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Godkendelse af dagsorden
Orientering fra borgmesteren
Økonomisk status
Status for de kommunale restancer
Budget ompl/tillægsbevillingsansøgninger – Teknik & Miljø
Budget ompl/tillægsbevillingsansøgninger – Kultur, fritid & Forebyggelse
Budget ompl/tillægsbevillingsansøgninger – Erhverv- & Arbejdsmarked
Budget ompl/tillægsbevillingsansøgninger – Skole, daginstitutioner & innovation
Budget ompl/tillægsbevillingsansøgninger – Økonomiudvalg
Organisationsændring i Kultur, fritid og forebyggelse
Ansøgning om opnormering & ansættelse på særlig åremålsvilkår
Budgetrammeforslag for budgetår 2020
Årsberetning / regnskab for 2018
Revisionsberetning nr. 31 forslag til besvarelse
Kommunikationsstrategi
Udkast til ny Vedtægt for hunde- & katte vedlægt
Endelig godkendelse af Kommuneplan tillæg nr. 3 – Opførelse af 2 vindmøller i Nanortalik
Aftale mellem Grønlands Selvstyre og Kommune Kujalleq vedr. Nordboport
Sundhedsforsikring til ansatte
Affaldscenter Nanortalik rundbuehal
Ansøgning fra Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget om tillægsbevilling
Eventuelt
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Atassut:

Bentiaraq Ottosen (telefonisk)

Inuit Ataqatigiit:

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

Siumut:

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

Fraværende:

Anders Olsen, Mouritz Karlsen, Stine Egede

Embedsmænd:

Administrerende direktør Kim Dahl, vicedirektør Carsten F.
Hansen

Tilforordnet:
Tolk:

Kelly Berthelsen

PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Følgende medlemmer har meldt afbud til mødet: Anders Olsen, Mouritz Karlsen og Stine Egede. Der
er derfor indkaldt suppleanter til disse.
Benjamin Kielsen orienterede om at han på ny var blevet gruppeformand i Siumut.
Beslutning: Dagsorden samt 2 tillægspunkter (ny pkt. 20 og ny pkt. 21) blev godkendt.
PKT. 2. ORIENTERING FRA BORGMESTEREN
•
•

Borgmesteren blev den 25/4 bekendt med at ”Uran Naamik” ville afholde demonstration,
hvorfor hun havde været klar til at mødes med demonstranterne, men da der ikke kom nogen
til kommunekontoret, blev dette ikke til noget.
I forbindelse med Inspektionsskibet HVIDBJØRNENs besøg i Qaqortoq julen 2018, blev der
lavet en aftale om afholdelse af fælles øvelser med brandfolkene. Den første fælles øvelse
blev gennemført i Qaqortoq den 26. april, og tilsvarende øvelser forventes at kunne holdes i
Narsaq og Nanortalik, når skibet aflægger besøg der.
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DELTAGERE:

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Samme dag, den 26. april, var der besøg fra den amerikanske ambassade, hvor kommunen
præsenterede visioner, erhvervstiltag m.m., og dagen efter rundvisning i byen og ud til den
kommende lufthavn. Endelig blev der afholdt besøg ved Unesco Verdensarvs kontoret.
Møde med den amerikanske ambassadør Carla Sands den 13. maj, hvor udviklingstiltag m.m.
blev præsenteret. Aftale om at hun kommer på besøg til Sydgrønland i løbet af juli.
29. april mødtes bygdebestyrelsesformænd samt nogle af de ansatte i Qaqortoq; referat udsendes, når det er modtaget.
30. april: Møde med direktør Peter Wistoft, Kalaallit Airports, og KA-borgermøde ved Campus Kujalleq samme aften. Den 21. august vil de prækvalificerede entreprenører komme på
besøg i Qaqortoq, hvor kommunen også deltage ved at stå for en præsentation m.m.
1. maj: Arbejdernes internationale dag; deltaget ved arrangement i forsamlingshuset, hvor
borgmesteren svarede QSIP formandens tale, der bl.a. indeholdt påstand om at kommunen var
i gang med at gennemføre besparelser, ex. på ældreområdet.
2. maj: Møde med GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling, hvor anlægsplaner m.m. blev drøftet. Muligheden for Kujataani Illuutits låneoptagelse af kr. 30 mio. til opførelsen af personaleboliger blev drøftet, og er efterfølgende godkendt af banken.
6. maj: Møde med IF, som afholdt besøg rundt omkring i Qaqortoq og Narsaq. Stor ros til
daginstitutionen Aqqalu, idet lederen gjorde en særlig forebyggende indsats, herunder afholdt
brandøvelser med evakuering af børn m.m., hvilket med fordel kunne udbredes til øvrige daginstitutioner.
9. maj: møde med øvrige borgmestre, og forinden møde med naalakkersuisut Karl Frederik
Danielsen og Martha Abelsen, hvor deres fællesbrev blev drøftet samt kommunens svar dertil.
Aftalt at der i højere grad skal være samarbejde på embedsmandsplan samt at der skal være
større koordinering omkring forebyggelsestiltag og indenfor anlægsområdet.
Borgmesteren påpegede overfor Karl Frederik Danielsen, at vi fortsat afventede anbefalingerne fra arbejdsgruppen om Narsarsuaqs fremtid, idet møderne i den politiske styregruppe er
blevet udsat flere gange grundet anmodning herom fra erhvervsdepartementet ved daværende
naalakkersuisoq Aqqalu Jeremiassen.
Samme dag (9. maj) møde med naalakkersuisoq Ane Lone Bagger, hvor uddannelsesreformen
blev fremlagt for alle borgmestre samt embedsmænd. Kommunen benyttede lejligheden til at
invitere departementet til Kujalleq, til lærernes fællesseminar i dagene 5. – 6. august. (kommunalbestyrelses temadag i september måned.)
10.maj: PKG møde. Referat fra forrige møde udsendes til medlemmerne af kommunalbestyrelsen.
Møde med journalist Hans Bak fra ”Greenland”; aftalt at mødes med ham igen i Qaqortoq i
perioden 18. – 25. juni.
13. maj: møde med naalakkersuisoq Ane Lone Bagger, hvor status vedr. Produktionshøjskole,
bestyrelsessammensætningen i NI, mulig afdeling for Råstofskolen i Sydgrønland, etablering
af multihaller m.m. blev drøftet. Kollegiebyggeri i Qaqortoq projekteres i indeværende år, og
1. etape (100 værelser) påregnes igangsat i 2020. Der er endnu ikke taget stilling til 2. etape.
Leasingaftalerne indgået i 2018 og de planlagte for 2019 er nu godkendt fra selvstyret, hvorfor
der vil kunne indgås aftale om anskaffelse af stigevogn til Qaqortoq, bil til indsatsleder i
Narsaq samt traktor til Alluitsup Paa..
Ansøgning om igangsættelse af etape 2 af lufthavnsvejen er den 9. maj afleveret til naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen.
Kommunalbestyrelsen holdt g.d. temadag i en lidt anderledes form, idet dagen indledtes med
et oplæg omkring udformning og formulering af forslag til kommunalbestyrelsen. Der blev
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efterfølgende afholdt et besøg på Great Greenland. Dagen afsluttedes med et Teambuildingsarrangement, idet der blev arrangeret rappelling for kommunalbestyrelsesmedlemmerne.
Beslutning: Taget til efterretning. Fremover ønskes statusorientering på de forslag, som medlemmerne af kommunalbestyrelsen har fremsat.
PKT. 3. ØKONOMISK STATUS
Samlet status & regnskab til og med April 2019.
Regnskabsmæssig balance pr. primo 02.05.2019 for Kommune Kujalleq
Lovgrundlag: I henhold til budget- og regnskabslovens § 41.
Penneo dokumentnøgle: AXHLP-MO3AX-WA26B-PJFEY-100ZE-75UH8

Økonomi: Som beskrevet i bilagene.
Direktionens indstilling: At den økonomiske fremlæggelse tages til efterretning.
ØPU 07/2019 beslutning: Taget til efterretning.
Beslutning: Taget til efterretning.
PKT. 4. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER
Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer pr. 07.05.2019. samt
• top 10 liste af offentlige virksomheder med restanter
• tilgodehavender fra ansatte med månedsløn & timeløn
• tilgodehavender fra folkevalgte (ingen restancer)
Lovgrundlag: I henhold til budget- og regnskabslovens § 41.
Økonomiske konsekvenser:
Direktionens indstilling: Indstilles taget til efterretning.
ØPU 07/2019 beslutning: Taget til efterretning.
Beslutning: Taget til efterretning.

PKT. 5. BUDGETOMPL/TILLÆGSBEV. ANSØGNINGER – Teknik- Miljø udvalg
Udvalg ansøgning om budgetomplacering/tillægsbevilling
A - Teknik- & miljø udvalg – tillægsbevillingsansøgning – 1. mio. kr. /Bus.
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Indkøb af ny bybus -Bybus, Qaqortoq
Sagsfremstilling: Da kommunens blå bybus har fået fjernet nummerpladerne p.ga. flere faktorer og
at den gule bybus er i stykker og man afventer computere til at læse dens fejl og mangler. Det er
dog stor usikkerhed for om den kommer ud og kører igen? Kommunen indstillede derfor alt busdrift
i Qaqortoq by.
Forvaltningen har derfor foretaget en vurdering og anbefaler at der straks indkøbes en bybus, da rigtig mange folk benytter sig af bussen.

