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DAGSORDENEN  

KOMMUNALBESTYRELSEN AVANNAATA KOMMUNIA 

26. APRIL 2018 Kl. 10:00 

 

 

 

Palle Jerimiassen, Borgmesteri (S) 

Ane Lone Bagger (S) 

Sakio Fleischer (S) 

Ane Marie M. Andersen (S) 

Jens Imanuelsen, (S) 

Apollo Mathiassen (S) 

Jakob Petersen (S) 

Jørgen Kristensen (S) 

Masauna Holm Petersen (S) 

Aqqalu Clasen Jerimiassen (A) 

Karl Markussen (A) 

Aqqaluk Heilmann (A) 

Anthon Frederiksen (PN) 

Ole Danielsen (PN) 

Bendt B. Kristiansen (IA) 

Regine N. Bidstrup (IA) 

Lena Ravn Davidsen (D) 

 

 

Mødeleder: Palle Jerimiassen     

Fraværende:Reigne Bidstrup og Aqqalu Jeerimiassen   

Suppleant:     

Referent:   Sivso Dorph   

Tilforordnede: Bea Mølgaard Lennert, Hans Eriksen, Ane Louise Løvstrøm, Nick Nielsen og Hans Peter 

Lennert 
Mødeform: Telefonmøde og i kommunens mødesal     

 

 

 Emne Bilag 

   

13-2018 Indstilling om køb af gl. kredsretsbygning 001 

14-2018 Udpegning af medlemmer til Uummannaq hallens bestyrelse 002 

15-2018 Godkendelse af valg af lokaludvalget i Qaanaaq  

16-2018 Ansøgning om udsættelse af regnskabsaflæggelse for Qaasuitsup Kommunia  

17-2018 Vedtægter for Den Fælles Kommunale Forening ”Et løft af den Grønlandske Folkeskole” 003-004 

   

   

   

   

   

 Svar til spørgsmål  

 Svar til Anthon Fredertiksen 005 

   

 Orienteringssager  

   

 

 

Beslutning: 

 

Dagsorden godkendt. 
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Sags nr.  13-2018 Bilags nr. Ingen Journal nr.  

Emne Indstilling omkøb af tidligere kredsretsbygning 

 

Resumé: 

Forhandlingerne med staten omkring overtagelse af den gamle kredsret har kørt længe. Men staten vil ikke overdrage 

den gamle kredsret lige med det samme. På nuværende tidspunkt er kommunenkontoret helt fyldt op, og man har 

været nødsaget til at fremleje dyre bygninger rundt omkring i byen for at skabe plads til medarbejderne.  

 

Sagsfremstilling: 

Avannaata Kommunia har på nuværende tidspunkt fremlejet bygninger, der bruges som kontorfaciliteter, og løsningen 

er dyrt for kommunen. 

 

Da staten henvendte sig til kommunen for at sælge den gamle kredsret, så havde vi indsendt et svar, der siger at vi 

gerne vil overtage bygningen med det samme. Men staten ville ikke acceptere denne form for overdragelse, og vil 

helst sælge bygningen efter vurdering af bygningensværdi. 

Her drejer det om en meget gammel bygning som blev opført i 1777, og den blev bl.a. brugt som butik indtil 1903. 

Den er blevet renoveret løbende i de sidste 25 år og dertil har man brugt mange penge, og hvis bygningen skal 

fremlejes, så har man vurderet at udgifterne til dette vil udgøre kr. 240.000,00 om året. Men staten vil ikke leje 

bygningen ud, og vil helst sælge den. 

Mulighederne der findes i bygningen er: 

Stueetagen: Halvtag, toilet. Ret stor indgang med trapper til overetagen samt 4 kontorer. Fyrrum. Debut under 

trapperne 

Overetagen: Stue med lille køkken. Lille værelse. Stor kontor, som kan deles til 2 værelser ved at installere et væg, 

endnu en kontor, lille værelse samt debutrum. 

