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DELTAGERE:
Atassut:

Gerhardt Petersen (fra kl. 10:00 - 10.38 grundet andet ærinde)

Inuit Ataqatigiit:

Asmus Hansen, Henrik Brummerstedt, Mouritz Karlsen, Naja
Lund, Didda Isaksen (suppleant for Stine Egede)

Siumut:

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

Fraværende:

Stine Egede

Embedsmænd:

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

Tilforordnet:
Tolk:

Kelly Berthelsen

PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Stine Egede har meldt afbud, og Didda Isaksen er derfor indkaldt som suppleant.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 2. ORIENTERING FRA BORGMESTEREN






Informationsmøde i går aftes ved Campus Kujalleq; arrangementet var velbesøgt og der rettes
tak til alle, der har bidraget til arrangementets gennemførelse. Lignende arrangementer afholdes i Nanortalik, Narsaq på et senere tidspunkt, samt i bygderne i et mindre omfang.
Borgmesteren var med til julearrangementer i alle 3 byer i løbet af december måned.
14. december 2018 blev erhvervsrådet etableret, og efterfølgende blev der afholdt første møde
den 13. januar 2019. Der er repræsentanter fra alle byer samt Narsarsuaq.
27. januar blev lokalrådet også etableret i Qaqortoq. Der var stor tilslutning til valget og lokalrådet har allerede påbegyndt deres arbejde.
Ultimo januar var Naalakkersuisut i Qaqortoq til PKG, og anledningen blev brugt til afholdelse af møder med naalakkersuisut med deltagelse af udvalgsformænd. Flere dagsordenspunkter blev bragt på bane fra kommunen. Uddannelse var emne til temadag.
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Den 30. januar blev der afholdt mindegudstjeneste for Hans Hedtofts forlis, og tak til dem,
der bidrog til arrangementet.
Etablering af et Erhvervs- og udviklingsselskab er sat på dagsorden.
Narsarsuaq arbejdsgruppen er i gang med sit arbejde; hidtil er der afholdt 2 møder, og oprindeligt skulle styregruppen også mødes i løbet af februar. Naalakkersuisoq har dog udsat mødet
til afholdelse i marts grundet anden rejseaktivitet.
Tanbreez MoU-aftale er indgået sammen med Erhvervsrådet.
Senere i dag vil borgmesteren tage af sted på tjenesterejse, og 1. viceborgmester vil fortsætte
kommunalbestyrelsesmødet såfremt mødet ikke er afsluttet inden da. Der er på rejseprogrammet
- møder med 8-9 forskellige fonde i Danmark med henblik på at indlede dialog omkring
forskellige projekter,
- møde med kommunens nye forsikringsselskab If, og efterfølgende
- PDAC-deltagelse i Toronto, Canada, sammen med kommunens råstofkonsulent samt parter inden for råstofområdet
Når udvalgsformændene afholder møde, ønskes det at disse fremsender relevante emner, der
kan være af almen interesse, til borgmesterkontoret, således at det kan sikres at borgerne bliver
informeret.

Beslutning: Godkendt med faldne bemærkninger.

PKT. 3. ØKONOMISK STATUS
Samlet status & regnskab til og med december 2018.
Regnskabsmæssig balance (Ultimo 2018) pr. primo 06.02.2019 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-Beslutning 02-2019: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse, idet
det samtidig indstilles at bogføre vores samlede gamle afskrivningspost på i alt kr. 5,4 mio. i regnskabsåret 2018, hvor vi har plads til denne afskrivning.
Beslutning: Godkendt, ligesom afskrivning af posten på i alt kr. 5,4 mio. blev godkendt.

