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Sags nr.:, Emne Bilag nr.  001 

ØKU 19-003 
KOM 19-003, Ansøgninger til Selvstyret vedr. FFL 2020 

Journal nr.  17.05.00 

 
Resume: 

 

Udvalget skal prioritere anlægsønsker til Selvstyret, projekterne bliver ofte finansieret delt mellem Selvstyret og 

kommunen. Det er byggerier som kan ske i 2020, og har indflydelse på budgetlægning for næste år.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunen har selv et anlægsbudget. Anlægsbudgettet har en økonomisk ramme på kr. 82.110 mio. Kommunen 

har i år valgt at udføre/opstarte følgende anlægsopgaver: 

 

Konto  Tekst  Budget 2019  

70  Boligområdet  19.204  

71  Administrationen  9.450  

72  Teknisk område  17.957  

73  Arbejdsmarkedsområdet  1.200  

74  Socialområdet  2.000  

75  Kultur og undervisning  27.199  

76  Forsyningsvirksomhed  2.400  

77  Byggemodning  2.700  

Total  Anlægsområdet  82.110  

  

Forvaltningen er i gang med at planlægge projekterne, så byggerierne kan igangsættes. Udvalget vil løbende blive 

orienteret i forhold til fremdrift af anlægsprojekterne. 

  

Det er også vigtigt at påpege, at kommunen bygger i samarbejde med Selvstyret. Her er projekterne helt eller 

delvist finansieret af Selvstyret. Kommunen skal søge anlægsprojekter til Selvstyret inden 1. marts. Det er ikke 

alle anlægsprojekter kommunen kan søge midler til, forvaltningen giver vejledning hertil under mødet. 

Kommuner kan også søge midler til Nukissiorfiit i forhold til byggemodning, hvilket også skal ske inden 1. marts. 

Det er vigtigt, at kommunen kommer med en samlet plan i forhold til hvor der skal byggemodnes. 

  

Ældre i fokus 

Avannaata Kommunia har i år fokus på de ældre ift. boligsituationen. Mange ældre bor i deres egne boliger. Det 

er ikke godt, da fleste ældre behøver beskyttet boliger, som er tilegnet deres særlige behov. Deres egne boliger er 

ikke tidsvarende, og dette kan i sidste ende nedsætte deres livskvalitet.  

Avannaata Kommunia ønsker derfor, at Selvstyret er med til at bygge beskyttede boliger til ældre i Uummannaq. 

Behovet er i alle byer i kommunen, men Uummannaq prioriteres til budget 2020. 

Forventet udgift til beskyttede boliger er på kr. 12.000 mio. 

 

Alderdomshjemmet er gammel og slidt i Ilulissat, derfor ønsker Avannaata Kommunia, at Selvstyret er med til at 

bygge et nyt alderdomshjem. Kommunen forestiller sig, at den nye alderdomshjem skal ligge på den eksisterende 

grund, således fundament og byggemodningsomkostninger spares, hvis der skal bygges et nyt alderdomshjem. 

Den eksisterende alderdomshjem skal rives ned, og kommunen skal sørge for genhusning af ældre under 

byggeriet. 

Forventet udgift til nyt alderdomshjem i Ilulissat er budgetteret til kr. 40.000 mio. 

 

Ønsker mindre boliger 
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Der er et stort boligmangel i Avannaata Kommunia. Der er stor efterspørgsel på mindre boliger med et 

soveværelse, det man kan kalde for ungdomsboliger. Grunden hertil er, at der er en stor generation af unge i 

Uummannaq og Kullorsuaq. Derfor ønsker Avannaata Kommunia, at Selvstyret bygger ungdomsboliger på de 

nævnte steder. 

Forventet udgift til ungdomsboliger i alt: kr. 24.000,- mio. fordelt således kr. 12.000 mio. til Uummannaq, og kr. 

12.000 mio. til Kullorsuaq. 

 

Byggemodning 

Kommunen er i gang med at byggemodne en ny bydel i Ilulissat.  

Kommunen er snart færdig med at byggemodne første del af delområde A32. Avannaata Kommunia ønsker 

derfor, at Selvstyret er med til at finansiere den sidste etape af byggemodning, delområde A32. 

Forvaltningen henviser til bilaget i forhold planen med byggemodningen.    

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ovenstående ønsker har indflydelse på næste års budget, men desværre er det svært at forudse hvilke projekter 

Selvstyre vil finansiere. Kommunen vil være opmærksom på finanslovsforslaget til 2020 i forhold til ovenstående 

ønsker. Hvis ovenstående ønsker kommer med til finanslovsforslaget skal projekterne indarbejdes til den 

kommunale budget for 2020. Budgetlægning for kommunen skal ske til efteråret. 

 

Udvalgsformanden og borgmester skal til Nuuk for at aflevere ovenstående anlægsønsker til Naalakkersuisoq for 

Boliger i begyndelsen af marts. Det er for at skabe opmærksomhed på ønskerne, da erfaringerne er, at 

kommunens ønsker ikke bliver taget alvorligt. 

 

Sagsbehandlingen: 

 

Udvalg for Anlæg, Miljø og Infrastruktur. 

 

Indstilling: 

 

Forvaltning for Anlæg & Miljø foreslår Udvalg for Anlæg, Miljø og Infrastruktur: 

 

At Udvalget sender ovenstående anlægsønsker til Selvstyret 

At  Udvalget sender punktet til Økonomiudvalget til videre behandling, da punktet kan have økonomisk 

konsekvens i det omfang Selvstyret støtter kommunale anlægsønsker 

 

Bilagsmateriale: 

 

Bilag 004-01:  Ældreboliger i Uummannaq 

Bilag 004-02:  Alderdomshjem i Ilulissat 

Bilag 004-03:  Ungdomsboliger i Uummannaq og Kullorsuaq 

Bilag 004-04:  Byggemodning i Ilulissat, område A32 
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Beslutning (UIAM): 
 

Indstillingerne blev godkendt. Udvalget besluttede, at projekteringen ift. alderdomshjem og 

ungdomsboliger skal igangsættes. Fire ungdomsboliger i Saattut skal være med i ønskerne.  
 
