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Budgetomplaceringer på driftskonti
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Atassut:

Kim Ezekiassen (suppleant for Gerhardt Petersen)

Inuit Ataqatigiit:

Asmus Hansen, Henrik Brummerstedt, Mouritz Karlsen, Naja
Lund, Stine Egede

Siumut:

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

Fraværende:

Mari S. Abelsen, Gerhardt Petersen

Embedsmænd:

Administrerende direktør Kim Dahl, vicedirektør Carsten F.
Hansen, økonomichef Kim Rosendahl, økonomisk konsulent
Claus Wæde Hansen

Tilforordnet:
Tolk:

Kelly Berthelsen, Najannguaq Petersen

PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Beslutning: Godkendt.

PKT. 2. ORIENTERING FRA BORGMESTEREN
•
•
•
•
•

Takker for kommunalbestyrelsens deltagelse under temadagen i går, hvor kriseberedskabet
samt budgetudkastet for 2020 var emnerne.
Nyhedsbrev vil fremadrettet blive vedhæftet dagsorden.
I oktober gennemførte ca. 14 brandmænd Funktionsuddannelsen.
Dagen efter sidste kommunalbestyrelsesmøde tog borgmesteren til Nuuk, mhp. møder med
Naalakkersuisut for det sociale område, råstof samt infrastruktur. De primære emner var den
kommende lufthavn samt handicapområdet.
I begyndelsen af oktober blev der gennemført en tur til Danmark:
- Der blev i den anledning afholdt møder med følgende fonde: Oak Fundation, LOA, Mærsk
samt Realdania.
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DELTAGERE:

•
•
•

•
•
•
•

- Den Belgiske ambassadør i Danmark, Leo Petters, inviterede under sit besøg her i Qaqortoq
til en genvisit næste gang borgmesteren var i Danmark. Dette blev gennemført, og til det
havde Leo Petters inviteret 8 af sine ambassadørkollegaer. Der var stor interesse for Sydgrønland, med fokus på den kommende lufthavn samt råstofområdet.
- Opholdet i Danmark blev også brugt til en inspirationstur sammen med teknisk udvalgsformand og teknisk chef til Aarhus (Frederiksbergskolen, Dok1 og kommunens nye administrationsbygning i Brabrand) samt Middelfart (det nye rådhus samt Kulturøen).
- Møde med borgmester Jacob Bundsgaard i Aarhus.
Tilbage efter Danmarksturen er der gennemført personalemøder med de administrative medarbejdere i Narsaq, Qaqortoq samt Nanortalik: generelt ønsker man et bedre kommunikationsflow, hvilket direktionen følger op på bl.a. i form af et månedligt nyhedsbrev.
Hele chefgruppen har ultimo september været i Narsarsuaq til et seminar, hvor strategier,
værdier m.m. har været sat på dagsorden. Der arbejdes på et lignende arrangement på fagchefniveau i begyndelsen af det nye år.
Der er medio november afholdt en ny tur til Nuuk:
- Møde med Politimesteren, hvor tidlig indsats og forebyggelse omkring seksuelt misbrug var
et hovedtema, ligesom problematikken med euforiserende stoffer også blev drøftet. Der vil
i fortsættelse heraf ske en henvendelse fra kommunen til Naalakkersuisut mhp. at få styrket
told-funktionen. Aftalt at der fremadrettet skal afholdes årlige møder i Kujalleq. Politimesteren oplyste at de også havde ansat en forebyggelsesmedarbejder i deres regi, med placering i Qaqortoq.
- Møde med LOA, hvor det blev aftalt at LOA kommer til Kujalleq i begyndelsen af det nye
år, mhp. konkretisering af multihal-projekterne, der er i kommunen.
- Deltagelse til GIF konferencen ”Verdens mest aktive land 2030”.
- Møde med Teles direktør omkring samarbejdet mellem selskabet og kommunen, herunder
forbindelserne i kommunen, bl.a. til fåreholdere m.m. Tele kommer til Kujalleq i næste måned.
- Der var planlagt møder med Naalakkersuisut for finanser samt infrastruktur samt socialområdet, hvilket desværre ikke blev til noget grundet politiske forhold; der er i stedet rettet
skriftlige henvendelser til dem.
- Fælles borgmestermøde i Nuuk, som genoptages på fredag.
- Besøg på ”New Arctic Kitchen”-projekt, hvor der blev arbejdet med sæler, rensdyr samt
moskusokser, mhp. man fornyede brugen af lokale råvarer. Meget spændende og med særlig
potentiale for Sydgrønland, der betragtes som landets spisekammer, idet vi har Great Greenland, Neqi, Inuili, Niuernermik Ilinniarfik / Campus Kujalleq, der kan indgå i et evt. fremtidigt samarbejde.
- Maligassiuisut-arrangement, hvor alderdomshjemmet i Nanortalik blev udråbt som årets arbejdsplads 2019.
- Marina Anthonsen, Nanortalik, modtog også en pris for sit frivillige engagement med Nanortalik Tapartartuaqqat.
Borgmesteren og de øvrige borgmestre vil torsdag aften afholde et telefonmøde med Naalakkersuisoq Martha Abelsen.
Nakuusa-arrangement den 20. november, hvor deres budskab fra Landssamlingen blev overrakt borgmesteren. Der følges op på budskaberne, både på forvaltningsplan, men også på politisk plan.
Samme aften deltog borgmesteren i et møde med Ejerforeningen fra Aarhusvej.
Borgmesteren deltog i et arrangement i Narsaq den 21. november, hvor filmen ”Pilluarneq
ersigiunnaarpara” blev fremvist. I 2020 planlægges samme film fremvist i Qaqortoq og Nanortalik. Der arbejdes endvidere på at filmen skal kunne fremvises via Knr-TV.
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•
•
•
•