•

At godkende ansøgningen om indkøb af ny bybus

•

At der bevilliges en tillægsbevilling på kr. 1.000.000 til indkøb samt fragt og indregistrering.

•

At fremsende denne til Økonomiudvalget og dernæst til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt
Løsningsforslag – faglig vurdering
På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltning for teknik og miljø at man godkender en tillægsbevilling til indkøb af ny bybus.
Pt vurderes flere typer og Driftsafdelingen anbefaler Iverco MOBICITY 1350, som også bruges i
Kangerlussuaq. Bussen er også meget handicap og ældre venlig.
Det vil på sigt betale sig at indkøbe en ny, og derved spare en del på ev.t reparationer mv.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Det er forvaltningens vurdering at det vil være økonomisk fordel for kommunen at indkøbe en ny
bus til kr. 1.000.000.og derved sparer en mulig stor drifts og reparations udgift senere. Og genindføre busdriften i Qaqortoq.
Tillægsbevilling tages fra kommunekassen.
Bemærkning fra økonomiforvaltningen og direktion: ingen
TU - BESLUTNING: At indstillingen godkendes, der skal indkøbes ny bus, IVECO MOBILITY
1350
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23.
Økonomi: - TU A – ansøgning belaster kassebeholdningen og skal/kan denne videre til Kommunalbestyrelse.
Direktionens indstilling: at ansøgning godkendes ved, at der arbejdes på, at Teknisk udvalg ihærdigt
finder midlerne inden for egen budgetramme i 2019 for at dække bevillingen.
ØPU 07/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
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Beslutning: Godkendt, idet Siumut og Inuit Ataqatigiit i tilknytning til dette ønskede mulighederne for indførelse af busdrift i Narsaq og Nanortalik undersøgt.

PKT. 6. BUDGETOMPL/TILLÆGSBEV. ANSØGNINGER – Kultur- fritid & forebyggelse
Udvalg ansøgning om budgetomplacering/tillægsbevilling
A – Museeum Narsaq tillægsbevillingsansøgning kr. 369.000,Ansøgning om særlig bevilling til B-58 i Narsaq. Arkitektonisk er bygningen interessant og er bygget mellem 1913-1919. Hvis bygningen skal reddes, skal der handles hurtigst muligt.

Ansøgning om tillægsbevilling til forebyggelsesafdeling – Som forlængelse af orienteringspunkt til økonomiudvalget, om den nye forebyggelsesafdeling og dets organisering.
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23.
Økonomi: - Kultur, fritid & forebyggelse – ansøgning belaster kassebeholdningen og skal videre til
Kommunalbestyrelse.
Direktionens indstilling:
A – Museum hvor det i første omgang skal undersøges om midlerne kan findes ved Anlægsbudgettet for renovering af ejendomme / Teknisk afdelings PPV liste – Teknisk udvalg, og
B - Ansøgning indstilles til afslag i budget 2019, men at der arbejdes på at få ansøgningen indarbejdet i budget 2020.
ØPU 07/2019 beslutning: Indstillingerne fra direktionen godkendes. Omkring forebyggelsesmedarbejderne og lønmidlerne til disse, forventes det at dette kan dækkes over ubrugte lønmidler fra socialforvaltningen, mens projektmidler evt. kan søges fra strukturpuljemidlerne.
Beslutning: Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

PKT. 7. BUDGETOMPL/TILLÆGSBEV. ANSØGNINGER – Erhverv- & Arbejdsmarked
Udvalg ansøgning om budgetomplacering/tillægsbevilling
A – Erhverv- & arbejdsmarked negativ tillægsbevilling (ekstra refusion) kr. -757.512,00
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Den 28. december 2018 indgik borgmesteren for Kommune Kujalleq og Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked resultatkontrakt om drift af Majoriaq 2019, hvilket indebærer at det samlede tilskud til Majoriaq Kujalleq bliver flg.:
Samlet tilskud til Majoriaq vedr. vejlednings- og opkvalificeringsdel 2019

kr.
Nanortalik
Narsaq
Qaqortoq
Jobkonsulenter
A. Værksteder
B. Ikke boglig forløb*
C. Bygdevejledning
VM-instruktører
I alt

Elever

Tilskud

1.405.446
1.354.799
1.912.855
1.480.000
1.941.412
660.000
120.000
755.000
9.629.512

Refusion

antal
47
40
43

x
x
x
x
x

24
6

160

I 2018 var det samlede driftstilskud til Majoriaq Kujalleq på 8.902.020 kr., hvilket indebærer at der under
forhandlingerne om resultatkontrakten for 2019 er opnået en forbedring af driftstilskuddet på 607.493 kr.

Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23.
Økonomi: - Erhverv- arbejdsmarked – ansøgning belaster ikke kassebeholdningen og skal videre til
Kommunalbestyrelse.
Direktionens indstilling: Ansøgning indstilles godkendt, da dette ikke belaster negativt, det samlede budget for 2019.
ØPU 07/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 8. BUDGETOMPL/TILLÆGSBEV. ANSØGNINGER – Skole, daginstitutioner & innovation
Udvalg ansøgning om budgetomplacering/tillægsbevilling
A – Skole, daginstitution & Innovationsudvalg ansøger omplacering kr. 0,00
Omplacering af lønmidler fra løn kt. 5121000110 til fr. tjenesteydelser kt. 5121001200
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23.
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Økonomi: - Skole, daginstitutioner & innovationsudvalg – ansøgning belaster ikke kassebeholdningen og skal videre til Kommunalbestyrelse, da ansøgning omfatter lønmidler/normativ.
Direktionens indstilling: indstilles til godkendelse
ØPU 07/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 9 BUDGETOMPL/TILLÆGSBEV. ANSØGNINGER – Økonomiudvalg

I februar måned 2019, var borgmesteren og Carsten F. Hansen i Danmark for at besøge fondene i
Danmark og præsenterer vores 10-årig strategiplan og se om vi kunne få støtte til vores projekter.
På et fællesmøde med Lokale & Anlægsfonden og OAK Foundation, blev vi enige om at arbejde
videre med projektet ”Renovering af vores idrætshaller”. Lokale & Anlægsfonden meldte straks ud,
at de var med på projektet med 1/3, både i projekteringsfasen og finansieringen.
OAK Foundation meldte ud, at de måske var med. Hun skulle hjem og spørge bestyrelsen. I første
omgang søges der om kr. 125.000,00 til projekteringen af multihal i Qaqortoq, som er hårdest ramt.
På vores tur til Nuuk i uge 20, afholdes møde med Naalakkersuisut, hvor vi ansøger om et tilskud
på 1/3 af projektet.
Efter projekteringen lægges en realistisk tidsplan for projekterne. Vi ved dog allerede nu, at vi starter med idrætshallen i Qaqortoq.
Den præsentation vi fremlagde til fondene vedhæftes som fil.
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 23.
Økonomi: - Tillægsbevilling skal videre til Kommunalbestyrelse, da ansøgning ændre regnskabsresultatet, såfremt beløbet ikke dækkes af eksisterende ramme.
Direktionens indstilling: indstilles til godkendelse, dog arbejdes der for at finde midlerne inden for
eget ramme ved budget 2019 / 2020.
ØPU 07/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.
PKT. 10. ORGANISATIONSÆNDRING I KULTUR, FRITID OG FOREBYGGELSE
Kultur, Fritid og Forebyggelsesforvaltning er I dag organiseret hvor 8 medarbejdere direkte referer
til forvaltningschefen. Dette medfører at forvaltningschefen må bruge største del af tiden for at dække
9
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Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 03/2019
og hjælpe medarbejdernes daglige administrative behov, administrativt f.eks.: lønindberetninger, billet bestillinger, dagpenge beregninger, anvisninger gennem winformatik, mange små daglige henvendelser inden for respektive områder der tager tid, ændringsforslag kan se ud fra vedhæftet materiale.
Lovgivning: kommunal fuldmagt
Økonomi: udgiftsneutral
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 06/2019 beslutning: Godkendes, under forudsætning af, at ændringen er udgiftsneutral.

