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Tolk: Kelly Berthelsen, Maria Lyberth
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Referat
Pkt. 1: Oqaluuserisassat akuerineqarnerat / Godkendelse af
dagsorden

Dagorden blev godkendt

Punkt 2: Kommunalbestyrelsesimi ilaasortaq Josef Petersen /
Kommunalbestyrelsesmedlem, Josef Petersen
Godkendt af alle medlemmer
På baggrund af JP's udtræden blev første suppleant Annassi K. Karolussen
indsat som medlem for resten af valgperioden.

Punkt 3: Borgmesterimit ilisimatitsissutit / Orientering fra
borgmesteren
• 23. november temadag, med fokus på socialforvaltningen.
• 24. november blev der afholdt budgetseminar med det formål at
lave en indstilling til budget 2021.
• Forvaltningsseminar vedr. soc.forvaltning for at forberede temadag for
kommmunalbestyrelsen.
• Ledelsesseminar vedr. organisationsstruktur.
• Workshop for direktion og chefgruppe /visiobox - bedre samarbejde
• Orienteringstur for elever i Nanortalik - blandt andet fik de en
orientering om den kommunale forvaltning.
• Møde med Naalakkersuisoq for sundhed - dialogmøde.
• Som planlagt var der en rejse til Nanortalik og Narsaq , hvor man havde et ophold på en
ude hvert sted.
Rejsen til Nanortalik blev fremrykket på grund af den tragiske hændelse, da man
så det for vigtigt at være til stede.
• 6. november: møde med Sulisartut Højskoliats bestyrelse. Jess G. Berthelsen
fortsatte som formand og Kiista P. Isaksen som næsteformand.
• 9. november dialogmøde med NUIKI
på baggrund af deres henvendelse. NUIKI fremlagde deres planer over for
kommunen, efter dialogmødet lavede man en skrivelse, hvor man over for
departementerne efterlyste de nævnte nøgletal.
• Der blev afholdt et møde med Naalakkersuisoq for Finanser VQ vedr.
status for forhandlingerne for PI.
• Bygdetur, hvor kommuneplanen blev fremlagt over for elever, de unge og
interesserede borgere, som blev taget godt imod.
• Der var deltagelse i Maligassiuisut Årets idrætspræstation, og fra kommunens side blev to
udråbt som
Maligassiuisut til stor glæde for kommunen. Som den første var det Abel
Jakobsen, Qajaq Qaqortoq og som den anden badmintonspilerne fra Qaqortoq,
der blev kåret som Maligassiuisut.
Man takkede alle de kårede og ønskede dem tillykke. Fritidsafdelingen skal stå
for planlægningen af receptionen, hvor kommunen takker de kårede.
• Arbejdet med personalehåndbogen fortsættr.
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• Arbejdet med ledelsesstrukturen, som skulle fremlægges under
dette møde blev udsat, da arbjedet var mere omfangsrigt end
beregnet, men ikke mindst fordi den skal bearbejdes på en ordentlig
måde.
• Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen lavede en skrivelse til alle kommuner
vedr. udsættelse af overdragelse af Selvstyrets boliger fra 1. januar til januar
2022. Administrationsstrukturen fremlægges over for alle kommunerne i Nuuk
den 8.-9. december. Efter fremlæggelsen vil kommunalbestyrelsen holde
telefonisk møde eller via videokonferencen for at beslutte sig til, hvilken form
man vil vælge.

Pkt. 3a: Ataatsimiititalianit ilisimatitsissutit / Orientering fra
udvalgsformænd
1. Ataatsimiisitaliat siulittaasui tamarmik killiffimminik ilisimatitsipput

Punkt 4: Økonomisk status Punktet blev godkendt i det
foreliggende form. Bemærkning:
Kommunalbestyrelsen krævede en fortsat stram økonomisk forvaltning for at
forhindre overforbrug af midlerne.

Punkt 5: Kommunimut akiitsut killiffii / Status for de kommunale
restancer
Punktet blev godkendt i det foreliggende form.

Punkt 6: Ansøgning om hjemmeundervisning ved Isak Lundip Atuarfia
overgå til hjemmeundervisning pr. 01.01.21
Punktet blev godkendt af alle.
Når man lukker for skoler, skal man undersøge om bygningerne kan benyttes af andre
forvaltninger, med det formål
at vedligeholde og holde opsyn med bygningen.

Punkt 7: TAA 05/20 apriilip 30-at 2020 - Sanilinut tusarniaassummi
nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaat, Krudthusvej /
UTM 05/20 30.april 2020 – arealansøgning i nabohøring, krudthusvej
Punktet blev godkendt af alle.

Punkt 8: Akunnittarfiliornissami pilersaarusiornissamut tunngavik /
Plangrundlag til hotelansøgning
Direktionens indstilling om godkendelse i forbindelse med punktet, er godkendt og der
skal laves offentlig høring.
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Punkt 9: 2021-imi Kommunip inissiaataanut missingersuutissatut siunnersuutit
/ Budgetforslag 2021 for kommunaleboliger
Direktionens indstilling om godkendelse blev godkendt, dvs. huslejepriser for
kommunale boliger skal ikke forhøjes i 2021.

Punkt 10: Ansøgning om omplaceringsansøgning for SDI
Direktionens indstilling om godkendelse i forbindelse med punktet blev
godkendt, således vil der ikke være overforbrug i forbindelse med
omplaceringen.

Pkt. 11: 2020-mi sanaartukkanut aningaasaliissutinut ilassutitut
aningaasaliinissamik qinnuteqaat / Ansøgning om tillægsbevilling til
anlægsmidler i 2020
Punktet blev godkendt af alle. Tillægsbevillingen skal findes i eget budget i Udvalget for Teknik
og Miljø.

Punkt 12: 2020-mi sanaartukkanut aningaasaliissutini
missingersuutitigut nuussinissamik qinnuteqaat / Ansøgning om
budgetomplacering af anlægsmidler i 2020
Punktet blev godkendt af alle.

Punkt 13: 2020-mi sanaartukkanut aningaasaliissutini
missingersuutitigut nuussinissamik qinnuteqaat / Ansøgning om
budgetomplacering af anlægsmidler fra 2020 til 2021
Punktet blev godkendt af alle.

Punkt 14: Ansøgning om tillægsbevilling - kosttillæg kollegie elever
og forplejning
Punktet blev godkendt af alle.

Punkt 15: 2019-imi ukiumoortumik naatsorsuutit
saqqummiunneqarnerat / Fremlæggelse af årsregnskab for 2019
Punktet blev taget til efterretning og godkendt af alle.

Pkt. 16: 2021-mut missingersuutinut siunnersuutinik
aappassaaneerinninneq / 2. Behandling af budgetforslag for 2021
Budgettet for 2021 blev godkendt af alle i det foreliggende form, hvor følgende
godkendte punkter er inkluderet:
1. At skatteprocenten bliver uændret og bliver ikke forhøjet
2. Takstbladet, de forskellige ønsker fra Forvaltningen for Teknik samt fra det
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3. sociale område, som foreligger i det vedhæftede fil

Punkt 17: Mødedatoer for 2021.
Punktet blev godkendt af alle.
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