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Godkendelse af dagsorden
Kommunalbestyrelsesmedlem Bentiaraq Ottosen
Orientering fra borgmesteren
Økonomisk status
Status for de kommunale restancer
Budgetomplaceringsansøgning, Socialudvalg
Budgetomplacerings-/tillægsbevillingsansøgning, Skole-, daginstitutions- og innovationsudvalget
Budgetomplaceringsansøgning, Økonomiudvalget
Ansøgning om ændring af normering / lønrammen i Økonomafdelingen
Ansøgning om ændring af normering / lønrammen i HR/lønafdelingen
Lovliggørelse af Hyttecamp ved Kuussuannguaq
Køb af B-423 Nanortalik
Ændring af procedure for offentlig høring
Ny tillæg til Kommuneplan Sprængstofdepot
Kommuneplantillæg nr. 4 2017-2028 Lufthavn i Qaqortoq
Fælles kommunal affaldsløsning
Boligsektorplan
Nyt område til nedgravning af slagteriaffald fra Neqi A/S
Nye affaldsregulativer
Dispensation fra Kommuneplantillæg Selvstyreboliger på Qummut, Qaqortoq
Indgåelse af Servicekontrakt med Innovation South Greenland og ansøgning om budgetomplacering
Narsarsuaqs fremtid
Skift af autoriseret revisor
Sundhedsforsikring for personalet
1. behandling af budget 2020
Eventuelt
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DELTAGERE:
Atassut:

Kim Ezekiassen (suppleant for Gerhardt Petersen)

Inuit Ataqatigiit:

Asmus Hansen, Henrik Brummerstedt, Mouritz Karlsen, Naja
Lund, Ole Mølgaard Motzfeldt (suppleant for Stine Egede)

Siumut:

Kiista P. Isaksen, Manasse Semsen, Mari S. Abelsen, Karla
Egede Bisgaard, Annasse Kleist Karolussen (suppleant for Monica Dorph), Benjamin Kielsen, Ole Jørgen Davidsen (suppleant for Anders Olsen), Josef Petersen, Simon Simonsen

Fraværende:

Stine Egede, Anders Olsen, Monica Dorph, Gerhardt Petersen,
Anders Olsen.

Embedsmænd:

Administrerende direktør Kim Dahl, vicedirektør Carsten F.
Hansen, økonomichef Kim Rosendahl

Tilforordnet:
Tolk:

Kelly Berthelsen

PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Beslutning: Godkendt. Ole Jørgen Davidsen melder sig inhabil vedr. pkt. 10, hvorfor han ikke
vil deltage under punktets behandling.

PKT. 2. KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM BENTIARAQ OTTOSEN
Kommunalbestyrelsesmedlem Bentiaraq Ottosen har anmodet om at udtræde af kommunalbestyrelsen med virkning pr. 1. september, idet han påbegynder en videreuddannelse i Danmark.
Lovgrundlag: Den kommunale valglovs § 54
Økonomi: ingen
Direktionens indstilling: At anmodning om udtrædelse godkendes.
ØPU 10/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
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Beslutning: Godkendt. Gerhardt Petersen indtræder herefter som fuldgyldigt medlem af
kommunalbestyrelsen.

PKT. 3. ORIENTERING FRA BORGMESTEREN
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kommunalbestyrelsen afholdt sin temadag i går med Styrelsesloven, Narsarsuaq rapporten
samt budgetudkast 2020 som emne.
Der har henover sommeren været besøg af 2 ambassadører, Carla Sands (USA) samt Leo
Petters (Belgien) samt Islands udenrigsminister Guðlaugur Þór Þórðarson.
Belgiens ambassadør har givet udtryk for at kunne behjælpelig med at samle sine ambassadørkollegaer i DK ved lejlighed, hvorfor der arbejdes på at kunne arrangere et møde med disse
i løbet af næste måned.
Der har ligeledes været officielt besøg fra Roskilde Kommune; delegationen var rundt i alle
3 byer under deres ugelange besøg.
Der har været afholdt lærerseminar denne sommer med samtlige lærer i kommunen. Arrangementet har fået stor ros, og et ønske om, at det afholdes hvert år.
PKG-møde, der skulle have været afholdt i august, er udsat til senere; pt. ingen dato.
Sanasa-projektet blev i år afholdt i Narsaq; flere værker ude i byen og i skolen er blevet til, til
stor glæde for de udøvende unge kunstnere og for byen. Næste arrangement vil blive afholdt
i Nanortalik i 2020. Tilsvarende blev afholdt i Qaqortoq sidste år.
I juni måned blev der afholdt stormøde med erhvervslivet og kommunen, hvor man snakkede
om det fremtidige samarbejde.
Der har været afholdt ture til alle bygder (med undtagelse af Saarloq) og til alle byer (med
undtagelse af Nanortalik) sammen med Ulf Fleischer, hvor der blev givet orientering om status for kommunens visioner og målsætninger samt igangværende arbejder. I alt blev der afholdt 21 arrangementer i kommunen, i daginstitutioner, i alderdomshjem, handicapinstitutionen Ivaaraq samt ældreklubber.
I morgen tages der op til Nuuk mht. at mødes med Naalakkersuisut (19. – 24. september).
I løbet af oktober tages der til DK for at mødes med fonde, venskabsbyer m.m.
Kommunen har særligt lagt mærke til at udkast for Finanslov for 2020 er fremlagt selv om
der fortsat pågår bloktilskudsforhandlinger, hvilket vi vender tilbage til under pkt. 24.

Beslutning: Godkendt med faldne bemærkninger.

PKT. 4. ØKONOMISK STATUS
Samlet status & regnskab til og med august 2019.
Regnskabsmæssig balance pr. primo 04.09.2019 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.
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ØPU 10/2019 Beslutning: Taget til efterretning.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 5. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER
Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer pr. 04.09.2019. samt
• top 10 liste af offentlige virksomheder med restanter
• tilgodehavender fra ansatte med månedsløn & timeløn
• tilgodehavender fra folkevalgte
Lovgrundlag: I henhold til budget- og regnskabslovens § 41.
Økonomiske konsekvenser:
Direktionens indstilling: Indstilles taget til efterretning.
ØPU 10/2019 Beslutning: Taget til efterretning.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 6. BUDGETOMPL/TILLÆGSBEV. ANSØGNINGER – Social udvalg
Udvalg ansøgning om budgetomplacering/tillægsbevilling
F – Budgetomplacering (konto 4101)
Sagsfremstilling:
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23.
Økonomi: Udgiftsneutral
Direktionens indstilling: påføres mandag den 9. september 2019.
ØPU 10/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.
PKT. 7. BUDGETOMPL/TILLÆGSBEV. ANSØGNINGER – Skole, daginstitutions, - innovationsudvalg
Udvalg ansøgning om budgetomplacering/tillægsbevilling
A - Tillægsbevillingsansøgning netto kr. 300.000 (konto 50.01)
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Sagsfremstilling:
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23.
Økonomi: 300.000 kr.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt indenfor forvaltningens egen budgetramme.
ØPU 10/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelsen indenfor forvaltningens egen budgetramme.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 8. BUDGETOMPL/TILLÆGSBEV. ANSØGNINGER – Økonomiudvalg
Udvalg ansøgning om budgetomplacering/tillægsbevilling
A – Økonomiudvalg – (konto 1804)
Specificeret kontoplan for UNESCO regnskab og drift.
Sagsfremstilling:
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23.
Økonomi: ingen da det er rent omplacering af intern konto.
Direktionens indstilling: indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
ØPU 10/2019 Beslutning: Indstilling godkendes.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 9. ANSØGNING OM ÆNDRING AF NORMERINGEN/LØNRAMMEN I ØKONOMIAFDELING
Økonomiafdelingen ønsker at få opnormeret en stilling fra Overassistent til Fuldmægtig, for at sikre
sig fremtidig kvalificerede personale.
Ansøgning ønskes i kraft fra 01.07.2019
For indeværende år, vil det ikke have nogen økonomisk betydning, da man p.t er underbemandet. På
grund af ophør og barsel p.t.
Efterfølgende vi normativ opgraderes med en årlig merudgift på ca. kr. 20.000,00.
Lovgrundlag:

Den kommunale styrelseslovs § 25 og den kommunale fuldmagt
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Økonomi:

Årligt kr. 20.000,00 fra år 2020

Direktionens indstilling:

Videresendes til kommunalbestyrelsen med indstilling om
godkendelse.