PKT. 4. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER
Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer pr. 06.02.2019. samt
 top 10 liste af offentlige virksomheder med restanter
 tilgodehavender fra ansatte med månedsløn & timeløn
 tilgodehavender fra folkevalgte (ingen restancer)
Notat for Afskrivning samt uerholdelige restancer 2016-2018 (beslutningssag)
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Lovgrundlag: I henhold til budget- og regnskabslovens § 41.
Økonomiske konsekvenser: afgørelse om afskrivning kan have betydning for konsekvens af kommune Kujalleq´s års resultater ud fra beslutning.
Direktionens indstilling: Indstilles taget til efterretning.
ØPU-beslutning 02/2019: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse. Da en
stor del af restancemassen vedrører Selvstyret, er der afleveret kontoudtog til departementscheferne
mens de var her i Qaqortoq i forbindelse med PKG-mødet. Dags dato er vores tilgodehavende fra
Selvstyret på kr. 9 mio.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 5. REVISIONSBERETNING NR. 29 & NR. 30 SAMT FORSLAG TIL BESVARELSE
* Beretning nr. 29 samt forslag til besvarelser af beretning.
Revision af selvstyreområderne i Kommunens regnskaber for året 2017 – delberetning for regnskabsåret 2017
Kommune Kujalleq beretning nr. 29. er modtaget ultimo september 2018.
* Beretning nr. 30 samt forslag til besvarelser af beretning.
Afsluttende beretning for regnskabsåret 2017
Kommune Kujalleq beretning nr. 30. er modtaget ultimo september 2018.
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 43
Økonomiske konsekvenser: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilles oversendt kommunalbestyrelsen med anbefaling.
ØPU-beslutning 02/2019: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse. Der
skal fortsat arbejdes ihærdigt for at få nedbragt bemærkningerne i revisionsberetningerne, ligesom de
forvaltninger, der ikke leverer besvarelserne til de aftalte tidspunkter, påtales.
Beslutning: Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

PKT. 6. UDVALGET FOR KULTUR, FRITID OG FOREBYGGELSE ØNSKER FASTSÆTTELSE AF VEDERLAG TIL LOKALUDVALGENE
Udvalget for Kultur, Fritid og Forebyggelse har under deres møde d. 24. januar 2019, drøftet punkt
6: ”Kommunalbestyrelsens fastsættelse af vederlag for lokaludvalgsmedlemmer”
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Det viser sig, at der endnu ikke er fastsat størrelse af vederlag for lokaludvalgsmedlemmerne fra
kommunalbestyrelsen, som skal være gældende til alle samtlige lokaludvalg i Kommune Kujalleq,
ønsker udvalget for Kultur, Fritid og Forebyggelse om at drøfte dette i kommunalbestyrelsen.
Forvaltningschefens indstilling:
Vederlæggelse af hvervet som lokaludvalgsmedlem som skal fastsættes af kommunalbestyrelsen,
sendes videre til kommunalbestyrelsen til beslutning iflg.: Vedtægt for lokaludvalgene i Kommune
Kujalleq, § 12 ”Vederlæggelse af hvervet som lokaludvalgsmedlem fastsættes af Kommunalbestyrelsen”
Udvalgets Beslutning:
Forslag fra Henrik Brummerstedt:
Vederlag for formand i lokaludvalget fastsættes til 12.000 kr. om året, og 10.000 kr. til hver af de
øvrige 4 medlemmer. Dermed vil summen af vederlag for lokaludvalgene have størrelse på 52.000
kr. om året for hver by, Nanortalik Qaqortoq og Narsaq. Vederlag udbetales månedligt.
Forslaget fra Henrik Brummerstedt imødekommes og godkendes. Endelig beslutning videresendes
til kommunalbestyrelsen.
Derudover informeres der om ny lokaludvalg i Qaqortoq by.
Lovgrundlag: Styrelseslovens § 32, stk. 7
Økonomi: Indeholdt i budgettet.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU-beslutning 02/2019: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse, idet
vederlag derved fastsættes ens for alle lokaludvalg med tkr. 12 til formændene og tkr. 10 til øvrige
udvalgsmedlemmer.
Beslutning: Godkendt.
PKT. 7. ANLÆGSØNSKER TIL FFL 2020
De grønlandske Kommuner skal senest 1. marts 2019 fremsende kommunernes ønsker til Forslag til
Finanslov 2020 (FFL 2020).
Forvaltningen for Teknik og Miljø har fremsendt tidligere års materiale til alle forvaltningerne og
arbejder på et endeligt forslag til ansøgninger til Finanslovsforslag 2020. Dette vil ligeledes fremsendes til udvalget snarest muligt.
Der er ikke modtaget projektønsker fra andre forvaltningen.
Opmærksomheden skal også henledes på, at en del af projektansøgningerne vil kræve kommunal
medfinansiering, som der skal tages højde for når kommunens budget for 2020 og overslagsår skal
ligges.
Indstilling
Der indstiller over for Udvalget for Teknik og Miljø:
 de opstillede anlægsønsker til FFL2020 gennemgås, prioriteres og godkendes
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at anlægsønsker fremsende til viderebehandling i Økonomiudvalget og kommunal bestyrelsen