 
Beslutning (ØKO): 
 

Udvalget besluttede, at punktet sendes til de respektive stående udvalg til behandling i henhold til 
kravene. Det indstilles derfor, at udvalgsformændene aktivt deltager til fælles indstilling.  
Udvalget indstiller endvidere til den respektive udvalg om at tage stilling til hvorledes fremtidig 
byggemodning kan tilpasses den naturlige omgivelser. 
 

 

Beslutning (KOM): 
 

Der tages forbehold for ændringer såfremt Selvstyret ikke tager ønskerne i betragtning i kommende 
finanslov samt indstille, at byggemodning tages op til nyvurdering i den respektive udvalg med henblik på 
at minimire kommunens byggemodningsudgifterne. Godkendt som indstillet. 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 002 

UIAM 19-012 
KOM 19-004 

KOM 19-004, Dispensationsansøgning vedr. 
bygningshøjde og placering af nyt byggefelt i 
C21 Ilulissat 

Journal nr.  

 
Resume: 
 
Kommunen har modtaget en dispensationsansøgning. Ansøgerne ønsker at afvige fra kommuneplantillæggets 
overordnede og detaljerede bestemmelser. Udvalget skal tage beslutning om enten, at udarbejde nye 
bestemmelser der tilpasses ansøgernes ønske eller afvise dispensationsansøgningen. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I delområde C21 i Ilulissat, ved Sermermiut aqq. er der placeret en række byggefelter som er ansøgt af VVS 
Firmaet A/S og KJ Greenland A/S. Ansøgerne har indgivet en dispensationsansøgning, da de ønsker at fravige fra 
kommuneplantillæggets bestemmelser. Dispensationsansøgningen kan ses på bilag 1. Et resume af deres ønsker 
for dispensation er angivet nedenfor: 
 
- De ønsker at opføre byggeri i højde 7.5 m, i de detaljerede bestemmelser fremgår, at der kan bygges i 

maksimal 6,5 m. 

- Begge firmaer ønsker at bygge i 2 etager på byggefelt 1 & 3, bilag 2, i de overordnede bestemmelser fremgår 

det, at der i delområde kun kan bygges i 1 etage. 

- Af det fremsendte tegningsmateriale er byggefelt 2 & 3 ikke udlagte i kommuneplantillægget. På byggefelt 2 

ligger der i dag en gammel vaskehal, ved byggefelt 3 står i dag en bygning som ejes af ansøger, her ønsker de 

at udvide byggefeltet for at opføre en større bygning. 

 
Ansøgerne argumenterer med, at der er brug for ordentlige personaleboliger for at fastholde, samt for at 
tiltrække kvalificerede medarbejdere, som der er hårdt brug for på grund af de mange anlægsopgaver blandt 
andet i kommunen.  
De oplyser, at hvis de skal opføre rentable bygninger og udnytte de fundne arealer optimalt, er det nødvendigt 
at bygge i 7.5 m og i 2 etager.  
De oplyser, at et byggeri i to etager ikke vil tage udsigten fra de bagvedliggende kollegiebygninger B-1582, B-
1583 & B-1584, se kortbilag 3. 
 
Løsningsforslag – faglig vurdering 
Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. Men da der ønskes dispensation fra de 
overordnede bestemmelser, samt udlægning af et nyt byggefelt, samt ny placering for et eksisterende byggefelt, 
kræves at der udarbejdes et nyt plangrundlag for at muliggøre dette.  
 
Det vurderes, at området vil blive meget udbygget, som vil betyde, at der er mindre grønt areal i området. I dag 
henligger området, med gamle både og en vaskehal der ikke bruges, dette vil gavne at rydde området. Ved at 
udbygge med en masse personale lejligheder, vil der komme et større ensartet segment til området. Det 
bemærkes, at der i området i dag ligger dels kollegier, enkelte private boliger, personale boliger, restaurant, 
billardklub samt en kommende kiosk. 
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Det videre forløb 
Udvalget skal beslutte om dispensationsansøgningen skal støttes. Hvis den støttes, skal der udarbejdes nyt 
plangrundlag der vil blive sendt i offentligt høring.  
 
Det forslås derfor at Udvalget tager stilling til enten: 
 
Mulighed 1  
At dispensationsansøgningen støttes og at ansøger får tilrettet kommuneplantillægget 
 
Mulighed 2 
At ansøgningen ikke støttes, så vil der ikke kunne opføres boliger i 2 etager samt blive udlagt nye byggefelter. De 
vil stadig have mulighed for at opføre personaleboliger i 1 etage.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Ingen kommunaløkonomiske for selve planen.  
 
Lovgrundlag: 
 

 Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse 

 Avannaata Kommuneplan 2018-2030 med tillæg 

 Kommuneplantillæg nr. 48 ”Sermermiut aqqutta” C21 

 
Sagsbehandlingen: 
 
Udvalget for Teknik 
 
Indstilling: 
 
Administrationen foreslår Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø 
 
at Udvalget vælger ovenstående mulighed 

 
Bilagsmateriale: 
 
UIAM Bilag 007-01: Dispensationsansøgning fra VVS Firmaet & KJ Greenland. 
UIAM Bilag 007-02: Kortbilag – Situationsplan visende de ønskede byggefelter C21 
UIAM Bilag 007-03: Kortbilag – Visende bygningshøjder på nyt byggeri i forhold til eksisterende kollegier. 
UIAM Bilag 007-04: Kommuneplantillæg nr. 48 for delområde C21 ”Sermermiut aqqutaa” 
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Beslutning (UIAM): 
 

Mulighed 2 blev valgt, og dette blev grundlag for at komme videre i sagen. 

 
 
Beslutning (ØKO): 
 

Udvalget besluttede at projektet genoptages ud fra mulighed nr. 1. 

