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Referat
Kommunalbestyrelsen – ekstraordinært LUKKET møde 07/2019

Atassut:

Kim Ezekiassen (suppleant for Gerhardt Petersen)

Inuit Ataqatigiit:

Asmus Hansen, Henrik Brummerstedt, Naja Lund, Stine Egede

Siumut:

Kiista P. Isaksen, Simon Simonsen, Manasse Semsen, Karla
Egede Bisgaard, Monica Dorph, Benjamin Kielsen, Anders Olsen, Josef Petersen, Mari S. Abelsen

Fraværende:

Gerhardt Petersen, Mouritz Karlsen

Embedsmænd:

Administrerende direktør Kim Dahl, vicedirektør Carsten F.
Hansen

Tilforordnet:
Tolk:

PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Beslutning: Godkendt.
PKT. 2. KOMMENDE LUFTHAVN I QAQORTOQ OG PRESSEOMTALE VEDR. EVT.
”DUAL USE”.
På foranledning af presseomtale vedr. amerikanernes interesse i én af de 3 nye lufthavne (Ilulissat,
Nuuk og Qaqortoq) med henblik på ”dual use”, (dvs. brugen af en lufthavn med en civil og en militær
del) ønsker borgmester Kiista P. Isaksen at indkalde kommunalbestyrelsen til et lukket møde, med
henblik på at kommunalbestyrelsen forholder sig til de i pressen fremkomne oplysninger.
Et eksempel på brugen af en lufthavn på ”dual use”-basis er Keflavik Lufthavn i Island, hvor lufthavnen er indrettet med en civil del i den ene ende og en militær del i den anden ende, ligesom lufthavnen
i Kangerlussuaq tidligere var indrettet på samme måde.
Beslutning: Der indledes dialog med Naalakkersuisut med henblik på drøftelse og samarbejde
omkring eventuel anvendelse af den kommende lufthavn i Qaqortoq på ”dual use”-basis, og at
der på et senere tidspunkt sker borgerinddragelse. I dialogen med Naalakkersuisut holdes alle
partier i kommunalbestyrelsen repræsenteret.
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DELTAGERE:

Referat
Kommunalbestyrelsen – ekstraordinært LUKKET møde 07/2019
PKT. 3. EVENTUELT
•
•

HB: Spørger til statusorientering vedr. igangværende alkoholbevillinger. KPI: Kompetencen er for år tilbage uddelegeret til økonomiudvalget, hvorfor disse sager ikke bringes for kommunalbestyrelsen.
KPI: Takker alle medlemmerne og ønsker dem og embedsmænd en glædelig jul og et
godt nytår.

Kiista P. Isaksen

Karla Egede Bisgaard

Mari Abelsen

Monica Dorph

Simon Simonsen

Manasse Semsen

Benjamin Kielsen

Anders Olsen

Josef Petersen

Kim Ezekiassen

Stine Egede

Naja Lund

Asmus Hansen

Henrik Brummerstedt
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Mødet sluttede kl. 14:55.
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