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Styrelsesvedtægten, Budget- og regnskabsregulativ og kommunalfuldmagten
Løsningsforslag – faglig vurdering
Som i sagsfremstillingen
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Som beskrevet i sagen og bilag. En del af projektansøgningerne vil kræve kommunal medfinansiering og selvstyrets budgetbeslutning har konsekvens for den kommunale økonomi, som skal indarbejdes i kommende budget og overslagsår.
Det videre forløb
Godkendte anlægsønsker sendes til Selvstyret inden fristens udløb. Kommune Kujalleq afventer
derefter på selvstyrets behandling.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU-beslutning 02/2019: Et flertal besluttede at oversende til kommunalbestyrelsen med indstilling
om godkendelse. Naja Lund ønskede på vegne af IA en anden prioritering og ønskede derfor ført til
referatet følgende forslag om alternativ prioritering:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ældre boliger
Opførsel af Mor/barn hjem
Opførsel af almennyttige boliger
Færdiggørelse af lufthavnsvej
Vejen ud til færgeleje
Omfartsvej Qaava
Byggemodning af område A-5

Beslutning: Et flertal bestående af 10 (S + A) godkender indstillingen, mens 5 (IA) stemmer
for den alternative prioritering.

PKT. 8. DISPENSATION FRA KOMMUNEPLAN 2017 - 2028
Sagsfremstilling: Kommunen har modtaget et forslag til nyt kollegiebyggeri på Kamikoorfik, hvor
B-793 og B-754 tidligere lå. Arealet er i kommuneplanen udlagt som byggefelt for ny bebyggelse
og da området, 200-A-3, er et boligområde kan det også anvendes til et kollegiebyggeri.
Byggeriet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser vedr. højden, da der ikke
må opføres bygninger højere end 10,5 m. Projektforslaget viser 4 bygninger i 3 etager, som den hidtidige bebyggelse i området. Bygningerne vil ende med en kipkote, for bygning 1 & 2, på majsunak
42. bygning 3 og 4. med en kipkote der ikke overstiger kote 40. bygningerne er 13 m høje, målt fra
overkant fundament til kip.
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Bygningernes arkitektur og funktioner er afhængige af en større højde og forvaltningen er positivt
indstillet og vurderer, at der er tale om en mindre lempelse fra kommuneplanen, og at der kan dispenseres fra kommuneplanens bestemmelser. Det foreløbige udkast til projekt er vedhæftet.
Derudover visualiseringer der viser nuværende /tidligere forhold og den nye bebyggelse.
Forvaltningens indstilling:
 at udvalget for Teknik og Miljø meddeler dispensation vedr. bygningshøjden, således at byggeriet kan opføres med en højde på 13m
 at projektmaterialet sendes til nabohøring, hvorefter der tages endelig stillingtagen til dispensation
 at sagen sendes videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til beslutning
Lovgrundlag: Inatsisartutloven om arealanvendelse og planlægning § 50.
Økonomi: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilles på baggrund af udvalgets indstilling.
ØPU-beslutning 02/2019: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt. Der skal i kommuneplanerne tages højde for at kunne stille krav til
farvevalg m.m., således at byggerierne harmonerer med øvrige bebyggelser.

