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Dagsorden
ekstraordinært møde 06/2019
Mødet blev afholdt via telekommunikationsmidler
18. december 2019 kl. 12.00 (12:25 grundet tekniske udfordringer)
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FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE:
Godkendelse af dagsorden
Orientering fra borgmesteren
Budgetomplaceringsansøgning, Teknik & Miljøudvalg
Tillægsbevillingsansøgning, Socialudvalg
Budgetomplaceringsansøgning, Skole-, daginstitutions- og innovationsudvalget
Bygdesektorplan
Nyt Kulturcenter nord for Qaqortoq
Organisationsændring – Bygdesekretariat – Teknisk afdeling
Afsluttet høring, ny tillæg til Kommuneplan, Sprængstofdepot
Afsluttet høring, ny tillæg til Kommuneplan nr. 4 2017 – 2028, Lufthavn i Qaqortoq
Eventuelt
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Atassut:

Kim Ezekiassen (suppleant for Gerhardt Petersen)

Inuit Ataqatigiit:

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

Siumut:

Simon Simonsen, Manasse Semsen, Karla Egede Bisgaard,
Monica Dorph, Benjamin Kielsen, Anders Olsen, Josef Petersen, Mari S. Abelsen, Ánnásse Kleist Karolussen

Fraværende:

Kiista P. Isaksen, Gerhardt Petersen

Embedsmænd:

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

Tilforordnet:
Kelly Berthelsen, Najannguaq Petersen

Tolk:

PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Beslutning: Godkendt.
PKT. 2. ORIENTERING FRA BORGMESTEREN
•
•

Borgermøde i Narsaq samt møde med Neqi A/S i samme anledning er afholdt i sidste uge.
Neqi tager hertil ultimo marts mhp. statusmøde.
Inspektionsskibet Triton holder jul i Qaqortoq. Der afholdes forskellige arrangementer i den
anledning.

Beslutning: Godkendt.
PKT. 3. TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNING, BUDGETOVERFØRSEL – Teknik- & Miljøudvalg
Udvalget for teknik og miljø søger om overførsel af ubrugte anlægsmidler i 2019 til budgetåret
2020 på i alt 12.524 tkr. fra henholdsvis ”Konto 70-08 støtte til privat boligbyggeri”, ”Konto 72-00
Pulje til kloakrenovering”, ”74-22 Alderdomshjem Narsaq” og ”75-11 Skolepasning Nanortalik”.
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DELTAGERE:

Referat
Kommunalbestyrelsen – ekstraordinært møde 06/2019
Begrundelsen for denne budgetoverførsel / tillægsbevilling er at projekterne er blevet sat i
gang/planlagt i 2019, men det har desværre ikke været muligt at afslutte dem i 2019, hvorfor disse
søges ”overført” til det nye budgetår 2020.
Den anden ansøgning er omkring overforbrug af renovering af Alderdomshjem i Nanortalik. Overforbruget skyldes stilstandsomkostninger, betaling til entreprenør for etape 1, som Retten i Grønland har afsagt dom på, manglende forhøjelse af Selvstyrets andel samt manglende flytning af uforbrugte midler fra 2018.
Lovgrundlag: - Kommunalfuldmagten, Regnskabsregulativet og budget- og regnskabslovens § 23

at

tillægsbevillingsansøgningen forelægges økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med
anbefaling om godkendelse.

TU - BESLUTNING: Godkendt
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23.
Økonomi: 12.524 mio. kr. hvor der ønskes overført ikke forbrugte midler fra budgetår 2019 til
2020, trods for at budgettet for 2020 just er godkendt med noteret anlægsmidler over forventet forbrug i 2020.
Direktionens indstilling: Punkt 1 og punkt 4 indstilles til bevilling. Dvs. at der skal udgiftsføres tkr.
5.100 i 2019 og overføres til budget 2020.
ØPU-13/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse af direktionens indstilling.
Beslutning: Godkendt.
PKT. 4. TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNING – Social udvalg
Kommunen har siden sommeren 2019 vist, at det sociale område (hovedkonto 4), ikke kunne holde
deres budget for året. For at minimere behovet for en tillægsbevilling, er der helt bevidst ikke søgt
om nogen tillægsbevilling før sidst på året. Overskridelsen har siden sommeren været skønnet til kr.
10 mio., således at de samlede udgifter på hovedkonto 4 kunne nå kr. 240 mio. Efter en stram økonomisk styring af udgifterne kan det nu konstateres, at tillægsbevillingsansøgningen kommer til at
lyde på kr. 8.084.000,00.
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23.
Økonomi: Udgift på kr. 8.084.000,00 iht. prognosen.
Direktionens indstilling: Videresendes til godkendelse ved næste kommunalbestyrelsesmøde.
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Økonomi:
Som beskrevet
Forvaltningen indstiller:

Referat
Kommunalbestyrelsen – ekstraordinært møde 06/2019
ØPU-13/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt. Henrik Brummerstedt undlod at tage stilling, idet han mente at der
var for stor usikkerhed omkring størrelsen af socialforvaltningens behov for tillægsbevilling.
PKT. 5. BUDGETOMPLACERINGSANSØGNING – Skole, Daginstitution- & innovationsudvalg
Skole-, daginstitutions- og innovationsudvalget søger om budgetomplacering fra timelønskonto til
månedslønkonto, ved skolen i Nanortalik:
•

Intern budgetomplacering lønninger skole Nanortalik.

Økonomi:

A. Netto omplacering nul. – hvis godkendt, videre til Kommunalbestyrelse

Direktionens indstilling: Indstilles til godkendelse.
ØPU 13/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 6. BYGDESEKTORPLAN
Sagsbeskrivelse – Modtaget fra Teknisk udvalg
Formålet med udarbejdelse af en Bygdesektorplan er at optimere udbyttet af indsatser og investeringer i bygderne. Med en prioritering af de enkelte bygders behov, vil det være muligt at samle flere
konkrete op-gaver i en enkelt bygd til ét samlet løft. Dette vil være mere fordelagtigt og attraktivt
for både entreprenøren og kommunen at lade udføre. Med en Bygdesektorplan vil det være muligt
at ´rydde op og modernisere´ en bygd ad gangen, så den bliver mere attraktiv for både nuværende
og fremtidige bygdeborgere.
I april 2019 blev det årlige Seminar for Bygdebestyrelsesformændene afholdt i Qaqortoq. På programmet indgik en gennemgang af den forestående planlægning, som vedrører bygdernes fremtid.
De 2 planer er denne Bygdesektorplan og Planstrategien, som Kommunalbestyrelsen skal udarbejde
hvert 4. år, hvori også bygdernes udvikling indgår. Bygdeborgernes svar, ønsker, behov og idéer
fremgår af de enkelte bygdeafsnit sammen med bygdebestyrelsesformændenes inputs fra Seminaret.
I november 2019 afholdtes igen et møde med de 4 bygdebestyrelsesformænd i Alluitsup Paa, hvor
formålet var, at formændene i fællesskab skulle prioritere såvel bygder som aktiviteter for Budget
2019-2023. Disse prioriteringer fremgår af sidste afsnit i Bygdesektorplanen.
Lovgrundlag
-´Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om Planlægning og Arealadministration´ - ´Planloven´
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Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23.
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Faktiske forhold
Bygdernes status og behov fremgår af planens enkelte afsnit
Planens forhold til Landsplanlægningen
Planen påvirker ikke Landsplanlægningen.
Planens forhold til Kommuneplan 2017-2028
Bygdesektorplanens realisering vil blive indarbejdet i Kommuneplanen.
Bæredygtighed:
Ingen bemærkninger

Sagen har økonomiske konsekvenser for kommunen i forbindelse med påtrængende aktiviteter og
nye tiltag i bygderne. Planen vil skulle indgå i Kommune Kujalleq´s fremtidige budgettering.
Administrationens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at der er et stort behov for og interesse blandt bygdernes borgere
for at kunne realisere og effektivisere aktiviteter i den enkelte bygd. Der er også interesse for at
fremme udarbejdelsen af et samlet plangrundlag og en samlet indsats.
Med en Bygdesektorplan vil det være muligt at indarbejde flere opgaver i et samlet udbud. Dette
kan både være økonomisk fordelagtigt for kommunen, samt styrke entreprenørernes interesse i de
udbudte opgaver i bygderne.
Forvaltningen indstiller:
-

At UTM godkender ´Forslag til Bygdesektorplan´, samt at forvaltningen arbejder videre
med udmøntningen af denne plan i samarbejde med de øvrige forvaltninger
At der fremover afsættes et minimumsbeløb på Kr. 2 mill,-/årligt i budgettet til Bygdepuljen
At UTM efter godkendelse videresender og anbefaler disse indstillinger samt Bygdesektorplanen godkendt i ØU og KB
At Bygdesektorplanen indarbejdes i Planstrategien