ØPU-09/19 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.
PKT. 9 A – ANSØGNING OM ÆNDRING I NORMERINGEN/LØNRAMMEN I HR/LØNAFDELINGEN
HR-afdelingen har ansøgt om opgradering af en stilling som overassistent som ønskes ændret til fuldmægtig. Afdelingen har allerede 2 gange opslået stillingen som overassistent uden at få kvalificerede
ansøgninger.
For indeværende år, vil det ikke have nogen økonomisk betydning, da man p.t er underbemandet.
Efterfølgende vi opgraderingen have en årlig merudgift på kr. 36.000,00.
Lovgrundlag:
Økonomi:

Årligt kr. 36.000,00 fra år 2020

Direktionens indstilling:

Indstilling godkendes.

ØPU (xx/2019)-Beslutning: Godkendt.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 10. LOVLIGGØRELSE AF HYTTECAMP VED KUUSSUANNGUAQ
I 2013 blev kommunen opmærksom på en Hyttecamp opført ved Kuussuannguaq.
I 2014 udarbejdedes et kommuneplantillæg for området umiddelbart bag de eksisterende hytter. Der
har hersket en del uklarhed om de tilladelser, der er givet til den eksisterende hyttecamp, hvorfor
Teknisk forvaltningen nu efter 2 gange har besøgt lejren, for at afklare den faktiske historik i forløbet gennem de seneste 6 år. Der foreligger nu dokumentation på forskellige accepter og tilladelser
givet af forvaltningen igennem årene. Senest har kommunen forlangt hele camp´en flyttet et stykke
op i landet bag hyttecamp´en inden den 4. juli 2019, samt forlangt, at der søges arealtildeling til
dette.
Dette er ikke praktisk muligt, da en helikopter højst må løfte 1.000 kg, hvilket alene overnatningshytternes vægt overstiger. Det noget større fælleshus vil ikke kunne flyttes eller løftes samlet. Fælleshuset er for stort og en adskillelse af bygningen med håndkraft vil medføre ødelæggelse af træværket. Det anslås, at flytning af hele lejren ikke kan gøres for mindre end Kr. 1.mill i alt, hvilket
ikke vil være økonomisk muligt.
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Forklaring af sagen henvises til sagens dokumenter
Lovgrundlag:
- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
- Byggeloven og bygningsreglementet BR06
- Miljøloven
TU indstiller flg:
-at sagen afsluttes med færdigbehandling af den foreliggende arealansøgning om ændring og udvikling af camp´ens enkelte funktioner
-at hyttecamp´en ikke flyttes, som tidligere besluttet, men i stedet lovliggøres på den aktuelle beliggenhed i et samarbejde mellem Plan-, bygningsmyndighed og miljø, så camp´ens betingelser følger
de øvrige bestemmelser for hyttebyggeri i Kommune Kujalleq
-at det eksisterende kommuneplantillæg fra 2014 ændres, så det tilgodeser de eksisterende aktiviteter og tilpasses den faktiske og ønskede udvikling af fremtidige turismefunktioner i området
-at UTM løbende holdes orienteret om sagens udvikling
-at sag og beslutning videresendes til Erhvervsudvalget, som også er involveret i sagen og udviklingen af de turismeaktiviteter, der udøves og ønskes videreudviklet ved Kuussuannguaq
TU-Afgørelse:
godkendes og sendes til erhvervsudvalget og ØPU og KB
tidsfrist forlængelse til efter KB beslutning.
alle lovkrav skal følges. BR og planlov
Økonomi:

Ingen.

Direktionens indstilling:

Politisk drøftelse og beslutning, idet kommunalbestyrelsen tidligere har
fastholdt kravet om lovliggørelse ved at flytte hytte campen iht. gældende bestemmelser.

ØPU-09/19 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse, og at
borgmesteren bemyndiges til at sagsbehandle i kommende enkeltsager, for ikke at forsinke ansøgere
og forenkle administrationen.
Beslutning: Ole Jørgen Davidsen deltog ikke i behandling som følge af inhabilitet. Godkendt
af Siumut, Inuit Ataqatigiit (med undtagelse af suppleant Ole Mølgaard Motzfeldt) og Atassut. Ole Mølgaard Motzfeldt ønskede ført til referat, at han på det foreliggende grundlag ikke
kunne træffe nogen beslutning, idet han ønskede en nærmere juridisk vurdering af lovligheden af en evt. lovliggørelse.
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PKT. 11. KØB B-423 Nanortalik
Kommunen har mulighed for at købe den gamle INI kontor B-423 i Nanortalik.
Teknisk forvaltning ser nogle gode muligheder for at omorganisere flere af forvaltningens steder,
samt samle det hele under et tag. Vejsjak i den ene ende. Brandchef og teknisk forvaltning i den anden med borger henvendelse.
Der er ligeledes et ønske om en større kantine i rådhuset og her ville FTM område evt. bruges.
Indstilling: Forvaltning for Teknik og Miljø indstiller over for Udvalg for Teknik og Miljø
•
•
•

At godkende ansøgningen om køb af B-423
At der bevilliges en tillægsbevilling på kr. 700.000 til indkøb samt istandsættelse
At fremsende denne til Økonomiudvalget og dernæst til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt og budget- og regnskabsloven for så vidt angår evt. tillægsbevilling
Løsningsforslag – faglig vurdering:
Der skal foretages en skimmelrenovering i et af kontorerne og der skal laves en ny indretning i den
ene del af kontoret.
Men det er anbefales at kommunen overtager bygningen og indretter denne til Forvaltningen for
Teknik og Miljø i Nanortalik.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering:
Det er forvaltningens vurdering at det vil være økonomisk fordel for kommunen at købe bygningen.
Der regnes med en drift omkostning på ca. kr. 50.000 pr år til el, vand og olie.
INIs bud

Kr. 900.000

Vores Bud
Skimmelrenovering
Udvendigt maling
I alt

Kr. 700.000
kr. -200.000
kr.-100.000
kr. 400.000

TF indstiller at tillægsbevilling tages fra kommunekassen.
Bemærkning fra økonomiforvaltningen og direktion: Det anbefales at sagen sendes i udvalg.
Beslutning: Godkendt
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Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt.
Økonomi: Kommune Kujalleq bud på ejendom kr. 400.000
Direktionens indstilling:

Indstilles til godkendelse såfremt bygningen kan erhverves til kr.
400.000,-.

