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19-029
Bilags nr
1
Journal nr.
Ansøgning om tillægsbevilling på -250 t.kr. til Selvstyret revalidering

RESUME:
I henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 31. Maj 2001 om revalidering samt inatsisartutlov nr. 10 af 1.
Juni 2017 om ændring af Landstingsforordning om revalidering (afklaringsforløb, fleksjob og løntilskud)
søges der hermed om 250 t.kr. med henvisning til ovenstående.
SAGSFREMSTILLING:
Ansøgning har lovgrundlag, derfor er der ikke yderligere bemærkninger og der henvises til
ovenstående lovgrundlag.
LOVGRUNDLAG:



Landstingsforordning nr. 4 af 31. Maj 2001
Inatsisartutlov nr. 10 af 1. Juni 2017 Ændringslov.

KONSEKVENSER:
Ingen økonomiske konsekvenser, da støtten har lovgrundlag.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Konto 35-00-40-82-01 vil blive oprettet.

INDSTILLING:
Administrationen indstiller at udvalget Inoqarfik godkender ansøgningen.

BESLUTNING: Under mødet i udvalget INOQARFIK den 07-05-2019
Indstilling godkendt.

BESLUTNING: Under mødet i udvalget INUA den 20-05-2019
Indstilling godkendt

BESLUTNING:
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19-030
Bilags nr
4
Journal nr.
16.00
Undersøgelse af muligheder for at indsætte af moskusokser i Qeqertarsuaq

RESUME:
31. Kommunalbestyrelsen besluttede pr. 31.maj 2018 at Kommune Qeqertalik skal foretage undersøgelse af
muligheder for at indsætte moskusokser i Qeqertarsuaq (Diskoøen). Nu skal resultater fra undersøgelsen
fremlægges.
SAGSFREMSTILLING:
Landskabet i Diskoøen ser således ud ift. højdemål:
Samlet land (i Diskoøen):
8500 kvm.
Diskoø inkl. indlandsis over 200 meter:
6800 kvm.
Under 200 meter:
1700 kvm.
Samtlige Ramsarområder i Diskoøen ligger under 200 meter. Grunden til at områderne bliver kaldt for
Ramsarområder er at gæssene spiser i disse områder (bilag 16-1).
Tre Ramsarområder har samlet areal på 360 kvm. Trækfugle såsom edderfugle, gæs, havlitter, ænder og
andre fuglearter kommer til samtlige Ramsarområder. Det er vurderet at Ramsarområder i Diskohalvøen er
meget vigtige for forskellige trækfugle i forhold til Ramsarområder i resten af verden (jf. bilag 4, side 16-24)
30. Naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug har i sit svar på § 37-spørgsmål svaret pr. 30.oktober
2017 at det er vurderet at konsekvenserne vil have stort betydning for omkringliggende natur (bilag 16-2).
Departementet har også i sit svar nævnt og understreget at undersøgelsen fra 1993 i Diskoøen fastholdes i
svaret fra 2017, det vil sige at planten der er moskusoksens foretrukne føde, der har latinsk betegnelse for
kobresia, ikke forefindes i Diskoøen,og derfor er Diskoøen ikke velegnet til at indsætte moskusokser. Svar
fra Naalakkersuisoq, der blev skriftligt uddybet af Naturinstitutet pr. 1. November 2017 (bilag 16-1).
10-01-2019 Departementet for fiskeri, fangst og landbrug meddelte at der er lukket for fangst af
moskusokser i to år Naternaq efter optælling. Og lukningen er gælder for erhvervs- og fritidsjægere (bilag
16-3).
I henhold til kapital 9 § 33 stk. 5 i Inatsisartutlov nr. 29 af 18. December 2003 om naturbeskyttelse 5. Vilde
dyr og blomster i Grønland kan kun blive overført fra et sted til andet sted og spredes efter godkendelse fra
Naalakkersuisut.
KONSEKVENSER:
Naturinstitutet er sikker på at yngletiden hos fugle og dyr i Ramsarområder vil blive påvirket betydeligt hvis
der skulle indsættes moskusokser. Det forventes at fødekæden hos fugle og andre dyrarter vil blive påvirket
ved indsættelse af moskusokser. Det blev understreget at når Kommune Qeqertalik har haft udgifter til
undersøgelsen vil Naalakkersuisut foretage beslutning om der skal indsættes moskusokser i Diskoøen i
henhold til § 33 stk. 5 Inatsisartutlov nr. 29 af 18. December 2003.
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ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Det blev i 1993 vurderet, at det ville være bedst for en moskusoksebestand at videreudvikle sig ved flytning/
indsættelse af 30 moskusokser (20 hunner og 10 hanner). ( bilag 16-5) Dette blev også sat til mål ved
indsættelse af moskusokser i Sydgrønland i år 2016, men der blev indsat i alt 19 okser (bilag 16-6).
I 1993 blev overførslen beregnet til at koste 1 mio. Kr. Og det blev understreget at prisen ville blive højere i
2019 (bilag 16-7).
Samlede udgifter inklusiv undersøgelse fra Kommune Qeqertalik er ukendt.
SAGSBEHANDLING:
Kommunalbestyrelsen
BILAG:
Bilag 30-1 Grønlands Naturinstitut 2017 svar til APNN
Bilag 30-2 Svar på § 37 fra APNN
Bilag 30-3 Midlertidig lukning af jagt på moskusokser i Naternaq
Bilag 30-4 The Greenland Ramsar Sites
Bilag 30-5 Flytning af Moskusokser til Naternaq i 1993
Bilag 30-6 Rapport om flytning af moskusokser
Bilag 30-7 Svar fra Naturinstitutet til KQ, marts 2019.
INDSTILLING:
Sekretariatet giver følgende råd til udvalget Inoqarfik
at undersøgelse af eventuel indsættelse af moskusokser i Qeqertarsuaq (Diskoøen) bliver stoppet på grund
af følgende:
1. Ramsarområder i Qeqertarsuaq (Diskoøen) er yderst vigtige for mange dyrarter og indsættelse af
moskusokser vil påvirke disse dyr.
2. Qeqertarsuaq (Diskoøen) er blevet vurderet til at være uegnet til indsættelse af moskusokser blandt
andet fordi oksernes foretrukne føde, kaldet på latinsk kobresia, ikke forefindes i Qeqertarsuaq (Diskoøen).
3. Økonomiske konsekvenser
BESLUTNING: Under mødet i udvalget INOQARFIK den 07-05-2019
Enigt udvalg godkender indstilling.
BESLUTNING: Under mødet i udvalget INUA den 20-05-2019
Indstilling godkendt
BESLUTNING:
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19-031
Bilags Nr
1
Journal nr.
Ny lejere til fangsthytter, B-782, i Uunartuarsuup Sermia (Lyngmarksbræen)

