Kommunalbestyrelsens beslutningsforslag i valgperioden 2013-2017, Anlæg og Miljø

Medlem

Forslag

Dato

Kommunalbestyrelsens
beslutning
Kommunalbestyrelsen anmoder
Anlæg og Miljøforvaltningen om
at tage initiativ til at arbejdsgruppen vedr. Brættets fremtid sammen med NAPP afklarer de konkrete muligheder for at etablere
lejlighedsvis salg af bearbejdede
grønlandske varer, således at det
kan iværksættes i indeværende
sæson.
Kommunalbestyrelsen henviser
sagen til behandling i Udvalg for
Anlæg og Miljø med bemærkning
om, at det omhandler de kommunalt ejede pontonbroer.
Kommunalbestyrelsen henviser
sagen til behandling i Udvalg for
Anlæg og Miljø.

Status fra
forvaltningen
Igangsat – aktiv

Peter Davidsen

Forslag om foreløbig dispensation for
salg af grønlandsk
proviant

Juni 2013

Johan Barlaj

Forslag om reparation af pontonbroer
i Paamiut

Juni 2013

Johan Barlaj

Forslag om vedligeholdelse af bådeværkstedet i
Paamiut

Juni 2013

Malene Lynge

Forslag om forskønnelse af kirkegården ved domkirken i Nuuk

Oktober 2013

Kommunalbestyrelsen beslutter:
- at sagen sendes til behandling i
Udvalg for Anlæg og Miljø og at
Menigheds-repræsentationen
inddrages i det videre arbejde
- at en tilsvarende afdækning finder sted i de andre bosteder

Igangsat – aktiv

Storm Ludvigsen

Etablering af friluftsscene i Nuuk

Januar 2014

Kommunalbestyrelsen tilslutter
sig forslaget og videresender sagen til behandling i Udvalg for
Anlæg og Miljø med ønske om
inddragelse af kulturområdet.
Kommunalbestyrelsen tager til

Igangsat – indledende fase

Afsluttet

Afsluttet
Sagen er ikke modtaget, da den
blev nedstemt af budgetudvalget
i sin tid.

NAIP arbejder på en udvidelse
af deres hus inkl. en scene. Derudover er der en slags scene i
byrum 5 på vej.
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Per Berthelsen

Johan Barlaj

Forslag om honorering af brandmænd i Nuuk

Reparation af sti i
Paamiut samt belysning på denne

Januar 2014

Januar 2014

efterretning af forslagsstilleren, foreslår en økonomisk forsvarlig
løsning.
Kommunalbestyrelsen videresender sagen til behandling i Udvalg
for Anlæg og Miljø med anmodning om inddragelse af Beredskabskommissionen i en nærmere udredning af forslagsstillers
punkter. Også brandtjenesten på
kommunens øvrige bosteder skal
inddrages i udredningen.

Kommunalbestyrelsen tilslutter
sig forslaget og videresender sagen til behandling i Udvalg for
Anlæg og Miljø. Kommunalbesty-

Afsluttet
Brandkorpset aflønnes i henhold
til regulativ om vederlag og lønninger til medlemmer af brandkorps i Grønland.
Der er indgået nye overenskomster mellem Naalakkersuisut og
Sulinnermik Inuutissarsiteqartut
Kattuffiat (SIK) for ansatte ved
brandkorps i Grønland, der blev
gældende pr. 14. november
2014.
Honoraret er blevet hævet en
smule, men der er stadigvæk et
stort spring til det honorar en
brandmand får Mittarfeqarfiit,
som sandsynligvis er fire gange
større end hvad de kommunale
brandkorps får i honorar. Og der
er lange udsigter til, at der evt.
kommer en ny overenskomst.
Kommunen kan ikke indføre en
specialordning for egne brandmænd, eftersom det strider mod
lovgivningen, og den eneste der
kunne forhandle overenskomster for beredskabet i kommunerne er KANUKOKA.
Afsluttet
Stien er lavet. Friskes op sommer 2017.
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Ane Egede MatForslag om bedre
hæussen, Uju Peter- forhold ved bussen og Storm Ludstoppested
vigsen