PKT. 9. OPFØRSEL AF PERSONALEBOLIGER
Sagsfremstilling: Ved budgetseminar i Narsaq d. 2. oktober 2018, blev det besluttet at administrationen skulle komme med et oplæg på at igangsætte boligbyggeri så hurtigt som muligt, med start fra
2019.
Følgende er besluttet i respektive udvalg og kommunalbestyrelse:
1. at kommunen afsætter samlet kr. 41.657 mio. til kommende boligbyggeri, fordelt:
a) At selvstyrets midler via bloktilskuddet på kr. 4.157 mio. afsættes til en pulje for boligbyggeri i 2019 og overslagsårene.
b) At kommunen afsætter kr. 5. mio. på anlægsbudgettet til en pulje for boligbyggeri
c) At kommunens boligselskab optager et lån på kr. 30. mio.
d) At midlerne fra salget af ” fra lejer til ejer” ordningen benyttes til boligbyggeriet. I
2018 er der indtægtsført omkring kr. 2,5 mio.
2. At kommunens boligselskab Kujallermi Illuutit:
a) bliver bygherre for opførelsen af de kommende personaleboliger
b) ejer de kommende boliger
c) driver de kommende boliger
3. At forvaltningen for Teknik og Miljø arbejder videre med følgende boligtyper:
a) Enfamiliehuse i klynger
b) Rækkehuse
c) Boligblokke
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4. At forvaltningen for Teknik og Miljø fremlægger inden 2. kvartal 2019 en plan for anlæg og
opførelse af 20 personale boliger i Qaqortoq i 2019-2021, og derefter i Narsaq og Nanortalik.
5. At forvaltningen for Teknik og Miljø fremlægger inden 2. kvartal 2019 en udbuds og entrepriseform for opførelse af personale boliger i Kommunen.
6. At ovenstående punkter fremsendes med anbefaling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen for godkendelse.
TU-beslutning: Forvaltningens indstilling godkendes idet forvaltningen inden 2. kvartal 2019 skal
fremlægge en plan for anlæg og opførelse af 20 personale boliger i Kommune Kujalleq i 2019 2021.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU-Beslutning 11/2018: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Kommunalbestyrelsen godkender d. 28.nov. 2018, at forvaltningen for Teknik og Miljø inden 2.
kvartal 2019 fremlægger en plan for anlæg og opførelse af 20 personale boliger i Kommune Kujalleq i 2019-2021.
På den baggrund indstiller Forvaltning for Teknik og Miljø indstiller over for Udvalg for Teknik og
Miljø følgende:
 Opførelse af personaleboliger sker ved:
o hovedentreprise udbud på baggrund af et byggeprogram samt et udvidet skitseforslag
som så konverteres til totalentreprise eller,
o totalentreprise udbud på baggrund af en udvidet skitseforslag
 At for at holde omkostningerne nede sker byggeriet i større ”klumper” pr by. Dvs. først i
Qaqortoq og dernæst i enten Narsaq eller Nanortalik.
 At opgaven sendes i licitation med et byggeprogram og udvidet skitseforslag, så hurtigt som
muligt, for at de bydende kan få sendt bud og projekt, og at vi kan kunne nå at gå i jorden i
år og starte støbning af fundament i efteråret 2019.
 At vindende entreprenør også skal give bud på boligbyggeri i de andre byer og skal holde
den kommende anlægstidshorisont.
 At udvalgets beslutning fremsendes med anbefaling til økonomiudvalgt og kommunalbestyrelsen for godkendelse.
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering: Det er forvaltningens vurdering at det vil være økonomisk fordel at man puljer og bygger samlet i hver by for at få flest boliger for pengene. Det anbefales at man starter med at bygge for det samlede kr. 41.657 mio. i Qaqortoq, da boligbehovet er størst
her. (Dernæst ville det være en fordel at bygge i Narsaq da man der vil være færdig med alderdomshjemmet og derved have en allerede kørende arbejdes mandskab i form af betonfolk og tømre mv.
Men dette kræver noget analyse)
TU-Beslutning:
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• Opførelse af personaleboliger sker ved: totalentreprise udbud på baggrund af en udvidet skitseforslag
• At for at holde omkostningerne nede sker byggeriet i større ”klumper” pr by. Dvs. først i Qaqortoq
og dernæst i enten Narsaq eller Nanortalik.
• At opgaven sendes i licitation med et byggeprogram og udvidet skitseforslag, så hurtigt som muligt, for at de bydende kan få sendt bud og projekt, og at vi kan kunne nå at gå i jorden i år og starte
støbning af fundament i efteråret 2019.
• At de kommende boligbyggerier i Narsaq og Nanortalik skal laves nyt projekt og udbud.
• At udvalgets beslutning fremsendes med anbefaling til økonomiudvalgt og kommunalbestyrelsen
for godkendelse.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU-beslutning 02/2019: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 10. STATUS FOR KOMMUNAL NORMATIV 2019
Sagsfremstilling: Fremlæggelse af ajourført normativ for 2019. Herudover ansøgning om omnormering af skolekonsulentstillingen til fagchefstilling samt ansøgning om en ekstra byplanlægger i Teknisk forvaltning.
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten og tjenestemandslovens § 2.
Økonomi: Budget 2019.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU-beslutning 02/2019: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 11. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM, BORGMESTER KIISTA P. ISAKSEN OM AFHOLDELSE AF KOMMUNALBESTYRELSESMØDERNE I QAQORTOQ
Kommunalbestyrelsesmedlem, borgmester Kiista P. Isaksen foreslår at kommunalbestyrelsens møder fremadrettet afholdes i Qaqortoq, idet alle faciliteter, embedsmænd, tolke, teknikere til radiotransmissioner m.m. i forvejen forefindes der, og at man derved vil kunne reducere kommunens
rejse- og opholdsomkostninger til disse.
I stedet for skal der mindst 2 gange årligt arrangeres ture til alle byer og bygder, hvor man med god
tid kan afholde borgermøder, dialogmøder, besøg på virksomheder m.m., og med deltagelse af alle
udvalgsformænd samt repræsentanter for alle partier.
Lovgrundlag: Styrelseslovens § 8.
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Økonomi: Indeholdt i budgettet.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU-beslutning 02/2019: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt af et flertal bestående af S og A (10), således at ordningen kører som en
forsøgsordning i 2019, og med evaluering ved årets udgang. Et mindretal bestående af IA (5)
stemmer imod.