RESUME:
Lejemål for fangsthytter i Uunartuarsuup Sermia (Lyngmarksbræen), der er ejet af Kommune Qeqertalik,
stoppede i efteråret 2018. Nu skal der søges nye lejere i perioden 1.juni 2019 – 1. Oktober 2019.
SAGSFREMSTILLING:
To fangsthytter i Uunartuarsuup Sermia (Lyngmarksbræen) er blevet lejet ud i to perioder i tidsrummet
2003 til 2018 og lejerne har været forskellige turistaktører. Undersøgelse af hytterne i efteråret 2018 viste
at den ene, der ligger længst mod vest var blevet ramt af skimmelsvamp. Der er to turistaktører, der kan
befordre personer med hundeslæde i Uunartuarsuup Sermia (Lyngmarksbræen) i Qeqertarsuaq.
KONSEKVENSER:
Leje af pågældende hytter fra Kommune Qeqertalik vil turistaktørerne mulighed for at have indtægt og
specielle tilbud til turister.
Vil leje hytter i Uunartuarsuup Sermia (Lyngmarksbræen) i perioden 1. Juni 2019 – 1. Oktober 2019.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Økonomiske konsekvenser for Kommune Qeqertalik for lejen: ingen
Lejemål fra tidligere har i følge aftaler været gratis.
Gode indtægtsmuligheder for lejere og hundeslæde kuske.
SAGSBEHANDLING:
Kommunalbestyrelsen
INDSTILLING:
Administrationen rådgiver udvalget INOQARFIK
At udvalget INOQARFIK godkender lejemålet for hytter i Uunartuarsuup Sermia (Lyngmarksbræen) i
perioden 1. Juni 2019 – 1. Oktober 2019.

BESLUTNING: Under mødet i udvalget INOQARFIK pr. 07-05-2019
Indstillingen blev godkendt, skal sættes på dagsorden til afholdelse af seminar.
BESLUTNING: Under mødet i udvalget INUA den 20-05-2019
Indstilling godkendt
BESLUTNING:
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19-032

Journal nr.

