UTM 30.april 2020 -Den videre proces for koncession til isbjørne safari
Innovation South Greenland
Arctic Culture Centre
Bolig- og fællesformål, Qummut
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 for område til hytter, sommerhuse og
lejrskole ved Narsaq
Principdrøftelse om hytter og sommerhuse på Qaqortoq Halvøen
Nedlæggelse af § 32 forbud i Igaliku og øvrige Unesco Områder
”Strukturplan for Qaqortoq-halvøen 2020-2024”
Eventuelt
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DELTAGERE:
Atassut:

Kim Ezekiassen

Inuit Ataqatigiit:

Asmus Hansen, Stine Egede, Naja Lund, Didda Isaksen, Ole
Mølgaard Motzfeldt

Siumut:

Kiista P. Isaksen, Manasse Semsen, Mari S. Abelsen, Karla
Egede Bisgaard, Monica Dorph (ikke tilstede under pkt. 21 –
27), Benjamin Kielsen, Anders Olsen, Josef Petersen, Simon
Simonsen

Fraværende:

Mouritz Karlsen, Henrik Brummerstedt

Embedsmænd:

Administrerende direktør Kim Dahl, vicedirektør Carsten F.
Hansen, økonomichef Kim Rosendahl (pkt. 3-6).

Tilforordnet:
Tolk:

Kelly Berthelsen, Najannguaq Petersen

PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Beslutning: Mouritz Karlsen og Henrik Brummerstedt har meldt afbud, hvorfor suppleanterne
Didda Isaksen og Ole Mølgaard Motzfeldt er indkaldt og fremmødt. Stine Egede og Naja Lund
deltog over videokonference. Der blev holdt 1 minuts stilhed til ære for afdøde Tage Frederiksen og Gerhardt Petersen, der begge har været kommunalbestyrelsesmedlemmer, ligesom Tage
Frederiksen har været borgmester i den tidligere Nanortallip Kommunia.
Inuit Ataqatigiit ønsker afholdelsen af et ekstraordinært lukket møde umiddelbart efter det
ordinære møde. Inuit Ataqatigiit har forud for mødet ikke formelt anmodet om afholdelsen af
et lukket møde, hvorfor det besluttes at der skal fremsættes en skriftlig anmodning herom.
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nyt dagsordenspunkt 32, hvorved oprindelig pkt. 32
bliver pkt. 33.

PKT. 2. ORIENTERING FRA BORGMESTEREN
•

Covid-19 har fyldt utrolig meget, hvor der til at begynde med var 2 daglige møder med borgmesterens og kommunaldirektørens deltagelse, herunder i weekender og højtider. Strategisk
Beredskab og Fælles Corona Sekretariat. Instrukser udarbejdet, ligesom der har været informationer til borgerne via de sociale medier. Der har i en periode været lukket af for besøg til
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•
•
•

•
•
•
•

•

ældre på alderdoms- og plejehjem, hvorfor Kommune Kujalleq i samarbejde med Pisiffik har
sørget for 2 iPads til alderdoms- og plejehjemmene i Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik, så beboerne kunne holde kontakten til pårørende m.m. over Facatime.
Borgermøder i Nanortalik og Narsaq er sat på standby, da der ikke må forsamles mere end
100, ligesom der er sat begrænsninger på antallet af personer, der må være tilstede i en bygning (1/2 af brand- og bygningsmyndighedernes godkendelse og max. 100 personer).
Der er tæt samarbejde med ISG i form af ugentlige møder, hvor der er iværksat tiltag mhp.
undersøgelse af covid-19 følgevirkninger, der er for erhvervslivet og særligt for servicefagene, herunder turismerelaterede virksomheder.
PDAC deltagelse planlagt i marts, men grundet covid-19 blev borgmesterens og den administrerende direktørs deltagelse annulleret, men erhvervschef, råstofkonsulent og en række erhvervsfolk, deltog.
Råstofmessen, der skulle være afholdt til august, er udsat på ubestemt tid grundet covid-19
situationen.
I stedet for PDAC tog borgmester og den administrerende direktør til Kangerlussuaq for at
deltage i PKG-møde. Restanceområdet var optaget på dagsorden, og sat til drøftelse i en nedsat arbejdsgruppe, der skal fremkomme med en indstilling til det videre arbejde.
Overdragelse af selvstyrets boliger til kommunerne blev under PKG aftalt til at finde sted den
1.1.2021, og der er i den anledning nedsat en arbejdsgruppe, der skal forberede overtagelsen,
herunder få analyseret nærmere omkring renovationsefterslæbet.
28/4 blev der afholdt et skypemøde med Socialministeriet, idet et fysisk møde blev forhindret
af covid-19 situationen. Kommunens ønsker til den indsats, der skal igangsættes, blev fremsat.
31/4 blev der afholdt et møde mellem borgmesteren og udvalgsformændene for socialudvalget
og teknisk udvalg, med herberget i Narsaq som emne. Det blev aftalt at udvalgene i fællesskab
udarbejder et beslutningsoplæg.
Skypemøde afholdt med US ambassadør Carla Sands, hvor Sands orienterede nærmere om
indholdet af den US-pakke, der er blevet varslet.
Omkring demonstrationerne i den senere tid: disse varsles ikke forud for demonstrationerne,
hvor kommunen dog møder op, og inviterer til dialog med disse, men demonstranterne har
valgt ikke at benytte sig af dette tilbud; kommunen håber dog at der kan indledes nærmere
dialog.
Temadag g.d., hvor Indenrigsafdelingen afholdt et mini politiker kursus om formiddagen, og
om eftermiddagen et statusmøde med ESANI ved dets direktør Frank Rasmussen.

Beslutning: Taget til efterretning. JP takker for covid-19 indsatsen til alle, der har været involveret, og for den løbende information, herunder instrukser for kommunens ansatte. Ærgerligt
men forståeligt, at borgermøderne er udsat på ubestemt tid grundet forsamlingsforbuddet, og
ærgerligt med udsættelsen af råstofmessen. Spændende med ESANI statusorientering, som
man ser videre frem til i det videre arbejde.
SE omkring naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsens udmelding om at ville drøfte servicekontrakten ved lejlighed, og at hun ser det ønskeligt med inddragelse af flere politikere. Covid19 store indvirkninger og sikkert at den vender tilbage. Økonomiske følgevirkninger og turismebranchen, der er særlig ramt, ligesom påkrævet med en politik i forhold til krydstogt turisme. Carla Sands og de oplysninger om US-pakke med 83 millioner; der er ikke noget håndgribeligt, hvorfor der er en lang række spørgsmål om ex. lufthavn, lufthavnsvej, råstofområdet
m.m.
Borgmester orienterede nærmere om Karl Frederik Danielsens anmeldte besøg, ligesom hun
anså det for naturligt at inddrage flere til mødet, hvilket vil blive meddelt naalakkersuisoq.
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PKT. 3. ØKONOMISK STATUS
Samlet status & regnskab til og med april 2020.
Regnskabsmæssig balance april.2020 for Kommune Kujalleq
Lovgrundlag: I henhold til budget- og regnskabslovens § 41.
Økonomi: Som beskrevet i bilagene.
Direktionens indstilling: At den økonomiske fremlæggelse tages til efterretning.
ØPU 05/2020 Beslutning: Taget til efterretning.
Beslutning: Taget til efterretning.

PKT. 4. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER
Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer april 2020. samt
• top 10 liste af offentlige virksomheder med restanter
• tilgodehavender fra ansatte med månedsløn & timeløn
• tilgodehavender fra folkevalgte
Endvidere skrivelse modtaget svar fra inddrivelsesmyndigheden omkring afskrivning af restancer.
Lovgrundlag: I henhold til budget- og regnskabslovens § 41.
Økonomiske konsekvenser: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilles taget til efterretning.
ØPU 05-2020 Beslutning: Taget til efterretning.
Beslutning: Taget til efterretning. Vedr. selvstyrets restancer skal de respektive departementer
tilskrives, med kopi til finansdepartementet.

PKT. 5. REVISIONSBERETNING NR. 34 FORSLAG TIL BESVARELSE
Beretning nr. 34 samt forslag til besvarelser af beretning.
Løbende revision indtil 31. december 2019 – Delberetning af regnskabsåret 2019
Side 411- 419
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 43
Økonomi: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilling til godkendelse og videresendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
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ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse, idet
Inuit Ataqatigiit dog anser bemærkningerne for værende ikke tilfredsstillende.
Beslutning: Godkendt. Inuit Ataqatigiit ønsker at der fortsat arbejdes for at antallet af revisionsbemærkninger minimeres.

PKT. 6. ÅRSBERETNING / REGNSKAB FOR 2019 / BUDGETRAMME 2021
Regnskabet for 2019, er tidligere godkendt af Økonomiudvalg hvor endelige årsberetning er under
udfærdigelse. Regnskabstallene og normativ 2019 er vedhæftet som bilag.
Lovgrundlag: Budget- og regnskabsloven § 42.
Økonomi: Som beskrevet i bilag 1
Direktionens indstilling: Indstilles til godkendelse og videresendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 7. AFTALE OM ERHVERVSUDVIKLING MELLEM KOMMUNE KUJALLEQ OG
AARHUS KOMMUNE.
I begyndelsen af september udvalgsformanden samt udvalgsmedlem fra oppositionen tog til Aarhus
bl.a. for at deltage ved Food Festivalen og NUKIGA´s seminar. Under rejsen var der møder med
potentielle erhvervsudviklingspartnere, bl.a. Aarhus Kommune, og i den forbindelse var der møde
med Aarhus Kommunens Erhvervsafdeling. Under mødet er der enighed om at der skal indgås en
aftale om erhvervsudvikling mellem Kommune Kujalleq og Aarhus Kommune.
Således Aarhus Kommunens Erhvervsafdeling sendte et udkast til aftalen d. 2. december 2019.
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten.
Økonomi: Se bilag
UEA Beslutning: Udvalget godkendte udkastet til aftalen og anbefaler at udkastet videresendes til
Økonomiudvalget.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt med mindre ændringer, og således at aftalen indgår
som en tillægsaftale til Venskabsby aftalen.
ØPU 05-2020 Beslutning: Godkendt.
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Beslutning: Godkendt.