Øverste etage: Et stort rum der kan bruges som debut med skabe. 

 

Lovgrundlag: 

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse 

 

Konsekvenser: 

Vores udgifter til fremlejning af kontorfaciliteter, vil altid være høje.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Hvis bygningen købes, vil den koste kr. 1.950.000,00, og staten har godkendt dette beløb. Der indstilles, at midlerne 

hentes fra kassebeholdningen, og disse midler stammer fra salg af bygninger. 

 

Under politisk behandling af sagen, så skal sagen behandles i følgende udvalg: 

Familieudvalget (FU) skal godkende sagen og den videresendes til Økonomiudvalget.  

 

Bilagsmaterialer: 

 

Vurderingen af bygningens værdi  

 

Økonomiudvalgets beslutning:  

 

Detr indstilles kommunalbestyrelsen at gl. kredsretsbygning købes. 

Midlerne findes gennem uforbrugte midler fra forskellige konti. 

 

 

Beslutning: 

 

 

 

I forbindelsse med budgetrevision 1 indstiller de forskellige udvalg deres  indstillinger. På baggrund af disse 

indstillinger godkender kommunalbestyrelsen købet af ejendommen. Som bilag vedhæftes fra hvilken konti 

man indstiller midlernee hentes fra. 
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Sags nr. 014-2018 Tapiliussaq nr. Soq. Journal nr. 01.01.00 

Emne Udpegning af bestyrelsesmedlemmer mv. til råd, nævn, fonde. 

 

Resumé: 

Kommunalbestyrelsen skal udpege medlemmer til aktieselskaber, selvejendeinstitutioner, kommunaleselskaber, 

fonde, foreninger, udvalg, råd og nævn, som skal repræsentere kommunalbestyrelsen eller kommunen. Sekretariatet 

har tidligere udarbejdet et notat vedrørende udpegningsprocedurer og hvor mange medlemmer som 

kommunalbestyrelsen skal udpege til de enkelte aktieselskaber, institutioner, fonde, foreninger, udvalg samt råd og 

nævn. 

 

Kommunalbestyrelsen udpegede en række medlemmer til forskellige institutioner ved deres møde den 27. Februar, 

men ville vende tilbage til punktet vedr. Udpegning af bestyrelsesmedllem til Uummannaq hallen. 

 

Sagssfremstilling: 

Ifølge § 31 i den kommunale styrelseslov, skal Kommunalbestyrelsen vælge medlemmer af de udvalg, 

kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre 

bestemmelser skal være repræsenteret.  

 

Derfor skal Avannaata Kommnia udpege medlemmer til Uumannaq Hallen: 

 

Lovgrundlag: 

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse 

 

Konsekvenser: 

Vurderingen er, at indstillingen ikke medføre konsekvenser til miljøet, medarbejderne eller andre områder. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen. 

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsen at medlemmer til Uummannaq hallens bestyrelse udpeges 

 

 

Bilag: 

Ingen 

 

Overgangsudvalget beslutning pr 29.11.2017:  

Punktet blev trukket tilbage. 

 

Kommunalbestyrelsens beslutning 27. februar 2018: 

 

 

Thulefonden: 

Marmorilik Fonden: Opdatering af reglerne skal afventes 

Valgbestyrelsen: 

Palle Jerimiassen, Borgmester 

Jakob Petersen, Siumut 

Karl Markussen, Atassut 

Ole Danielsen, Partii Naleraq 

Bendt B Kristiansen. IA og D 

Beredskabsudvalget: 

Borgmester 

Sakio Fleischer 

Aqqaluk Heilmann 

Udpegning af medlem til ICC: 

Apollo Mathiassen 

 

Udpegning af medlem i bestyrelsen i SPS: 

Sivso Dorph 

 

Vedrørende nedsættelse af råd: 
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De enkelte stående udvalg skal godkende de kommende medlemmer. 