ØPU 09/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 12. ÆNDRING AF PROCEDURE FOR OFFENTLIG HØRING
Af Planloven fremgår, at arealmyndigheden er pligtig til løbende at offentliggøre, inden for hvilke
arealer i kommunens byer og bygder, der ifølge planlægning, herunder hovedstrukturens plan for
inddragelse af nye delområder ved byggemodning, kan forventes meddelt en arealtildeling.
Det fremgår ligeledes, at ”Forinden der træffes endelig afgørelse om arealtildeling i byer og bygder,
påhviler det kommunalbestyrelsen at offentliggøre ansøgningen om arealtildeling”
Dette er dog undtaget:
-”i de tilfælde, hvor ansøgningen er i overensstemmelse med de gældende detaljerede bestemmelser
for delområdet”, samt
-i de tilfælde, hvor der er tale om mindre eller mindre væsentlige arealer, bygninger, anlæg eller anden arealanvendelse, herunder en ændret arealanvendelse eller overdragelse af brugsrettigheder i
forbindelse med salg af bygninger m.v.
Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
Teknisk udvalg indstiller: at de 3 tekniske forvaltninger fremover udelukkende offentliggør de arealansøgninger, som Planloven foreskriver.
TU - Afgørelse:
godkendes og sendes til orientering i ØPU og KB.
Økonomi: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilles til godkendelse
ØPU-09/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 13. NY TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN, SPRÆNGSTOFDEPOT
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I forbindelse med anlæggelse af lufthavn i Qaqortoq (nord for Saqqaarsuaq og Tasersuaq) er der behov for nedsprængning af fjeld samt en del større anlægsarbejder. Dette Kommuneplantillæg fastlægger et nyt delområde, som kan anvendes til sprængstofdepot.
I forbindelse med den planlagte bygge- og anlægsperiode fra juli 2020 – oktober 2023 vil der skulle
udføres en del sprængningsopgaver. Derfor er der ønske om at indrette et sprængstofdepot, som kan
indeholde op til 3 måneders forventet forbrug, så sprængningsopgaver kan udføres uden afbrydelser, selv ved eventuelle problemer med storisen.
Det er derfor indarbejdet i planen, at der i anlægsperioden kan etableres et midlertidigt sprængstofdepot i delområde E7, som i kommuneplanen er udlagt til og kan anvendes til tekniske anlæg, med
mulighed for opmagasinering af eksplosive stoffer og genstande. I Kommuneplantillægget fastlægges
byggefelter med tilhørende, detaljerede bestemmelser.
Lovgrundlag:
- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse - Planloven
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer.
Teknisk udvalg har godkendt og indstiller:
- At UTM godkender ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 for Sprængstofdepot ved lufthavnsområdet”
- At UTM efter godkendelse af KPT nr. 5 videresender og anbefaler KPT nr. 5 godkendt i ØU og
KB
- At ”Kommuneplantillæg nr. 5 for Sprængstofdepot ved lufthavnsområdet” efter godkendelse i KB
udsendes i offentlig høring i 8 uger, samt annonceres i de lokale aviser i byerne, samt på kommunens Hjemmeside og Facebook-side. Herved når information om Kommunalbestyrelsens arealudlæg ud til flest mulige borgere.
Økonomi: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilles til godkendelse
ØPU-09/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 14. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 2017-2028, LUFTHAVN I QAQORTOQ
Naalakkersuisut ønsker at forbedre og udvikle landets trafikale infrastruktur, for på den måde at
sikre den bedst mulige servicering af både borgere og erhvervsliv. Derfor ønskes det, at kunne betjene Qaqortoq direkte med fastvingede fly.
Lovgrundlag:
- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om Planlægning og Arealanvendelse - Planloven
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- Inatsisartutlov nr. 4 af 22. november 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af
international lufthavn i Nuuk og Ilulissat samt en regional lufthavn i Qaqortoq. Grundlaget for anlæg og drift af lufthavnen i Qaqortoq er fastlagt i denne lov.
- Lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 12. september 2011, §68. Anbringelse og benyttelse af anlæg eller andre indretninger, der kan påvirke flysikkerheden, er reguleret af denne lovbekendtgørelse.
- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om Beskyttelse af Miljøet, Kap. 5. Lufthavne er omfattet af denne lov. Anlæggelse af lufthavn kræver ifølge §19, at der opnås særlig tilladelse fra Naalakkersuisut.
- Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om Naturbeskyttelse. Departementet for Natur og
Miljø har vurderet, at etablering af lufthavnen vil kræve, at der udarbejdes en naturkonsekvensvurdering i henhold til § 41 i denne lov.
- Selvstyrets Bekendtgørelse nr. 11 af 1. juni 2016 om særlige regler for vandspærrezonen ved Qaqortoq.
Teknisk udvalg indstiller flg.:
- At UTM godkender ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 for Lufthavn i Qaqortoq”
- At UTM efter godkendelse af KPT nr. 4 videresender og anbefaler KPT nr. 4 godkendt i ØU
og KB
- At Kommuneplantillæg nr. 4 for Lufthavn i Qaqortoq efter godkendelse i KB udsendes i offentlig høring i 8 uger, samt annonceres i de lokale aviser i byerne, samt på kommunens
Hjemmeside og Facebook-side. Herved når information om Kommunalbestyrelsens arealudlæg ud til flest mulige borgere.
Økonomi: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilles til godkendelse
ØPU-09/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 15. FÆLLES KOMMUNAL AFFALDSLØSNING - FORMANDSBESLUTNING
Sagsfremstilling:
Sagsresumé
I forbindelse med anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat i foråret 2017, blev det på Politisk koordinationsgruppe møde (PKG) d. 25. september 2018 vedtaget, at gå videre med processen vedrørende etablering af en fælleskommunal affaldsløsning for hele Grønland.
ØPU godkendte etableringen af et fælles kommunalt affaldsselskab den 19. november 2018, og
sendte sagen videre til Kommunalbestyrelsen, som godkendte indstillingen den 29. november 2018.
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I nærværende sagsfremstilling gives der en status over selskabets aktiviteter i første halvår af 2019
og der redegøres for de fremadrettede aktiviteter og nødvendige næste skridt, i processen mod en
mulig driftsstart i sommeren 2020, herunder godkendelse af finansieringsmodel.
Formanden orienterede udvalget for teknik og miljø omkring denne formandsbeslutning ved mødet
d. 29.08.2019.
Indstilling
Forvaltningen for teknik og Miljø indstiller overfor formanden for Udvalg for Teknik og Miljø:
- at indskud af egenkapital på 2,5 mio. kr. i 2020.2021, 2022 og 2023 godkendes
- at sagen sendes videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling
Kommunerne har d. 21. februar 2019 stiftet det fælleskommunale affaldsselskab under navnet
ESANI A/S (Eqqaavilerinermut, Sulisoqarnermut, Atoqqiinermut Nukissiuuteqarnermullu Ingerlatseqatigiiffik).
ESANI A/S er stiftet som et aktieselskab, der ejes af de 5 kommuner.
De enkelte kommuner er repræsenteret med hver deres bestyrelsesrepræsentant, som er:
o Kommuneqarfik Sermersooq – Lars Møller Sørensen (formand)
o Qeqqata Kommunia – Paneeraq Olsen (næstformand)
o Kommune Qeqertalik – Hans Peter Poulsen
o Avannaata Kommunia – Anthon Frederiksen
o Kommune Kujalleq – Kim Dahl
Frank Rasmussen er udpeget som direktør for selskabet i interimsperioden i 2019.
Den fælles kommunale affaldsløsning tager udgangspunkt i anlæggelsen af 2 store forbrændingsanlæg, som placeres i henholdsvis Nuuk og Sisimiut. De to anlæg skal håndtere affald fra hele Grønland.
Beslutningen om at placere forbrændingsanlæg i henholdsvis Sisimiut og Nuuk hænger sammen
med, at det er to af de steder i Grønland, hvor hele den producerede energi (varme) kan optages i
eksisterende fjernvarmenet på alle tidspunkter af året. Derved forventes det at energien (varmen)
kan anvendes som energiforsyning og at energien på den måde kan generere en indtægt, som vil
medvirke til at betale for driften af forbrændingsanlæggene.
Hertil etableres der spildolieforbrændingsanlæg i Qaqortoq, Maniitsoq og Aasiaat. Spildolieforbrændingsanlæggene vil omdanne den samlede spildoliemængde i Grønland til energi (varme), som
vil indgå i varmeforsyningen af de nævnte byer.
Selskabet skal stå for:
- Fragt og bortskaffelse af affald fra samtlige byer og bygder i Grønland
- Opmagasinering af brændbart affald
- Miljørigtig forbrænding af brændbart affald
- Salg af varmeproduktionen
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Status
Der arbejdes med en meget stram tidshorisont, hvor det forventes at der etableres affaldshotel (opbevaringshal for affald) i Nuuk i sommeren 2020 og kort tid efter i Sisimiut. Således pågår detailprojektering af de kommende forbrændingsanlæg, samt de indledende tiltag omkring myndighedsbehandling og VVM redegørelser.
Forbrændingsanlæg i Nuuk med tilknyttede opbevaringsfaciliteter forventes anlagt på Fyrø, dog under forudsætning af at den gældende lokalplan kan ændres til at indeholde disse anlægstyper.
I Sisimiut er der 2 placeringer i spil. En mulig placering af forbrændingsanlæg med tilhørende opbevaringsfacilitet er enten i stenbruddet eller i bunden af Ulkebugten. Det forventes at Sisimiut Kommune senest ultimo september peger på den placering, som de finder mest hensigtsmæssig.
Ligeledes arbejdes der også med de kommende spildolieforbrændingsanlæg.
Gode transportløsninger er en vigtig forudsætning for, at den fælles kommunale affaldsstrategi
kommer til at virke. I dag transporteres affald med RAL, men skærpede krav omkring pakning og
levering indikerer, at der skal tænkes anderledes. Således har ESANI opnået en transport dispensation, således at alle typer affald nu (resten af 2019) kan sendes med andre skibe end RAL. Forsøgsvis testes affaldsafhentning fra Tasiilaq distrikt, Paamiut, Ummannaq og Upernavik, med alternative
skibe i år. Erfaringerne fra disse tests vil blive evalueret senere på året.