PKT. 8. BEVILLING FRA ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSINDSATS I BYGDER
OG YDERDISTRIKTER
Den 9. januar 2020 meddelte Departementet for Erhverv, at der på finansloven for 2020 er afsat
midler til erhvervs- og arbejdsmarkedsindsatser i bygder og yderdistrikter. Disse midler fordeles ligeligt mellem de 5 kommuner således, at hver kommune får stillet 1.157.000 kr. til disposition i
2020.
Udmøntning af bevilling fra finanslovskonto 64.01.05 ”Erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats i bygder og yderdistrikter”
Den 31. januar 2020 behandlede og godkendte udvalget et oplæg om anvendelsen af bevillingen fra
finanslovskonto 64.01.05 ”Erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats i bygder og yderdistrikter”, hvor udvalget besluttede at bevilge 800.000 til 1 stk. pontonbro og landgangsbro til Qassiarsuk.
Efterfølgende har Teknisk Forvaltning rettet en henvendelse til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforvaltningen med en forespørgsel om det er muligt at omplacere bevillingen til forankring af landgangs – og pontonbroer i Qassiarsuk, Itilleq og Upernaviarsuk, hvorfor udvalget under sit møde den
25. februar 2020 godkendte at bevillingen på 800.000 kr. anvendes til forankring af landgangs – og
pontonbroer i Qassiarsuk, Itilleq og Upernaviarsuk i stedet for 1 stk. pontonbro og landgangsbro til
Qassiarsuk.
På baggrund heraf skal der foretages flg. ændringer i bevillingerne i konto 38-01:
Konto
37-01-00-35-21 Pontonbroer, Bygder
37-01-00-35-22 Udbygning af fåreholderveje
37-01-00-82-01 Refusion fra Selvstyre

Oprindelig bevilling
0
0
1.178.000

Ny bevilling
800.000
357.000
1.157.000

Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23, stk. 2.
Økonomi: Se tilknyttet bilag.
Direktionens indstilling: Indstilles til godkendelse, da indstillingen er udgiftsneutral for Kommune
Kujalleq.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt. Inuit Ataqatigiit ønsker ført til referatet, at de efterspørger hvorvidt
der er afsat midler til landfæstelse af pontonbroer ved øvrige bygder, idet nye pontonbroer
ligger på land rundt omkring ved bygderne. Erhvervsudvalget og Teknisk udvalg vil samarbejde herom mhp. afklaring af hvorledes arbejdet kan foregå.

PKT. 9. VAGTCENTRALANLÆG QAQORTOQ, NARSAQ OG ALLUITSUP PAA
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Redegørelse vedrørende fortsat udskiftning af brandalarmeringssystemet.
Brandalarmeringssystemerne i byerne Qaqortoq, Narsaq og i bygden Alluitsup Paa trænger til udskiftning. Eksisterende brandalarmeringssystemer er mellem 20 -35 år gamle.
De analoge alarmeringssystemer produceres ikke længere da man er overgået til digitale systemer.
Dette betyder at man ikke længere kan skaffe reservedele.
Det er strengt nødvendigt at udskifte alarmeringssystemerne med nye, da man ikke længere vil
kunne alarmere brandfolkene, hvis det nuværende system går ned.
Prioritering.
Beredskabschefen anbefaler denne prioriteringsliste:
• Qaqortoq
• Narsaq
• Alluitsup Paa
Løsningsforslag: Arbejdet igangsættes i 2020 og nedstående betalingsplan for 2021 og 2022 godkendes.
Lovgrundlag: Styrelseslovens § 25, stk. 1, nr. 1.
Økonomi:
2020:
2021:
2022:

At arbejdet igangsættes i 2020
1. betaling sker januar 2021
2 betaling sker januar 2022

kr. 2.387.196,50
kr. 2.387.196,50

Der er ikke afhentet andre tilbud fra andre leverandører da der ikke er andre alternativer iht. Beredskabschef fra Qeqqata.
UTM Beslutning: Indstilling godkendes. og sendes videre til ØPU og KB med anbefaling
Direktionens indstilling: Indstilling til godkendelse, således at midlerne indarbejdes i budgetårene
2021 og 2022.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse, idet
det dog skal undersøges hvorvidt de gamle systemer fra Narsaq og Qaqortoq kan samles og anvendes i Alluitsup Paa i stedet for nyanskaffelser der, ligesom referater fra beredskabskommissionen
undersøges med henblik på at få fastslået om brandtryk også skal udskiftes.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 10. OMPLACERINGSANSØGNING KULTUR OG FRITID
Forvaltning for kultur, fritid og forebyggelse ansøger om omplaceringer, inden for eget konti.
Fritidsklubben Kaassassuk har i dag færre månedslønnede, imod at der er flere timelønnede end sidste år. Dette betyder; at samlede lønomkostninger er blevet lavere, dog timelønskontoen kommer til
at have merforbrug medmindre man flytter noget fra månedslønskontoen over til timelønskonto.
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Resterende af måneds lønmidler omplaceres til fælles konto for anskaffelse af materiel og inventar.
Dette med henblik på at investere i forskellige hardware som knytter sig til kulturforvaltningens
kommende ny system for forenings- og frivillighedsservice, samt kontoen bruges til anskaffelser af
materialer for at skabe nye aktiviteter.
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23, stk. 2, 3. pkt.
Økonomi: Se bilag
KFU: Godkendt
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 11. ANTI-KORRUPTIONSPOLITIK FOR KOMMUNE KUJALLEQ
Kommune Kujalleq tilstræber åbenhed og gennemsigtighed overfor såvel offentlighed og samarbejdspartnere som internt i organisationen og vil opretholde de højeste standarder for god arbejdsmoral og adfærd. Udøvelse af korruption er begge skadeligt for samfundets interesser. Nærværende
Anti-korruptionspolitik har til formål at beskytte den enkelte medarbejder, borgeren samt det kollektive interesser og det stærke demokrati.
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten
Økonomi: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilles til godkendelse.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse, idet
der i afsnittet omkring Whistleblowerordningen indsættes formulering om at Nuna Advokater skal
forestå undersøgelsen, såfremt der finder indberetning sted omkring borgmesteren, 1. og 2. viceborgmester, kommunaldirektøren, vicedirektøren og HR-chef.
Beslutning: Godkendt. Inuit Ataqatigiit ønsker ført til referat, at såfremt der finder indberetning sted omkring borgmester, viceborgmester, direktør, vicedirektør og HR-chef, så skal advokatfirmaet forestå undersøgelsen.

PKT. 12. NYE AFFALDSREGULERING, ENDELIG GODKENDELSE
Forvaltning for Teknik og Miljø har revideret kommunens affaldsregulativer, herunder Regulativ
for affald fra erhverv og Regulativ for affald fra private husstande, med henblik på at lave tidssvarende krav til affaldssortering og håndtering.

9

Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 03/2020
Regulativerne blev godkendt d. 29. oktober ved UTM 10, hvorefter regulativerne blev sendt i offentlig høring fra den 02. december 2019 til d. 13. januar 2020.
Der er ikke indkommet nogen høringssvar ifm. den offentlige høring.
Forvaltning for Teknik og Miljø har under høringen opdaget, at der er indsneget sig en mindre tastefejl i begge de nye regulativer. I regulativernes særlige del punkt. 1.8 der omhandler afhentning af
dagrenovation, står der:
”MANGLENDE AFHENTNING AF RENOVATION
Ved manglende afhentning af renovation kontaktes Borgerservice eller Forvaltning for Teknik og
Miljø. Borgerservice eller Forvaltning for Teknik og Miljø skal kontaktes snarest efter konstatering
af manglende afhentning, og senest efter 2 hverdage.
I tilfælde hvor affaldet ikke er blevet afhentet rettidigt, og affaldsprocenten ikke har kontaktet Borgerservice eller Forvaltning for Teknik og Miljø inden for 2 hverdage, påhviler det affaldsproducenten selv at bortskaffe affaldet til kommunens affaldsmodtageanlæg inden næste tømmedag. Eventuelle ekstra omkostninger herved afholdes af affaldsproducenten.”
Forvaltningen ønsker at tilrette tidsfristen for at kontakte kommunen ifm. manglende indsamling af
renovation til 1 dag. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en borgers påstand og renovatørens
påstand, så er det væsentligt lettere for den kommunale myndighed at træffe en korrekt afgørelse i
en sag om manglende afhentning af renovation, jo kortere hurtigere forvaltningen kan komme ud og
kontrollere om renovationen er blevet medtaget.
Forvaltning for Teknik og Miljø indstiller over for Udvalget for Teknik og Miljø at:
-

udvalget godkender at tidsfristen for at kontakte kommunen ifm. manglende afhentning af
affald ændres til 1 dag
udvalget godkender Regulativ for affald fra erhverv, Kommune Kujalleq 2020
udvalget godkender Regulativ for affald fra private husstande, Kommune Kujalleq 2020.
udkastene til regulativerne videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
at regulativerne offentliggøres på kommunens hjemmeside