 

Udpegning af den kommende medlem i idrætshallens bestyrelse i Uummannaq, skal afholdes I den 

kommende næste møde. 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen godkendt. Bestyrelsesmedlemmer er: Johannes Mathæussen og Jakobine Markussen 
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Sag nr.15-2018 Bilag nr. Soq.  Journal nr.  

Emne:  Godkendelse af valgresultatet til lokaludvalget i Qaanaaq 

 

Resumé: 

Nedsættelse af lokaleudvalg er gået i gang, ifølge målsætningen som er taget hos Kommunalbestyrelsen i Avannaata 

Kommunia. 

 

Ifølge forretningsordenen for lokaludvalget, og efter Kommunalbestyrelsen har godkendt valgresultatet til 

lokaludvalget, så kan lokaludvalgets medlemmer konstituere sig. 

 

Sagsfremstilling: 

Der blev afholdt borgermøde i Qaanaaq den 13. april 2018. Og deltagerne på mødet foretog valg af kommende 

medlemmer blandt fremmødte borgere, så blev der valgt 4 medlemmer til lokaludvalget udover kredsmandaten fra 

Qaanaaq som er valgt ind i Kommunalbestyrelsen. Valgresultatet kan nu fremlægges til Kommunalbestyrelsen. 

 

Følgende personer, der har fået flest stemmer, er blevet valgt ind i lokaludvalget i Upernavik: 

Bebiane Petersen 

Mathæus U. Johansen 

Marie Peary 

Masauna Petersen, kredsmandat ftil kommunalbestyrelsen fra Qaanaaq 

 

 

Følgende blev valgt som suppleanter: 

1. suppleant Putdlaq Duneq 

2. suppleant skal de trækkes lod om mellem Niels Qujaukitsoq og Storm Ôdâq 

 

 

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 

 

Konsekvenser: 

Borgerne får mere indflydelse vedrørende deres egne lokaleforhold.   

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kommunalbestyrelsen har fastsat størrelsen af honorar til medlemmer i lokaludvalg og afsat midler som skal styres af 

lokaludvalget, derfor regner man ikke med, at der vil være ekstra udgifter.   

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender det meddelte valgresultat til lokaludvalget i Qaanaaq. 

 

Bilag: 

- Ingen. 

 

Beslutning: 

 

Valget i Qaanaaq godkendt 
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Sag nr.  16-2018 Bilasg nr. nr.  Journal nr.  

Emne Ansøgning om udsættelse af regnskabsaflæggelse for Qaasuitsup Kommunia 

 

 

Resume: 

 

Repræsentanter fra de to nye kommuner efter Qaasuitsup Kommunia ansøger nu i fælleskab, om at få udsat 

offentliggørelsen af Qaasuitsup Kommunes regnskab for 2017, efter at have gennemgået materialet.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Qaasuitsup Kommunias regnskaber kan ikke efter offentliggøres efter fristerne til forelæggelse i Økonomiudvalget 

senest til den 1. Maj samt til kommunalbestyrelsen til senest den 1. Juli, da regnskabewrne ikke kan færdiggøres.  

 

Derfor foreslår disse to kommuners repræsentanter at regnskabernew for Qaasuitsup Kommunia skal igennem en 

grundig og tilbundsgående gennemgang inden de forelægges til respektive instanser, hvorfor man skal ansøge 

Grønlands Selvstyre om, at fristen ekstraordinært for  færdiggørelsen af regnskaberne udsættes. 

 

Baggrunden for denne ansøgning skyldes, at det har vist sig at være meget vanskelig at gennemføre aflæggelsen af 

rfegnskaberne indenfor det fastsatte tidsfrister, da Qaasuitsup Kommunias regnskaber skal igennem en grundig 

gennemgang.  

 

Man regner nu med, at færdiggørelsen og revisionen af regnskaberne først vil kunne færdiggøres  i juli måned, 

hvorfor det også vil være nødvendigt at den politiske behandling i Avannaata Kommunia først vil kunne gennemføres 

i september måned.. 