TU-Afgørelse:
Indstilling godkendes, dog er beløbet på 1 mio.kr for 2020, fremadrettet ønskes det sat op til 2 mio
kr. pr. år
Bilag 1: Forslag til ´Bygdesektorplan´ for Kommune Kujalleq´s 11 bygder
Bilag til Bygdesektorplanen:
Bilag 1: Oversigt over bygdernes ønsker
Bilag 2a: Program for Bygdebestyrelsesseminar 2019 i Qaqortoq
Bilag 2b: Referat af Bygdebestyrelsesseminar 2019
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Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

Referat
Kommunalbestyrelsen – ekstraordinært møde 06/2019
Bilag 3: Spørgeskema uddelt på Seminaret og udsendt elektronisk
Bilag 4: Hvad er en Bygdesektorplan? - PowerPoint Præsentation
Bilag 5: Hvad er en Planstrategi? - PowerPoint Præsentation
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten
Økonomi: Som beskrevet i bilagene.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU-13/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.

PKT. 7. NYT KULTURCENTER NORD FOR QAQORTOQ
Forvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opførelse af et kulturcenter nord
for Qaqortoq. Formålet med det Arktiske Kulturcenter er, at vise de forskellige, arktiske etniske
gruppers livsform gennem fotografier, malerier, tekster og materialer. Kulturcenteret omfatter de
mange etniske grupper, som har levet omkring Den Arktiske Cirkel, hvor traditionelle rensdyrjægere og avlere har levet og eksisteret sammen i både Grønland, Canada og Alaska. Centeret omfatter samtidig historien om disse jægeres sameksistens med Nordboernes bopladser i de områder, der
nu indgår i Kommune Kujalleq´s UNESCO verdensarvsområder.
Centerets mål er at skabe et interessant udflugtsmål for lokale beboere, familier, gæster, besøgende
og turister i Sydgrønland. Centeret vil, ud over selve udstillingsbygningen, indeholde en Arktisk
Zoo med levende rensdyr, som besøgende kan opleve og lade sig fotografere sammen med, en plads
med en swimming pool og spa for borgere og gæster, faciliteter for ophold for personale og gæster,
cafeteria og faciliteter til bespisning af besøgende.
Lovgrundlag
-´Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om Planlægning og Arealadministration´ - ´Planloven´
Faktiske forhold
Området fremstår i 2019 som forholdsvis uberørt natur, gennemskåret af lufthavnsvejen. Området
er i dag ubebygget, men indgår som ´område udlagt til fælles formål´ i strukturplanen for byudviklingen nord for Qaqortoq langs lufthavnsvejen.
Området vil være lettilgængeligt som udflugtsmål for såvel lokale borgere, som for besøgende og
turister.
Planens forhold til Landsplanlægningen
En plan for dette område vil ikke have indflydelse på Landsplanlægningen.
Planens forhold til Kommuneplan 2017-2028
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Beslutning: Godkendt.
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Området indgår allerede i den gældende kommuneplan og er indarbejdet i den foreliggende principskitse for byudvikling nord for Qaqortoq.
Området kan anvendes til de ansøgte formål som ”institutioner, boliger og andre fælles formål, herunder et UNESCO Verdensarvs Besøgscenter. Der kan etableres havneanlæg ved kysten. En vandresti (Qaqortoq-Igaliku) går ligeledes gennem området”.
Bæredygtighed:
Projektet vil være selvforsynende og dermed meget bæredygtigt.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Projektet vil selv stå for udgifter til byggemodning af området samt udarbejdelse af det nødvendige
plangrundlag. Sagen vil derfor ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet vil være gavnligt for byens udvikling nordpå. Med
etablering af lufthavnen og det stigende antal rejsende og turister, vil Arctic Culture Centre blive en
del af ´byens ansigt´ og velkomst til både byen og kommunen for rejsende, gæster og turister. Samtidig vil centeret være et godt udflugtsmål for aktuelle beboere og kan være medvirkende til at tiltrække såvel nye turister som tilflyttere.
Indstilling
Forvaltningen indstiller:
At UTM godkender, at der udarbejdes et forslag til ´Kommuneplantillæg for Arctic Culture
Centre´ i overensstemmelse med Kommuneplanen og den eksisterende udviklingsskitse for
området
- At plangrundlaget udarbejdes af projektet, uden udgifter for kommunen
Afgørelse:
-