Lovgrundlag:
•
•

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet § 36, stk. 3
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald § 18

Økonomi: Ingen økonomi for kommunen
UTM indstilling: Godkendt og videresendes
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.
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PKT. 13. TILLÆGSBEVILLING TIL PILOTPROJEKT OMHANDLENDE FJERNELSE
AF BYGDEFORBRÆNDINGSOVN
Forvaltning for Teknik og Miljø (FTM) ansøgte i 2019 Selvstyret om tilskud til fjernelse af ovn og
skorsten ved bygdeforbrændingsanlægget i Igaliku, og fik tilsagn herom. Tilsagnet er vedlagt som
bilag 1.
I forbindelse med det kommunale affaldsselskab ESANI er blevet dannet, skal kommunen til at udskibe forbrændingsegnet affald fra alle kommunens bosteder til de nye forbrændingsanlæg, som
etableres i Nuuk og Sisimiut. I den forbindelse ønsker FTM at omdanne det eksisterende bygdeforbrændingsanlæg til et mindre pakkecenter, hvorfra forbrændingsegnet affald kan pakkes og opbevares indtil udskibning, idet bygdeforbrændingsanlægget alligevel ikke benyttes til dets oprindelige
formål, da anlægget har været ude af drift i adskillelige år.
FTM har indhentet tilbud på opgaven hos 60º North Greenland ApS, se bilag 2. Tilbuddet lyder på
241.600 kr. I henhold til tilsagnet om midler fra Selvstyret stilles der krav om en kommunal egenfinansiering på minimum 25 % af projektets omkostninger. Det betyder, at kommunen selv skal betale 60.400 kr. af projektet. For at imødekomme eventuelle uforudsete udgifter søger FTM derfor
Udvalget om en tillægsbevilling på 84.560,00 kr. I de 84.560 kr. indgår kommunen kendte egenfinansiering på de 60.400 kr. (25 %), samt ekstra 24.160 kr. (10 %) til uforudsete udgifter.
Lovgrundlag:
•
•
•

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet § 36, stk. 3
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af
affald § 18
Budget- og regnskabslovens § 23, hvis rokering § 23, stk. 2, 3. pkt., hvis tillægsbevilling mangler angivelse af finansiering, § 23, stk. 3.

Økonomi: 84.560,00 Kr.
UTM indstilling: Godkendes.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 14. ANLÆGSØNSKER TIL FINANSLOV 2021, KOMMUNE KUJALLEQ
UTM og ØPU fik i marts 2020 en orientering omkring selvstyrets nye procedure til indlevering af
anlægsønsker.
Kommunen har i mail af d. 25. 02.2020 modtaget ændring af procedure for indkaldelse af kommunale anlægsønsker, det er fra Finansdepartementet besluttet at stoppe indkaldelserne til anlægsønsker til fremtidige finanslove, herunder FFL2021.
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”Med decentraliseringen af anlægsområdet til de enkelte departementer har vi besluttet at ophøre
med at indkalde anlægsønsker fra Finansdept. Denne indkaldelse giver ikke længere særskilt mening, men den medfører til gengæld et betydeligt og unødvendigt ressourceforbrug i kommunerne.
Der skulle være en orienteringsskrivelse på vej ud herom et sted i systemet.
Det vil herefter være op til de enkelte Departementer at indgå i en dialog prioritering af anlægsmidler på deres områder ud fra de tilgængelige sektorplaner på nationalt og lokalt niveau. Det er nok
primært relevant på det sociale område, hvor der fortsat er afsat anlægsmidler med delt finansiering.
”
FTM fremligger hermed forslag til anlægsønsker som kommunen sender til Selvstyret dept. For finanser som derefter vil sende ønskerne til rette departementer for det videre arbejde og dialog.
Der indstilles:
•
De opstillede anlægsønsker til FFL2021 gennemgås, prioriteres og godkendes
•
Og derefter sendes til UTM, ØPU og kommunalbestyrelsen som orientering
•
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten
Økonomi:
Som beskrevet i sagen og bilag. En del af projektansøgningerne vil kræve kommunal medfinansiering og selvstyrets budgetbeslutning har konsekvens for den kommunale økonomi, som skal indarbejdes i kommende budget og overslagsår.
UTM indstilling: Godkendt
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 15. VEJUDBYGNING OMKRING NARSARSUAQ
Til orientering
I august/september 2019 var en gruppe studerende fra DTU/Center for Arktisk Teknologi på et studieop-hold i Narsarsuaq. I løbet af dette ophold lavede de undersøgelser af vejnettet i og omkring
Narsarsuaq, med henblik på at kunne beskrive vejnettets betydning for områdets udviklingsmuligheder. Der foreligger nu en udførlig rapport over, hvorledes det eksisterende vejnet vil kunne udbygges og skabe værdi for den fremtidige udvikling i forhold til områdets turisme- og erhvervspotentialer.
Faktiske forhold
Rapporten beskriver, hvordan det eksisterende vejnet i området kan forbedres. De eksisterende vejes tilstande er vurderet, ligesom rapporten vurderer omkostningerne ved anlæggelse af nye veje i
en samlet udvidelse af vejnettet.
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Overordnet beskriver rapporten 3 forhold, som er:
1.
Forbedring af eksisterende veje i området (dimensionering, materialevalg samt linieføring)
2.
Forbedring af områdets infrastruktur (anlæggelse af broer over begrænsende elve
og vandløb)
3.
Anlæggelse af ny vejstrækning til gletcheren (opbygning, dimensionering og omkostninger)
Udarbejdelse af rapporten er foregået i samarbejde med de lokale beboere i Narsarsuaq, Qassiarsuk
og de omkringliggende fåreholdersteder med indgående lokalkendskab. Dette samarbejde betyder,
at rapportens indhold fremover vil kunne indgå som et værdifuldt værktøj i kommunens planlægning og strategier for turisme- og erhvervsudvikling i Det Åbne Land (vejforbindelser mellem fåreholdersteder, landbrug, bygder og byer).
Bæredygtighed:
Rapporten understøtter kommunens bæredygtighedspolitik med inddragelse af lokale ressourcer,
såvel menneskelige som materialemæssige.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering:
Rapporten må betragtes som en økonomisk gevinst og vidensdeling for de videre udviklingsperspektiver i dette område
Administrationens vurdering:
Det er forvaltningens vurdering, at rapporten bør indgå i den videre detailplanlægning af kommunens infrastruktur.
Indstilling
Det indstilles derfor at:
•
Den fremsendte rapport tages til efterretning i udvalget og videresendes ØU og
KB til orientering,
•
Rapporten indgår i den videre planlægning af infrastruktur mellem fåreholdersteder, landbrug, bygder og byer i Kommune Kujalleq,
Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration
og § 6, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje
Økonomi: Ingen
UTM indstilling: Godkendes
Direktionens indstilling: Indstilles taget til efterretning.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse, idet
rapporten ligeledes oversendes Selvstyret med henblik på inddragelse i det videre arbejde.
Beslutning: Godkendt. I den grønlandske dagsorden præciseres økonomiudvalgets referat,
idet selvstyret tilsendes rapporten mhp. at de aktivt indgår i det videre arbejde.
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PKT. 16. ENDELIG GODKENDELSE AF NY VEDTÆGT FOR HUNDE- OG KATTEHOLD
Forvaltning for Teknik og Miljø (FTM) har udarbejdet en ny vedtægt for hunde- og kattehold.
Vedtægten blev godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø (UTM) d. 29. november 2019.
Vedtægten har været i offentlig høring fra d. 11. september 2019 til d. 23. oktober 2019. Dernæst
blev vedtægten sendt i ekstra specifik høring hos fåreholderne fra d. 12. december 2019 til d. 23.
januar 2020.
Udkastet til vedtægten blev forelagt Økonomiudvalget ØPU (02/2020) og Kommunalbestyrelsen
(KB) d. 19-02-2020.
Direktionen havde følgende bemærkninger til vedtægten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ØPU indstiller at kirurgisk sterilisation skal anvendes, når dette er muligt, idet der
kan snydes med medicinsk sterilisation
Udefrakommende hunde skal holdes i snor i fåreholderstederne.
Kirugisk sterileret hunde og katte - rettes i § 9- ved salg af arvlet hunde og katte er
det ejeren af disse som skal stå for udgiften af kirugisk sterilation
Den grønlandske version mangler § 9 stk 2 omkring hanhunde og hankatte. - rettes
Alle han/hun hunde og katte skal være steriliseret.
Inden kommende kommunalbestyrelsesmøde skal vedtægten præciseres og være
mere tydelig i regelsættet.
Stine Egede og Naja Lund ønsker ført til referat, at for at fåreholderne skal kunne
udnytte hundens evner, skal de ikke tvinges til sterilisering. Denne problemstilling
skal være løst i vedtægten.