PKT. 12. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM NAJA LUND OM AT
DER BØR ARBEJDES FOR BEVARING AF ATLANTLUFTHAVNEN I NARSARSUAQ
Kommunalbestyrelsesmedlem Naja Lund har fremsendt forslag om at der bør arbejdes for bevaring
af atlantlufthavnen i Narsarsuaq. Forslaget lyder:
”Beslutningsforslag vedrørende bevaring af atlantlufthavn i kommunen.
Anlæggelse af en lufthavnen i Qaqortoq er sikret igennem Inatsisartut beslutning, og derfor bør
det næste vigtige opgave være et arbejde for bevaring af atlantlufthavn.
Desuagtet om en lufthavn er bygget i Qaqortoq så er meget vigtigt at sikre en bevaring af en
atlantlufthavn i kommunen, da en lufthavn vil have en vital rolle i forbindelse med fremtidig
råstofudvinding.
Såfremt det viser sig at vanskeligere tilgængelighed betyder nedgang i turismen, så vil bevaring
af atlantlufthavnen vil have stor betydning hvis vi skal sikre økonomisk vækst som følge af der
er Unesco i områder Sydgrønland.
Vi er vidende om at atlantlufthavnen er i drift med en dispensation fra trafikstyrelsen, og hvis
den bliver udfaset så vil det betyde en permanent lukning. Baggrunden herfor er at trafikstyrelsen er i gang med at nedskære antallet af lufthavne der drives med dispensation, og det er aldeles
ikke forventeligt at lufthavnen atter får en dispensation.
Hermed en beslutningsforslag til kommunalbestyrelsen vedrørende henvendelse til de nationale
beslutningstagere om vigtigheden af bevaring af atlantlufthavnen i Sydgrønland ud over den
regionale lufthavn.
Naja Lund
Inuit Ataqatigiit”
Forslaget forelægges hermed økonomiudvalget forud for behandling i kommunalbestyrelsen.
Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt
Økonomi: Ingen
Direktionens indstilling: Da der er nedsat en politisk styregruppe og en administrativ arbejdsgruppe,
der arbejder med emnet, indstilles det at man politisk afventer indstillingerne fra disse.
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ØPU-beslutning 02/2019: Et flertal besluttede at oversende til kommunalbestyrelsen med indstilling
om at man afventer indstillingerne fra Arbejds- og Styregruppen omkring ”Narsarsuaqs fremtid”.
Naja Lund ønskede følgende til referat: ”Med det formål at bevare Narsarsuaq som Sydgrønlands
udgangsport til andre lande, foreslår jeg, at kommunalbestyrelsen tager et initiativ, selvom direktionen har indstillet til at afvente styregruppens fremlæggelse af sin opgave, derfor opretholder jeg mit
forslag, efter som et medlem i arbejdsgruppen har meddelt, at arbejdsgruppen har afholdt to telefoniske møder, mens man afventer på styregruppen. Da jeg mener, at en 1500 meter landingsbane er
for kort på baggrund af de snart sandsynligt realisable mineprojekter og vores status som et verdensarvsområde under UNESCO, så ved enhver, der har forstand på landingsbaner, at en landingsbane på 1500 meter er for kort, da der er begrænsninger for at løfte opgaven med at servicere flytyper, der flyver over Atlanten. Narsarsuaq kører allerede med en særlig tilladelse, og hvis man lukker
det ned, kan man frygte, at man aldrig vil få den genåbnet, hvis man nu får brug for landingsbanen."
Beslutning: Et flertal bestående af S og A (10) godkender økonomiudvalgets indstilling, mens
et mindretal på 5 (IA) stemte imod og i stedet støttede Naja Lunds forslag.

