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Sagsresumé
Departementet for Finanser og Skatter har fremsendt deres landsplanredegørelse 2017, ”Det
nødvendige samarbejde” i høring i perioden 3. til d. 31. oktober 2017.
Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i hørringssvaret fremkommet med konstruktiv kritik af
redegørelsen. Generelt er forvaltningen kritisk i forhold til fokusområderne, og mener ikke at den
italesætter landets reelle udfordringer.
Udvalg for Anlæg og Miljø behandlede høringssvaret på deres møde den 27. november 2017 og
var enige med forvaltningen om at høringsperioden har været for kort med denne bemærkning: at
der fra udvalget ønskes at der tages forbehold for at der tages hensyn til højtider og ferieperioder
ved planlægning af høringsperioder.
Udvalg for Økonomi og Erhverv godkendte sagen på deres møde den 14. december 2017 og
sendte sagen videre til Kommunalbestyrelsen som orientering.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at forvaltningens afsendte høringssvar samt Udvalg for Anlæg og Miljøs bemærkninger
tages til orientering
Sagsfremstilling
Afdelingen for Landsplanlægning, Finansdepartementet, har fremsendt deres
landsplanredegørelse 2017, ”Det nødvendige samarbejde” i høring i perioden 3. til d. 31. oktober
2017. Forvaltningens høringssvar er vedhæftet som bilag 1.
I henhold til planloven skal Naalakkersuisut som minimum hvert 4. år afgive en redegørelse om
landsplanlægning til Inatsisartut. Landsplanredegørelsen skal danne grundlaget for en egentlig
landsplan for hele landet, det vil sige en fysisk plan for hele Grønland med eventuelle strategier,
fokusområder, indsatsområder etc.
Det overordnede formål med en landsplanredegørelse er at beskrive og illustrere fokusområder og
indsatsområder for den fysiske udvikling af hele landet, og vil blandt andet være grundlag for
Selvstyrets fordeling af anlægsmidler. Landsplanredegørelsen er på den måde et vigtigt redskab
for landets fem kommuner.
Sidste år blev Landsplanredegørelsen i 2016 ”Den nødvendige prioritering” trukket tilbage efter
høringen, på grund af politiske uoverensstemmelser. Forvaltningen var også den gang uenig i
flere af planredegørelsens punkter.
Landsplanredegørelsen 2017 ”Det nødvendige samarbejde”
Forvaltningen for Anlæg og Miljøs overordnede vurdering af Landsplanredegørelsen er, at den er
mangelfuld, og ikke berører de reelle udfordringer, som vores land står overfor.
Der arbejdes stadigvæk med en kategorisering af bosteder, som vi ikke forstår formålet med. Og
rapporten ”En ligeværdig Fremtid”, som blev udarbejdet af de daværende borgmestrer fra de andre
kommuner, Hermann Berthelsen, Ole Dorph og Jørgen Wæver Johansen, er blevet en uforståelig

strategi for landet. I tråd med udflytning af arbejdspladser, finder forvaltningen det besynderligt, at
redegørelsen ikke nævner Kommuneqarfik Sermersooqs Hovedstadsstrategi, og italesætter
vigtigheden i, at et land har en stærk hovedstad.
En fordeling af offentlige anlægsmidler er også formuleret, og her virker det ukonkret, at man ikke
vil fordele midler på stedkoder/kommuner. Og det kombineret med Selvstyrets to-deltbevillingsprincip, kommer til at gøre det endnu sværere for kommunerne at planlægge efter.
Landsplanredegørelsen er mangelfuld, og forvaltningen savner informationer om følgende
relevante emner, som forvaltningen mener allerede er i gang med at forme vores land:
 Turisme: Selvstyrets strategi, Visitor centre, Unesco ansøgninger
 Infrastruktur: Ny containerhavn, lufthavne (begge pakker), ATV vej fra Kangerlussuaq –
Sisimiut, vandkraftudvidelser og søkablet
 Byudvikling: Siorarsiorfik projektet
 Sociale forhold
 Uddannelse
 Erhverv: Fiskeri og Råstoffer
 Økonomi: Bloktilskud og ”penge udefra”
 Opdeling af nordkommunen
Departementet for Finanser og Skatter sendte Landsplanredegørelse i år 2017 ”Det nødvendige
samarbejde” i en kort for-høring i perioden 7. til d. 15. september. Forvaltningen høringssvar til den
korte for-høring, er vedhæftet som bilag 2.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltningen for Anlæg og Miljø ser Landsplanredegørelsen som et vigtigt redskab for den
fremtidige udvikling af landet, og ser frem til at indgå i processer med Selvstyret om redegørelsens
emner. Forvaltningen håber i den forbindelse, at planredegørelsen vil blive justeret, så den passer
til landets udfordringer.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Planredegørelsen har i dets nuværende form ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse &
Det videre forløb
Eventuelle kommunalpolitiske bemærkninger kan blive fremsendt Departementet for Finanser og
Skatter. Landsplanredegørelsen vil efter høringen evt. blive justeret og endeligt vedtaget af
Naalakkersuisut.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat deler forvaltningens tanker og er enig i at det er en mangelfuld plan, der
ikke tage fat om de udfordringer landet står overfor, det være sig både i Nuuk, men også ude på
kysten.
Planen bør have Kommuneqarfik Sermersooqs hovedstadsstrategi med, da den lige som alle
andre tiltag er vigtig for at styrke og udvikle det Grønland vi har i dag.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning, den 27. november 2017:
Indstillingen godkendes med en bemærkning om:
- at der fra udvalget ønskes at der tages forbehold for at der tages hensyn til højtider og
ferieperioder ved planlægning af høringsperioder.

Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning den 14. december 2017:
Indstillingerne godkendes.
Borgerinddragelse/kommunikation
Forvaltningens høringssvar vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside, og derudover vil
forvaltningen ikke fortage sig yderligere.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Der er ikke indhentet bemærkninger fra andre forvaltninger.
Bilag
1. Forvaltningens høringssvar
2. Forvaltningens høringssvar til forhøringen
3. Landsplanredegørelsen