Ad. pkt. 1:
FTM har indskrevet i § 9 stk. 1 og 2 at kirurgisk sterilisation eller kastrering skal anvendes, når
dette er muligt, og at hvis der er usikkerhed omkring, hvorvidt det er muligt at steriliserer eller kastrere en hund eller kat kirurgisk, så er det kommunalbestyrelsen der træffer afgørelse i sagen.
FTM anbefaler dog, at denne bestemmelse ikke effektueres, idet det vil være meget vanskeligt for
kommunens ansatte at afgøre, hvornår det er muligt. Bestemmelsen vil betyde, at hver eneste gang
en hund registreres, så skal FTM tage stilling til, hvorvidt det er muligt for ejeren at neutralisere
hunden kirurgisk. Forvaltning har forespurgt ØPU hvilke kriterier, der skal lægges til grund for en
sådan afgørelse, men har ikke fået svar herpå.
Kirurgisk sterilisation er muligt i Nuuk og Danmark i og med at der er etableret egentlige dyrlægeklinikker, men det er kun muligt i Kommune Kujalleq i det omfang, at den dyrlæge der er ansat af
veterinærmyndighederne, også har lyst til at drive en privat dyrlægeklink som bibeskæftigelse ved
siden af sit egentlige arbejde. Der gøres opmærksom på, at den tidligere dyrlæge, Lajos Zoltan
Muzs, som var ansat i Qaqortoq af veterinærmyndighederne, han udelukkende varetog kirurgisk kastrering af hanhunde og hankatte, da dette indgreb er langt mere simpelt end kirurgisk sterilisering
af hunhunde og hunkatte. Den nuværende dyrlæge Inge Ottosen, foretager både kirurgisk kastration
og sterilisering, men Inge Ottosen er langtidssygemeldt, og har været fraværende i 2 måneder nu,
hvis ikke mere. Bestemmelsen bibringer derfor usikkerhed omkring, i hvilke tilfælde der skal stilles
forstærket krav til at en hund så afgjort skal neutraliseres kirurgisk.
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Vedtages bestemmelsen kan der desuden argumenteres for, at kommunen forskelsbehandler sine
borgere, idet kommunen gør det væsentligt dyrere for en borger at have hund i en bygd eller i
Narsaq og Nanortalik, end det er tilfældet for borgere i Qaqortoq, hvis der er en dyrlæge i Qaqortoq,
som neutraliserer både han- og hunhunde kirurgisk. Argumentationen gør sig desuden gældende,
hvis en dyrlæge i Qaqortoq på et tidspunkt igen kun vælger at ville neutralisere hanhunde og hankatte kirurgisk, og ikke hunhunde og hunkatte. Dermed tildeles alle indbyggere, der ønsker hundyr,
en væsentlig merudgift, i forhold til ejerne af hanhunde.
Fordi der er så stor en forskel på selve indgrebet, når en hanhund skal neutraliseres kirurgisk i forhold til en hunhund, så er der også en væsentlig prisforskel på indgrebene. Som det fremgår af bilag
1, som er en prisliste fra Donnas Dyreklinik i Nuuk, så koster kastrering af en hanhund 1.800 kr. og
en hankat 800 kr., mens sterilisering af en hunhund koster 3.975 kr. og en hunkat 1.800 kr. P-sprøjter til hunde koster 290 kr. og 50 kr. pr. ekstra kg udover de første 15 kg.
Det er uklart, om FTM skal indhente oplysninger om en borgers økonomi for at kunne afgøre, om
det er muligt for borgeren at neutralisere hunden eller katten kirurgisk.
Ad. pkt. 2:
I henhold til § 9 i Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold gælder det i stk. 1, at hunde over 6 måneder skal holdes lænkede i kæde, indespærrede, indelukkede i løbegård eller føres i line. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 er fårehunde og tjenestehunde under kommando, hunde, der udenfor byområder benyttes til jagt eller fritidsaktiviteter, og
som er under kommando, samt hunde udsat på godkendte hundeøer.
Kommunen må ikke lovgive i modstrid med gældende lovgivning, og kan derfor ikke indskrive i
vedtægten, at hunde skal føres i snor udenfor by- og bygdezoner. FTM anbefaler at fåreholderne opstiller skilte der angiver, at de ønsker hunde skal føres i snor, i de områder hvor løse hunde udgør et
problem.
Ad. pkt. 3:
a) Den grønlandske version af vedtægten er tilrettet, således at den stemmer overens med den danske version.
b) Vedr. bestemmelser om dækning af udgifter for sterilisering ved salg en avlet hund har FTM følgende kommentar:
Ifm. at en borger opnår tilladelse til opdræt af hunde, stilles det ikke som betingelse i vedtægten, at
de opdrættede hunde kun må afhændes ved salg. Borgeren har således ret til at afhænde hundene
uden at opnå en økonomisk gevinst derved. Idet vedtægten allerede stiller krav om, at alle hunde
skal neutraliseres kirurgisk eller medicinsk, og idet alle hundeejere er underlagt disse bestemmelser
så snart vedtægten træder i kraft, anser FTM det ikke som rimeligt, at kommunen samtidig indsætter
krav om, hvem der skal afholde disse udgifter. Det vil desuden pålægge forvaltningen en masse ekstra kontrolarbejde, idet forvaltningen så ikke kun skal sikre, at hundene er steriliserede, men samtidigt også skal efterkontrollere, hvem der har afholdt udgifterne til en kirurgisk eller medicinsk neutralisering.
Ad. pkt. 4:
Er rettet

15

Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 03/2020
Ad. pkt. 5:
Ønsket i pkt. 4 har hele tiden været formuleret i vedtægten.
Ad. pkt. 6:
FTM er usikker på, hvad der menes med dette punkt.
Ad. pkt. 7:
Vedtægten er ændret således, at der er tilføjet en § 10, hvor der står følgende:
§ 10. Tjenestehunde er undtaget fra bestemmelserne i 9 stk. 1 og 2.
Stk. 2. Ved tjenestehunde forstås hunde, som er trænet til specialopgaver og som bruges som støtte
til personer med handicap eller anden funktionsnedsættelse eller i anden erhvervs- og arbejdssammenhæng. Hvis der er usikkerhed omkring, hvorvidt en hund er en tjenestehund, er det kommunalbestyrelsen der træffer afgørelse i sagen.
Indstilling
Forvaltning for Teknik og Miljø indstiller over for Udvalget for Teknik og Miljø:
-

At udvalget godkender vedtægt for hunde- og kattehold, Kommune Kujalleq 2019 uden bestemmelsen om at kirurgisk sterilisation skal anvendes, når dette er muligt.
At vedtægten sendes til offentliggørelse hos Grønlands Selvstyre og på Kommune Kujalleqs
hjemmeside

Lovgrundlag:
-

Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold med senere ændringer. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 19. juni 2003 om kommunale
hunde- og kattevedtægter

Økonomi: Ingen
UTM indstilling:
Udvalget fastholder kirurgisk sterilisation.
ved §10 skal der vedlægges en liste over eksempler over disse type tjeneste hunde.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt mhp. ny offentlig høring, idet der er foretaget væsentlige ændringer ift. det oprindelige.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse af at
der foretages ny offentlig høring.
Beslutning: Godkendt. Inuit Ataqatigiit ønsker ført til referat, at deres ønske om at der skal
foretages ændringer, er blevet taget til følge.

PKT. 17. GENBEHANDLING, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 18, NY KIRKEGÅRD I
NARSAQ
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På UTM´s møde 04/2020 blev ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 for Ny kirkegård i Narsaq behandlet”. Planen indeholdt et område i Narsaq ved Nuugarmiunut, som af de to sidste Menighedsråd
er besluttet indarbejdet i Kommuneplanen for Kommune Kujalleq. Dette delområde har således i
Kommuneplanen i de sidste 10-15 år været udlagt til kirkegårdsformål, hvorfor Kommuneplantillægget er udarbejdet for netop dette delområde.
Af udvalgets beslutning fremgår det dog, at dette område afvises kirkegårdsformål, da man i stedet
ønsker et område ved Brandstationen undersøgt til formålet i stedet. Forvaltningen har derfor undersøgt muligheden for at inddrage dette område i stedet.
Faktiske forhold
Teknisk Forvaltning i Narsaq har været inddraget i denne undersøgelse og kan dokumentere, at det
ønskede område ved Brandstationen ikke er egnet til kirkegårdsformål, idet området er meget vådt
og allerede i dag bliver drænet med grøfter. Området kan ses på Bilag 2, som er et kort over dette
fugtige og drænede område.
Bæredygtighed:
Det anses ikke for bæredygtigt at anlægge en kirkegård i et sumpet område som konstant skal drænes.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Området ved Nuugarmiunut har længe været tiltænkt en ny kirkegård og har således lejlighedsvist
og siden 2016 været påfyldt overskydende jord fra byens øvrige aktiviteter. Der er derfor allerede
brugt økonomi og ressourcer på at klargøre området til ibrugtagning som ny kirkegård. Der skal
fortsat påfyldes en del jord før en ibrugtagning kan finde sted og der skal bygges et hegn eller stendige. Hvis man vælger at udvikle et helt andet område, vil det hidtidige arbejde være at betragte
som spild af både økonomi og ressourcer.
Administrationens vurdering
Som det fremgår af Bilag 2, er det alternative område, som blev foreslået på UTM 04/2020, ikke
egnet til kirkegårdsbrug. Sammenholdt med de allerede foretagne forberedelser og anlæggelse til ny
kirkegård ved Nuugaarmiunut vurderes den hidtidige placering som den mest velegnede, både i forhold til økonomi, hidtidigt ressourceforbrug og hermed også bæredygtighed.
Indstilling
Det indstilles derfor, at:
-