Januar 2014

Ane Egede Mathæussen

Forslag om at den
gamle bro ved Katuaq får sit oprindelige navn

Januar 2014

Forslag om indhandlingsmulighed
for sælskind i Paamiut

Juni 2014

Forespørgsel om
fastsættelse af leje
for redskabsskure
og jolleværksteder i
Paamiut

Juni 2014

Forslag om Hovedstadsstrategi

September 2014

Tim Serritzlev

Tim Serritzlev

Asii Chemnitz Narup

relsen ønsker at fremme forslaget, om muligt ved benyttelse af
de allerede afsatte midler i budget
2014.
Kommunalbestyrelsen sender
sagen til behandling i Udvalg for
Anlæg og Miljø med anmodning
om, at forholdene omkring busog taxaholdeplads foran gamle
Hotel Grønland indarbejdes i den
kollektive trafikplan, herunder
også trafiksikkerheden i området.
Kommunalbestyrelsen anmoder
Udvalg for Anlæg og Miljø om at
indsamle, undersøge og registrere de oprindelige lokalitetsnavne
og stedbetegnelser i kommunen. I
forhold til lokaliteter og steder i
Østgrønland ønskes desuden
fokus på korrekt betegnelse.
Kommunalbestyrelsen beslutter,
at sagen sendes til behandling i
Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv og herefter til
Udvalg for Anlæg og Miljø.
Kommunalbestyrelsen beslutter,
at sagen sendes til behandling i
Udvalg for Anlæg og Miljø med
fokus på samme muligheder i
hele Kommuneqarfik Sermersooq.
Kommunalbestyrelsen bakker op
om borgmesterens forslag og
pålægger direktionen at udarbejde en konkret og prioriteret hovedstadsstrategi med inddragelse

Afsluttet
Nuup Bussii har valgt at tage
stoppestedet ud af køreplanen.

Igangsat – Indledende fase
Opgaven vil fremover ligge i
navneudvalget under bygdekoordinatoren i Borgmestersekretariatet.

Afsluttet
Den lokale fangerforening varetager allerede indhandling for
Royal Greenland.
Afsluttet
I forbindelse med vedtagelsen af
de 3 seneste takstkataloger er
lejen gradvist blivet nedsat og
harmoniseret.
Afsluttet
Hovedstadsstrategien er vedtaget og husstandsomdelt.
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Allan Pertti Frandsen

Uju Petersen

Uju Petersen

Uju Petersen

Storm Ludvigsen

Peter Davidsen

Forslag om anskaffelse af genbrugscontainere til flasker, glas og dåser
Forslag om etablering af en idrætsaktivitetspark i
Nuuk

Marts 2015

Forslag om navngivning af kommunens rundkørsler

April 2015

Forslag om etablering af en idrætsaktivitetspark i
Nuuk

April 2015

Forslag om at
navngive en vej
efter Lars Miilu
Lund

Juni 2015

Forslag om modernisering af ’Det
gamle Bræt)

Juni 2015

April 2015

af relevante forvaltninger. Økonomiudvalget er tovholder i sagen.
Kommunalbestyrelsen godkender
indstillingen og sender sagen til
videre behandling i Udvalg for
Anlæg og Miljø.
Kommunalbestyrelsen godkender
forslaget til viderebehandling i
Udvalget for Anlæg og Miljø samt
i Udvalget for Børne, Familie og
Skole.

Igangsat - aktiv

Igangsat – aktiv
Budgetmæssigt er projektet indlejret i budget 2018-2021.
Projektejer er Fritidsafdelingen
under MA forvaltningen.

Kommunalbestyrelsen godkender
forslaget til viderebehandling i
Udvalget for Anlæg og Miljø samt
at der sker en borgerinddragelse
om sagen.