Finansiering
Indtil videre har kommunerne samlet indskudt 2 mio. kr. som selskabskapital i ESANI. Indskuddet
er ligeligt fordelt mellem kommunerne, der hver har indskudt 400.000 kr.
Selvstyret har bevilget 6 mio. kr. til detailprojektering af forbrændings -og spildolieanlæg.
En hurtig driftsstart af faciliteterne er nødvendig, da Kommunerne allerede i dag er presset til det
yderste i forhold til deres affaldshåndtering. Der opereres med at det første affaldshotel forventes
klar til at modtage affald i sommeren 2020. Ligeledes forventes det første spildolieforbrændingsanlæg, at skulle stå klar ultimo 2020 (Qaqortoq), samt igangsætning af anlægsarbejde til forbrændingsanlægget i Sisimiut til april 2020 og i Nuuk ca. 1 år senere. Såfremt nuværende tidsplan og
momentum skal opretholdes, er det dog nødvendigt med tilsagn og tilvejebringelse af yderligere
egenkapital fra virksomhedsejerne (kommunerne) senest d. 1. oktober 2019.
I samråd med revisionsselskabet Deloitte vurderer direktionen i ESANI A/S, at det samlede kapitalbehov fra virksomhedsejerne udgør i alt 50 mio. kr. fordelt over 5 år (2019-2023). Såfremt ejerstrukturen i selskabet fortsat skal fordeles således at hver kommune ejer 1/5 af selskabet, vil hver
kommune skulle indskyde 10 mio. kr. (se bilag 4)
Egenkapitalen skal være på plads, før der er mulighed for at bringe kapital fra bidragsydere, banker
og investorer ind i selskabet.
Selvstyret har meldt entydigt ud, at de vil matche kommunernes indskud 1-til-1 med et anlægstilskud op til 50. mio. kr. Det forventes således at Selvstyret indskyder 50 mio. kr. fordelt over de næste 5 år.
Det forventes, at det samlede anlægsinvesteringsbehov vil beløbe sig til ca. 400 millioner kroner.
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Løsningsforslag – faglig vurdering
Direktionen og bestyrelsen i ESANI anbefaler følgende til samtlige 5 kommuner:
1. At kommunerne indskyder et samlet beløb på i alt 50 mio. kr. (10 mio. pr. kommune)
2. At den enkelte kommune beslutter hvilken af 3 nedenstående finansieringsmodeller der anvendes:
o Indskuddet betales på én gang
o Indskuddet betales over 4 år med 2,5 mio. kr. årligt.
o Indskuddet betales over 5 år med 2 mio. kr. årligt.
3. At kommunerne træffer beslutning om en finansieringsmodel senest d. 1. oktober 2019
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Selskabet er oprettet som et aktieselskab, hvori kommunerne indskyder ansvarlig lånekapital. Fordelingen af omkostningerne mellem kommunerne er blevet fastlagt i forbindelse med selskabsdannelsen og i dialog med de øvrige kommuner.
Det vurderes, at der kan opnås en række stordriftsfordele ved en fælles affaldsløsning, som på sigt
kan gøre affaldshåndteringen mere effektiv. På nuværende tidspunkt har kommunerne udgifter på
ca. 1700-2000 kr. pr. tons affald. Til sammenligning forventes det, at priserne i det fælles kommunale affaldsselskab vil ligge mellem 1064 kr. og 175 kr. pr. tons
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
- Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.
- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
- Vedtægter, ESANI A/S
Det videre forløb
Når samtlige fem kommuner har truffet beslutning om en finansieringsmodel, udformes der en bindende aftale kommunerne imellem.
Bemærkninger fra direktionen

Tidligere beslutning
UTM beslutning d. 9. november 2018:
Indstillingerne godkendes.
ØPU beslutning den 19. november 2018:
Indstillingerne godkendes.
Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. november 2018:
Indstillingen godkendes.
Borgerinddragelse/kommunikation
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Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Status for arbejdet i ESANI A/S vil fremadrettet være et fast orienteringspunkt på møder i Udvalg
for Teknik og Miljø.
Beslutning
godkendt
-Formanden orienterede udvalget for teknik og miljø omkring denne formandsbeslutning ved mødet
d. 29.08.2019.
Bilag
1. Status
2. Forbrændingsanlæg Nuuk
3. Forbrændingsanlæg Sisimiut
4. Affalds- og spildolieanlæg i Grønland (PowerPoint)
Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23 for så vidt angår bevilling
Økonomi: samlet kr. 10 mio. i årene 2020 – 2023
Direktionens indstilling: indstilles godkendt i budget år 2020 samt overslagsårene.
ØPU 10/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om at midlerne indarbejdes i budgettet for 2020 samt overslagsårene.
Beslutning: Godkendt, dog således at der til 2. behandlingen af budgettet for 2020 og overslagsårene tages stilling til hvorvidt betalingen af kommunens andel skal ske over 4 eller 5 år.

PKT. 16. BOLIGSEKTORPLAN
Kommune Kujalleq har nu fået udarbejdet Boligsektorplan for de kommunale boliger i byer og bygder. Boligsektorplanen skal efter forelæggelse for økonomiudvalg og kommunalbestyrelse fremsendes til Selvstyret, hvor den skal indgå i den samlede boligsektorplan og i de videre drøftelser om
mulig overdragelse af Selvstyrets udlejningsboliger til kommunerne.
Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt
Økonomi: Som beskrevet i sektorplanen, hvorfor der fremadrettet skal tages højde for anbefalingerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning.
Direktionens indstilling: At sektorplanen godkendes og oversendes kommunalbestyrelsen.
ØPU 10/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
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Beslutning: Godkendt.