 

Beslutning (KOM): 
 

Godkendt som indstillet. 

  



  

KOMBEST 02-19 – 11/04/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN – PAJ Side 9/43 

 

 

Sagsnr., Overskrift Bilag nr. 006 

KOM 19-005, BDO tilsyn af driften Journal nr. 42.00 

 
Resumé: 
I løbet af januar måned blev revisionsfirmaet BDO sat til at undersøge arbejdsgangen på børn og ungeområdet, 
samt arbejdsgangen af den gældende procedure. Vi har modtaget en rapport over resultater af undersøgelsen og 
skal fremlægge strategi på baggrund af rapporten.  
 
Sagsfremstilling: 
Det blev påpeget, at der i forhold til tidligere undersøgelser at placeringer af børn og unge uden for hjemmet i 
Ilulissat er tallet steget, og det hele skyldes udelukkende misbrug af euforiserende stoffer, hash, og alkohol, 
hvorfor børn og unge placeres uden for hjemmet. Derfor opstartes en strategiplan på området i samarbejde med 
Allorfik. Forvaltningen ønsker en præcisering og redegørelse af målgruppen og klarhed over 
forebyggelsesaktiviteter. Der er aktiviteter i de 3 byer, men trods det er det en udfordring på den 
personalemæssige side. Vi mangler folk på området som kan tage sig af denne del. Derfor er det, der skal foretages 
prioritering som er nødvendig hvis det skal tilvejebringes til rette målgruppe. Proceduren skal være permanent 
og det er nødvendigt, at garantere for at det foregår løbende. Det anbefales, at der over for revisionen fastsættes 
antal personale som i nærmeste fremtid vil tage sig af forebyggelsesområdet, og ligeledes er det nødvendigt, at 
der foretages grundigere undersøgelser af underretninger og præcisere redegøre for disse.  
 
Lovgrundlag: 

● Om hjælp til børn og unge jvf. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 
 
Konsekvenser: 
Hvis udvalget godkender anbefaling, så vil strategi for det viderebearbejde være nødvendig, og skal organiseres 
på ny, om hvorvidt det personalemæssigt forsvarligt og forsøge at opnå og se på forskellige muligheder. 
Fastsættelse af antal personale samt fleksibilisering af arbejdsgangen og om man evt. vil iværksætte handleplan 
på området, da det vil være en nødvendighed at reorganisere på området og præcisere og redegøre for hvilke 
opgaver - sagsområder skal været centralt og hvilke skal fordeles ud til byerne.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Hvis man skal tage udgangspunkt i sagsbehandlernes arbejdsopgaver og fordele arbejdet derfra, så vil det kunne 
medføre ansættelse af flere medarbejdere.  Og ligeledes hvis man letter byrden på området og sagsbehandlingen 
af klienter går lettere og hurtigere vil de anbragte børn og unge uden for hjemmet kunne hjemgives og det vil 
påvirke kommunens økonomi, positivt.  
 
Sagsbehandling: 
Familieudvalget 
 
Anbefaling: 
Anbefalinger fra administrationen til udvalget for Familier. 
 

− Arbejdsgange som letter byrden administrativt samt at man udfører indsatser i form af reformer.  
− At opgavefordeling i organisationen, centrale arbejdsområder/funktioner samt 

arbejdsområder/funktioner i byerne præciseres.  
− Indsatser over for børn som har været fremlagte og som er anbefalet af BDO at disse i reformarbejdet 

skal være de grundlæggende redskaber og være en del af arbejdsgangen.  
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Bilag: 
 
Bilag 19-003: Revisionsrapport om BDO)  
 
Beslutning: 
 

Godkendt 

 
 
Beslutning (ØKO): 
 

Godkendt som indstillet. 
Tilføjelse til beslutningen: Udvalget besluttede, at der skal ske genvurdering af den organisatoriske 
struktur. 

 

Beslutning (KOM): 
 

Det besluttedes at arbejdet med den organisatoriske struktur lægges i bero ind til der er afklaring på en 
faglig og politisk koordineret behovsvurdering af strukturen og kompetenceplanen. Godkendt som 
indstillet.   
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Sags nr.:, Emne Bilag nr. 008 

KOM 19-006, Arbejdsstatus Journal nr.  40.00 

 
Resumé: 
Sidste år blev arbejdsområderne i forebyggelsessektionen, sagsbehandling for Førtidspensionsområdet samt 
sagsbehandling for offentlige ydelser, delt i to forvaltninger. Det giver derfor mening at man nu beder om at få 
en vurdering af hvordan det går med disse arbejdsområder.  På samme måde skal man meddeles om hvor langt 
man er kommet med flytningsarbejdet til de andre byer.  
 
Sagsbehandling: 
Ifølge kommunalbestyrelsens beslutning, arbejdes der på at flytte nogle enkelte beskæftigelser fra forvaltningen 
til byerne. På nuværende tidpunkt er varetagelsen af handicapområdet, børn & ungeområdet, samt 
ældreområdet fuldtud flyttet. Nu skal der, i løbet af denne måned og frem til foråret, gennemføres rejser af 
ansatte fra børneområdet så fagområderne fuldtud flyttes. Byernes rettighed og ansvarsområder er blevet 
større. Som følge af det, er der på centeret sket ændringer i forbindelse med rokeringen af 
personaleanliggenderne. Der planlægges at der skal begynde at afholdes møder for de forskellige fagområder i 
byens afdelinger, f.eks. alderdomshjemmene, hjemmehjælperne og institutionerne omkring deres fælles tiltag 
og mål, og på den måde opnå en fælles ånd for udveksling af information og viden, som man anser som vigtig.     
 
Der er flere konsekvenser for arbejdsområderne for familieforvaltningen som følge af arbejdets flytning til 
diverse forvaltninger.  
 