Igangsat – indledende fase

Kommunalbestyrelsen godkender
forslaget til viderebehandling i
Udvalget for Anlæg og Miljø samt
i Udvalget for Børne, Familie og
Skole.

Igangsat – aktiv

Kommunalbestyrelsen støtter
sagen principielt og sender sagen
til behandling i Anlægs og Miljø
udvalget.

Igangsat – indledende fase

Kommunalbestyrelsen konstaterer at sagen er i gang i Anlægs og
Miljø udvalget og tager direktør
Mike Kristiansens statusoplysnin-

Igangsat – aktiv

Der nedsættes et udvalg/råd
som kommer til at være under
bygdekoordinatoren i Borgmestersekretariatet.

Der er afsat midler hertil i Budget 2018-2021.

Der nedsættes et udvalg/råd
som kommer til at være under
bygdekoordinatoren i Borgmestersekretariatet.

Udredning af driftsformer og
samarbejder med NAPP samt
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Malene Lynge

Mille Søvndahl Pedersen

Mille Søvndahl Pedersen

Charlotte Piké

Forslag om opsætning af flere skraldespande

August 2015

Forslag om årlig
oprydningsdag af
storskrald i Nuuk

August 2015

Forslag til at få
renere bygder

August 2015

Forslag om opret-

September 2015

ger i sagen til efterretning og oplysning om, at der vil blive fremlagt en sag til november. Forvaltningen lover at tjekke op på det
gamle bræts levnedsmiddelkontrol.
Kommunalbestyrelsen godkender
Malene Lynges (IA) forslag og
sender sagen til videre behandling i udvalg for Anlæg og Miljø.
Med bemærkning om:
At forslaget omhandler alle byer
og bosteder i Nuuk og ikke kun
Nuuk by, som der står i sagsfremstillingen.

projektering pågår.

Kommunalbestyrelsen godkender
Mille Søvndahl Pedersens (IA)
forslag og sagen til videre behandling i udvalg for Anlæg og
Miljø.
Med bemærkning om:
Idet Kommunalbestyrelsen ønsker at forslaget skal være et supplement til allerede eksisterende
tiltag.
Kommunalbestyrelsen godkender
Mille Søvndahl Pedersens (IA)
forslag og sender sagen til videre
behandling i udvalg for Anlæg og
Miljø.
Med bemærkning om: Bygdebestyrelserne skal høres og herefter
udarbejdes der en plan.
Forslaget skal også omfatte affolkede bygder.
Kommunalbestyrelsen tilslutter

Afsluttet

Igangsat – aktiv
Der er lavet en kortlægning af
affaldssystemer i byen, kortlægningen følges op af indkøb af
containere og skraldespande,
som løbende vil blive opsat og
registreret. De første 50 skraldespande er sat op.

Findes reelt i dag - der er to
storskraldperioder i byen.
Nyt koncept har dog været testet i efteråret 2016 og er implementeret i 2017 med små justeringer.

Igangsat – aktiv
Der er udarbejdet en plan for
oprydning af dumpe mm. i alle
bygder. I 2017 er flere bygder i
såvel vest som øst opryddet, og
arbejdet fortsætter i 2018 til
2020.

Igangsat – aktiv
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telse af lederstilling
i afdelingen for boliger, anlæg og miljø i Ittoqqortoormiit

Allan Pertti Frandsen

Asii Chemnitz Narup

Tim Serritzlev

sig Charlotte Pikés forslag og
sender sagen videre til behandling i Udvalg for Anlæg og Miljø
og herefter i Økonomiudvalget.

Forslag om udarbejdelse af en klima- og energihandlingsplan for
hele Kommuneqarfik Sermersooq

September 2015

Forslag om at opsætte et stykke
klippe fra Isua i
Nuuk

September 2015

Forslag om etable-

Februar 2016

Forvaltningen har styrket sin tilstedeværelse på østkysten over
de næste par år.
Forvaltningen arbejder desuden
fortsat på en fælles løsning i
samarbejde med Iserit eller en
anden teknisk partner.
Derudover har Iserit styrket sin
tilstedeværelse i Tasiilaq.