PKT. 17. NYT OMRÅDE TIL NEDGRAVNING AF SLAGTERIAFFALD FRA NEQI A/S
Igennem flere år har Neqi A/S fået midlertidige arealtildelinger til nedgravning af overskydende
slagteriaffald i slagteperioden. Denne nedgravning har der været givet tilladelse til i et delområde,
som i kommuneplanen er udlagt til Friholdt Område og større fritidsanlæg – altså i et rekreativt område. Selvstyrets Miljødepartement har flere gange gjort indsigelser imod denne disponering imod
gældende kommuneplan og det uhensigtsmæssige i de gener, som nedgravningen skaber i området.
Lovgrundlag
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
Miljølovens kapitel 5
Faktiske forhold
Forvaltningen har nu, i samarbejde med Neqi A/S Narsaq, ændret dette forhold, så den nødvendige
nedgravning af overskydende slagteriaffald ikke længere er i strid med gældende kommuneplan og
ikke er til gene i det område, som i kommuneplanen er udlagt til rekreative formål. Der er nu i stedet givet en arealtildeling i et delområde 300-B14, som i kommuneplanen er udlagt til Erhvervsområde, primært til fødevareproduktion. Delområdet er beliggende i forlængelse af dumpen, på den
NØ´lige side af højderyggen.
Arealtildelingen er givet for en 3-årig forsøgsbasis, hvor nedgravningerne foregår i en årlig cyklus,
hvor man med hensyn til nedbrydningstiden kan sikre, at der først graves på det samme sted igen
hvert 4. år. Området vil blive indhegnet, aflåst og overdækket med net, for at sikre, at slagteriaffaldet ikke spredes af fugle.
Bæredygtighed:
Der findes kørevej i området, således at Neqi A/S allerede i sæson 2019 kan tage det første areal i
brug. Nedgravet slagteriaffald omdannes til muld og det er meget synligt i terrænet, hvor der tidligere har været nedgravet organisk materiale, da disse områder nu er dækket af blomster. På sigt vil
denne muld evt. kunne anvendes til gødning i mindre mængder.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er ingen udgifter for kommunen forbundet med denne løsning, da området allerede er fuldt tilgængeligt og da Neqi A/S alene afholder de betingede udgifter til indhegning og sikring af området.
Administrationens vurdering
Forvaltningen vurderer, at denne løsning tilgodeser både Neqi A/Ss behov, befolkningen (bevarelse
af det rekreative område) og kommuneplanen (ingen ændringer i planen)
Indstilling
Sagen forelægges udelukkende udvalget til orientering og bør også videresendes til ØU/KB til orientering
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Beslutning
Punktet tages til orientering.
Bilag:
1 kortbilag over delområderne 300-B14 og 300-D8
Lovgrundlag:
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
Miljølovens kapitel 5
Økonomiske konsekvenser:
Direktionens indstilling: indstilles til godkendelse
ØPU 10/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse under forudsætning af at Selvstyret er inddraget og at der foretages høring.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 18. NYE AFFALDSREGULATIVER
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.
Regulativerne har været igennem lovteknisk gennemgang ved Selvstyret, og er nu klar til at blive
godkendt at UTM, Økonomiudvalget samt Kommunaludvalget, før end de sendes i offentlig høring.
Af væsentlige ændringer, i Regulativ for affald fra erhverv, kan følgende fremhæves:
-

-

-

Der stilles krav til, at virksomheder uden fast adresse i en af kommunens bygder, der udøver
affaldsproducerende aktiviteter i en af kommunens bygder, har pligt til at lade sig registrere
hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyrer m.v. Alternativt
kan virksomheden, efter aftale med kommunen, lade affaldet transportere ud af bygden, og
bortskaffe til andre godkendte affaldsmodtageanlæg.
Der stilles krav til at udenlandske virksomheder uden fast adresse i Grønland, der udøver
affaldsproducerende aktiviteter i Kommune Kujalleq, har pligt til at lade sig registrere hos
kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyrer m.v.
Der stilles specifikke krav til placering af affaldsbeholdere så som: vedbredte, belysning
m.m., samt at adgangsvejen ved nye ejendomme ikke må bestå af trapper.
Der stilles generelt skærpede krav til størrelsen på indleveret affald til kommunens affaldsmodtageanlæg.
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-

Der er indarbejdet en specifik ordning for udtjente køretøjer og både, der stiller skærpede
krav til miljøklargøring af disse før bortskaffelse til kommunens affaldsmodtageanlæg.

Af væsentlige ændringer, i Regulativ for affald fra private husstande, kan følgende fremhæves:
-

-

-

-

-

Der stilles specifikke krav til placering af affaldsbeholdere så som: vedbredte, belysning
m.m., samt at adgangsvejen ved nye ejendomme ikke må bestå af trapper.
Der er indarbejdet en ny ordning for bortskaffelse af ekstra dagrenovationsaffald. Hvis der
ved en husstand ekstraordinært er store mængder dagrenovation, kan der i Borgerservice købes affaldssække påtrykt ”Ekstra Affald”. Renovatøren medtager disse ekstra affaldsposer.
Der er indarbejdet en specifik ordning for dagrenovation ved sommerhuse, fritidshuse m.v.
som er beliggende i kommunens by- og bygdezoner. Ejendomme i denne kategori skal betale et fast gebyr for indsamling og bortskaffelse af renovation, og renovatøren forpligtes til
at medtage affaldet inden for en fastlagt periode.
Der er indarbejdet en specifik ordning for store mængder affald samt bygge- og anlægsaffald. Ordningen tilskriver at borgerne skal betale et gebyr for at bortskaffe bygge- og anlægsaffald samt store mængder af affald, som rækker ud over den etablerede storskraldsordning.
Der stilles generelt skærpede krav til størrelsen på indleveret affald til kommunens affaldsmodtageanlæg.
Der er indarbejdet en specifik ordning med særskilt gebyr for udtjente køretøjer og både.
Der stilles i den forbindelse skærpede krav til miljøklargøring af disse før bortskaffelse til
kommunens affaldsmodtageanlæg.
Der stilles skærpede krav til den etablerede ordning for glas- og dåseemballage, hvor alle
private husstande opkræves et særskilt gebyr til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med ordningen.

Indstilling
Forvaltning for Teknik og Miljø indstiller over for Udvalget for Teknik og Miljø at udvalget godkender Regulativ for affald fra erhverv, Kommune Kujalleq 2020 og Regulativ for affald fra private
husstande, Kommune Kujalleq 2020.
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
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 1993 om olie og kemikalieaffald § 17, stk. 1 og 2

Økonomi:
Ingen økonomi for kommunen.
Direktion:
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TU - BESLUTNING:
at sende udkastene til ØPU og KB med anbefaling, og at den derefter sendes i høring med en informationskampagne og dialog med borgerne og erhverv. - 6-8 uger
Lovgrundlag:
Økonomiske konsekvenser: udgiftsneutral
Direktionens indstilling: indstilles til godkendelse
ØPU 10/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse, idet
man dog ønsker belyst hvad man skal gøre med glas-affald, hvorfor teknisk chef tilkaldes som tilforordnet til kommunalbestyrelsens møde.
Beslutning: Godkendt, idet kommunalbestyrelsen ønsker en grundig, men letforståelig kampagne overfor borgerne og virksomhederne. Inuit Ataqatigiit ønskede at der i tilknytning til
implementeringen indarbejdes en overgangsperiode.