Under afholdelse af by bestyrelsesmødet blev der meddelt at forebyggelsesområdet samt det nye fritid- og 
sundhedsforvaltning på forskellige områder har haft et besværet samarbejde, hvor selv kommunalbestyrelsens 
bestemmelse om planer ikke er at finde, samt at arbejdskoordinering i større eller mindre grad ikke fungerer.  
 
Angående afdækning af anliggende for førtidspensionsområdet samt offentlige ydelser er disse nu for andet år i 
træk holdt af erhvervsforvaltningen. Arbejderne/funktionerne flyttes stille og roligt, og arbejderne/funktionerne 
er ligeledes taget i brug i Majoriaq. Selvom dette er tilfældet, er de lovmæssige og godkendelser/bevillinger fra 
kommissionen om familiekomiteen stadig til dags dato igangværende.  Man har bemærket at 
arbejderne/funktionerne kvalitetsmæssigt er faldet på flere punkter.  Der er begrænsning af færdiggjorte 
lovmæssige vilkår.  
 
Lovgivning: 

 Styrelseslov (Kommunimi aqutsinermut inatsit) 
 
Konsekvens: 
Konsekvenserne er at der har været ekstra mange opgaver grundet manglen på personale i familieforvaltningen, 
ydermere er forsinkelser og rækkefølgen på sagerne, grundet megen nødvendig tidsbrug på at samarbejde og 
koordinere mellem de forskellige familieforvaltninger, og i at disse skulle vejledes samt sætte dem ind i de 
enkelte sager, forsinket.  
 
Økonomisk konsekvens: 
 
Der er ingen 
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Udarbejdelse: 
 
Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelse 
 
Indstilling: 
 
Administrativt rådes der til at det skal diskuteres i kommissionen for at vurdere status, hvordan man kommer 
videre for senere at videregive det til økonomiudvalget og til sidst kommunalbestyrelsen.  
 
bilag: 
 
Bilag nr-005: ingen 
 
Beslutning ILAT: 
 

 Det ønskes at der hurtigst muligt opslås stillingsopslag til stillingerne i familieforvaltningen, at HR skal 
forklare sig til familiekommissionen om hvorfor stillingopslaget ikke er sat op selvom den administrativt 
er færdig og videregivet til ansvarshavende. Kommissionen ønsker at HR kommer med en forklaring til 
dem.  

 Indtil viderebehandling skal de flyttede sagsområder sendes tilbage til familieforvaltningen. Hvis ikke 
flytning af sagerne forløber nemt, smidigt og uden at spænde ben for sig selv, bør man tydeligt 
revurdere og beslutte hvorvidt organiseringsændringerne kommunalbestyrelsen har truffet en 
hensigtsmæssig beslutning i forhold til forflytningen af sagsområderne til forvaltningerne.  

 Sagsområderne efterspørger en Lovgivningsbaseret forebyggelsesplan af Kommunalbestyrelsen.  

 
 
Beslutning (ØKO): 
 

Godkendt som indstillet. 
Tilføjelsen til beslutningen: Udvalget besluttede, at der skal ske en genvurdering af den organisatoriske 
struktur.  

 
Beslutning (KOM): 
 

Det besluttedes at arbejdet med den organisatoriske struktur lægges i bero ind til der er afklaring på en 
faglig og politisk koordineret behovsvurdering af strukturen og kompetenceplanen.   
Det foreslås at en seniorordning bør tages op til vurdering. 
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sags nr., Emne Bilag nr.  19-006 

KOM 19-007, Børnepolitik Journal nr. 42.00 

Resumé: 
Forslag til børnepolitik i Avannaata Kommunia er fremlagt, værdierne i Avannaata Kommune er ikke blevet 
omtalt eller stadfæstet.  
 
Sagsbehandling: 
På baggrund af familieforvaltningens koordinering og arrangering af samarbejde i Avannaata Kommunia er der 
kommet et forslag til en børnepolitik, denne blev også sat til høring, og efter høringen videregivet til 
kommissionen. I forbindelse med videregivelsen af børnepolitikken til kommissionen har Avannaata Kommunia 
ikke besluttet sig for nogen bestemt værdi som skal tilegnes børnepolitikken.   
 
Konsekvenser: 
Indtil nu er Børnepolitikken fra forhenværende Qaasuitsup Kommune anvendt, indtil at Avannaata Kommunia 
har udformet sig egen.  
 
Lovgivning: 

  Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn 

  Skolelov  

  Daginstitutionslov 
 
Brugt som baggrundsmateriale: FN’s konvention om børns rettigheder/ret til beskyttelse 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ledelserne i underafdelingerne for familieforvaltningerne i de forskellige byer har et budskab om at der ikke er 
særskilte økonomiske konsekvenser fordi det bliver behandlet indenfor arbejdsrammerne.  
 
Udarbejdelse: 
Arbejdsgruppens organisation: 
Familieforvaltningen  
Forvaltningen for Udvikling 
Projektkoordinator for børn og unge  
Afdelingskoordinator for sundhed og fritid 
 
Indstilling: 
Der indstilles til at afvise Børnepolitikken indtil man har besluttet hvilke værdier der gælder i Avannaata 
Kommunia, og efterfølgende tage det op igen når værdier er tilpassede og senere videregive det til 
økonomiudvalget samt til kommunalbestyrelsen.  
 
Bilag: 
Bilag nr-06: Forslag til Børnepolitik 
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Beslutning (ILAT): 
 

Børnepolitikken som emne udsættes indtil man har modtaget organisationens ændringer, det bliver derfor 
ikke afvist men derimod godkendt som en udsættelse.  

 
 
Beslutning (ØKO): 
 

Udvalget besluttede, at punktet sendes tilbage til de respektive stående udvalg inden den tages op igen. 

 
Beslutning (KOM): 
 

Godkendt som indstillet.  
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Sags nr., Emne Bilag nr. 007 

KOM 19-008, Anbefaling om at der iværksættes et Kommissorie 
vedrørende Qaanaaq  

Journal nr. 01.08 

 
Resumé: 
 
MIO har efter sin tur til Qaanaaq afleveret en rapport til Avannaata Kommunia hvor det anbefales at der 
oprettes en arbejdsgruppe vedrørende Qaanaaq.  
 