 

Man vil i slutningen af næste uge have dannet sig et overblik over, hvor mange midler der vil skulle overføres til 

Avannaata Kommunia samt til Kommune Qeqertalik. 

 

Lovgrundlag: 

 

Styrelsesloven for kommunerne. 

 

Indstilling: 

 

Det anbefales, at ansøgningen om udsættelse af regnskabsaflæggelse af Qaasuitsup Kommunias regnskaber 

godkendes.  

 

Bilag: 

 

Ingen. 

 

Beslutning: 

 

Ansøgningen godkendt 
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17-2018 Bilag nr.  Journal nr.  

Vedtægter for Den Fælles Kommunale Forening ”Et løft af den Grønlandske Folkeskole” 

 

Resume: 

Avannaata Kommunia principielt har godkendt IPAD-projektet og har afsat midler af i budget 2018. I forbindelsse 

med igangsætning af projektet etableres en forening bestående af de 5 kommuner i Grønland. Forslag til vedtægter for 

foreningen fremsættes til godkendelse i kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling: 

Foreningen består af Kommuneqarfik Sermersooq, Avannaata Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq 

og Kommune Qeqertalik. Foreingens formål er være projektsejer og fundraiser på det fælles kommunale initiativ ”Et 

løft af den grønlandske folkeskole”, der har det overordnedes målsætning, at folkeskoleeleverne i Grønland får bedre 

karakter og flere unge fortsætter i uddannelse efter folkeskolen. 

 

Lovgrundlag: 

 

 

Konsekvenser: 

Foreningens overordnede opgaver vil være: 

 Sikre samarbejde omkring et fælles kommunalt projekt 

 Fastlægge mål og rammer for projektet 

 Tage stilling til aktivitets og tidsplan 

 Træffe beslutning på centrale tidspunkter fra projektsektretariatet 

 Tage stilling til statusrapporter fra sekretariatet 

 Stille de nødvendige informationer til rådighed for projektsekretariatet 

 Stå til rådighed som sparringspartner for sekretariatet og styregruppen 

 Igangsætte opgaver, som fremmer målsætningen for projektet 

 Give tilladelse til, at opgaver med økonomisk konsekvens kan gennemføres 

 Op-og nedprioritere opgaver, herunder nedlægge opgaver 

 Bidrage til evaluering af projektets resultater og proces 

 Varetage forvaltning der vedrører projektets kasse- og regnskabsvæsen samt  

 At udvarbejde for hvert år budget for projektet for de kommende 3 år og årsrapport for det f orløbne år 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Projektet finansieres ved tilskud via allerede indhentede tilsagn om fondsraising på 50 mio. kr. og dels ved kommunal 

medfinansiering på i alt 165 mio. kr i overslagsårene. Det forventes at foreningen kan finde yderligere fondsmidler til 

gennemførelse af projektet.  

Til dækning af forerningens udgifter, herunder kommunernes medfinansiering af projektet, betaler hver 

medlemskommune med bidrag, der hver år fastsættes for det kommende kalenderår, første gang efter foreningens 

stiftelse og frrem til 31. dec. 2018. 

 

Sagsbehandlingen: 

Der planlægges afholdt interne kommunemøder, fælles kommunestyrelsesmøde og fælles kommune styregruppemøde 

i tidsrummet 29. april – 1. maj 2018 samt at foreningen etablerer sig og konstituerer sig og ansætter en projektleder.  

 

Indstilling: 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til foreningens vedtægter sådan som den foreligger.   

 

Bilagsmateriale: 

Vedtægter for Den fælles kommunale forening. ”Et løft af den grønlandske folkeskole” 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt 
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Orienteringssager: 

 

16.03 2018 

Besøg af den tyske Ambassadør 

 

Der var besøg af den tyske ambassadør i rådhuset hvortil der var en lille reception. Den tyske 

ambassadør var meget interesseret for forholde og muligheder  i Ilulissat. 