godkendt
sendes til ØPU og KB.
Bilag 1: ´Kortbilag over området ´
Lovgrundlag: Inatsisartutloven om planlægning og arealanvendelse, kapitel 6
Økonomi: Som beskrevet i bilagene.
Direktionens indstilling: Der indstilles, at den videresendes til endelig godkendelse ved næste kommunalbestyrelsesmøde.
ØPU-13/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse af at
der udarbejdes et kommuneplantillæg, der sendes i offentlig høring.
Beslutning: Godkendt.
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Administrationens vurdering
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PKT. 8. ORGANISATIONSÆNDRING – BYGDESEKRETARIAT – TEKNISK AFD
Sagsfremstilling:
Bygdeadministrationen er i dag en selvstændig administrativ enhed. For at opprioriterer bygdernes
interesser og indflydelse flyttes administrationen ind under Teknisk Forvaltning. Dette vil give Bygderne direkte og større indflydelse. Formålet med flytningen er således, at fremme bygdernes interesser og opprioritere deres direkte politiske indflydelse. Bygderne vil den nye organisering få direkte
adgang til politiske indflydelse gennem Teknisk udvalg. Bygderådene vil forblive, bygderådene kan
gennem deres politiske interesser få politisk indflydelse på Teknisk udvalg
Der er således tale om en opprioritering og direkte varetagelse af bygderne og deres interesser.

Økonomi: Som beskrevet i bilagene.
Direktionens indstilling: at Økonomiudvalget godkender flytningen af Bygdeadministrationen til
Teknisk forvaltning.
ØPU-13/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 9. AFSLUTTET HØRING NY TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN, SPRÆNGSTOFDEPOT
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.
Der er modtaget følgende i forbindelse med den offentlige høring i perioden 7. oktober – 2. december 2019:
8.10.19 fra Råstofstyrelsen, Afdeling for Teknik og Tilsyn: Råstofstyrelsen har ingen bemærkninger
til det fremsendte materiale.
8.10 19 fra Departementet for Sundhed: Vi har ingen bemærkninger hertil.
2.12.19 fra Departementet for Finanser, Landsplan: Afdelingen for Landsplanlægning finder ikke
anledning til at gøre indsigelser.
Ingen af disse høringssvar giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag
Lovgrundlag:
- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse - Planloven
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer.
Tidligere - Teknisk udvalg har godkendt og indstiller:
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Lovgrundlag: I henhold til den kommunale fuldmagt.
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- 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

Beslutning: Godkendt.

PKT. 10. AFSLUTTET HØRING AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 2017-2028, LUFTHAVN I QAQORTOQ
Tidligere behandlet i Kommunalbestyrelsen møde 04/2019 pkt. 14 – Kommune plantillæg som har
været til høring i 8 uger.
Der er modtaget følgende i forbindelse med den offentlige høring i perioden 7. oktober – 2. december 2019:
8.10 19 fra Departementet for Sundhed: Der henledes til, at der i forbindelse med etableringen, indtænkes løsninger, der kan være medvirkende til minimere luftforureningen og dermed mindske
sundhedsrisikoen for borgerne i området. Departementet for Sundhed har derudover ingen bemærkninger.
9.11.19 fra Råstofstyrelsen: Råstofstyrelsen bemærker, at Naalakkersuisut, i henhold til råstoflovens
§§ 46 og 47 godkender indsamling og brydning af mineraler til brug i Grønland som vej- og byggematerialer eller lignende.
Se vedhæftet dokument for flere informationer. Råstofstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
til det fremsendte materiale.
11.11.19 fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Natur- og Plansektionen: Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse kan på vegne af Forsvarsministeriet meddele, at det forelagte høringsmateriale
ikke giver anledning til bemærkninger.
22.11.19 fra Departementet for Boliger og Infrastruktur: Departementet har ingen bemærkninger til
det udkastet.
2.12.19 fra Departementet for Finanser, Landsplan: Afdelingen for Landsplanlægning finder ikke
anledning til at gøre indsigelser.
Lovgrundlag:
- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om Planlægning og Arealanvendelse - Planloven
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ØPU-13/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
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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.

- Selvstyrets Bekendtgørelse nr. 11 af 1. juni 2016 om særlige regler for vandspærrezonen ved Qaqortoq.
Tidligere - 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: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
ØPU-13/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 11. EVENTUELT
•
•
•

SE: Ønsker at teknikken er på plads forud for mødernes afholdelse, idet der er meget spildtid
med disse.
NL: Rapport vedr. vejføring fra Qassiarsuk – Narsarsuaq udsendes? NL fremsender.
SS: Ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Mødet sluttede kl. 13:25

11

Penneo dokumentnøgle: LDV38-FMM0C-6FEDF-NE5QT-U8D43-ZXG7I

- 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.
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