Sagsfremstilling: 
 
MIO har efter en tur i Qaanaaq afleveret en rapport over krav til indsatser i Avannaata Kommunia, hvor det kan 
læses i indholdet og det påpeges over for afdelingen for familier i Avannaata Kommunia, at der på de forskellige 
afdelinger er nogle opgaver som skal udføres.  
Afdelingen for familier har sendt personalet af sted til Qaanaaq for at få klarhed over og undersøge opgavernes 
omfang - efter denne delegation var kommet tilbage fra Qaanaaq er det erfaret at der i Qaanaaq er opgaver som 
udelukkende ikke er inden for familieafdelingens regi men også andre områder i Qaanaaq er tiltrængt en 
indsats. Det anbefales at man iværksætter en styregruppe i Qaanaaq.  
 
Konsekvenser: 
 

● Inatsisartutlov om hjælp til børn og unge nr. 20 af 26. juni 2017 
 
 
Konsekvenser: 
 
I forbindelse med oprettelsen af et råd om Qaanaaq i Avannaata Kommunia vil dette medføre muligheder for at 
forskellige Departementer samt politiet i Grønland skal udføre og være med til at løfte opgaven omkring 
opgaverne i Qaanaaq. Kommunalbestyrelsen kan oprette en styregruppe og samtidig skal styregruppen have 
beføjelser og kompetence til at kunne beslutte om foranstaltninger den skal iværksætte, hvilket der søges om.   
Styregruppen skal efter beslutningen inden for et år udføre strategier og rammebevilling, styregruppen skal 
fungere i højst 10 år.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Der søges til Avannaata Kommunias kasse om en økonomisk støtte på kr.4 mio., Samarbejdsgruppens 
medlemmer i styregruppen har fra Avannaata Kommunia fuldmagt til at foretage forskellige beslutninger og 
have adgang til at se i regnskaberne.   
 
Sagsbehandling: 
 
Det blev den 5.dec 2018 i Familieudvalget drøftet. 
14. febr. 2019 blev det behandlet på Økonomiudvalget, og udvalget er enig i de grundlæggende og videresender 
det hermed til udvalget: 
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Økonomiudvalgets beslutning: 
Beslutning: 

 
Anbefaling: 
 
Der indstilles til at oprette en Kommissorie om Qaanaaq og at det godkendes samt godkendelse til at det 
videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag til brug: 
 
Bilag nr-007:  
 
Beslutning ILAT: 
 

Godkendt 

  
 
Beslutning (ØKO): 
 

Godkendt som indstillet. 

 
Beslutning (KOM): 
 

Rettelse under økonomiske konsekvenser: 4 mio. rettes til 400.000,00 kr. pr. år. Godkendt som indstillet.   

  

Inassutingineqartoq akuerineqarpoq, ataatsimiititaliamit aaliangertoqarpoq styregruppe-imi Qaanaami 
borgmester sulingasuartuata siulittaasua ilaassasoq. Kommunalbestyrelse-imut aningaasaqarnikkut 
suliniummut kingunissaat ersarissarneqassapput, kommissiorium aamma ersarissarneqassooq. 
Suliniutit ataatsimiititaliap ingerlaannarnissaat ersarissarneqassasoq kissaatingaa.  
Indstillingen godkendt, udvalget besluttede, at formand for borgemesterens arbejdsgruppe i Qaanaaq skal 
være med I styregruppen. Økonomiske konsekvenser og kommissorium skal præciseres til 
kommunalbestyrelsen. 
Udvalget præciserer, at arbejdsopgaver skal køre løbende.  
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Sags nr., Emne Bilag nr.  008 

KOM 19-009,  Samarbejdsaftale med Sarliaq  Journal nr. 42.00 

 
Resumé: 
Børnehjemmet i Ilulissat har i samarbejde med Sarliaq, og som fælles projekt ansøgt om 
forvaltningsomkostninger  
 
Sagsbehandling: 
 
Vi kører et fælles projekt med Sarliaq om at afholde et seminar i Ilulissat. Formålet med seminaret er at 
socialarbejderne og medarbejderne i værestederne for børn og unge i Ilulissat, får lavet et fælles mål og 
benævnelser til medarbejderne.  Der vil efter hensigten komme en foredragsholder og fremlægger fra Janus 
Centeret i Danmark.   
 
Ved seminaret vil socialarbejdere, skoler, sundhedsvæsenet, politiet samt folk der driver fritidsklubber deltage. 
 
Projektets formål er at iværksætte et projekt som kan anvendes på tværs af de forskellige arbejdspladser og 
andre byer. I de kommende år, vil man lave lignende projekter i nordligere byer.  
 
 
Lovgivning: 

 Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn 
 

Konsekvenser: 
Konsekvenserne bliver at der ved fælles samarbejde opnås termer og forståelse for børn, samt at gøres 
opmærksom på og arbejdes med forebyggelse af seksuelt misbrugte børns grænseoverskridelse.  
  
Økonomiske konsekvenser: 
 
Der ansøges om dækning af omkostninger til lån af SPS’s storsal samt til driften af seminaret, omkostninger 
ligger på ca. 30.000, deltagere er alle under det store kontor og der skal forventes betalinger fra dem via konto 
11.  
 
Udarbejdelse: 
Familiekomiteen, Økonomiudvalget 
 
Indstilling: 
Administrativt indstilles der til en dækning af omkostningerne 
 
Bilag: 
Bilag nr-08: Ingen 
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Beslutning (FAM): 
 

Godkendt 

 
Beslutning (ØKO): 
 

Godkendt 

 
Beslutning (KOM): 
 

Godkendt som indstillet. 