PKT. 11. ANSØGNINGER OM OPNORMERING & ANSÆTTELSE PÅ SÆRLIG ÅREMÅLSVILKÅR
Skole-, daginstitutions- og innovationsudvalget søger om opnormering af It-konsulent til afdelingsleder, således at iPad-projektmedarbejderne ved skolerne får egen selvstændig afdelingsleder.
Grundet lærermangel søger Skole-, daginstitutions- og innovationsudvalget ligeledes om at kunne
ansætte lærere til skolen i Nanortalik og skolen i Narsaq på særlig åremålsvilkår.
Lovgrundlag: for så vidt angår 1. pkt., kommunalfuldmagten, og for så vidt angår 2. pkt., aftale af
16. februar 2007 mellem Naalakkersuisut og IMAK om ansættelse på særlige åremålsvilkår.
Økonomiske konsekvenser: I indeværende budgetår forventes merudgiften at kunne dækkes ind via
forvaltningens nuværende budget.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU 05/2019 Beslutning: Økoudvalget godkender og sendes videre til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 12. BUDGETRAMMEFORSLAG FOR BUDGETÅR 2020 SAMT OVERSLAGSÅR
Der er udarbejdet udkast til de nødvendige igangsættelsesbeslutninger omkring udfærdigelsen af budget 2020, således foreligger følgende udkast:
•
•

Udkast til budgetrammer for 2020
Udkast til budgetplan 2020 –

Normativ for 2020, indarbejdes i den budgetramme som behandles for 2020.
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Beslutning: Godkendt.
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Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 20.
Økonomi: Omfatter kommunens budget 2020.
Direktionens indstilling: Det skal anbefales at de foreliggende udkast godkendes, og fremsendes til
kommunalbestyrelsen til viderebehandling.
ØPU 07/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt, idet kommunalbestyrelsen oversender den godkendte ramme til videre
bearbejdning i fagudvalgene.

Regnskabet for 2018, er tidligere godkendt af Økonomiudvalg ved møde 06/2019 – hvor årsberetning
vedhæftes til orientering som viderebringes til kommende Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse.
Lovgivning: Budget- og regnskabsloven § 42.
Økonomi: Som beskrevet foroven.
Direktionens indstilling: Orienteringssag - Indstilles godkendt.
ØPU 07/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt, idet kommunalbestyrelsen oversender Årsberetningen / regnskabet for
2018 til revision.

PKT. 14. REVISIONSBERETNING NR. 31 FORSLAG TIL BESVARELSE
Beretning nr. 31 samt forslag til besvarelser af beretning.
Løbende revision indtil 31. december 2018 – Delberetning af regnskabsåret 2018
Side 381-388
Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 43
Økonomiske konsekvenser: Ingen
Direktionens indstilling: Indstilles oversendt kommunalbestyrelsen med anbefaling.
ØPU 07/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse, idet
økonomiudvalget hæfter sig ved at beretningen fortsat bliver bedre og bedre i forhold til tidligere
beretninger, men at der fortsat er plads til forbedringer og at arbejdet for dette skal fortsættes.
Beslutning: Godkendt.
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PKT. 13. ÅRSBERETNING / REGNSKAB FOR 2018

Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 03/2019

PKT. 15. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
Administration fremsætter forslag til ny kommunal kommunikationsstrategi, der har til hensigt at
styrke den interne som den eksterne informationsformidling og kommunikation.
Udkastet har været til høring i samtlige forvaltninger.
Lovgivning: Den kommunale fuldmagt.
Økonomi: Indeholdt i budgettet.

ØPU 07/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse, idet
der indsættes afsnit om hvorledes der kommunikeres til fagforvaltninger om de beslutninger, der
træffes i kommunalbestyrelsen.
Beslutning: Godkendt.

Pkt. 16. UDKAST TIL NY VEDTÆGT FOR HUNDE- & KATTEVEDTÆGT
Sagsfremstilling
Forvaltning for Teknik og Miljø har udarbejdet en ny vedtægt for hunde- og kattehold.
Udkastet til vedtægten har været igennem lovteknisk gennemgang ved Selvstyret, og er nu klar til at
blive godkendt at UTM, Økonomiudvalget samt Kommunaludvalget, før end den sendes i offentlig
høring.
Af væsentlige ændringer ift. den gældende vedtægt kan følgende fremhæves:
-

kommunen giver ikke længere tilladelse til hunde- og kattehold, men stiller krav om registrering af disse
vedtægten åbner op for avl af hunde og katte
vedtægten stiller krav om at hanhunde og hankatte på lige fod med hunhunde og hunkatte
skal neutraliseres kirurgisk eller medicinsk
kommunen kan stille specifikke krav til hundehold i de tilfælde, hvor en hund vurderes at
være til fare for mennesker eller omgivelser
indfangede hunde, hvor ejeren ikke blevet identificeret inden 72 timer, kan aflives eller sælges ved interesse

Indstilling Forvaltning for Teknik og Miljø indstiller over for Udvalget for Teknik og Miljø:
-

at udvalget godkender udkast til vedtægt for hunde- og katte hold, Kommune Kujalleq 2019
at udkastet til vedtægten videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
at udkastet til vedtægten sendes i offentlig høring i 6 uger
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Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.

Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 03/2019
Lovgrundlag: Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og katte hold
TU - BESLUTNING:

Godkendes - I høringsperiode også til fåreholderstederne.
Høringsperiode udvides 2 uger til i alt 8 uger.
Kirurgisk sterilisation – ikke medicinsk?

Direktionens indstilling: Tages til efterretning
ØPU 07/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse, idet
følgende indarbejdes: det indstilles at kirurgisk sterilisation skal anvendes, når dette er muligt, idet
der kan snydes med medicinsk sterilisation. Der bør indarbejdes særbestemmelser om hundehold
ved fåreholdere, rensdyravlere og kvægholdere. Alle hunde skal have chip indopereret. Muligheden
for salg iht. § 21, stk. 2 udelades.

PKT. 17. ENDELIG GODKENDELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3 OPFØRELSE
AF 2 VINDMØLLER I NANORTALIK
Baggrund
Baggrunden for udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 3 er en ansøgning fra Nikissiorfiit om tilladelse til rejsning af 2 vindmøller i område 100-E6 i Nanortalik. Før arealtildeling og byggetilladelse
kan gives, skal der udarbejdes nærmere bestemmelser for områdets udnyttelse i et Kommuneplantillæg.
Dette Kommuneplantillæg er udarbejdet for at sikre mulighed for rejsning af 2 vindmøller i Nanortalik. Kommuneplantillægget er også udarbejdet for at bidrage til produktion og udvikling af en miljøvenlig, vedvarende energiforsyning i Nanortalik.
Lovgrundlag
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om
planlægning og arealadministration, med senere ændringer.
Faktiske forhold
I Kommuneplan 2017 – 2028 er dette delområde 100-E6 (i den østlige del af Nanortalik) udlagt til
erhvervsområde. Området er i Kommuneplanen reserveret til rejsning af 2 vindmøller. I daglig tale
betegnes dette område som ´Skydebaneområdet´ og indeholder hovedsageligt installationer til tekniske formål som skydebanefaciliteter, sprængstofdepot, telekommunikationsanlæg og vindmålerstation. Desuden benyttes området af Brandvæsenet som øvelsesterræn.
I Kommuneplanen er nævnt, at B-1213 er beliggende i området og at bygningen indgår som en del
af øvelsesområdet for Brandvæsenet, sammen med området syd og øst herfor.
Kommuneplantillægget har efter første godkendelse i marts været udsendt i offentlig høring i 8
uger, fra den 29. marts til den 10. maj 2019.
I høringsperioden har kommunen modtaget 4 bemærkninger:
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Beslutning: Godkendt.

Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 03/2019
1. 2.4.19 - Departementet for Sundhed:
”Vi har fra Departementet for Sundhed ingen bemærkninger hertil”.

3. 26.4.19 - Infrastrukturafdelingen:
”Departementet for Boliger og Infrastruktur takker for høringen, og har derudover ingen kommentarer dertil”.
4. 6.5.19 - Mittarfeqarfiit:
” Vi stiller os bag svaret fra trafikstyrelsen”.
Den 6. maj afholdt Kommune Kujalleq i samarbejde med Nukissiorfiit et borgermøde i Nanortalik.
På borgermødet stillede borgerne mange engagerede og relevante spørgsmål til møllernes funktion,
daglige drift og effekter på byen. Der blev spurgt flittigt til emnerne støj, skyggekast, reflektioner
og effekter på fugle. Disse emner blev teknisk forklaret og debatteret. Der fremkom ingen kritiske
bemærkninger eller modstand mod møllerne under borgermødet.
Bæredygtighed:
Med realisering af planens indhold, bidrager kommunen væsentligt til mål og visioner om en bæredygtig kommune. Der har ikke tidligere været opstillet vindmøller af denne størrelse i Grønland.
Vindmøller er i dag en konkurrencedygtig, vedvarende energiform, som delvist vil kunne erstatte
den nuværende brug af fossile brændstoffer. Størsteparten af det aktuelle energiforbrug i Nanortalik
vil således fremover kunne erstattes af vindenergi, med væsentlige besparelser af borgernes udgifter
til el og varme til følge.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Planforslaget har ingen direkte økonomiske og kun begrænsede administrative konsekvenser for
Kommune Kujalleq. Udgifterne til realisering af både plan og rejsning af de 2 møller påhviler udelukkende Nukissiorfiit.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at planen danner en god ramme for og bidrager til en fortsat udvikling af Nanortalik. Derudover bidrager planen til en bedre udnyttelse af de eksisterende og tilgængelige, bæredygtige energikilder.
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2. 26.4.19 - Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen:
”Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget Forslag til Kommuneplantillæg
nr. 3 til Kommuneplan 2017-28 – Nyt område til vindmøller,
Nanortalik som er sendt i høring med frist 10. maj 2019.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen konstaterer, at de foreslåede vindmøller forventes opstillet med et
totalhøjde over terræn på 99,70 meter, placeret ca. 500 meter fra Nanortalik helikopterflyveplads.
Den foreslåede placering er beliggende uden for hindringsplanet til Nanortalik helikopterflyveplads,
men inden for 1000 meter af helikopterflyvepladsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil derfor
gøre opmærksom på, at det er sandsynligt, at vindmøllerne vil blive anmodet afmærket med lysafmærkning for at sikre opretholdelsen af luftfartssikkerheden til Nanortalik helikopterflyveplads under natforhold. Nærværende høringssvar sendes i kopi til koncessionshaveren for Nanortalik helikopterflyveplads, Mittarfeqarfiit.

Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 03/2019
Indstilling
Administrationen indstiller ´Kommuneplantillæg nr. 3 for vindmøller i Nanortalik´ til endelig godkendelse i økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen, hvorefter tillægget offentligt
bekendtgøres.
Afgørelse:
Bilag:
Bilag 1: ´Kommuneplantillæg nr. 3 for vindmøller i Nanortalik´

Økonomi:
Ingen kommunal økonomi involveret.
Administrationen indstiller: at de indkomne høringssvar drøftes med henblik på vedtagelse af en
indstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen om, hvorvidt plantillægget kan anbefales
vedtaget.
Bilag:

1) Liste over indkomne høringssvar
2) Høringssvar og underskriftsindsamling

ØPU 07/2019 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse af, at
plantillægget godkendes.
Beslutning: Godkendt.

PKT. 18. AFTALE MELLEM GRØNLANDS SELVSTYRE OG KOMMUNE KUJALLEQ
VEDR. NORDBOPORT
I samarbejde med Grønlands Selvstyre er der udarbejdet udkast til en aftale om samarbejde mellem
selvstyret og kommunen med henblik på etablering af ”Nordboport”. Aftalens formål er at få etableret
et besøgscenter i Kommune Kujalleq under den Selvejende Institution Greenland Visitor Center.
Udkastet vedlægges som bilag.
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten og inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2016 om etablering
og drift af besøgscentre og turistanlæg
Økonomi: Grønlands Selvstyre og Kommune Kujalleq bidrager økonomisk til etableringen med henholdsvis 15 mio. kr. og 8 mio. kr., ligesom der kan søges om yderligere midler fra eksterne sponsorer.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
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Lovgrundlag:
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse § 24

Referat
Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 03/2019
ØPU 05/2019 Beslutning: Alle godkender den videre til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.
Beslutning: Godkendt, idet kommunens andel på 8 mio. indarbejdes i anlægsbudgettet for 2021,
samt midler til projektering i budgettet for 2020.
Inuit Ataqatigiit ønsker en kommende placering på toppen af vejen mod den kommende lufthavn. Der tages stilling til placeringen på et senere tidspunkt.

Kommune Kujalleq har via kommunens forsikringsmægler undersøgt muligheden for at tegne en
sundhedsforsikring til sine ansatte.
Forsikringsselskabet IF, som kommunen har tegnet sine forsikringer ved for en 5 årig periode med
virkning fra 1. januar 2019, har præsenteret en løsning, hvor der kan tegnes forsikring med forskellige dækninger. Præsentationen vedlægges.
Økonomiudvalget har ved sit møde den 13. maj drøftet muligheden for at tegne sundhedsforsikring
til kommunens ansatte. Samtlige medlemmer af udvalget bakker op omkring dette, og at sagen skal
fremmes. Udvalget ønsker dog, at der skal være en form for egenbetaling fra den ansattes side.
Administrationen indstiller, at dialogen med forsikringsselskabet fortsættes med henblik på et endeligt tilbud samt stillingtagen til dækningsgrad, egenbetaling m.m., og at økonomiudvalget bemyndiges til at indgå en aftale med forsikringsselskabet.
Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt.
Økonomi: Afhænger af den videre dialog med selskabet og egenbetalingens størrelse.
Direktionens indstilling: At forhandlingerne med selskabet fortsættes og at økonomiudvalget bemyndiges til at indgå en aftale med forsikringsselskabet.
Beslutning: Direktionens indstilling blev godkendt.
PKT. 20. AFFALDSCENTER NANORTALIK RUNDBUEHAL
Teknisk forvaltning har modtaget indstilling fra rådgiveren vedrørende licitationsresultat af etablering af affaldscenter i Nanortalik.
Anlægsarbejdet var oprindeligt på anlægsbudgettet i 2018, men blev udsat til indeværende år, bortset fra projektering samt prøveopgravning af fremtidig placering, hvilket beløb sig til i alt kr.
1.042.430,00.
Licitationsresultatet er kr. 7.164.600,- hvoraf der vil kunne søges refusion fra selvstyret på i alt
2.103.000,-. Der søges således om en tillægsbevilling på 7.164.600 for gennemførelse af projektet.
Tillægsbevilling fordeles således:
72-17-10-50-01
72-17-10-82-01