Udvalget godkender den først foreslåede placering af ny kirkegård på arealerne ved Nuugarmiunut,
Udvalget dermed godkender ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 for Ny kirkegård i
Narsaq” og
Udvalget videresender ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 for ny kirkegård i Narsaq” til
ØU og KB til godkendelse og efterfølgende udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration
og § 16 i inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og
kirkegårde
Økonomi: Ingen
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UTM indstilling: Udvalget godkender den først foreslåede placering af ny kirkegård på arealerne
ved Nuugarmiunut og videresender ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 for ny kirkegård i
Narsaq” til ØU og KB til godkendelse og efterfølgende udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 18. PLANSTRATEGI KOMMUNE KUJALLEQ 2019 - 2023
Planloven foreskriver, at der udarbejdes en Planstrategi hvert 4. år, altså i hver af en Kommunalbestyrelses valgperiode. I Kommune Kujalleq blev Kommunalbestyrelsens Planstrategi udarbejdet i
sommeren og efteråret 2019. Udarbejdelsen foregik i et tæt samarbejde mellem alle kommunens
forvaltninger og i samtlige fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Planstrategien
blev endelig vedtaget i Kommunalbestyrelsen på dennes møde den 19. februar 2020.
Faktiske forhold
Grundlaget for samarbejdet om udarbejdelsen af Planstrategien har været Koalitionsaftalen, indgået
af Kommunalbestyrelsen ved dennes konstitution i foråret 2017 og den løbende udvikling af strategier og mål, som finder sted i de enkelte forvaltninger. Kommunalbestyrelsens mål og strategier er
yderligere blevet samarbejdet og koordineret med de mål, strategier og udviklingstiltag, der er sat
for erhvervs- og turisme-udvikling samt udvikling af de øvrige forvaltningsområder i administrationen, i Innovation South Greenland og i UNESCO og KUJATAA´s ansvarsområder.
Bæredygtighed:
”Planstrategi 2019-2023” er opbygget med det overordnede mål, at kommunens udvikling skal vendes til en positiv udvikling på et bæredygtigt grundlag.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Samarbejdet om frembringelsen af den nye Planstrategi 2019-2023 har mest haft ressourcemæssige
konsekvenser i form af mødeaktiviteter imellem de enkelte forvaltninger, fagudvalg og inddragelse
af bygdeborgerne på borgermøderne i bygderne hen over sommeren 2019. Der har været økonomiske konsekvenser i forbindelse med den fysiske trykning af den endeligt vedtagne Planstrategi, som
nu skal husstandsomdeles til samtlige kommunens husstande i byer, bygder, fåreholdersteder og
landbrug.
I tidligere sagsfremstillinger fremgår en estimering på Kr. 200.000,- til denne trykning. Forvaltningen indhentede først et tilbud hos et trykkeri i Danmark, som vi tidligere har brugt. Tilbuddet lød på
Kr. 139.000,-. For at understøtte strategien om bæredygtighed, blev der endvidere indhentet et tilbud hos det lokale firma i Narsaq ”Illu Design” og resultatet er nu, at opsætning og trykning af
”Planstrategi 2019-2023” kun har kostet ca. Kr. 40.000,- altså en besparelse på Kr. 100.000,- i forhold til det først indhentede tilbud i Danmark.
Administrationens vurdering
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Det har været en meget konstruktiv, værdifuld og samskabende proces at udarbejde Planstrategien
på tværs af og i værdifuld dialog med alle kommunens forvaltninger og fagudvalg, som vil komme
alle til gode i det fremtidige udviklingsarbejde. Planstrategien er vort fælles værktøj i det daglige
arbejde med mål og tiltag og den retning, udviklingen skal arbejdes hen i mod. Planstrategien skal
være Kommune Kujalleq´s håndbog eller ´bibel´ i det daglige arbejde fremad for både politikere,
administration og borgere.
Planstrategien skulle være ankommet med RAL den 16. april 2020, men leveringen er desværre blevet udsat til den 26. april 2020. Så snart den er modtaget i administrationen, vil den blive distribueret til samtlige kommunens husstande og bosteder.
I modsætning til øvrige planer, skal en Planstrategi ikke udsendes i offentlig høring. En Planstrategi
er ikke en konkret, fysisk plan, som andre planer, men derimod Kommunalbestyrelsens vedtagne og
vejledende mål og strategier for den retning, kommunens udvikling skal tage.
Indstilling
Det indstilles derfor:
- At Udvalget tager Planstrategi 2019-2023 til efterretning som en samlet og endelig version
af de aktuelle politikker, mål og strategier for kommunens fremtidige udvikling,
- At Udvalget videresender ”Planstrategi 2019-2023” til ØU og KB til tilsvarende orientering
og efterretning.
Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
Økonomi: Ingen
UTM-indstilling: Taget til efterretning og sendes med anbefaling til ØPU og KB
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.
PKT. 19. UDLICITERING AF BUSDRIFT I QAQORTOQ
Efter Udvalgets godkendelse, i deres møde UTM 02 - 30. januar 2020, om igangsætning for udlicitering af busdriften, vil Forvaltningen nu offentliggøre udbudsbrevet.
Udbuddet sendes lokalt i Qaqortoq og gælder kun i Qaqortoq by.
Indstilling
Forvaltning for Teknik og Miljø indstiller over for Udvalg for Teknik og Miljø:
•
•
•
•

At godkende udbudsbrevet og udbudsmaterialet for udlicitering af busdriften.
At godkende udbudsbrevet offentliggøres.
At godkende videresalg af bus.
At sagen sendes med anbefaling til ØPU og KB

Løsningsforslag – faglig vurdering
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Forvaltning for Teknik & Miljø vurderer at videresalg af bus vil være mest optimalt for kommunen
og licitationstageren. Derfor foreslås at bussen sælges til fuld købspris som kommunen har betalt på
956.000 kr. Dette betales som éngangsbeløb. Reservebussen beholdes af kommunen. Dette kan
fremover benyttes af kommunale institutioner f.eks. ved udflugter fra børnehave eller skole.
Der henvises til koalitionsaftalen om privatisering og/eller udlicitering af kommunale driftsområder.
Koalitionsaftale, valgperiode 2017-2021 Kommune Kujalleq.
Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt.
Økonomi: Som beskrevet foroven.
UTM-indstilling: Godkendt
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 20. BUDGETOMPLACERING TIL FÆRDIGGØRELSE AF KONGEBRO TIL QASSIARSUK, ITILLEQ OG UPERNARVIARSUK
Der er stort behov for ”kongebroer” som den i Qaqortoq, i Qassiarsuk, Itilleq og Upernarviarsuk
pga. vejrforhold og is forhold. Og ikke mindst den store brug af disse fra turistaktører mv.
World Heritage Kujataa, har i 2019 indkøbt materialer til udførelse af 3 kongebroer.
Der er aftalt at FTM udføre en underhånds budrunde for at lave disse tre, samt forbedringer af
landsfast.
FTM står ligeledes for projektering og udbud af landsfast i Qassiarsuk og Itilleq. Aftalen er at
World Heritage Kujataa sammen med Upernarviarsuk selv står for landfast mv i Upernarviarsuk.
Erhvervsudvalget har bevilliget kr. 800.000 til projektet. Disse bruges til projektering udbud og finansiering af landsfast.
Da der ikke var indkøbt flydere til projektet fra starten skal der nu findes finansiering hertil.
Omkostninger til 30 stk flyderør er på kr. 290.000.
Fordeling:
Erhvervsafdelingen vil bevilge kr. 119.000
FTM vil ansøge om budgetomplacering fra Asfaltkonto til kr. 100.000 til projektet.
World Heritage Kujataa vil bevilge kr. 71.000
Indstilling
Forvaltning for Teknik og Miljø indstiller over for Udvalget for Teknik og Miljø at:
- udvalget godkender omplaceringen fra asfaltkonto 20-01-00-12-00 på kr. 100.000 til en ny oprettet konto til kongebro på konto 7.
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- at beslutningen fremsendes med anbefaling til ØPU og KB.
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten og budget-og regnskabslovens § 23, stk. 2, 3. pkt.
Økonomi: Økonomi som beskrevet i sagen.
UTM-indstilling: Indstillingerne godkendes.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 21. BUDGETOMPLACERING TIL HUNDEINSPEKTØRSTILLINGEN
KB besluttede ved møde d. 19. februar at der skal fastansættes en hundeinspektør fra 1. juni 2020
og at dette skal financiers via FTM´s egen driftskonto.
På konto 20 00 00 01 10-17 er der for budget 2020 indarbejdet midler til miljømedarbejder på kr.
450.000 som endnu ikke er besat.
Der ansøges derfor om en omplacering fra denne stilling på et ½ års løn til konto 22 02 20 01 10-01
-Hundeinspektør stillingen.
Indstilling
Forvaltning for Teknik og Miljø indstiller over for Udvalget for Teknik og Miljø at:
-

Udvalget godkender omplaceringen fra konto 20 00 00 01 10-17 på kr. 225.000 til konto 22
02 20 01 10-01-hundeinspektør stillingen

Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23, stk. 2, 3. pkt.
Økonomi: Økonomi som beskrevet i sagen.
UTM-indstilling: At beslutningen fremsendes til orientering i ØPU.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt. Monica Dorph var ikke tilstede under punktets behandling grundet
andet ærinde.