Kommunalbestyrelsen tilslutter
sig Allan Pertti Frandsens (IA)
forslag og sender sagen videre til
behandling i Udvalg for Anlæg og
Miljø.

Igangsat – afsluttende fase

Kommunalbestyrelsen tilslutter
sig Asii Chemnitz Narups (IA)
forslag og sender sagen videre til
behandling i Udvalg for Anlæg og
Miljø.

Igangsat – aktiv

Kommunalbestyrelsen støtter Tim

Afsluttet

Forslaget er kommenteret flere
gange. Miljøafdelingen har kortlagt energiforbruget i Nuuk samt
valideret dette i forhold til Selvstyret. Forvaltningen er i gang
med at udarbejde kortlægningen. Der skal efterfølgende foretages politiske prioriteringer og
bevillinger.

Driftsafdelingen har i samarbejde med Forsvaret identificeret
en klippe i bunden af Godthåbfjorden, men hverken forsvaret eller Driftsafdelingen kunne i
første omgang flytte klippestykket.
Driftsafdelingen afventer nærmere afklaring og instruks omkring dette, og det videre forløb.
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ring af servicehuse
i mindre bosteder

Nikolaj Heinrich

Storm Ludvigsen

Asii Chemnitz Narup

Forslag om drøftelse af bygdepolitik

Forslag om oprydning i Nuuks fjorde

Forslag om opret-

Serritslevs forslag og sender sagen til drøftelse til Udvalg for Anlæg og Miljø.

Februar 2016

April 2016

April 2016

Henvendelsen er behandlet og
besvaret af administrationen.
Der er allerede servicehus i
samtlige bygder. Paamiut er det
eneste bosted uden offentligt
vaskeri, og der er ikke umiddelbart efterspørgsel på vaskerier i
Paamiut. I takt med at velstanden stiger, har færre behov for
adgang til vaskeri.

Kommunalbestyrelsen støtter
grundlæggende Nikolaj Heinrichs
forslag og beslutter at sagen sendes til høring hos Bygdebestyrelserne. Efter høringen sendes sagen til viderebehandling hos Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked
og Erhverv.
Siumut og Atassut har ændringsforslag til Storm Ludvigsens forslag; I stedet for at forslaget kun
omhandler Nuuk Fjorden, udvides
forslaget til at dække Kommuneqarfik Sermersooqs udflugtssteder i naturen.
En samlet Kommunalbestyrelse
bakker principielt op om forslaget
og godkender ændringsforslaget
og dermed sendes sagen videre
til Udvalg for Anlæg og Miljø til
behandling.

Afsluttet

Flertallet bestående af Inuit Ata-

Igangsat – aktiv

Kommunalbestyrelsen har godkendt en bygdesektorplan og
afsat midler til at implementere
denne.

Igangsat – aktiv
Timi Asimi arrangerede i sommeren 2016 en oprydningsdag,
hvor de unge tog ud i Nuuks
fjorde samlede affald.
Affaldet blev efter aftale afleveret til affaldscentret.
I forbindelse med implementeringen af bygdesektorplanen
samt i forbindelse med oprydningen af kommunens dumpe
foretages der en generel oprydning på lokaliteterne.
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telse af gæstebolig
i Tasiilaq

qatigiit og Demokraterne godkender forslaget og sender sagen videre til Udvalg for Anlæg og Miljø
til behandling.

Kommunen overtog i forbindelse
med Viking konkurs et antal
ejendomme, herunder B-343 og
B-407.
B-343 var udpeget som kunsterog gæstebolig, men dette forslag er tilbagetrukket da den tidligere kredsretsbygning til husflidsværksted. B-343 overdrages
til Iserit til beboelse.
B-407 Forvaltningen for anlæg
og miljø har udarbejdet et projekt til et ungdomskulturhus i B407 indeholdende blandt andet
lokal radiostation samt musikøvelokaler.
Der er i budget 2018 indlejret et
projekt herom, hvor kommunale
midler udløses såfremt Kulturafdelingen opnår medfinansiering
gennem fondsmidler.