•

Besøg på daginstitutionerne i Narsaq samt museet.
Forhandlingerne om en IBA-aftale ift. Tanbreez-projektet er i fuld gang.
Dette er årets side ordinære møde, men der planlægges et ekstraordinært telemøde i december,
da kommuneplantillæg omkring lufthavnen skal behandles.
1. advent på søndag, hvor juletræerne skal tændes. Ønsker alle et godt arrangement. I løbet af
december vil der blive afholdt julearrangement i alle byer. Borgmesteren havde oprindelig
planlagt deltagelse i de 3 byer, men dette lader sig ikke gøre nu af forskellige årsager. Opfordrer til at takke alle de frivillige, der har stået for forskellige arrangementer i løbet af året,
under disse arrangementer. Borgere, folkevalgte, embedsmænd og medarbejdere ønskes en
glædelig jul.
Benjamin Kielsen meddeler at Siumut gruppen har fået Josef Petersen som ny gruppeformand.

Penneo dokumentnøgle: 5EPHO-NMY3N-ZI1ES-KODYM-CLU5C-O1XLZ

Beslutning: Godkendt med faldne bemærkninger.

PKT. 3. ØKONOMISK STATUS
Samlet status & regnskab til og med oktober 2019.
Regnskabsmæssig balance pr. primo 06.11.2019 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.
ØPU 12/2019 beslutning: Taget til efterretning.
Beslutning: Taget til efterretning.

PKT. 4. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER
Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer pr. 04.11.2019. 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.
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ØPU 12/2019 beslutning: Taget til efterretning. Folkevalgte med restancer tilskrives med opfordring
til at de tilmelder sig PBS, i det de som folkevalgte har et særligt ansvar.
Beslutning: Taget til efterretning.

PKT. 5 – TILLÆGSBEVILLING, SNERYDNING I NARSARSUAQ
Forvaltningen har modtaget mail fra Økonomidirektøren i Mittarfeqarfiit, hvori forvaltningschef for
bygderne ønsker i brev en ansøgning om tillægsbevilling for snerydning i Narsarsuaq for perioden
2017-2018.