PKT. 19. DISPENSATION FRA KOMMUNEPLANTILLÆG SELVSTYREBOLIGER PÅ
QUMMUT
Dispensation fra Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan Qaqortoq Kommunia 2004-2014 til
ansøgt byggefelt for opførelse af 12 ekstra Selvstyreboliger på Qummut.
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Grønlands Selvstyre med en ansøgning om et areal
på Qummut til opførelse af en ekstra bygning, som forlængelse af den allerede opførte boligblok på
Qummut. Ansøgningen indeholder ønske om opførsel af i alt 12 3-rums boliger i en bygning placeret NØ for B-1667.
Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
Faktiske forhold: Ifølge Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan Qaqortoq Kommunia 20042014 af 2011 indgår det ansøgte byggefelt ikke i plangrundlagets udlagte byggefelter, hvorfor der
vil skulle en dispensation fra kommuneplanen til, før det ønskede byggeri vil kunne realiseres.
Der imod rummer Kommuneplantillæg nr. 10 allerede et byggefelt SV for B-1667, hvor byggeriet
umiddelbart vil kunne opstartes.
Bæredygtighed: Ingen bemærkninger.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering: Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, hvis
ansøger vælger at bygge i det allerede udlagte byggefelt i Kommuneplantillæg nr. 10 af 2011. Vælger ansøger derimod at bygge på et ikke udlagt byggefelt, og på grundlag af en dispensation herfra,
vil udarbejdelsen af et nyt Kommuneplantillæg for området medføre administrative omkostninger
til plan- og udviklingsarbejde.
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Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den ansøgte placering er uhensigtsmæssig, idet denne både vil ændre væsentligt og reducere de attraktive udsigtsforhold i B-1667, samt
blokere for og fordyre det påtænkte, fortsatte vejtracé og de pågående udviklingsplaner for området
Øst for Qummut. (Fremtidigt vejtracé fremgår af bilaget som sort, stiplet linie).
Administrationen vurderer, at byggeriet uden videre kan finde sted i de allerede udlagte byggefelter
i gældende Kommuneplantillæg nr. 10., SV for B-1667. (Se venligst Alternativ 1 på kortbilaget).
Såfremt Selvstyret accepterer en alternativ placering til det eksisterende plangrundlag, som indebærer både dispensation og offentlig høring, vurderer forvaltningen dog, at en anden, alternativ placering til det ansøgte er nødvendig (Se venligst anbefaling, Alternativ 2 på kortbilaget).
Alternativ 2 vil dels muliggøre bevarelse af de attraktive bolig- og udsigtsforhold i B-1667, dels
muliggøre en fortsættelse af det planlagte, naturlige vejtracé, samt muliggøre en fortsættelse af udviklingen af nye, attraktive boligområder på og øst for Qummut.
Indstilling: Forvaltningen indstiller, at ØU og KB godkender Alternativ 2, hvor Selvstyret gives dispensation fra gældende Kommuneplantillæg nr. 10 og at der hurtigst muligt udarbejdes et nyt
Kommuneplantillæg for Qummut og byudviklingsområderne Øst herfor.
ØPU 10/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse af dispensation som skitseret i alternativ 2.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 20. INDGÅELSE AF SERVICEKONTRAKT MED INNOVATIONS SOUTH GREENLAND OG ANSØGNING OM OMPLACERING
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget behandlede under sit møde den 30. august 2019 nedenstående
oplæg:
”Under er møde den 12. juni 2019 godkendte Økonomiudvalget oplægget om stiftelsen af erhvervsudviklingsselskab Innovation South, Greenland, hvor det også blev besluttet at der skal finde forhandling sted om indgåelse servicekontraktforhandlingerne mellem erhvervsudviklingsselskabet og
Komme Kujalleq iværksættes umiddelbart efter stiftelsen af selskabet på grundlag af de eksisterende og tidligere servicekontrakter for DSG og KAPS samt bevillingen til erhvervsrådet ud fra dets
vedtægter m.v.
I nærværende oplæg forelægges et udkast til servicekontrakt med ISG, hvor der indgås aftale om
•

ISG´s varetagelse af opgaver for KK med henblik på at fremme erhvervsudvikling i hele
Kommune Kujalleq og erhvervslivet samt anvendelse af driftsmidler til erhvervsudviklingsformål og kommunalt finansieret aktiviteter, og

•

overførsel af opgaver ifølge servicekontrakten af 28. december 2018 mellem KK og Kujataani Allisartut Piniartullu Suleqatigiiffiat /Sammenslutningen af Fiskere og Fangere i
Sydgrønland (herefter ”KAPS”) som følge af indgåelsen af servicekontrakten.
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Derudover indgås aftale om at den indgåede servicekontrakt af 28. december 2018 mellem KK og
KAPS ophører og indarbejdes som en integreret del af servicekontrakten med det formål, at sikre, at
opgaver indeholdt i servicekontrakten af 28. december 2018 mellem KK og KAPS varetages inden
for rammerne af kontrakten.
Dertil skal KAPS tiltræde kontrakten, hvilket vil indebære at servicekontrakten mellem KK og
KAPS bortfalder ved ikrafttrædelse af servicekontrakten uanset det aftalte opsigelsesvarsel, ligesom
KAPS ikke kan gøre krav på eventuelle udestående over for KK.
Dette vil indebære, at KAPS overdrager straks alle oplysninger vedr. bankkontoen for administrationen af servicekontrakten af 28. december 2018 mellem KK og KAPS til ISG, herunder NEM-ID
koder, således at ISG får rådighed over kontoen.
Endelig gives ISG bemyndigelse til at indgå aftaler med andre virksomheder om udførelse af nye
opgaver for at fremme erhvervsudvikling og erhvervsrådgivningen i Sydgrønland. KK skal orienteres om sådanne aftaler. Dette giver ISG bemyndigelse til f eks at indgå en servicekontrakt med
Greenland Business for at varetage opgaver for dem.
Opgaver og ansvarsområder for Innovation South Greenland
Igennem indgåelsen af servicekontrakten får ISG ansvar for at varetage flg. opgaver på vegne af
KK:
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning af KK, virksomhederne, erhvervslivet og iværksættere m.v. for at fremme erhvervsudvikling i Sydgrønland
Årlig erhvervsudviklingsplan
Markedsføring
Planlægning og gennemførelse af seminarer og kurser finansieret igennem øvrige bevillinger midler
Fremme kommunikation og samarbejde mellem KK og erhvervslivet
Indgåelse af serviceaftale med turistaktører i Narsarsuaq, Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik
om informationsskranke for turister
Driftsudgifter til brætter, bådværksteder og agningssteder

Derudover får ISG ansvaret for at varetage servicering af bestyrelsen for KAPS, rådgivning for udvikling af fisker- og fangererhvervet i Sydgrønland, bogholderi- og økonomistyrings-funktioner for
driften af brætter, bådværksteder og agningsteder således, at KAPS kan være med til at varetage ansvaret og opgaverne for driften heraf.
Servicebidraget
I servicekontrakten er det fastsat at tilskudsrammen for servicekontrakten vedrørende ISG´s opgaver og ansvarsområder er fastlagt i KK´s budget, hvorfor det alene er kommunalbestyrelser, det kan
ændre tilskudsrammen.
Derudover er betaling af servicebidraget betinget af, at ISG senest 31. september hvert år afleverer
et budget, hvori det defineres, hvorledes bidraget forventes allokeret for det kommende år.
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Servicebidraget er betinget af, at ISG ikke yder direkte støtte til virksomheder og iværksættere m.v.
i form af tilskud, lån eller garantistillelse for lån.
I gennem servicekontrakten indgås der desuden aftale om at eventuelle overskydende midler fra service-bidraget overføres til næste års budget, ligesom servicebidraget fra KK udbetales til ISG hvert
år pr. 1. januar.
I nærværende oplæg foreslås det at servicebidraget for 2019 fastættes på grundlag af de resterende
bevillinger til KAPS (2,0 mio. kr.), Destinations- og brandingselskab (1,3 mio. kr.) og erhvervsrådet
(1,0 mio. kr.), der er opjort pr. 29. august 2019 således, at de restende uforbrugte bevillinger pr. 29.
august 2019 til KAPS, DSG og Erhvervsråd udgør grundlaget for og overføres som servicebidraget
for 2019 til servicekontrakten for Innovation South Greenland.
Derfor foreslås det er der finder omplacering af flg. rest af bevillingerne:
Konto

Navn

Bevilling

Forbrug

Rest

37-01-00-35-05 KAPS
2.000
37-01-00-35-20 Erhvervsråd
500
37-01-05-12-00 Servicekontrakt Destinations
& Brandingselskab
1.300
38-01-00-01-10 Løn Erhvervs-udviklingsrådgiver 400
38-01-00-05-00 Personaleomkostninger
100
I alt
4.300

1.181.666.,69
547.410

818.333
-47.410

371.873,73
928.126
0
400.000
0
100.000
2.100.950,42 2.199.049,58

På grundlag af ovenstående foreslås det, at KK´s kontrakttilskud i 2019 er i alt på 2.200 t/kr., der
således udgør rammebeløbet for KK’s betaling af servicebidrag til ISG i 2019.
Derudover foreslå det, at ISG senest 31. september hvert år afleverer et budget, hvori det defineres,
hvorledes bidraget forventes allokeret resten af året 2019 for at leve op til vilkårene i servicekontrakten mellem KK og ISG, hvilket er en betingelse for at KK´s servicebidrag til ISG i 2019 kan udbetales senest 1. november 2019.
Der tages forbehold for regulering af servicebidraget, da det forudsættes at der vil finde forbrug sted
af bevillingerne i løbet af september, hvorfor det foreslås at der sker en regulering af bidraget ud fra
de faktiske forbrug i løbet af september 2019.
Dertil foreslås det, at resten af bevillingerne i nedenstående er grundlaget for ansøgning om omplacering af bevillingerne til en ny oprettet konto i konto 37-01:
Konto

Navn

Rest

37-01-00-35-05 KAPS
818.333
37-01-00-35-20 Erhvervsråd
-47.410
37-01-05-12-00 Servicekontrakt Destinations
& Brandingselskab
928.126
38-01-00-01-10 Løn Erhvervs-udviklingsrådgiver 400.000
38-01-00-05-00 Personaleomkostninger
100.000
I alt
2.199.049,58
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Handlingsplan, målepunkter if rapportering

I gennem indgåelsen af servicekontrakten indgås der aftale om at ISG i sit budget udarbejder en
handlings-plan 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.