24.-26.03.2018 

Møde med LÉQUIPE 

 

Ejeren af Léquipe, Simon Friese var sammen med den verdensberømte arkitekt, Bjarke Ingells på 

besøg her i Ilulissat lørdag og søndag. Disse var inviteret ifm. udsmykning af byen som formål. 

Der var redegørelse om Ilulissats fremtidsplaner så de fremadrettet kan forestille sig, hvilken 

kunstværker der kan komme på tale.  

Man blev enige om, at der skal oprettes en bestyrelse samt en arbejdsgruppe. I slutningen af maj 

måned kommer der forslag til projektrammer og i slutningen af august fremsendes en rapport om 

projektet. I anledningen af rapportens udfærdigelse er der planer om at afholde et borgermøde. 

Efter jul vil der arrangeres et seminar om opgaverne.  

 

03.04.2018  

Møde med ledelsen af Inkasso 

 

Under mødet med den politiske Koordinationsudvalg i januar, hvortil man redegjorte et bedre 

incassoforretning i fremtiden overfor Naalakkersuisut. På dette baggrund afholdt man møde med 

incassofolkene nu da det var til samling i Ilulissat. 

Disse understregede, at man ikke kan kræve tilbagebetaling ifm. offentlig hjælp. 

Derudover drøftede man den negative udvikling af gæld og om hvordan man kan begrænse denne 

i fremtiden. Men folkene var forsigtige med hensyn til en aftale med kommunen. 

I dag har man 4 incassoansatte i Ilulissat. De var åbne overfor at samarbejde med disse i en 

organiseret form. 

09.04.2018 

Møde med Nordisk Fond for Miljø og Udvikling 

 

I forbindelse med seminar om bæredygtighed i Ilulissat, var der møde med en gruppe deltagere 

den 9.april. Disse oplyste, at man allerede i 2009 har startet et samarbejde med fangere og fiskere 

som rapporterer deres fangster og man ønsker, at Avannaata Kommunia fortsætter med denne 

samarbejde. 

Tidligere erhvervskonsulent i Qaasuitsup Kommunia Aasiaat, Paaviaaraq Jakobsen har været 

arrangør og koordinator for denne. Fangere og fiskere fra Ilulissat, Qaarsut, Kangersuatsiaq samt 

Qaanaaq har fra starten rapporteret deres fangster. Disse rapporter indgår i forskning om 

bæredygtighedsundersøgelse med det understreget af deltagerne. Disse deltagere understreger 

vigtigheden af dette fra PISUNA og at man ønsker, at Avannaata Kommunia vil fortsætte med 

dette. 

09.04.2018 

Møde med direktøren for Tele Greenland 

 

Man holdt møde med direktøren for Tele Greenland, Kristian Reinert Davidsen med 

marketingschefen samt driftschefen om Tele Greenlands fremtidige planer og tilbud. 
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I sensommeren her vil en hurtigere teleforbindelse nå til Upernavik samt en beder forbindelse med 

bygderne vil blive nået her i dette år, men om man når det hele, er ikke til at sige. 

Når nogen satellitforbindelser mod nord ikke bruges længere vil kontakten til Avanersuaq blive 

bedre. Således vil man kun opretholde satellitforbindelser med Østgrønland og avanersuaq. 

Mobilkontakt med 4G vil indføres over hele landet i dette år. Man skal samtidigt undersøge om 

bedre forbindelse i Diskobugten med mobiltelefoni. 

Om ca.14 dage vil Tele Greenland give et tilbud til Avannaata Kommunia om internetforbindelse 

med flaterate modellignende tilbud. Regninger skal gøres mere gennemskuelige og bedre. 

10.04.2018 

Møde med Nordisk Investeringsbank 

 

En deltager til seminaret i Ilulissat fra Nordisk Investeringsbank holdt man møde med om 

tirsdagen. 