Emne

Forslag til vedtægt om bundgarnfiskeri i Kommune Qeqertalik

00.49

RESUME:
Forslag til vedtægt for bundgarnfiskeri er nu færdig og er klar til at blive ud i høring.
SAGSFREMSTILLING:
Der gives forslag til at behandle forslag til vedtægt for bundgarnfiskeri i henhold til Landstingslov nr. 18 af
31. Oktober 1996, § 23 stk. 2, § 33 stk. 2. Vedtægten vil blive gældende for Kommune Qeqertalik (bilag 122).
Der skal henledes opmærksomhed på at der i forslag til vedtægt står at det er forbudt at efterlade affald.
Ikrafttrædelse af vedtægten vil også give miljøbeskyttelse. Alt affald skal medbringes fra stedet til bosteder.
Der skal også henledes opmærksomhed på ordlydene i § 8; at der nord for Attu i området på østsiden af
Ikerasak og Iga er det forbudt at fiske med bundgarn. Denne er blevet anbefalet af AAPP i Attu, grundet
stedets smalle sund. (bilag 12-3 bilag 12-4)
Afstand mellem udsatte bundgarn på 500m i gældende vedtægt for Qaasuitsup Kommunia vil dermed blive
afskaffet. Men i henhold til § 2 stk 2 gives der forslag til at der ved udsætning af flere bundgarn fra begge
sider i smalle fjorde ikke må sættes lige overfor hinanden.
Langlinefiskeri og pilkning vil også være forbudt indenfor en afstand af 100 meter og ankring indenfor en
afstand af 50 meter fra udsat bundgarn vil lige som det forrige vedtægt være forbudt.
LOVGRUNDLAG:
 Landstingslov nr. 18 af 31. Oktober 1996 om fiskeri
KONSEKVENSER:
Forbud mod at efterlade affald i henhold til § 7 i forslaget vil være med at forbedre affaldsområdet i
bosteder.
I henhold til § 8 vil der i det omfattende område ikke længere udøves grænseløs bundgarnfiskeri.
Forslaget vil blive sendt i fire ugers høring, hvis det skulle blive godkendt i udvalget.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen
SAGSBEHANDLING:
Kommunalbestyrelsen
BILAG:
Bilag 32-1 Forslag til vedtægt.
Bilag 32-2 Kommunegrænse for Kommune Qeqertalik.
Bilag 32-3 Brev fra AAPP
Bilag 32-4 Forslag om at udsætte bundgarn i bestemt område fra AAPP.
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INDSTILLING:
Sekretariatet giver følgende råd til udvalget Inoqarfik
At godkende forslaget og sende dette i høring.

BESLUTNING: Under ekstraordinære møde i udvalget INOQARFIK den 13.05.2019
Indstilling godkendt.
BESLUTNING: under mødet i udvalget INUA den 20-05-2019
Indstilling godkendt
BESLUTNING:
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RESUME:
Forslag til vedtægt for fiskeri efter fjeldørred er nu færdig og er klar til at blive sendt ud i høring.
SAGSFREMSTILLING:
Forslag til vedtægt for fiskeri efter fjeldørred er udarbejdet i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.
20 af 25. august 2005 Vedtægten vil blive gældende for Kommune Qeqertalik (bilag 12-2).
I forslag for vedtægt for fiskeri efter fjeldørred skal der henledes opmærksomhed på at der er forbud mod
udsmid af affald for at beskytte miljøet. Alt affald skal medbringes fra stedet til bosteder.
Der skal også henledes særlig opmærksomhed på § 2 at der med virkning er bestemte områder fredet for
garnsætning for en fem årig periode. I § 3 bliver det understreget at der er forbud mod at fiske med
fiskestang eller pilk i fredede områder. Tidligere vedtægt for Qaasuitsup Kommunia giver orientering om at
ørredstedet Kuannersuit ved Qeqertarsuaq er fredet i en fem årig periode.
LOVGRUNDLAG:
 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr 20 af 25 august 2005 om fiskeri efter fjeldørred
KONSEKVENSER:
Forslaget vil blive sendt i fire ugers høring, hvis det skulle blive godkendt i udvalget.
Efter modtagelse af samtlige høringssvar vil disse blive revurderet og når udvalget har genbehandlet sagen,
vil forslag til vedtægt blive sendt til kommunalbestyrelsen med henvisning.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen
SAGSBEHANDLING:
Kommunalbestyrelsen
BILAG:
Bilag 33-1: Forslag til vedtægt.
INDSTILLING:
Sekretariatet giver følgende råd til udvalget Inoqarfik
At godkende forslaget og sende dette i høring.

BESLUTNING: Under ekstraordinære møde i udvalget INOQARFIK pr. 13-05-2019
Indstilling godkendt.