Det foreslås, at fravige kravet om at selskabet i sit budget for 2019 udarbejder en handlingsplan
med målepunkter for årets indsatser, der indeholder ovenstående punkter, ligesom kravet om at selskabet skal aflevere et budget for 2020 senest 31. september fraviges. Dette skyldes at selskabet
skal anvende ressourcerne resten af året 2019 til at planlægge og opstarte virksomheden. Det forventes at selskabet kan aflevere et budget for 2020 senest ved udgangen af oktober 2019.
Det forudsættes at afrapportering finder sted gennem ISG årsberetning hvert år.
Ikrafttræden, opsigelse, og ophævelse
Det foreslås at servicekontrakten træder i kraft 1. oktober 2019, ligesom det foreslås
•

At ændringer og indgåelse af nye servicekontrakter aftales alene mellem KK og ISG som
eneste aftaleparter

•

At kontrakten kan opsiges af henholdsvis KK og ISG med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned.

•

At KK kan ophæve servicekontrakten med omgående virkning ved skriftlig meddelelse
herom til ISG uden iagttagelse af opsigelsesvarslet, såfremt ISG ikke overholder sine forpligtelser i henhold til Kontrakten, herunder udfører de opgaver som er defineret i pkt. 3.2.1,

•

At ISG ud over allerede modtagne ydelser vil kunne kræve dækket nødvendige lønudgifter
til ansatte med iagttagelse af kortest mulige pligtmæssige opsigelsesvarsel, såfremt KK ophæver servicekontrakten

•

At ISG på tilsvarende måde kan ophæve Kontrakten, såfremt det aftalte servicebidrag ikke,
trods fremsendt skriftlig rykker til kommunen, betales senest en måned efter det fastsatte betalingstidspunkt

Indstilling: Det indstilles,

•

at udvalget godkender forslaget til servicekontrakten med de vilkår, der fremgår af kontrakten og som er beskrevet ovenfor,
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•

at KK´s kontrakttilskud i 2019 er i alt på 2.200 t/kr., der således udgør rammebeløbet for
KK’s betaling af servicebidrag til ISG i 2019,

•

at servicebidraget reguleres ud fra de faktiske forbrug af bevillingerne i løbet af september
2019,

•

at servicebidraget udbetales til selskabet senest den 1. november 2019,

•

at fravige kravet om at selskabet i budgettet for 2019 udarbejder en handlingsplan med målepunkter for årets indsatser fraviges,

•

at fravige kravet om at selskabet skal aflevere et budget for 2020 senest 31. september, hvorfor det forudsættes at selskabet afleverer budgettet for 2020 senest ved udgangen af oktober
2019,

•

at resten af bevillingerne i nedenstående er grundlaget for ansøgning om omplacering af bevillingerne til en ny oprettet konto i konto 37-01:
Konto

Navn

Rest

37-01-00-35-05 KAPS
818.333
37-01-00-35-20 Erhvervsråd
-47.410
37-01-05-12-00 Servicekontrakt Destinations
& Brandingselskab
928.126
38-01-00-01-10 Løn Erhvervs-udviklingsrådgiver400.000
38-01-00-05-00 Personaleomkostninger
100.000
I alt
2.199.049,58
Udvalgets beslutning: Udvalget godkendte indstillingerne, ligesom udvalget besluttede at sende op-

lægget videre til økonomiudvalget.
Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt for så vidt angår indgåelse af servicekontrakt og budgetog regnskabslovens § 23 for vidt angår budgetomplacering.
Økonomi:

Se ovenstående – udgiftsneutralt.

Direktionens indstilling:

Indstilling til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

ØPU 10/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 21. NARSARSUAQS FREMTID
Forvaltningen for Teknik og Miljø
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Resume – sagsfremstilling: Forvaltningen for teknik og miljø har modtaget fra Økonomi direktør
Carsten F. Hansen, en mail omkring behandling af ”Narsarsuaqs fremtid”. Der er ønske om at hvert
udvalg skal komme med forslag og anbefaling til hvad Narsarsuaq kan bruges til såfremt at Narsarsuaq nedgraderes til en heliport.
Tidsplan:
• Jeres anbefaling skal behandles i jeres udvalg i august måned 2019. Derfor skal I lave anbefalingen inden udvalgets møde
• Udvalgets indstilling skal være hos direktionen senest 1. september 2019, så den kan behandles i
Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen september 2019.
Indstilling: Forvaltning for Teknik og Miljø indstiller over for Udvalg for Teknik og Miljø:
•
•
•

At diskutere forvaltningens forslag og anbefalinger samt,
At komme med udvalgets forslag og anbefaling
At fremsende denne til Økonomiudvalget og dernæst til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt
Sagsfremstilling
Da der skal anlægges en ny lufthavn i Qaqortoq (2020-2023), derfor skal man have taget stilling til
hvordan Narsarsuaq skal fungere fremover. Ud fra rapporten fra Arbejdsgruppen om Narsarsuaqs
fremtid (bilag 4), går man ud fra at Narsarsuaq nedgraderes fra en international atlantlufthavn til en
regional heliport. Dette betyder at man skal have taget stilling til hvad de eksisterende forhold skal
justeres til og brugen af de eksisterende anlæg, infrastruktur, bygninger og boliger.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltningen for teknik og miljø har følgende forslag:
•
•
•

•
•

Hotel og konference – kasino? – UNESCO
Grønlands spisekammer- drivhuse og farme/stalde med kvæg, får og kyllinger. Inkl. flytte
slagteriet til Narsarsuaq.
Fængsel/anstalt – indret hotellet til sikret fængsel. Det kræver gode og uddannede personale
samt disse vil kunne bidrage til skatte indtægt. – fængslet i Nuuk er allerede for lille til det
som er behov for, når det gælder fængsel.
Område for mine selskaber? – boliger, kontor og rigelig lay down areas. Og så en havn og
lufthavn.
Landbrugshøjskole

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der må afsættes en anseelig sum til drifts og vedligeholdelse af materiel, bygninger og boliger.
Der skal laves en gennemarbejdet tilstandsvurdering på alt som kommunen skal overtage.
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Der vil ske en stor reduktion på beredskabs siden – men der skal investeres i nyt brandkøretøjer.
TU-Beslutning: Taget til efterretning og FTMs forslag bakkes op.
Direktionens indstilling: Politisk drøftelse.
ØPU 10/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen til videre behandling, idet emnet vil
blive drøftet under kommunalbestyrelsens temadag.
Beslutning: Kommunalbestyrelsen godkender de indstillinger, som Innovation South Greenland har fremført, med henblik på videre bearbejdning de fremførte forslag af en ekstern
konsulent betalt af Selvstyret, og i tæt samarbejde med ISG. Overfor Naalakkersuisut skal
endvidere fremføres de bemandingsproblemer ved lufthavnen i Narsarsuaq, der kan konstateres allerede nu. Fra styregruppen vil bygdebestyrelsesformanden deltage telefonisk, i mødet
med Naalakkersuisoq.