Under mødet var der fremlæggelse for udviklingsplaner for Ilulissat. Ifm. fremlæggelsen svarede 

Nordisk Investeringsbank med deres muligheder, hvilke financeringsmuligheder der kan være, 

blev der orienteret om. 

Man blev enige om, at dette er den første møde, og at det næste møde bliver i maj måned i 

København, hvortil man vil fremkomme med flere oplysninger og flere muligheder for evt. 

investeringsmuligheder.   

10.04.2018 

Borgermøde om havneforhold 

 

Der afholdtes et borgermøde om havneforholde, hvortil der var stor interesse. Under mødet blev 

der orienteret om ansvarsområderne deling både fra Selvstyret samt kommunen, og om hvilke ting 

der varetages af Selvstyret. 

Med bådepladser var der orientering om hvordan pontonerne vil blive arrangeret. Det nuværende 

pontoner har plads til 250 men fra i sommer vil der være 450 pladser. 

Fra selvstyrets side blev der oplyst om, hvordan begrænsningen for adgang til havneforholdene vil 

blive ændret i forhold til i dag, bl.a. med undersøgelse af krydstogtpassagerer samt at adgang til 

havnen vil blive strammet gevaldigt op hvad angår bilkørsel. I fremtiden vil man gitterlukke 

havneområdet på visse tidspunkter. 

Derudover vil man tage to ny pontoner til krydstogtskibene i brug. 

Fra Diskoline oplyste man, at der er problemer kajplads for Najaaraq Ittuk ifm. ankomst og 

afgangsbetjening af passagerer. Dette problem vil blive sendt til løsning i den fremtidige 

havneudvalgs opgaver. 

11.04.2018 

Møde med Dundas Titanium 

 

Under mødet orienterer Dundas Titanium om deres status. Disse oplyste, at man har ansøgt om 

prøvesamling til sommer op 10.-20.000 til Selvstyret. Til sommer vil man få transporteret 

udvindingsudstyr til området. De oplyste, at de er deroppe fra 1.juli for at klargøre sig til hvortil 

der kommer et atlantskib ca. 14 dage efter. 

De regner med, at der kommer udvinding i gang om tre år, hvor man vil få brug for ca.175 personer 

til arbejdet. De fleste medarbejdere er specialfolk med specialviden som man vil bruge 35-40 lokal 

arbejdere. 

Dundas Titanium er interesseret i at købe kommunen bygninger i det nedlagte bygd Moriusaq. 

12. 04.2018 

Møde med Ilulissat Multiarena 

 

Der afholdes med initiativtagere til Multiarena i Ilulissat. Under mødet blev kommunens ønske 
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fremlagt, det er at få en bestyrelsespost til bestyrelsen for denne, således for at opnå og lettere 

accept ved ansøgning til forskellige fonde. 

Udover kommunens ønske om plads til bestyrelsespost er der også fremkommet et ønske fra 

Selvstyret om selvsamme ønske om plads i bestyrelsen. 
 

 

Mødet slutter: 

 

 

Underskriftblad: 

 

 

Palle Jerimiassen, Siulittaasoq (S)         

 

 

Ane Lone Bagger (S)          

 

 

Sakio Fleischer (S)          

 

 

Ane Marie M. Andersen (S)         

 

 

Jens Imanuelsen, (S)          

 

 

Apollo Mathiassen (S)          

 

 

Jakob Petersen (S)          

 

 

Jørgen Kristensen (S)          

 

 

Masauna Holm Petersen (S)         

 

 

Aqqalu Clasen Jerimiassen (A)         

 

 

Karl Markussen (A)          

 

 

Pualuna Kivioq (A)          

 

 

Anthon Frederiksen (PN)         

 

 

Ole Danielsen (PN)          

 

 

Bendt B. Kristiansen (IA)         

 

 

Regine N. Bidstrup (IA)         

 

 

Lena Ravn Davidsen (D)         
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