BESLUTNING: Under mødet i udvalget INUA den 20-05-2019
Indstilling godkendt

BESLUTNING:
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19-034
Bilags Nr
1
Journal nr.
Ansøgning om midler ifm 190 års jubilæum af Kangaatsiaq

RESUME:
Kangaatsiaq vil fejre sit 190 års jubilæum i år 2019, i den forbindelse har komitéen sendt ansøgning.
SAGSFREMSTILLING:
Komitéen for jubilæet i Kangaatsiaq søger midler til udvalget INUA for at kunne bruge 250.000,00 kr. til
opgaver, planlægning.
Grundet det større beløb sendes ansøgningen til behandling i udvalget.
KONSEKVENSER:
Der er ikke afsat midler under udarbejdelse af budgetforslag til afvikling af et jubilæum.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Der er ikke udarbejdet forslag til hvor midlerne skal betales fra, sagen er ikke blevet uddybet eller der er
ikke afsat midler.
SAGSBEHANDLING:
Kommunalbestyrelsen
BILAG:
Bilag 34-1 Ansøgning fra komitée
Bilag 34-2 Ansøgning til INUA
INDSTILLING:
Administrationen rådgiver udvalget INUA
At udvalget forkaster ansøgningen, på grund af manglende dokumentation eller manglende budget for
aktiviteter, der skal dækkes af midlerne.

BESLUTNING: Under mødet i udvalget INUA den 20-05-2019
Indstilling godkendt
BESLUTNING:
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19-035
Bilags nr
Journal nr.
Bestyrelsesmedlem i Qasigiannguit museum

RESUME:
Ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelsen, der er sendt fra bestyrelsesmedlem i museet i
Qasigiannguit, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik, Jess Svane, på grund af
at han blev medlem af Naalakkersuisut, blev godkendt af kommunalbestyrelsen pr. 30. April 2019.
På baggrund af dette skrev museet til kommunalbestyrelsen pr. 15. Maj 2019 med anmodning om at
udpege et bestyrelsesmedlem.

SAGSFREMSTILLING:
I henhold til organisation af museet skal kommunalbestyrelsen udpege et repræsentant i bestyrelsen.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen konsekvenser
LOVGRUNDLAG:
I henhold til § 6 i vedtægt for museet i Qasigiannguit

INDSTILLING:
Udvalget INUA indstiller overfor kommunalbestyrelsen,
at udpege et bestyrelsesmedlem i Qasigiannguit museet, samt suppleant
BILAG:
Bilag 35-01 Brev fra museumsleder
Bilag 35-02 Vedtægt for Qasigiannguit museum 2018
Bilag 35-03 Inatsisartutlov nr 8 af 3 juni 2015 om museumvæsen
BESLUTNING: Under mødet i udvalget INUA den 20-05-2019
At der fremlægges forslag fra medlem af kommunalbestyrelsen under mødet
BESLUTNING:
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RESUMÈ:
Tidspunktet for at etablering af ejendomselskab som skal være med til finansiere anlæg og bygninger i
Aasiaat, er ved at nås. I denne forbindelse har vi bedt advokat se på det lovmæssige grundlag og bedt
dem om at udtale sig.
De har udfærdiget et notat.
SAGSFREMSTILLING:
I forbindelse med at Kommune Qeqertalik har besluttet at etablere et ejendomsselskab, har vi for at
sikre de kommende deltagere i selskabet, omkring de lovgivningsmæssige forhold mv. fået advokat til at
udarbejde et notat.
Bankerne er interesseret i at der enten som bestyrelsesformand eller som direktion placeres en person som
er økonomisk stærk, og som ikke er ”politisk valgt”.

Bestyrelsesformanden bør være borgmesteren og formand for INUA, og direktionen bør være
økonomidirektøren. (indtil 1. juli vil det være hensigtsmæssigt at Hans Jørgen Mørch, påtages funktionen).
Som de øvrige bestyrelsesmedlemmer:
formand for INOQARFIK udvalget (næstformand) og den tredje bestyrelsesmedlem kunne være en
medarbejder i Inoqarfik.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

LOVGRUNDLAG:

INDSTILLING:
Det indstilles at Ane Hansen udpeges som formand for det nye selskab.
Det indstilles at Hans Jørgen Mørch vælges som direktør
Det indstilles at Hans Aronsen vælges som næstformand
Det indstilles at Inunngu Nielsen vælges som medlem af bestyrelsen.
BILAG:
BESLUTNING:
Indstilling godkendt.
BESLUTNING:
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Til orientering
1
Balancebudget 2019 April

Balancebudget april 2019 I jævnfør bilag
Bilag orientering 2-1 Balancebudget 2019
Bilag orientering 2-2 Balancebudget 2019
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