PKT. 13. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM NAJA LUND OM AT
DER ÅRLIGT AFSÆTTES MIDLER, SOM NARSARSUAQ BORGERNE KAN ANVENDE
VED BEHOV
Kommunalbestyrelsesmedlem Naja Lund foreslår at der på de kommunale budgetter årligt frem til
lufthaven i Qaqortoq står klar, afsættes midler, der ved behov skal kunne anvendes af borgerne i
Narsarsuaq.
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten
Økonomi:
Direktionens indstilling: Det indstilles at man afventer konklusionerne fra den af Selvstyret og kommunen nedsatte politiske styregruppe.
ØPU-beslutning 02/2019: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om at afvente konklusionerne fra den af Selvstyret og kommunen nedsatte politiske styregruppe.
Beslutning: Et flertal bestående af S og A (10) godkender den indstilling, som økonomiudvalget
oversendte kommunalbestyrelsen, mens et mindretal (5) bestående af IA stemte imod.

PKT. 14. INDSTILLINGER FRA UNGDOMSRÅDET
Ungdomsrådet afholdt sit første møde december 2018, og ud af 44 dagsordenspunkter er det besluttet at sende 3 punkter videre til kommunalbestyrelsen:
* Overnatningssted for børn i weekends samt ved lønudbetalingsdage ved månedsudgang
* Nye legepladser, tilpasset børn og unge
* Alternative aktivitetssteder i byerne som unge kan lide, i stedet for klubberne
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Disse 3 punkter er videresendt til fagudvalgene mhp. videre sagsbehandling, og vil derfor blive
fremlagt for økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt.
Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt
Økonomi: Uafklaret og afventer indstillingerne fra fagudvalg.
Direktionens indstilling: Det indstilles at tage punktet til orientering.
Beslutning: Kommunalbestyrelsen tager indstillingerne fra Ungdomsrådet meget alvorligt og
sender dem videre til udvalgsbehandling, udvalgene bedes om tværfaglig samarbejde.