PKT. 22. SKIFT AF AUTORISERET REVISOR
Chefgruppen og direktionen har de seneste 2 år haft en løbende evaluering af vores nuværende samarbejde med revisionsselskabet BDO. De har været vores revisor de seneste mange år og det kan
være både en fordel og en ulempe. Ulemperne er med tiden blevet flere og kommunen har flere
gange følt, at revisionen næsten var lavet inden de kom på besøg, fordi det nok var som det plejer at
være.
Vi har også ved de seneste besøg konstateret, at der var flere fejl i deres kontroller. Direktionen vurderer, at ulemperne er flest og indstiller derfor at Kommune Kujalleq skifter til Deloitte i Nuuk.
Ved et skifte opnår vi følgende:
• Nye øjne på vores forretningsgange, som er meget sundt.
• Deloitte er allerede revisor for vores boligselskab.
• Deloitte har erfaring med Sermersooq og deres boligselskab. Det er en stor fordel.
• En besparelse i de samlede revisionsudgifter. Selskabet er beliggende i Nuuk og selv om der
kommer kollegaer fra Danmark, skal vi kun betale indenrigsbilletten.
• Vi har i forvejen et godt og positivt indtryk af revisor Bo Colbe, som bliver vores kontaktperson.
Da vi har et kvartals opsigelse, vil et skifte ske pr. 01.01. 2020.
Rent formelt skal det oplyses, at der efter en kommunalbestyrelses beslutning skal Kommunen have
en endelig godkendelse af revisorskiftet hos Naalakkersuisut.
Lovgrundlag:

Budget- og regnskabslovens § 44

Økonomi:

Se ovenstående.

Direktionens indstilling:

Indstilling godkendelse i kommunalbestyrelsen.

ØPU 10/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.
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PKT. 23. SUNDHEDSFORSIKRING FOR PERSONALET
Der henledes til tidligere drøftelse i Kommune Kujalleq omkring etablering af en fælles sundhedsforsikring for ansatte under Kommune Kujalleq, for at det skal blive muligt at få lægebehandling.
Kommune Kujalleq har pr. 01.01.2019 overgået til et nyt forsikringsselskab If, hvor det tidligere var
Gjensidig forsikring.
Forsikringsselskabet If har ved et besøg i maj mdr. 2019, holdt et møde med Carsten Frank Hansen,
hvor IF forsikring leverede en præsentation af mulige senarier af sundhedsforsikring, og det fremlagte materiale vedlægges som fil hvor der fremgår pris senarier.
Der er ca. 800 fastansatte i Kommune Kujalleq.
Indstillingen er at der vælges en ”alle dækninger” men at der så også tilsidesætter et beløb, til ansattes transport til Danmark ifm. undersøgelser osv. – og som ligger under beløbet ud fra tilbud nr. 5.
Ledelsens oplæg til at kunne arbejde videre med sagen.
Tilbud ” Alle dækninger” kr. 1.805 =
Pulje til transport ”rejser”
sundhedsforsikring.

1.600.000
400.000 = oprundet til 2.000.000,- til samlet

Økonomiudvalget kan indstille og godkende scenarieforslaget, og hvor dette indarbejdes i årsbudgettet for 2020.
Lovgrundlag: Kommunal fuldmagt
Økonomiske konsekvenser: 2 mio. kr.
Direktionens indstilling: indstilles til godkendelse og oversendes kommunalbestyrelsen.
ØPU 10/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse, idet
kommunalbestyrelsen tidligere har truffet en principiel beslutning herom. Sundhedsforsikringen
indstilles omfattet medarbejdere, der har 2 års anciennitet under kommunen, og at forsikringen i første omgang tegnes for en flerårig periode.
Beslutning: Oplægget godkendes principielt, idet man i tillæg ønsker undersøgt muligheden
for indkvartering, og at der træffes en endelig beslutning under 2. behandlingen af budgettet
for 2020 for så vidt angår økonomien i ordningen.

PKT. 24. 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020
Politiske udvalg er i gang med budgetarbejdet, og godkendte rammer for budget 2020 er igangværende hos de enkelte afdelinger.
Det er lidt forskelligt hvad der er leveret af materialer – så hvert område har fået et bilag kode.
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A = Samlet B = Økonomi udvalg C = Teknik- & Miljøudvalg D = Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalg E = Social udvalg F = Skole-, daginstitutions- & innovationsudvalg G = Kultur, Fritids- & forebyggelsesudvalget H = Bygdebestyrelser /sekretariat
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 20
Økonomiske konsekvenser:
Direktionens indstilling: At udvalgene fortsætter budgetarbejdet med de foreløbige budgetforslag
inden for de vedtagne budgetrammer.
ØPU 10/2019 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med henblik på videre bearbejdning,
forud for 2. behandlingen i november måned. Økonomiudvalget er meget opmærksomme på udkast
til finanslov 2020, idet der alene på handicapområdet lægges op til reduktion med kr. 1.187 mio.
Beslutning: 1. udkast af budgettet for 2020 godkendes principielt af alle, idet en samlet kommunalbestyrelse gennemgik budgetudkastet under gårsdagens temadag med efterfølgende bemærkninger, idet der frem til 2. behandlingen skal foretages nærmere undersøgelser og tilretninger, herunder evt. behovet for ændring af de budgetrammer, der er udmeldt, hvorfor økonomiudvalget bemyndiges til at kunne udmelde nye rammer forud for 2. behandlingen. Bloktilskudsforhandlingerne pågår fortsat, hvorfor der fortsat kan ske ændringer, idet der samtidig er stor usikkerhed om de kommende udgifter indenfor eksempelvis handicapområdet.
Inuit Ataqatigiit ønskede ført til referatet, at de sidste år ønskede at budgetlægningen foregik
mere struktureret, men at de på det foreliggende grundlag kunne godkende ovenstående beslutning.

PKT. 25. EVENTUELT
•
•
•
•

•
•

KPI: På baggrund af meldinger fremførtes ønske om at udvalgsformændene engagerede sig
endnu mere i udvalgsarbejderne.
SS: Mulighed for projektorskærm i byrådssalen? KD: Det er muligt, men det vil være til
ulempe for eventuelle deltagere i Nanortalik og Narsaq, idet de nu kan følge med via storskærm.
AH: Status minkfarmsprojektet? PF: Projektet er sat i bero., og udvalget vil forholde sig til
projektet samt de midler, der er afsat, i den kommende tid.
HB: Der er fortsat borgere i Nanortalik, der ikke har rindende vand og dermed ikke mulighed for at ex. at gå i bad og få vasket tøj. Sygehusets gamle vaskeri er ikke længere i brug,
idet de nu vasker selv i sygehuset. Muligheden for at overtage det gamle vaskeri bedes undersøgt ved kontakt til Naalakkersuisoq for Sundhed.
OJD: Mulighed for at lade suppleanter deltage meget mere aktivt i forberedelserne? KPI /
KD: der kan sørges for iPad i Narsaq og Nanortalik, således at suppleanter i bedre tid kan få
adgang til dagsorden via Firstagenda.
NL: Muligheden for at overtage servicehuset i Narsarsuaq, mhp. at det kan bruges som Medborgerhus. KPI: Undersøges af relevant udvalg.
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•
•
•
•
•

KPI: Punkter til et kommende PKG_møde: beskatning ved dobbelt arbejde, hjemmehjælpsordning samt grønlandsk betegnelse for kommunalbestyrelse og borgmester.
KPI: Der er nedsat en forhandlingsgruppe vedr. Tanbreez.
KE: Kirkegården i Nanortalik, som i dag fortsat ser ud som om den ikke er afsluttet. KPI:
Undersøges af relevant udvalg.
HB: Budgettering ift. driften af ex. Kuuppalaannguaq Studio. MMR: Midlerne afholdt via
strukturpuljen mhp. etablering. Der vil ske forhandlinger med henblik på afklaring af driftsomkostningerne.
HB: Status for Whistleblower-ordningen? KD: Der er arbejde i gang i fællesskab med de øvrige kommuner, og ordningen forventes taget i brug indenfor de kommende måneder.

Mødet sluttede kl. 14:35.
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