PKT. 22. B-245/1, KOMMUNALBOLIG I AAPPILATTOQ
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Resume: Forvaltningen har fået henvendelse fra INI om at kommunens bolig B-245 i Aappilattoq er
i en meget ringe stand og bør tages ud af boligpuljen.
INI oplyser om boligen:
Aappilattoq B-245 -001,
GL-3922 Nanortalik,
Bygning 21-109-245,
Enfamiliehuse 1-rums, Almindelig
Der er ingen vand og kloak. Det er et simpelt forfaldet hus med strøm. Huset er 27,30 m2.
Lovgrundlag:
- Kommunalfuldmagten
- Desuden Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af bolig.
Økonomi:
UTM-indstilling: Indstilling godkendes.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om at boligen tages ud
af boligpuljen.
Beslutning: Godkendt. Monica Dorph var ikke tilstede under punktets behandling grundet
andet ærinde. Inuit Ataqatigiit ønsker ført til referat, at det skal afklares hvorvidt huset kan
beboes, herunder om det er sundhedsforvarligt.

PKT. 23. PERSONALEBOLIGER TUIA B-1623/1624 I QAQORTOQ – OPDATERET
På kommunalbestyrelsesmødet d. 19. februar 2020 blev det besluttet, at afsætte 400.000 kr. til at
skimmelsanere loft og kælder i personaleboligen B-1623 (blå) på Tuia, samt at undersøge renoveringsbehovet for personaleboligen B-1624 (gul), som forventedes at være meget omfattende.
(Se baggrund for de to huse i sagsfremstillingen fra d. 19. februar 2020.)
B-1623
I slutningen af februar opstod imidlertid en omfattende vandskade i det blå hus B-1623, da oliefyret
løb tør for olie, og huset var midlertidigt ubeboet grundet skimmelmistanken. Skaden kan ikke dækkes af forsikringsselskabet.
Forvaltningen for Teknik og Miljø har i marts måned indhentet tilbud på genopretning efter vandskaden. Det laveste bud er på 630.000 kr.
Samlet vil det dermed nu koste kommunen over 1 million kr. at gøre personaleboligen beboelig
igen.
Da der tidligere er vist interesse fra borgere om at købe huset, og trods huset nu er faldet en del i
værdi pga. vandskaden, foreslår FTM alligevel at forfølge et salg af huset.
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B-1624
Undersøgelsen af renoveringsbehovet for B-1624 er grundet travlhed hos byens eneste rådgiver for
skimmelsvamp ikke blevet undersøgt endnu. Eftersom husets beliggenhed er kritisk ift. sneskred og
årlige oversvømmelser af fundamentet, foreslår FTM nu at droppe undersøgelsen af renoveringsbehovet, men at sanere huset i stedet for. Erhvervslivet kunne imidlertid godt være interesserede i at
genbruge dele af huset, hvorfor FTM foreslår salg til højestbydende med krav om sanering/flytning
af huset.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering:
2020:

Intern sagsbehandlingstid
Salgsværdi, men ”tab” af 2 personaleboliger i boligpuljen

2021:

Ingen

Indstilling:
Forvaltningen for Teknik og Miljø indstiller over for Udvalg for Teknik og Miljø:
-

At B-1623 tages ud af Kommune Kujalleqs boligpulje og sælges som beset.

-

At B-1624 tages ud af Kommune Kujalleqs boligpulje og sælges som beset, med krav om
sanering/flytning af huset og reetablering af terrænet.

-

At sagen videresendes med anbefaling til ØPU og KB.

Lovgrundlag:
- § 3, stk. 1, nr. 2, i Lejeloven – landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger
- Kommunalfuldmagt
Økonomi: Ingen.
UTM-indstilling: Indstillinger godkendes
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt. Monica Dorph var ikke tilstede under punktets behandling grundet
andet ærinde.

PKT. 24. ORIENTERINGSPUNKT OM PPV AF KOMMUNE KUJALLEQS ERHVERVSEJENDOMME
Kommune Kujalleq har i perioden 2018-2020 fået udarbejdet 151 tilstandsregistreringer af kommunens erhvervsejendomme.
Tilstandsregistreringerne oplister, hvilke vedligeholdelsesarbejder samt omkostninger hertil, der
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skal foretages på alle bygningerne. Det indebære både kritiske arbejder der skal udbedres hurtigst
muligt, samt periodisk vedligehold der bør foretages inden for de kommende 10 år.
De samlede omkostninger over en 10-årig periode er på 158 mio. kr. heraf er de 26 mio. kr. vurderet
som kritiske arbejder, der skal foretages inden for de første par år.

Forvaltning
Skole- Daginstitution og Innovationsforvaltningen
Socialforvaltningen
Erhverv- og arbejdsmarkedsforvaltningen
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Teknik og Miljøforvaltningen
Administration*

Udgifter over 10 år

Herunder kritiske arbejder, der udføres
indenfor 2 år

51 mio. kr.

8 mio. kr.

23 mio. kr.
23 mio. kr.
28 mio. kr.
19 mio. kr.
14 mio. kr.
158 mio. kr.

2 mio. kr.
4 mio. kr.
5 mio. kr.
5 mio. kr.
2 mio. kr.
26 mio. kr.

*Rådhuset B-900 er ikke inkluderet i tilstandsregistreringen.
I budgettet for 2020 er der samlet set reserveret knap 13 mio. kr. til Reparation og Vedligehold af
kommunens erhvervsejendomme.
Indstilling:
Forvaltningen for Teknik og Miljø indstiller over for Udvalg for Teknik og Miljø:
•
•
•
•

At udvalget tager punktet til orientering
At forvaltningen behandler alle tilstandsregistreringerne, og udarbejder en deltaljeret PPVplan for hver enkel bygning.
At omkostningerne indarbejdes i budget 2021 og overslagsår for reparation og vedligehold
At punktet sendes til ØPU og KB.

Løsningsforslag:
Faglig vurdering
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering:
År
2020 2021 2022
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Udgift: 0
26.400 26.400 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200

Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten
Økonomi: Ingen.
UTM-indstilling: Alle indstillinger godkendes. Der skal også beskrives hvorledes det fremadrettet
skal administreres og udføres.
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Direktionens indstilling: Det indstilles at de fornødne budgetmidler forsøges indarbejdet i budgettet
for 2021 og overslagsårene.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt. Monica Dorph var ikke tilstede under punktets behandling grundet
andet ærinde.