Affaldscenter Nanortalik
Refusion selvstyret

Kr. 7.164.600,00
kr. -2.103.000,00

Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten
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PKT. 19. SUNDHEDSFORSIKRING TIL ANSATTE

Referat
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Økonomi: Økonomi som beskrevet i sagen.
Forvaltningen indstiller:
at
UTM formanden tager formandsbeslutning og ØPU formanden tager formandsbeslutning med anbefaling om godkendelse til Kommunalbestyrelsen.
Formanden for teknisk udvalg samt borgmesteren som formand for økonomiudvalget indstiller til
godkendelse.
Direktionens indstilling: At tillægsbevilling godkendes.
Beslutning: Godkendt.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har ved ekstraordinært møde den 21. maj ansøgt om en tillægsbevilling på kr. 200.000,-. Ansøgningen, der foreløbig kun er på dansk, er vedhæftet.
Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt.
Økonomi: kr. 200.000,-.
Direktionens indstilling: at ansøgningen godkendes, såfremt de afsatte midler til Erhvervsrådet ikke
er tilstrækkelige.
Beslutning: Godkendt.
PKT. 22. EVENTUELT
•
•

•
•

•
•

BK: Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018 at der skulle laves en buste af tidligere borgmester Agnethe Nielsen. Status? Busten forventes at ankomme til Narsaq den 10. juni.
KEB: Borgermøderne i alle byer, hvor der blev ”plantet” gule lapper med forslag og kommentarer: vil disse blive behandlet i fagudvalgene og kommunalbestyrelsen? KPI: disse er
afleveret til lokaludvalgene, således at de, der kan realiseres, realiseres, mens øvrige oversendes fagudvalgene mhp. videre sagsbehandling.
NL: Hørt at Royal Greenland agter at lukke sin fabrik i Aappilattoq? Kommunen har ikke
hørt noget, hvorfor udvalgsformanden følger op med henblik på afklaring.
NL: Regnskab for Kujataani Illuutit? Der er møde med revisionen i den kommende uge,
hvorefter regnskabet vil kunne fremlægges. Som nævnt under pkt. 13 (årsregnskabet) er der
nogle korrektioner i årsregnskabet, men iht. Loven skal regnskabet være udarbejdet inden
udgangen af juni.
OMM: Status de ulovlige hytter ved Kuussuannguaq? JP: der er dialog mellem kommunen
og ejeren af hytterne, mhp. lovliggørelse.
OMM: Status forbrændingsanlægget? Fælles kommunalt affaldsselskab er etableret, og der
vil således i de kommende år ske væsentlige ændringer. OMM: hvorledes kan der ske formindskelse af røggenerne? JP: der er stort fokus på dette, og at forbrændingen sker ved
nogle bestemte temperaturer for at minimere røggenerne.
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PKT. 21: ANSØGNING FRA ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET OM
TILLÆGSBEVILLING.

Referat
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•

•
•

OMM: Erhvervsrådet og opstart af denne? KPI: Der har været lagt stort arbejde for at få
etableret Erhvervsrådet, bl.a. for at sikre repræsentanter fra Nanortalik, Narsaq samt bygderne / Narsarsuaq, og efterfølgende arbejdet for etableringen af et Erhvervsudviklingsselskab.
HB: Kulturelle tiltag for at styrke vores identitet, ex. ved at man via Majoriaq oplærer i ”Pilineq” / forrådssamling, skindbearbejdning.
AH: Royal Greenland Aappilattoq: ingen planer om lukning, idet man tværtimod er i gang
med at modernisere maskinbearbejdning m.m.

Mødet sluttede: 13.22.

Mari S. Abelsen

Karla Egede Bisgaard

Monica Dorph

Simon Simonsen

Benjamin Kielsen

Annasse Kleist Karulussen

Manasse Semsen

Bentiaraq Ottosen

Didda Isaksen

Naja Lund

Asmus Hansen

Henrik Brummerstedt
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