Asii Chemnitz Narup

Uju Petersen

Forslag om bevilling til projektering
og anlæg af mindre
vej Nuuk – Kapisillit

April 2016

Forslag om lift til
toppen af Ukkusissat

Juni 2016

Flertallet bestående af Inuit Ataqatigiit og Demokraterne godkender forslaget og sender sagen
videre til Udvalg for Anlæg og
Miljø.

Igangsat – aktiv
Projektet er blevet konkretiseret
i forbindelse med udviklingen af
en masterplan Siorarsiorfiit.

Kommunalbestyrelsen beslutter at Igangsat - aktiv
Uju Petersens forslag videresende til Udvalget for Anlæg og Miljø. Projektet er blevet konkretiseret
i forbindelse med den udviklingen af en masterplan Siorarsior-
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fiit.
Uju Petersen

Forslag om lukning
af vej eller etablering af vejbump på
vejen til kolonihavnen i Nuuk

Juni 2016

Kommunalbestyrelsen beslutter at Afsluttet
Uju Petersens forslag videresende til Udvalget for Anlæg og Miljø. Undersøgt og var med i mulighedskataloget for 2017. Det blev
dog ikke godkendt i budgetforhandlingerne.

Ejnar Jakobsen

Forslag om anmodning om igangsættelse af tiltag til de
aldrig færdiggjorte
veje i Arsuk

August 2016

Idet Kommunalbestyrelsen bakker
op omkring forslaget, videresendes sagen til Udvalg for Anlæg og
Miljø til nærmere undersøgelse
og videre behandling.

Igangsat - aktiv

Forslag om - At
Kommunens veje
bliver forsynet med
hvide striber på
midten og på vejsiderne

August 2016

Idet Kommunalbestyrelsen bakker
op omkring forslaget, videresendes sagen til videre behandling i
Udvalg for Anlæg og Miljø. Inuit
Ataqatigiit og Demokraterne (flertallet) supplerer beslutningen
med, at der skal undersøges
mærkning tilpasset Arktiske forhold.

Igangsat – aktiv

Etablering af ny
brandstation i Nuuk

August 2016

Idet Kommunalbestyrelsen i princippet bakker op omkring forslaget, videresendes sagen til videre
behandling i Udvalg for Anlæg og
Miljø og Kommunalbestyrelsen
henviser i øvrigt til, at denne skal
integreres i beredskabsplanen.

Igangsat – aktiv

Nikolaj Heinrich

Uju Petersen

Drifts- og Miljøafdelingen har i
forbindelse med oprydningen af
dumpen i Arsuk i 2017 også
gennemført en række renoveringer på bygdens vejnet. Dette
arbejde videreføres i 2018.

Der er igangsat forsøg med afmærkning. Omkostninger ved
forslaget undersøges og skal
efterfølgende opvejes ift. det
opnåede resultat.

I forbindelse med vedtagelsen af
byudviklingsplanen for Nuuk er
arbejdet med at etablere en ny
brandstation på materielgårdens
nuværende placering gået i
gang. Muligheden for at samle
både politi, ambulance og brand

Kommunalbestyrelsens beslutningsforslag i valgperioden 2013-2017, Anlæg og Miljø

under samme tag undersøges.
Tim Serritzlev

Forslag om etablering af legepladser
i Paamiut

Oktober 2016

Kommunalbestyrelsen bakker op
om forslaget og sender sagen
videre til Forvaltningen for Anlæg
og Miljø.

Afsluttet
Forslaget indgik som mulighed i
budgetbehandlingen af budget
2018-2021, men opnåede ikke
bevilling.