PKT. 25. UEA OG UTM 30.APRIL 2020 – DEN VIDERE PROCES FOR KONCESSION
TIL ISBJØRNESAFARI
Kommune Kujalleq modtog i januar 2020 en skriftlig koncessionsansøgning fra South Greenland
Adventure (SGA) om koncession til unikke turoperationer for isbjørnesafari turisme i det sydøstligste Grønland. Aktiviteterne udgør udelukkende iagttagelser af mulige isbjørne på land fra fartøjer på
vand.
Ansøger har i oktober 2019 fremlagt dette projektet over for Kommune Kujalleq på møde med administration og Erhvervsudvalget. Projektbeskrivelsen dannede grundlag for udarbejdelse af et
plangrundlag herfor med ”Kommuneplantillæg nr. 10 for Koncessionsområde til isbjørnesafari ved
Qulleq, Østkysten”. Plangrundlaget blev godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse den 19. februar 2020. Kommuneplantillægget samt koncessionsansøgningen blev herefter fremsendt til Erhvervsdirektoratet til videre behandling og godkendelse.
Faktiske forhold
Erhvervsdepartementet har nu reageret på det fremsendte plangrundlag for koncession til isbjørnesafari.
Departementet oplyser, at der er 2 mindre forhold, som skal opklares, før de kan gå videre med udarbejdelse af en invitationsskrivelse og indkaldelse af ansøgninger til koncession, som Loven om
Turismekoncessioner foreskriver.
De 2 forhold, som skal afklares er:
1- Departementet beder om lov til at få mulighed for, sammen med andre relevante myndigheder, at
undersøge, om isbjørnesafari lever op til alle lovkrav vedrørende beskyttelse af dyreliv, miljø m.v.
Dette er en nødvendighed for at udbyde aktiviteten til koncession. Derfor beder de om kommunens
forståelse for, at disse parter inddrages og derved kan forlænge sagsbehandlingen.
2- Departementet bemærker, at: ”Det udarbejdede kommuneplantillæg skal nu danne baggrund for
udarbejdelsen af en invitationsskrivelse, som kommunen vil få indsigt i og indflydelse på før offentliggørelsen. Derved sikres, at planen repræsenterer de ønsker, som kommunen fremfører i Kommuneplantillæg nr. 10”.
Noter til 1: Da vi ønsker at fremme processen, har administrationen givet Erhvervsdepartementet
accept til at inddrage relevante myndigheder til den ønskede vurdering.
Noter til 2: Kommuneplantillægget er ikke sendt i offentlig høring, som andre kommuneplantillæg
bliver og dette godkender Erhvervsdepartementet”. Til gengæld skal tillægget danne grundlag for
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udbudsskrivelsen, som beskrives nedenfor. Med udarbejdelsen af kommuneplantillægget så tidligt i
processen, har vi fremskyndet processen så meget, som det er muligt.
Den videre proces er:
- At denne sagsfremstilling, som er fælles for Erhvervsudvalget og Teknisk Udvalg, behandles på disse udvalgs respektive møder den 30. april 2020.
- Uumiddelbart efter den 30. april vil kommunen (begge forvaltninger) kunne fortsætte samarbejdet med Erhvervsdepartementet om klargøring af den udbudsskrivelse, som skal offentliggøres for potentielle koncessionsansøgere. Vor del af denne klargøring vil bestå i at sikre
indarbejdelse af Kommunalbestyrelsens strategi for prioritering af initiativer, som fremmer
udviklingen af lokale arbejdspladser og styrker den loka-le beskæftigelse. Kommuneplantillæggets indhold vil ligeledes skulle indarbejdes i ansøgningskriterierne.
- Der skal nedsættes et bedømmelsesudvalg, bestående af repræsentanter for Erhvervsdepartementet og repræsentanter fra Kommune Kujalleq´s involverede forvaltninger.
- Naalakkersuisut skal godkende Departementets og Kommune Kujalleq´s fælles udbudsskrivelse, inden den udsendes offentligt.
- Selve udbudsrunden skal vare mindst 45 dage.
- Efter udbudsperiodens udløb skal de indkomne ansøgninger gennemgås og voteres af Bedømmelsesudvalget. Departementet oplyser, at dette trin ikke forventes at være meget tidskrævende, idet der kun er udlagt 1 samlet område, hvorfor der også kun vil kunne gives 1
koncession til denne turismeaktivitet.
Bæredygtighed:
Kommuneplantillæg nr. 10 for Koncession til isbjørnesafari er i fuld overensstemmelse med Kommune Kujalleq´s bæredygtighedspolitik.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
En fremtidig koncession til isbjørnesafari vil ikke medføre økonomiske eller ressourcemæssige omkostninger for kommunen. Der vil være et beskedent, personalemæssigt ressourceforbrug i forbindelse med deltagelse i Bedømmelsesudvalgets videokonferencer om udvælgelse af den fremtidige
koncessionshaver.
Administrationens vurdering
Begge forvaltninger vurderer, at der er grundlag for at tro på, at den ansøgte koncession vil kunne
gennemføres og godkendes i samarbejde med Erhvervsdirektoratet efter kommunens ønsker og betingelser. Det er således kun er et spørgsmål om tid, før godkendelsesprocessen er gennemført. Det
er os selv (Kommune Kujalleq), som kan stille krav til en lokal forankring af denne koncession. Ingen ønsker, at denne koncession skal tilfalde en turistudbyder, som kommer ´udefra´, (altså nogen,
som ikke bor i kommunen eller nogen fra udlandet). Dette gælder også Erhvervsdepartementet. Det
er netop én af Kommunalbestyrelsens væsentligste strategier og mål, at lokale virksomheder og
iværksættere skal styrkes og at initiativer, som fremmer udviklingen af lokale arbejdspladser og
styrker den lokale beskæftigelse, skal prioriteres højt.
Indstilling
Efter ovenstående vurdering indstilles det derfor:
1. at de hidtidige repræsentanter for begge forvaltninger fortsætter samarbejdet med Erhvervsdirektoratet om udarbejdelse af udbudsmateriale til ansøgning om koncession til isbjørnesafari i Kommune Kujalleq,
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2. at begge udvalgsformænd, om muligt, også indgår i Bedømmelsesudvalget som en del af repræsentanterne for Kommune Kujalleq,
Lovgrundlag:
-Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration,
-Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder,
-Naturbeskyttelsesloven, Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse,
-Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 14. september 2018 om fangst og beskyttelse af isbjørne,
-Inatsisartutlov nr. 15 af 8. juni 2017 om beskyttelse af havmiljøet,
-Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs Forvaltningsplan for Isbjørn af august 2018,
-Selvstyrets bekendtgørelse nr. 30 af 28. december 2016 om beskyttelse og fangst af fugle,
-Fuglebekendtgørelsen af 21. januar 2004
-Kommuneplantillæg nr. 10 for Koncession til Isbjørnesafari ved Qulleq, Østgrønland
Økonomi: Ingen.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt. Monica Dorph var ikke tilstede under punktets behandling grundet
andet ærinde.

PKT. 26. INNOVATION SOUTH GREENLAND
I servicekontrakten mellem Kommune Kujalleq og Innovation South Greenland er flg. fastsat i § 4:
”§ 4 Handlingsplan, målepunkter og rapportering
4.2
ISG skal i tilknytning til budgettet udarbejde en handlingsplan med målepunkter for
årets indsatser, der indeholder flg.:
•
•
•
•
•

Beretning om af antallet virksomheder, som har modtaget rådgivning eller andet
støtte fra ISG.
Driftsstatus af virksomhederne der har modtaget rådgivning eller andet støtte fra
ISG.
Effekten af ydet rådgivning i form af en årlig evaluering.
Vurdering af hvad, der med de konkrete tiltag og aktiviteter, beskrevet i den godkendte handlingsplan, ønskes at være opnået ved årets afslutning.
Opgørelse over den samlede likvide beholdning i ISG
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ISG fremsender en handlingsplan med målpunkter for indsatserne i resten af 2020 senest 1. marts
2020.”
Indstilling: Det indstilles at Innovation South Greenlands statusnotat i 1. kvartal 2020 danner grundlaget for indfrielsen af § 4 i servicekontrakten, hvorfor notatets handlingsplaner, målepunkter skal
være grundlaget for årlige rapportering i 2020. Hvis udvalget måtte godkende dette, indstilles det at
Innovation South Greenlands statusnotat i 1. kvartal 2020 forelægges for kommunalbestyrelsen for
at opnå en godkendelse heraf- undtagen de konkrete projekter.
Udvalgets beslutning: Udvalget godkendte indstillingen.
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten
Økonomi: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt. Monica Dorph var ikke tilstede under punktets behandling grundet
andet ærinde.

PKT. 27. ARCTIC CULTURE CENTRE
Kommuneplantillægget blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. februar 2020 og har siden
været udsendt i 8 ugers offentlig høring fra 13. marts til 8. maj 2020. Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar fra: Departementet for Sundhed, Forsvarets Ejendomsstyrelse, Afdelingen for
Landsplanlægning, Nukissiorfiit, Kommuneqarfik Sermersooq, Råstofstyrelsen og Grønlands Nationalmuseum. De 6 førstnævnte høringssvar giver udtryk for, at det fremsendte materiale ikke giver
anledning til indsigelser eller ændringsforslag.
Grønlands Nationalmuseum har derimod noteret, at der i ældre optegnelser i deres arkiv fra 1938 er
registreret ruiner, hvis eksistens i området dog er meget usikker. Derfor ønsker museet at foretage en
besigtigelse af området, inden dette kan tages i brug.
Faktiske forhold:
Området er i dag ubebygget og der arbejdes aktuelt på, at Nationalmuseet kan besigtige området.
Desuden indarbejdes vandrestien til Igaliku i området, så dens nuværende beliggenhed og rute fremover bevares.
Bæredygtighed:
Ingen bemærkninger.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering:
Da det af kommeplantillægget fremgår, at området ikke vil blive byggemodnet, vil udgifter hertil
udelukkende skulle afholdes af bygherre. Derfor påfører arealudnyttelsen ikke udgifter for kommunen.
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Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at Kommuneplantillæg nr. 9 for Arctic Culture Centre ved Iterlaq
bør endeligt godkendes og herefter bekendtgøres offentligt.
Indstilling
Det indstilles:
-at Kommuneplantillæg nr. 9 for Arctic Culture Centre ved Iterlaq endeligt godkendes af ØU og
Kom.best. og at tillægget herefter bekendtgøres offentligt,
-at forvaltningen afslutter samarbejdet med Nationalmuseet om afklaring af de gamle registreringer,
inden der gives arealtildelinger i området
Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
Økonomi: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse. Stine
Egede og Naja Lund ønsker ført til referat, at de ikke tager stilling på nuværende tidspunkt, da punktet
er sat på en halv time forinden mødet, efter formandsgodkendelse i teknisk udvalg.
Beslutning: Godkendt af et flertal bestående af Siumut og Inuit Ataqatigiit, mens Atassut tager det til efterretning. Monica Dorph var ikke tilstede under punktets behandling grundet
andet ærinde.