  



  

KOMBEST 02-19 – 11/04/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN – PAJ Side 20/43 

 

 

Sags nr., Emne Bilag nr.  0012 

KOM 19-010, Anmodning om samarbejdsaftale mellem 
Fysioterapeuter  og sundhedsvæsenet i Uummannaq og Upernavik 

Journal nr. 48.00 

 
Resumé: 
Sundhedsvæsenet har sammen med Fysioterapeuterne, med udgangspunkt i en tidligere aftale, diskuteret at 
der skal laves en ny samarbejdsaftale   
 
Sagsbehandling: 
Man finder det vigtigt at arbejde videre med projektet fordi det vil gavne borgerne når deres sags fra 
fysioterapeutforløbet i sundhedsvæsenet køres i et fælles samarbejde med kommunen. Borgere vil hurtigere 
blive hjulpet ud af deres skader og komme i bedring samt andre sygdomsforløb kan forebygges. Endvidere 
holdes der gang i de løbende indsatser med at bevæge kroppen på de Handicappede, borger som har fået et 
fysisk handicap, beboere i alderdomshjem samt ældre borgere. På den måde vil kommunen og 
sundhedsvæsenets opnå at fælles klienter ekspederes uden selv at have fulde udgifter, men fælles, som er til 
gavn for alle.  
 
Lovgivning: 

 Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v., 
Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap, 
Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 
2015 om alderspension 

 
Konsekvenser: 
Arbejderne skal koordinere, personalet i alderdomshjemmet og ligeledes vores familieafdeling skal koordinere 
sammen med sundhedsvæsnet.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Der skal betales omkostninger for to medarbejderes løn og halvdelen til vilkårlige omkostninger. Ved ekstern 
ekspedering skal betaling foregå via alderdomshjemmet.  
 
Udarbejdelse: 
Familiekommissionen 
 
Indstilling: 
Aftalen skal administrativt indstilles til godkendelse.  
 
Bilag: 
 
Bilag nr-08: aftale lavet af sundhedsvæsnet og kommunen.  
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Beslutning (ILAT): 
 

Godkendt 

 
Beslutning (ØKO): 
 

Godkendt som indstillet. 

 
Beslutning (KOM): 
 

Godkendt som indstillet med tilføjelse at der forhandles til også at omfatte hele kommunen. 
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Sags nr., Emne Bilag nr.  013 

KOM 19-011, forslag til en samarbejdsaftale fra Allorfik angående 
afhængighed og tidlig indsats.  

Journal nr. 51.04.02 
42.00 

 
Resumé: 
Allorfik har foreslået en samarbejdsaftale angående afhængighed og tidlig indsats gældende i perioden 2018-
2020.  
 
Aftalens formål er at der ved samarbejdet skal forklares om ledelsen af institutionerne, om aftaler fra ledelsen, 
og uddelegering af opgaver.  
 
Sagsbehandling: 
Mål i forbindelse med aftalen 
Målsætningen er at garantere disse: 
 
1. Understøttelse til realisering af ejerskab i Allorfik og Kommunen og ejerskab blandt 

forvaltningsledere.  
2. en tydelig uddeling af samarbejdsemner i en understøttelsesordning 
3. Aftalens virkning om at borgenes skal være sunde, skal bekræftes.  
4. at kunne anvende hjælpemidler til de evnesvage/ i form af computer og teknologi til 

lægekonsultationer.  
 
målintentioner: 
 
1. Mere behandling kan foregå i hjemmene 
2. man først prioriterer og behandler Familier, børn og unge  
3. tilbud om behandling lige efter en behovsbekendelse 
4. at der særkilt bliver koncentreres og hurtigst muligt gøres noget ved en familie med gravide 
5. i forbindelse med hurtige handlinger skal familien følges indtil barnets skolestart 
 
Lovgivning: 

 Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn 
 
Konsekvenser: 
 
• Videns centeret for afhængighed Allorfik, skal deltage i forebyggelseskommissionens arbejde om 

alkohol, rusmidler og ludomani 
• Bygdebestyrelsen skal inddrages 
• Den substantielle handlingsplan om forebyggelsesordninger fra 2018-2020, med viden centerets 

håndgribelige vurderinger og handlinger angående afhængighed og tidlig indsats, skal medtages.  
• Skoler i Avannaata Kommunia skal i 2018 deltage i HBSC 
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Økonomiske konsekvenser: 
Handlingsplanen ”forslag fremtidsplan til behandling af afhængighed i hele landet” som er til realisering, er 
allerede i finansloven finansieret, der skal derfor samtidigt ikke laves en særskilt finansiering.    
 
Man forventer besparelser inden for socialarbejdet, men Avannaata Kommunia er klar til at investere i fremtidig 
udvikling i anliggender inden for afhængighed og tidlig indsats for.  
 
Udarbejdelse: 
 
Emnet er taget op i Familiekommissionen, ILAT 02-2018 emne nr. 18-022 har været diskuteret og også været 
videregivet som emne til økonomiudvalget, men dette blev mundtligt stoppet fordi der ikke kunne tilbydes et 
hus til, dette er nu ikke længere et problem, fordi Allorfik har fået åbnet et hus i Ilulissat d. 26. nov. 2018.   
 
Indstilling: 
 
Administrativt indstiller vi Allorfiks forslag om en samarbejdsaftale med Avannaata Kommunia til godkendelse 
samt at den videregives til godkendelse hos kommunalbestyrelsen.  
 
Bilag: 
 
Bilag nr-010: Forslag fra Allorfik om en samarbejdsaftale.  
 
Beslutning (ILAT): 
 

Det er Godkendt 

 
 
Beslutning (ØKO): 
 

Godkendt som indstillet. 

 
Beslutning (KOM): 
 

Godkendt som indstillet. Det indstilles at nøgletal på området fremsættes til orientering.   
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Sags nr., Emne Bilag nr.  014 

KOM 19-012, Henvendelse om en samarbejdsaftale med Najorti Journal nr. 42.02 

 
Resumé: 
Foreningen Grønlandske Børn har henvendt sig til Avannaata Kommunia for at indgå et samarbejde angående 
Najorti i henhold til børnetilskud.  
 
