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Sagsresumé
I følge Planlovens § 34 skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af den 1. halvdel af den
kommunale valgperiode (det vil sige senest ved årsskiftet 2018/19) offentliggøre et forslag til
Planstrategi. Strategien skal beskrive, hvad kommuneplanlægningen skal fokusere på
fremadrettet.
Planstrategi P18, indeholder:
-

status på planlægningen siden sidste kommuneplanrevision (som omfattede
tilvejebringelse af den digitale kommuneplan Sermersooq2028.gl i marts, 2017)
beskrivelse af hovedspørgsmålene for den fremtidige udvikling
en anbefaling til nye fokusområder i den nye strategi og derefter kommuneplan

På temadagen d. 27. august 2018 har Kommunalbestyrelsen fået fremlagt det første forslag til en
revideret planstrategi med vægt på de nye indsats- eller fokusområder. Herefter udarbejdedes
Planstrategi P18, der nu har været i 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden indkommet
2 høringssvar, der har afstedkommet mindre redaktionelle rettelser.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Anlæg og Miljøs udvalgsmøde, den 25.marts 2019, hvor
Udvalget godkendte indstillingen og sendte sagen videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv, samt
Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 10.april 2019, hvor
udvalget godkendte indstillingen og sendte sagen videre til endelig beslutning i
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at Planstrategi P18 endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
I følge Planlovens § 34 skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af den 1. halvdel af den
kommunale valgperiode offentliggøre et forslag til Planstrategi. Strategien skal beskrive, hvad
kommuneplanlægningen skal fokusere på fremadrettet.
En planstrategi skal beskrive, hvad der er sket siden den sidste planrevision og hvad
Kommunalbestyrelsen vil fokusere på de næste 4 år, og den skal indeholde en beslutning om en af
følgende muligheder:
1. at der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen,
2. at der skal foretages en revision af en eller flere af kommuneplanens tematiske dele,
3. at der skal foretages en revision af geografiske områder i kommunen, eller

4. at kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode.
Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2018 afholdt en workshop, hvor
Forvaltningen fremlagde arbejdet med planstrategien, og hvor der fremkom ideer og input til nye
indsatsområder i Planstrategi P18. Der fremkom her bl.a. forslag til en kommunal strategi for at
sikre bæredygtigt byggeri, en udviklingsplan for Aqqaluks Plads i Nuuk, en plan for
ansøgningsprocessen om UNESCO certificering af Tasiilaq-området og plan for udvikling af
turisme i kommunen.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltningen har med Planstrategi P18 valgt at udarbejde et samlet dokument, der kan anvendes
i alle Forvaltninger som et levende arbejdsredskab i det daglige arbejde. Det skal med andre ord
være et dokument, hvor man hurtigt kan finde kommunens retning, og skal dermed danne
grundlag for det fremtidige sektorplanværktøj.
I samarbejdsaftalen for Kommunalbestyrelsen (En hovedstads kommune i fremdrift) bliver der lagt
vægt på samarbejde både internt i kommunen som udadtil, samt at kommunens arbejde er
gennemskueligt og tilgængeligt for den enkelte borger.
Med den digitale kommuneplan Sermersooq2028.gl har Kommuneqarfik Sermersooq et godt
planredskab, der understøtter kommunens overordnede udviklingsmål. Forvaltningen for Anlæg og
Miljø anbefaler derfor udvalget, at de nye fokusområder indarbejdes i kommuneplanens strategier
for udviklingen og at der alene gennemføres en revision af dele af kommuneplanens
indsatsområder som beskrevet i afsnit om Revisionsbeslutning
De nye fokusområder strækker sig fra enkelte fysiske planer for afgrænsede områder, til
strategiske planer for den samlede kommune. Flere skal løses i et samarbejde mellem flere
forvaltninger, og andre vil være forankrede i Forvaltningen for Anlæg og Miljø.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Planstrategi arbejdet er en del af den rullende planlægning og vil ikke belaste Forvaltningen for
Anlæg og Miljø på økonomi og ressourcer.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse &
Den digitale kommuneplan www.sermersooq2028.gl
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ikke yderligere bemærkninger.
Borgerinddragelse/kommunikation
Der er afholdt møde med Bygdeudvalgene den 2. oktober.
Planstrategien har som forslag været offentliggjort på kommunens hjemmeside, med opslag i
kommunens byer og bygder, samt på kommunens sociale medie-platforme.

Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen bemærkninger indhentet fra andre Forvaltninger
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljø beslutning 25.marts 2019:
Udvalget godkender indstillingen
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning 10.april 2019:
Udvalget godkendte indstillingen
Bilag
1. Behandling af høringssvar
2. Høringssvar
3. Planstrategi P18