PKT. 28. BOLIG- OG FÆLLESFORMÅL, QUMMUT
Kommuneplantillægget blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. februar 2020 og har siden
været udsendt i 8 ugers offentlig høring fra 13. marts til 8. maj 2020. Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar fra: Departementet for Sundhed, Forsvarets Ejendomsstyrelse, Afdelingen for
Landsplanlægning, Kommuneqarfik Sermersooq, Råstofstyrelsen, Grønlands Nationalmuseum og
Arkitektfirmaet Qarsoq i Nuuk. De 6 førstnævnte høringssvar giver udtryk for, at det fremsendte
materiale ikke giver anledning til indsigelser eller ændringsforslag.
Arkitektfirmaet Qarsoq har derimod kommenteret, at de ikke er enige i de farvevalg, som indgår i
plantillæggets redegørelse og bestemmelser. Denne bemærkning vil imidlertid ikke medføre nogen
ændringer i plantillægget.
Faktiske forhold:
Området er i dag ubebygget kun sparsomt bebygget. Der er aktuelt på den eksisterende vej Qummut
2 boligblokke under opførsel, mens en 3. boligblok netop nu projekteres af Arkitektfirmaet Qarsoq i
Nuuk.
Bæredygtighed:
Plantillægget er udarbejdet med fokus på bæredygtighedsprincipper
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering:
Der vil ikke være økonomiske eller ressourcemæssige udgifter forbundet med den endelige godkendelse af plantillægget.
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Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at Kommuneplantillæg nr. 11 for område til Bolig- og fællesformål ved Qummut, Qaqortoq bør endeligt godkendes og herefter bekendtgøres offentligt.
Indstilling
Det indstilles:
-at Kommuneplantillæg nr. 11 for område til Bolig- og fællesformål ved Qummut, Qaqortoq endeligt
godkendes af ØU og Kom.best. og at tillægget herefter bekendtgøres offentligt.
Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
Økonomi: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse. Stine Egede og Naja
Lund ønsker ført til referat, at de ikke tager stilling på nuværende tidspunkt, da punktet er sat på en
halv time forinden mødet, efter formandsgodkendelse i teknisk udvalg.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 29. ENDELIG VEDTAGELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDE
TIL HYTTER, SOMMERHUSE OG LEJRSKOLE VED NARSAQ
Kommuneplantillægget blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. februar 2020 og har siden
været udsendt i 8 ugers offentlig høring fra 13. marts til 8. maj 2020. Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar fra: Departementet for Sundhed, Forsvarets Ejendomsstyrelse, Afdelingen for
Landsplanlægning, Kommuneqarfik Sermersooq, Nukissiorfiit, Råstofstyrelsen og Grønlands Nationalmuseum. De 6 førstnævnte høringssvar giver udtryk for, at det fremsendte materiale ikke giver
anledning til indsigelser eller ændringsforslag.
Nationalmuseet gør opmærksom på, at der indenfor det udlagte hytteområde findes 19 registrerede
fortidsmindelokaliteter, der er fredede. Derfor må der ikke foregå nogen forstyrrende eller skæmmende aktiviteter indenfor en radius af 20 m fra de jordfaste fortidsminder. NKA anmoder derfor om,
at Kommune Kujataa’s planmyndighed tager fredningsbestemmelserne med i betragtning under behandlingen af arealansøgninger og andre projekter og rådfører sig med NKA på tidligst mulige tidspunkt og/eller sender arealansøgninger til høring hos NKA.
Faktiske forhold:
Området anvendes i dag til hytter og rekreative formål og er kun sparsomt bebygget. Der foreligger
ønsker om opførelse af flere hytter samt en lejrskole i området.
Bæredygtighed:
Plantillægget er udarbejdet med fokus på bæredygtighedsprincipper
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering:
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Der vil ikke være økonomiske eller ressourcemæssige udgifter forbundet med den endelige godkendelse af plantillægget eller udmøntning af planens formål.
Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at Kommuneplantillæg nr. 13 for område til Hytter, Sommerhuse
og Lejrskole ved Narsaq bør endeligt godkendes og herefter bekendtgøres offentligt.
Indstilling
Det indstilles:
-at Kommuneplantillæg nr. 13 for område til Hytter, Sommerhuse og Lejrskole ved Narsaq endeligt
godkendes af ØU og Kom.best. og at tillægget herefter bekendtgøres offentligt.
Lovgrundlag:
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder.
Økonomi: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse. Stine Egede og Naja
Lund ønsker ført til referat, at de ikke tager stilling på nuværende tidspunkt, da punktet er sat på en
halv time forinden mødet, efter formandsgodkendelse i teknisk udvalg.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 30. PRINCIPDRØFTELSE OM HYTTER OG SOMMERHUSE PÅ QAQORTOQ
HALVØEN
Kommune Kujalleq har i 2019 modtaget arealsøgninger til hyttebyggeri langs lufthavnsvejen, som
vi ikke har kunnet sagsbehandle, da der ikke foreligger plangrundlag til dette formål endnu. De ansøgte områder henligger i dag som naturområder og der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, før
der kan etableres nye, fysiske anlæg i området.
Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
Økonomi: Ingen
UTM indstilling: indstillinger godkendes.
Direktionens indstilling: Indstilles at der udarbejdes en kommuneplantillæg som fremlægges næste
kommunalbestyrelse.
ØPU 04-2020 Beslutning: Indstilling godkendt. Dog ønskes en bedre uddybelse af punktet fra Teknisk udvalg til kommende kommunalbestyrelsesmøde.
Beslutning: Godkendt.
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PKT. 31. NEDLÆGGELSE AF § 32 FORBUD I IGALIKU OG ØVRIGE UNESCO OMRÅDER
Det gældende Kommuneplantillæg nr. 3 for Igaliku fra 2014 udløser en del problemer for forvaltningen. Indholdet og de udlagte detailområder og byggefelter i planen er ofte i strid med Grønlands
Nationalmuseums registrerede fortidsminder og ruiner samt de hensyn til UNESCO-områderne,
som Kommune Kujalleq har forpligtet sig til med optagelsen på UNESCO´s Verdensarvsliste.
Forvaltningen er aktuelt i gang med udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg i samarbejde med
KUJATAA, Grønlands Nationalmuseum og de faste indbyggere i Igaliku. Det nye kommuneplantillæg kommer til at dække samtlige 5 UNESCO-områder samt Uunartoq og forventes færdiggjort i
løbet af sommeren 2020.
Der ses allerede en stigende interesse i at bygge, opkøbe og omdanne eksisterende bygninger i Igaliku og det er med det gældende plangrundlag ikke muligt for forvaltningen at afslå arealansøgninger, som er i strid med kommunens ønsker til udviklingen i UNESCO-området Igaliku. Derfor ønskes nedlagt et forbud mod yderligere byggeaktiviteter i området, indtil det nye Kommuneplantillæg er endeligt vedtaget og fremover kan bruges som gældende plangrundlag for sagsbehandlingen.
Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
Økonomi: Se bilag
UTM indstilling: Indstillinger godkendes
Direktionens indstilling: Indstilles til godkendelse og forelægges næste kommunalbestyrelsesmøde.
ØPU 04-2020 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt. Inuit Ataqatigiit ønsker ført til referat, at de ønsker at allerede godkendte projekter kan fortsætte uændret, herunder ansøgninger, der er indgivet før beslutningen om forbud.
PKT. 32. ”Strukturplan for Qaqortoq-halvøen 2020-2024”
Planloven foreskriver, at der udarbejdes en Strukturplan, som udgør de overordnede rammer for udviklingen af Kommuneplanen. En Strukturplan kan også angive retningen for, hvor og i hvilken
rækkefølge, der skal udarbejdes plangrundlag, før et byggeri må påbegyndes.
Faktiske forhold
Kommunalbestyrelsens mål og strategier er yderligere blevet samarbejdet og koordineret med de
mål, strategier og udviklingstiltag, der er sat for kommunens udvikling, for erhvervs- og turismeudvikling samt udvikling af de øvrige forvaltningsområder i administrationen, i Innovation South
Greenland og i UNESCO og KUJATAA´s ansvarsområder. Denne Strukturplan er udarbejdet i et
tæt samarbejde med Qaqortoq´s Erhvervsliv og Innovation South Greenland igennem foråret 2020.
Strukturplanen underbygger Innovation South Greenlands Erhvervsudviklingsstrategi.
Bæredygtighed:
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”Strukturplan 2020-2024” er opbygget ud fra en overordnet helhedsplanlægning og med det overordnede mål, at kommunens udvikling skal vendes til en positiv udvikling på et bæredygtigt grundlag. Kommunen mangler ledige og attraktive arealer og byggegrunde at kunne tilbyde lokale borgere, bygherrer og tilflyttere. Nye arealer er nødvendige for, at der kan skabes udvikling.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering:
Der vil være byggemodningsudgifter forbundet med de enkelte arealudlæg. Disse udgifter tjenes ind
igen i takt med anlægsaktiviteterne. Ressourcemæssigt har der ikke været økonomiske konsekvenser i forbindel-se med udarbejdelsen. Det fremtidige planarbejde vil indgå i Planafdelingens daglige
arbejde.
Administrationens vurdering:
Det har været en meget konstruktiv, værdifuld og samskabende proces at arbejde med de faktuelle
behov og udfordringer, som byen står over for. Dette samarbejde med erhvervslivet og ISG vil fortsætte, bl.a. med en samlet plan for den eksisterende bymidte i efteråret 2020.
Indstilling:
Det indstilles derfor:
-at Kommunalbestyrelsen godkender ”Strukturplan for Qaqortoq-halvøen 2020-2024”, som en samlet oversigt over Qaqortoq´s fremtidige potentialer og udvikling,
-at ”Strukturplan for Qaqortoq-halvøen 2020-2024” indarbejdes i den gældende Kommuneplan
2017-2028 og erstatter den tidligere ”Udviklingsskitse for Qaqortoq-halvøen – Kommuneplan
2017-2028.
-at videreudvikling af Strukturplanen fortsættes som hidtil.
Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
Økonomi:
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt. Det bemærkes at sagen ikke har været forelagt Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget, da forvaltningen først har fået oplægget klart tirsdag den 19.
maj.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 33. EVENTUELT
•
•
•

KPI: Orienterede kort omkring demonstrationen.
KPI: Takker for et godt møde og ønsker alle en god sommer.
KPI: Orienterer om at der afholdes et ekstraordinært lukket møde næste onsdag den 27/52020 kl. 14.00.

Mødet sat på pause 15:13 grundet demonstration. Mødet genoptaget kl. 16:41.
Mødet sluttede kl. 17.00.
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