Sagsbehandling: 
Foreningen Grønlandske Børn ønsker et 3årigt samarbejde med Avannaata Kommunia. En børnebisidder fra 
Najorti har til opgave at finde, ved at kontakte Foreningen Grønlandske Børn, en børnebisidder når der skal 
udspørges et barn i Avannaata Kommunia.   
Projektet gør sig gældende fra 01.01 2019 til 2021, hvis ikke man bliver enige om at slutte projektet blandt 
parterne vil projektet automatisk fortsætte fra 01.07.2021.  
 
Lovgivning: 

 Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 § 44 om støtte til børn 
 
Konsekvenser: 
Avannaata Kommunias forpligtigelser:  

 Når man arbejder med og skal vælge og anvende en bisidder til børn og unger fra Najortikorps skal 
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 § 44 om støtte til børn følges. 

 Alle børn har rettigheder hvis nedenstående kriterier er opfyldt 

o Når et barn eller ung som har en igangværende sag beder om en bisidder 

o Hvis et barn starter en sag eller ønsker at starte en sag 

 Når en kommunalarbejder til møder informerer om at der bør være en bisidder ved barnets side. 

Kommunalarbejderen kan anmode om en bisidder. Dog kan barnet vælge om han/hun vil have en 

bisidder til stede med sig.  

 Arbejdsrammer som henviser til at bruge en bisidder/Najorti internt i kommunen. FGB har i den 

forbindelse forelagt at de kan inddrages i sager hvori der er Najorti eller bisiddere involveret.  

 Kommunen skal til møder, i relevante sager, inddrage projektmedlemmer i projektets papirarbejde, 

journaler samt deltagelse i gruppevurderinger (dette vil ske ca. en gang om året) 

 Kommunen skal vælge et medlem fra ledelsen som skal deltage i gruppen til bisidderprojektet som skal 

mødes to gange om året, ydermere skal kommenen selv stå for betalingen af rejserne, opholdene og løn 

ved mødedeltagelse. Hvis der er mulighed for det er det også muligt at deltage i mødet via Skype el.lign.  

 Kommunen skal årligt betale FGB 75.000,00, på den måde vil FGB garantere en opfølgning af projektet 

og følge sit ansvarsområde. Dette vil træde i kraft når denne aftale er trådt ud af kraft, eller når 

koordineringen af bisiddere for Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq og Ilulissat medtages i økonomiloven. 

 Kommunen skal til børn og unge have fundet samtaleegnede steder/lokaler. Således kan samtalelokaler 

drives i kommunernes familiecentre med tilhørende bisiddere. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Med udgangspunkt i Inatsisartutlov om støtte til børn, er taksterne for en bisidders løn. 
 
§ 9. Ifølge Inatsisartutlov om støtte til børn nr. 20, 26. juni 2017 § 44, del 5 skal en bisidder en arbejdsløn på:  
Bisidderen får i den første arbejdstime en timeløn på kr. 551 
I de efterfølgende timer får man en timeløn på kr. 386 
Bisidderen skal i den første time, ifølge overenskomsten som står beskrevet i Selvstyret om funktionen som 
kommunalarbejder i Grønland, sættes på løntrin 30.  
I den første time er takstens størrelse sat på løntrin 30 / 166,7 x 3. 
Derefter er bisidderens timeløn, i den første time en løn på en værdi på 70% mere.  
Man får kun løn for at deltage i møder.  Forberedelser og senere administrativt arbejde får man ingen løn for.  
 
Del 2 
Den omtalte lønklasse beskrevet for oven, skal løbende reguleres ud fra overenskomstsaftalen mellem 
Naalakkersuisut og Arbejdernes Forening, og i overenskomstaftalen om funktionen som kommunalarbejder i 
Grønland og Selvstyret.  
Til sidst er der i forbindelse med aftalen en årlig betaling på 75.000 med Foreningen Grønlandske Børn som skal 
garantere samarbejdsaftalens gyldighed.  
 
Udarbejdelse: 
Familieforvaltningen 
 
Indstilling: 
Administrativt indstilles der til at ansøgningen/bevillingen og tilhørende begrundelser godkendes.  
 
 

Bilag: 
 
Bilag nr-011: 
Tillægsmateriale:  Forslag til samarbejdsaftale. 
 
Beslutning (ILAT): 
 

Det er Godkendt 

 
 
Beslutning (ØKO): 
 

Godkendt som indstillet. 

 
Beslutning (KOM): 
 

Godkendt som indstillet. 
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Sags nr., Emne Bilag nr.  015 

KOM 19-013, Forslag til en samarbejdsaftale med Seqineq Journal nr. 42.02 

 
Resumé: 
Institutionen Seqineq har henvendt sig til kommunen for at lave en samarbejdsaftale om at opføre en institution 
for børn og Unge i Ilulissat. 
 
Sagsbehandling: 
 
Institutionen, er ejet af Kanonfonden og Orpigaq med egen drivende bestyrelse, med plads til 8 børn, hvor det 
er op til kommunen selv at finde lokaler, og derfor også på forhånd forpligtiget til at have reseret og betalt 
lokaler.  
 
Projektets drift og målsætning kan menes at være de samme som kommunens målsætninger, dog er det 
begrænset hvor meget kommunen har af indflydelse i forhold til driften af institutionen.   
 
Der er ingen mulighed for at have medlemmer i bestyrelsen og det er samtidigt begrænset hvad kommunen kan 
forsyne og finde af lokaler som passer til formålet her i Ilulissat  
 
Lovgivning: 

 Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn 
 
Konsekvenser: 
Man prøver at opnå at børn og unge ikke bliver anbragt uden for hjemmet, men kommer tilbage til deres 
forældre, og på den måde samarbejder med familien indtil der på den ene eller anden måde er kommet til 
enighed.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ud over de særskilte omkostninger, vil det vil koste 130.000 om måneden at anbringe et barn.  
Hvis otte børn skal anbringe vil omkostningerne årligt kost 12.480.000 kr. uden medregning af de særskilte 
omkostninger som f.eks. at kunne rejse hjem 2 gange om året, tøjbudget, efterskoleophold, særskilte ydelser og 
andet som man kan tænke af normale driftsomkostninger.   
 