PKT. 15. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM BENJAMIN KIELSEN
VEDR. MINIMERING AF BRUGEN AF PLASTIK
Med udgangspunkt i at man i valgperioden 2017 – 2021 har sat ”Grøn kommune” på som én af målsætningerne, foreslår kommunalbestyrelsesmedlem Benjamin Kielsen at man træffer beslutning om
at minimere brugen af plastik i de kommunale forvaltninger. Forslaget lyder:
”Under målsætninger for valgperioden 2017-21 har vi tilføjet "En grøn kommune", og
i forbindelse med det er vi nødsaget til at lave beslutningen om minimal brug af plastik i forvaltningen af kommunen.
Eksempelvis må vi erstatte de sorte affaldsposer med andre typer, der lavet af andet
materiale.
Som det næste skridt vil jeg foreslå, at samtlige forvaltninger får hver deres opgave
om at lave en strategiplan, hvor man laver en holdningsændring vedrørende brug af
plastik.
Det andet forslag er følgende: At Kommune Kujalleq afsætter et éngangsbeløb på
200.000 kr. til ansættelse af en konsulent, der skal arbejde med minimal brug af plastik.
Jeg ønsker jer en god og konstruktiv debat”.
Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt
Økonomi: Afhængig af kommunalbestyrelsens beslutning om evt. ansættelse af konsulent.
Direktionens indstilling: Det indstilles at der i første omgang træffes en principbeslutning om at
brugen af plastik i de kommunale forvaltninger og driftsenheder skal minimeres mest muligt, og at
der derfor indledes dialog med leverandører om overgang til biologisk nedbrydelige produkter, og
at man inden for den næste års tid i øvrigt får identificeret øvrige indsatsområder via kommunens
tekniske forvaltning.
Beslutning: Godkendt, videresendt til udvalgsbehandling, eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i budgetarbejdet for 2020.
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NY PKT. 16. STIFTELSE AF ERHVERVSUDVIKLINGSSELSKAB
Erhvervsrådet i Kommune Kujalleq blev stiftet den 14. december 2018, hvor kommunalbestyrelsen
bevilgede 500.000 kr. til driften af rådets virksomhed og 500.000 kr. til en normering af en erhvervsudviklingsrådgiverstilling.
Under et visions- og planlægsmøde i Erhvervsrådet den 13. januar 2019 besluttede rådet at indstille
at Kommune Kujalleq stifter et erhvervsudviklingsselskab, hvor alle erhvervsudviklings opgaver
under Kommune Kujalleq samles i selskabet for at opnå stordriftsfordele og synergieffekter ved at
have fagligt miljø med ansatte, der alle arbejde med erhvervsudvikling under et tag i et selskab.
Ud fra ovenstående udfordringer m.v. foreslås det, at der stiftes et erhvervsudviklingsselskab på
grundlag af kommunalbestyrelsens bevillinger til KAPS (2,0 mio. kr.), Destinations- og brandingsselskab (1,3 mio. kr.) og erhvervsrådet (1,0 mio. kr.), hvilket samlet er på kr. 4,3 mio kr.
Efterfølgende kan man efter dialog med Naalakkersuisut og SPS indlemme landbrugsrådgivning i
selskab, ligesom det vil bliver undersøgt om UNESCO-afdelingen på sigt kan indlemmes i selskabet.
Et erhvervsudviklingsselskab giver også mulighed for at indlede et tættere samarbejde med Greenland Business og Greenland Venture.
Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia og Avannaata Kommunia har enten allerede eller
er ved at stifte et sådant erhvervsudviklingsselskab, som foreslås at blive stiftet af Kommune Kujalleq.
Det foreslås, at opgaven med at udarbejde stiftelsesdokumenterne foretages af et advokatfirma på
grundlag af hidtidige servicekontrakter og vedtægter for DSG, KAPS og Erhvervsråd.
Under et møde den 21. januar 2019 bakkede et enigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg forslaget
om at stifte et erhvervsudviklingsselskab.
Lovgrundlag: Den kommunalfuldmagt og landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v., § 3.
Økonomi: Som beskrevet.
Indstilling: På grundlag af erhvervs-og arbejdsmarkedsudvalget godkendelse af nærværende oplæg
indstilles det at økonomiudvalget godkender stiftelsen af erhvervsudviklingsselskabet således at oplægget kan forelægges for kommunalbestyrelsen for at opnå den fornødne godkendelse og bemyndigelse til at iværksætte stiftelsen af erhvervsudviklingsselskabet, ligesom økonomiudvalget får bemyndigelse til at godkende de endelige stiftelsesdokumenter på vegne af kommunalbestyrelsen.
ØPU-beslutning 04/2019: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
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Beslutning: Godkendt, idet økonomiudvalget bemyndiges til at afslutte sagen når stiftelsesdokumenter m.m. foreligger.

NY PKT. 17. EVENTUELT








KPI: Kommunalbestyrelsen afholdt g.d. temadag vedr. råstofområdet, og hvor man bl.a.
drøftede kravet om kemisk bearbejdning. Et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer
bestående af S og A opfordrer i den anledning naalakkersuisut til at droppe kravet om kemisk bearbejdning.
HB: Bentiaraq Ottosen har tidligere rejst krav om at man genbehandlede rygestop forbuddet.
HB har ligeledes over flere omgange forsøgt at få dette op til fornyet behandling, uden held.
KPI forklarer i den anledning om baggrunden, herunder retsgrundlaget. Chefjuristens notat
rundsendes til kommunalbestyrelsen.
AH: B-560 udslusningshuset, hvor socialudvalgsformanden orienterede om at huset var blevet disponeret til anden side. KPI: Huset købt mhp. at få minimeret omkostningerne til buanbringelser, primært som udslusningssted. Eftersom huset stod tomt over flere måneder, er
der taget skridt til at kunne disponere huset til anden side.
HB: Status på beslutningssager? KPI: Der følges op på dette, således at fagudvalgene i højere grad kan orientere om status i sagerne.

Mødet sluttede: 13:55.
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