Ved UTM 10 mødet besluttede udvalget at sende sagen tilbage til bygdeadministrationen for en fyldestgørende redegørelse samt en tillægsbevillingsansøgnings skema.
Mail af den 28. sept. 2019 fra Mittarfeqarfiits Tekniske chef fremlægges hermed som redegørelse.
TU indstilling:
At fremsende sagen til godkendelse i ØPU og KB
Sagsfremstilling: Skal godkende tillægsansøgning.
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23
Økonomi: Udgift på kr. 724.110,00 – skal viderebehandles ved næste kommunalbestyrelsesmøde.
Direktionens indstilling: Der indstilles til en tillægsbevilling på tkr. 350 og resten findes i det nuværende budget.
ØPU 12/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse af direktionens indstilling om tillægsbevilling på tkr. 350. Restbeløbet afholdes indenfor bygdeforvaltningens nuværende budget. Sagen tages op til Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 6 – OMPLACERINGER PÅ DRIFTSKONTI
Skole, - daginstitutions –og innovationsudvalget har under deres møde den 21. oktober 2019 besluttet at omplacere midler fra forskellige drifts- og lønkonti i forbindelse med oprydning af konti.
Budgetomplaceringerne er udgiftsneutrale.
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Bygdeadministrationen har ikke modtaget fakturaer i perioden trods rykkere. De er nu modtaget og
det beløber sig til kr. 724.110,00.
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SDI - Afgørelse:
Godkendt og sendes til ØPU.
Sagsfremstilling: Godkende udgiftsneutrale omplaceringer.
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23
Økonomi: Udgiftsneutral.
Direktionens indstilling: indstilles til godkendelse.
ØPU 12/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.

PKT. 7 - BDO REVISIONSBERETNING NR. 32 OG 33
* Beretning nr. 32 samt forslag til besvarelser af beretning.
Revision af selvstyreområderne i Kommunens regnskaber for året 2018 – delberetning for regnskabsåret 2018
Kommune Kujalleq beretning nr. 33. er modtaget ultimo september 2019.
* Beretning nr. 33 samt forslag til besvarelser af beretning.
Afsluttende beretning for regnskabsåret 2018.
Kommune Kujalleq beretning nr. 33. er modtaget ultimo september 2019.
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 43
Økonomiske konsekvenser: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilles oversendt kommunalbestyrelsen med anbefaling.
ØPU 12/2019 beslutning: Oversendes Kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse. Stine
Egede påpeger at kommunen stadig får anmærkninger om ledelseskontrol. Administrativt arbejdes
der på en fortsat styrkelse af ledelseskontrollen, bl.a. ved systematisk anvendelse af BDO´s kontrolprogram.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 8. ÆNDRING AF BESTEMMELSER I KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 FOR HYTTER OG SOMMERHUSE VED NARSAQ
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Beslutning: Godkendt.
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Forvaltningen blev på sidste UTM-møde den 8. maj bedt om at sørge for, at Kommuneplantillæg nr.
1 til Kommuneplan 2017-2028 for Hytter og sommerhuse ved Narsaq blev endeligt vedtaget af
Kommunalbestyrelsen, således at det vil være muligt at påbegynde hyttebyggeri allerede i sommeren 2019.
Dette kommuneplantillæg blev dog allerede færdigbehandlet og endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2018, underskrevet og offentligt bekendtgjort den 16. januar 2019. Hyttebyggeri forudsætter en arealtildeling, uanset størrelse. Det endeligt vedtagne Kommuneplantillæg
gør det muligt allerede nu at påbegynde arealsagsbehandling for ansøgninger og igangsætning af
hyttebyggeri i de pågældende hytteområder.

-side 7 f): ”Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 100m fra kyst, vandløb eller søbred, men
der kan ved særlige forhold afviges fra dette krav, såfremt der er lokale forhold, der på et kvalificeret grundlag tilsiger dette” samt:
-side 7 f): ”Kommunalbestyrelsen skal behandle hver enkelt ansøgning om arealtildeling og vurdere
afstandskrav til kyst, vandløb og elv i forhold til gældende lovgivning”.
Lovgrundlag
Planloven - Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
Naturbeskyttelsesloven – Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse
Faktiske forhold
Der er meget stor interesse for hyttebyggeri i Kommune Kujalleq og forvaltningen har flere ansøgninger om arealtildeling afventende udlæg af kystnære arealer. Dog ønsker ingen af ansøgerne at
skulle bygge hytter i en afstand af minimum 100m fra kystlinien, hvor de skal bære udstyr langt og
ikke kan holde øje med både. De foreliggende ansøgninger indeholder ønsker om at bygge hytter
efter den Grønlandske kultur, med nærhed til kystlinien.
Bæredygtighed:
De udlagte arealer til hyttebyggeri og bestemmelserne i kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommunens politik om bæredygtighed.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der vil ikke være økonomiske konsekvenser forbundet med en ændring af Kommuneplantillæg No.
1 ud over timeforbruget til administration af ændringerne af de uhensigtsmæssige, detaljerede bestemmelser i tillægget.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at de detaljerede bestemmelser, som udløser Kommunalbestyrelsens sagsbehandling af enkeltsager bør ændres. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at bestemmelserne for minimumsafstanden til kystlinien på 100m ændres. Dette kan Kommunalbestyrelsen ændre med udarbejdelse af et nyt og tilrettet Kommuneplantillæg for de samme områder.
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Kommuneplantillægget indeholder imidlertid bestemmelser, som indebærer, at Kommunalbestyrelsen skal udrette sagsbehandlingen for hver enkelt hytteansøgning, før der vi kunne gives en arealtildeling til formålet. Af bestemmelsen fremgår, at:

Referat
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Indstilling
Det indstilles derfor, at ovennævnte bestemmelser udgår og at der i stedet tilføjes følgende tekster
og bestemmelser, som er i overensstemmelse med Planloven:
I de overordnede bestemmelser om kommuneplantillæggets formål tilføjes:
-”Det er ét af kommuneplantillæggets formål at give befolkningen flere muligheder for at bygge
hytter”
-”Det er ét af kommuneplantillæggets formål at arbejde tæt sammen med turismeerhvervet for at
udvikle turismemulighederne i Det Åbne Land”
I de detaljerede bestemmelser tilføjes:

Det indstilles desuden, at sagen videresendes til kommunalbestyrelsens godkendelse i august, samt
at der forinden tages en borgmesterbeslutning, således at godkendt og afventende hyttebyggeri kan
igangsættes inden sommeren 2019.
TU - Afgørelse:
godkendt og sendes til ØPU og KB
der skal udarbejdes en samlet KP for hytter- for hele Kommune Kujalleq - privat og erhvervsmæssige hensyn.
Sagsfremstilling:
Økonomiudvalg skal vurdere ændring af kommuneplan og videreleverer en indstilling til kommunalbestyrelsen.
Lovgrundlag: Planloven - Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
Naturbeskyttelsesloven – Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse
Økonomi: ingen da det vedrører ændring af Kommuneplan.
Direktionens indstilling: indstilles godkendt
ØPU 11/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 9. REGNSKAB 2018 – KOMMUNALE BOLIGER
Teknisk udvalg noterer flg.
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-”I de udlagte hytteområder kan der tillades hytter tættere på kystlinien end 100m under forudsætning af, at placeringen tilgodeser afstandskravene til elve, saltsøer og saltholdige søer”
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Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget Årsrapporter for Kommunale boligafdelinger fra INI i juli måned.
Indstilling
Der indstilles over for Udvalget for Teknik og Miljø:
•

At udvalget godkender Årsrapporterne

Det videre forløb
At punktet videresendes til ØPU til godkendelse og efterfølgende orientere INI at årsrapporterne er
godkendt.

Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget kan tage sagen til efterretning og videreleverer indstilling/orientering til Kommunalbestyrelsen
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 42 og Lejeforordningens § 30.
Økonomi: ingen da dette er en orienteringssag fra INI A/S for kommunens boliger.
Direktionens indstilling: Tages til efterretning.
ØPU 11/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om at regnskaberne tages til efterretning.
Beslutning: Godkendt.
PKT. 10. BOLIGSELSKABET INI´S FORSLAG TIL HUSLEJE 2020
Boligselskabet INI, har fremsendt deres forslag til budget 2020, hvor de har forsøgt at ramme en
huslejestigning iht INIs skrivelse i de enkelte boligafdelinger. Administrationen har gennemgået
forslaget og fremlægger det hermed til politisk behandling om budgettet kan godkendes.
Indstilling:
Forvaltningen for Teknik og Miljø indstiller over for formanden for Udvalg for Teknik og Miljø:
at budgettet videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling om at godkende INIs
oplæg med at følgende huslejestigninger:
Afd. 21-101
2%
Afd. 21.109
2%
Afd. 22-113
3,45%
Afd. 22-116
2%
Afd. 22-125
2%
Afd. 23-130
3,54%
Afd. 23-137
2%
10
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TU Beslutning: Godkendt

Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 05/2019
-

at sagen sendes videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Det skal bemærkes at en evt. huslejestigning først kan påbegyndes 01.04.2020.
Lovgrundlag: Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, kapitel 4
Faglig vurdering: Forvaltningen for Teknik og Miljø fik udarbejdet boligsektorplanen som også er
fremlagt politisk.
Og der er en stor vedligeholdelses efterslæb som skal finansierers et sted fra. Samt sikre en videre
vedligeholdelse af kommunens boliger. Derfor anbefaler FTM huslejestigning i 2020.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering: Som beskrevet i bilaget.

Sagsfremstilling: Udvalget skal tage stilling til en huslejestigning for at holde sig omkostningsneutral.
Lovgrundlag: Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, kapitel 4, § 30.
Økonomi: Udgiftsneutral.
Direktionens indstilling: Indstiller til godkendelse.
ØPU 12/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Et flertal bestående af Siumut godkender forslaget vedr. huslejeforhøjelse, mens
Atassut tager det til efterretning. Inuit Ataqatigiit godkender ikke huslejeforhøjelserne.
PKT. 11. STATUSORIENTERING, FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER.
Under sidste kommunalbestyrelsesmøde lovede administrationen at udarbejde statusorientering på
de forslag, som medlemmer af kommunalbestyrelsen har fremsat, idet oversigten tager udgangspunkt i de forslag, som der endnu ikke er afsat midler til.
A:
Skydebane i Qaqortoq
UTM 11-2018
Henrik B
Der er undersøgt med skydebanen i QAQ og disse har ikke en gældende arealtildeling, FTM afventer med at forbyde brugen til vi har fundet et nyt areal til dette formål. - der ses på at lave tidsrum til
skydning. Afventer til vi er klare med de ”frie” arealer i QAQ, og en revidering af kommuneplanen.
B:
Bådsoplagsplads bag ved RAL i Nanortalik
UTM11-2018

Henrik B.
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TU Beslutning: Der er taget en formandsbeslutning i udvalget, hvor man indstiller til godkendelse
af stigningen som fremført

Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 05/2019
Det blev godkendt at vi skal arbejde hen i mod at lave en kommunal bådsoplagsplads i områdetUTM godkendte i UTM 10-2019 at der laves vedtægter mv. for bådsoplag og containerpladser.
C:
Boliger i bygderne—indflytning af offentlige boliger
UTM 02-03-2019
Annassi K. og Mouritz K
INI- redegørelse – kommunen mangler aktion. – der skal et møde omkring hele boligområdet mellem INI og kommunen. Derefter skal det politisk op.

- Josef P

E:
Sanerings modne bygninger i Narsaq
UTM 04
Karla E.B.
Der skal laves en registrering, liste og plan over de saneringsmodne huse/bygninger i Kommunen.
F:
Forslag til forsøgsprojekt til affaldshåndtering i 3 bygder og i Narsaq
UTM 04-2019
Josef P.
Søgt i Selvstyret – afventer.
G:
Forslag til ringvej Narsaq
UTM 06- 2019– Bentiaraq
Der søges om kr. 3.350 mio i budget 2020 for udførelse af ringvej ved Narsaq.
H:
Forslag om etablering af trapper fra Nakkartarfik og op mod Qaava
UTM 06- 2019– Bentiaraq
Der søges om en pulje til renovering og nye trapper i budget 2020 ønsker på kr. 500.000
I:
Forslag om etablering af trapper fra Qaava mod Sivinganikasia / Tuia
UTM 06- 2019– Bentiaraq
Der søges om en pulje til renovering og nye trapper i budget 2020 ønsker på kr. 500.000
J:
Forslag vedr. markering af den sydligste spids af den landfaste del af Grønland
UTM 13 -2018 og 09- 2019
- Josef P
Der var ingen forslag fra KB medlemmer – dog søges der kr. 100.000 i ønske i budget 2020
K:
Forslag til renovering af bro ved gl. kirke.
UTM 10-2019
-Henrik B
Der søges om en pulje til by forskønnelse, herunder renovering af gl. bro i budget 2020 ønsker på
kr. 500.000
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D:
Forslag til rundbuehaller til sport
UTM 02-FFL2020
Søgt i FFL2020 til selvstyret.

Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 05/2019

L:
Forslag vedr. borgmesterkæde
Kommunalbestyrelsen 07/2017 - Benjamin Kielsen
Der ønskes afsat 200 tus. på budget 2020.
Beslutning: Taget til efterretning. Forvaltningerne skal fortsat udarbejde oversigt over indkomne forslag samt status på disse, med henblik på løbende orientering til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Brummerstedt foreslår at der etableres talsmand for børn og
unge, ældre talsmand samt handicap talsmand.
Forslagsstilleren begrunder forslaget med følgende: citat ”Vi har adskillige talsmænd for forskellige
grupper, og borgernes krav overfor politikere er blevet mere omfattende efterhånden, så på baggrund af borgerne mangler en instans, hvor de kan henvende sig foreslår jeg at der udpeges bestemte individer, og siden borgmesteren, første viceborgmesteren og næste viceborgmesteren har
ledende rolle i forbindelse med borgerservice, foreslår at det er dem der bliver påpeget som talsmænd.
Jeg finder det mest optimalt hvis disse personer har mulighed for at blive betjent af den kommunale
administration, det er også oplagt at de fungerer som kontakt instans for deres national modpart, på
denne måde sikrer vi også at der er faste personer der deltager i forskellige arrangementer” citat
slut. Forslaget i fuld ordlyd er indsat som bilag.
Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt.
Økonomi:
Direktionens indstilling: Politisk drøftelse.
ØPU 12/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med henblik på drøftelse i det et flertal
bestående af Siumut mener, at der ikke bør indføres talsmænd som foreslået, idet de stående udvalgsformænd i forvejen har denne funktion. Forud for behandlingen i kommunalbestyrelsen skal
den indenom socialudvalget mhp. på en indstilling derfra.
Beslutning: Forslagsstiller Henrik Brummerstedt trak sit forslag tilbage og punktet blev således ikke behandlet.

PKT. 13. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM JOSEF PETERSEN OM
ANLÆGGELSE AF CYKELBANE, SKATEBOARDBANE M.M.
Kommunalbestyrelsesmedlem Josef Petersen foreslår etablering af cykelbane, skateboardbane m.m.
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PKT. 12. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM HENRIK BRUMMERSTEDT OM ETABLERING AF FASTE TALSMÆND PÅ SPECIFIKKE OMRÅDER

Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 05/2019
Forslagsstilleren begrunder forslaget med følgende: citat ” Jeg har tidligere foreslået anlæggelse af
cykelbaner i byerne, hvor muligheden forefindes, som ellers blev godkendt. Jeg efterlyser realiseringen af forslaget, som er blevet henlagt siden tiden mellem valgperioderne. Hvis det er blevet forkastet helt, sender jeg hermed et nyt forslag om anlæggelse af mulig cykelbane.
Jeg forestiller mig, at det ikke behøver at være et dyrt projekt, efter som man i forvejen har sand til
rådighed i Narsaq, hvor man umiddelbart kan starte i Nuugaarmiut. Jeg forestiller mig blandt andet:
Da man rev blok P ned i Nuuk anlagde man en cykelbane i løbet af en kort tidsperiode.
Endvidere vil jeg foreslå, at man anlægger en bane til løbehjul, rulleskøjter og skateboard. Man
kunne udforme stederne med robuste flade plader til aktiviteterne, og man vil kunne bane vej for
udfoldelse i en ny sportsgren.
Disse er nogle af grundlaget for ønsket om gode vejforhold. Ved anlæggelse kunne man således
bruge dækningsmidlerne til de ønskede faciliteter for aktørerne” citat slut.

