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Indstilling
Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller over for Udvalg for Anlæg og Miljø:
- at godkende Helhedsplan for Ittoqqortoormiit
- at sagen sendes videre til godkendelse ved Udvalg for Økonomi og Erhverv samt til endelig
godkendelse ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Helhedsplan for Ittoqqortoormiit har været i offentlig høring i perioden 03. marts – 28. april 2021.
Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar, der har givet anledning til flere rettelser og
justeringer, der dog er af redaktionel karakter.
Helhedsplan for Ittoqqortoormiit er direkte afstedkommet af den politisk vedtagne planstrategi P18
og kommuneplanen Sermersooq2032. Der er for Ittoqqortoormiit ikke vedtaget en overskrift for
udviklingen, men det formuleres i kommuneplanen, at der skal arbejdes på at kortlægge byens
udviklingsmuligheder og potentiale for et selvbærende lokalsamfund.
Helhedsplanen har til formål at bidrage til, samt styrke, de eksisterende kvaliteter i byen, så det
gode liv har en god grobund. Ambitionen med planen er at understøtte de gode faciliteter, der
allerede findes i byen. De skal forstærkes og fornyes i det omfang, der kan bidrage til at
Ittoqqortoormiit fortsat kan være et godt sted at bo.
Helhedsplanen skal fungere som et styringsredskab og inspirationskatalog for lokaludvalget og
kommunalbestyrelsen i forbindelse med fremtidige økonomiske planer for Ittoqqortoormiit.
Forvaltningen vurderer at helhedsplanen både giver bud på indsatser, som kan igangsættes her og
nu, samt udviklingen af områder i byen over tid. Helhedsplanen indeholder således en god
fleksibilitet til at tilpasse sig forskellige økonomiske situationer og muligheder.
Blandt de konkrete tiltag foreslår planen at der etableres bedre forhold til og omkring Ejnar
Mikkelsens buste, at der etableres picnicfaciliteter i Hvalrosbugten, og at infrastrukturen særligt for
gående forstærkes, så det bliver nemmere at bevæge sig rundt i byen.
Dertil kommer en række mindre forslag, der strækker sig fra etablering af bænke til flytning af
snedeponi.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen
Helhedsplanen har i sig selv ikke økonomiske eller ressourcemæssige konsekvenser, men
udpeger flere indsatser, hvor der bør afsættes midler til både reparationer og forbedringer i
Ittoqqortoormiit.

Økonomisk vurdering fra Koncernservice
Det bemærkes, at der i budgetforliget for 2021 netop er fremsat ønske om, at der udarbejdes en
helhedsplan for Ittoqqortoormiit. Udarbejdelsen af helhedsplanen skal ske i løbet af 2021 og
midlerne til udarbejdelsen af helhedsplanen findes inden for Planmyndighedens budget.
Når helhedsplanen for Ittoqqortoormiit er udarbejdet, vil anlægsafdelingen bistå lokaludvalget for
Ittoqqortoormiit med at planlægge og budgettere indsatser.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
o Den digitale kommuneplan www.kp.sermersooq.gl
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1. Behandling af høringssvar
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