Økonomi: Ej belyst.
Direktionens indstilling: Politisk drøftelse mhp. evt. indarbejdelse i budgetønskerne for 2020 og
overslagsårene.
ØPU 12/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om at sagen medtages
som ønske til temadagens prioritering af budgetønsker, ligesom Kultur-, fritids- og forebyggelsesudvalget høres mhp. status idet udvalget tidligere har behandlet og godkendt forslaget, ligesom der
kan samarbejdes med lokaludvalgene.
Beslutning: Oversendes Kultur-, fritids- og forebyggelsesudvalg samt udvalget for teknik,
med henblik på at der foretages konkrete tiltag med henblik på realisering af de i forslaget
nævnte tiltag.
PKT. 14. 2. BEHANDLING AF BUDGET 2020
Politiske udvalg er i gang med budgetarbejdet, og godkendte rammer for budget 2020, hvor bilagene viser et netto overskud på tkr. 13.434.
I forhold til 1. behandling af budget 2020, er netto overskuddet steget med tkr. 5.000, som primært
skyldes en stigning i aconto skatteindbetalingen.
Hvert område har fået et bilag kode:
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
Lovgivning: Budget- og regnskabslovens § 20 og § 21
Økonomi:
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Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt.

Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 05/2019
Direktionens indstilling: Indstiller at budgettet godkendes og på kommende bestyrelsesmøde besluttes hvilke ønsker man vil realisere og hvad overskuddet skal være.

Beslutning: Et flertal bestående af Siumut og Atassut godkender at skatteprocenten fastholdes
uændret på 28%, og at der fra hovedkonto 5 (skole- og daginstitutionsområdet) tilbageføres 2
mio. kr. fra budgetrammen, hvorved 1 mio. overføres konto 70-06, samt 1 mio. til kassen mhp.
at indgå i reserven. Der godkendes budgetønsker for 11.750 mio. kr. (bilag I), hvorved overskuddet udgør 14.250 mio. kr.
Inuit Ataqatigiit meddeler at de ikke stemmer for eller imod fremlagte budget for 2020, da de
mener at der fortsat er udeståender særligt indenfor det sociale område, der ikke er belyst tilstrækkeligt.

PKT. 15. FORSLAG TIL MØDEDATOER FOR KOMMUNALBESTYRELSEN I 2020
Administrationen foreslår følgende mødedato for kommunalbestyrelsen i 2020:
•
•
•
•

19. februar
20. maj
23. september
25. november

Lovgrundlag: Styrelseslovens § 8
Økonomi:
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt
Beslutning: Godkendt.
PKT. 16. EVENTUELT
•
•

•

KPI: Betalingsterminalen i Nanortalik er i drift.
JP: Takker alle kommunalbestyrelsesmedlemmer på vegne af Siumut for det oftest gode
samarbejde, der plejer at være, og takker særligt Atassut for at påtage sig et ansvar ved at
stemme for godkendelsen af budgettet for 2020. Takker endvidere ansatte for det arbejde,
der er lagt i dette år og ønsker alle en glædelig jul.
SE: Takker alle kommunalbestyrelsesmedlemmer og ansatte for samarbejdet. Præciserer
grundlaget for ikke at stemme for budgettet for 2020, idet de som parti har ret til at træffe de
beslutninger, som de gør.
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ØPU 12/82019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse af
budgetudkastet og at kommunalbestyrelsen forud for mødet under temadagen prioriterer budgetønskerne indenfor råderummet på ca. 22 mio. kr.
Fra økonomiudvalget prioriteres sundhedsforsikringen som 1. prioritet på ønskelisten.

Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 05/2019
•
•
•
•

KE: Sidder som suppleant, går ind for fremme af erhvervslivet. Omkring det sociale budget
mener Atassut, at der ikke er grund til bekymring. Takker alle kommunalbestyrelsesmedlemmer og ansatte for samarbejdet og ønsker alle en glædelig jul.
HB: Har i 2019 oplevet at skole- og daginstitutionsforvaltningen fik ny ledelse, der på kvalificeret vis har stået for ledelsen af området. Vil fortsat samarbejde med de øvrige partier i
2020 og ønsker alle en glædelig jul.
AKK: Takker for at have været med til vedtagelsen af budgettet for 2020, idet der nu er
skabt grundlag for et stabilt arbejde i 2020.
KPI: Takker alle for mødet, og ønsker alle en glædelig jul.

Mødet sluttede kl. 15:53.
Karla Egede Bisgaard

Annasse K. Karolussen

Monica Dorph

Simon Simonsen

Benjamin Kielsen

Anders Olsen

Josef Petersen

Manasse Semsen

Kim Ezekiassen

Mouritz Karlsen

Naja Lund

Asmus Hansen

Henrik Brummerstedt
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Kiista P. Isaksen

Stine Egede
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