Udarbejdelse: 
Familiekomitéen 
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Indstilling: 
 
Administrativt indstiller vi forslaget, en anmodning fra Orpigaq om opførelse af en institution for børn og unge, 
bliver afvist fordi det ikke passer til kommunens projekter, mål og forudsætninger. 
 
Bilag: 
 
Bilag nr-012: Forslag fra Seqineq 
 
Beslutning (ILAT): 
 

Godkendt 

 
Beslutning (ØKO): 
 

Godkendt som indstillet med tilføjelse, at sagen sendes til Socialstyrelsen som orienteringssag. 

 
Beslutning (KOM): 
 

Godkendt som indstillet 

 

  



  

KOMBEST 02-19 – 11/04/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN – PAJ Side 28/43 

 

 

Sags nr., Emne Bilag nr. 017 

KOM 19-014, Styrelsesvedtægt for skoler Journal nr. 51.00.15 

 
Resume: 
 
Kommunerne er pålagt til at de skal udarbejde et styrelsesvedtægt for skoler i henhold til Inatsisartutloven. 
Forvaltningen for Udvikling har i øjeblikket udarbejdet et vedtægt og den har været til høring både 
skolebestyrelserne samt lovteknik høring hos juristerne i departement for uddannelse. Der er ikke kommet 
indsigelser eller ønsker om ændringer fra skolebestyrelserne.  
 
Sagsfremstilling: 
 
Med henblik på skolens virke og funktion er flere bestemmelser indarbejdet ind i styrelsesvedtægten. Disse 
bestemmelser er udarbejdet således at skolebestyrelser, ansatte i skoler, medlemmer af udvalget for udvikling 
samt kommunalbestyrelsen kan se overblik over bestemmelserne. 
 
Lovgrundlag: 
 
 Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen. 

 
Konsekvenser: 
 
At der etableres styrelsesvedtægt for skolerne i Avannaata kommunia. Således kan interessenter kan søge 
efterlovgivningen på et nemmere måde. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Nej. 
 
Sagsbehandlingen: 
 
Forvaltningen for Udviklingen har formet vedtægten, og var efterfølgende til høring hos skolebestyrelserne og 
uddannelsesdepartementet. 
 
Indstilling: 
 
Styrelsesvedtægten indstilles til godkendelse. Forbehold for ændringer. Hvis der forekommer store ændringer 

skal skolebestyrelserne og uddannelsesdepartementet høres igen. 
 
Bilagsmateriale: 
 
Bilag 002-01: Skolevedtægt 
Bilag 002-02:  Arbejdsfordeling 
Bilag 002-03:  Kvalitetsrapport 
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Beslutning (UU): 
 

Godkendt 

 
Beslutning (ØKO): 
 

Da der ikke er fremkommet indsigelser og alle høringsparterne er hørt blev det godkendt som indstillet. 
 

Beslutning (KOM): 
 

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen retur til den stående udvalg med anmodning om at alle 
skolebestyrelser bliver hørt i sagen. 
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Sags nr. Emne Bilag nr. 018 

KOM 19-015, Udpegning af medlemmer til Erhvervsfonden i 
Uummannaq 

Journal nr. 01.00 

 
Resume: 
 
Sakio Fleischer har indsendt forslag til at der udpeges medlemmer til Erhvervsfonden i Uummannaq 
 
Sagsfremstilling: 
 
Der har ikke været udpeget medlemmer til Erhvervsfonden i Uummannaq siden Avannaata Kommunia blev til. 
Derfor forslår Sakio Fleischer, at der udpeges medlemmer i henhold til Fundats. 
 
Fonden har til formål at støtte erhvervsudviklingen i Uummannaq by dens tilhørende bygder i sær etablering af 
udvikling af nye erhverv. 
 
Lovgrundlag: 
 
 Fundats for Erhvervsfremme i Uummannaq 

 
Konsekvenser: 
 
I henhold til Fondaten skal der vælges 5 medlemmer. Medlemmerne udgør Områdechef, 2 medlemmer udpeget 
af kommunalbestyrelsen, Erhvervskonsulent og én medlem udpeget af Direktionen samt suppleanter til alle 
medlemmerne.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
I henhold til Fundats udgør Fondskapitalen 3 mio. kr. som skab forblive urørt. 
 
Sagsbehandlingen: 
 
Sekretariatet har gennemgået sine regnskaber og det fremgår ikke af kontoudtogene, at Erhvervsfremmefonden 
figurerer under Avannaata Kommunia´s regnskab.  
 
Indstilling: 
 
Administrationen foreslår Kommunalbestyrelsen at der sker udredning af Erhvervsfonden i samarbejde med 
områdechefen i Uummannaq. 
 
at kommunalbestyrelsen godkender det foreslåede 
 
Bilagsmateriale: 
 
Bilag 018-01: Sakio Fleischer´s forslag 
Bilag 018-02: Fundats for Erhvervsfremmefonden i Uummannaq 
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Beslutning (KOM): 
 

Valgt ind til Fond bestyrelsen blev: 
Jakob Petersen valgt med Ane Marie M. Andersen som suppleant 
Sakio Fleischer valgt med Apollo Mathiassen som suppleant 
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Sagsnr.:, Emne Bilag nr. ILAN 018 

KOM 19-016, Ramme for væresteder Journal nr.   

 
Resumé: 
Afdelingen ”sundhed og fritid” har slået sig sammen og dannet et fælles kontor hvori de har til formål at arbejde 
imod en ny politisk målsætning ved at lave fælles projekter som er mærkbare og skal være til gavn for alle 
borgere ved at inddrage fritidsledere, forebyggelseskonsulenter og miljøarbejder. Det vil sige at der i afdelingen 
for sundhed og fritid er disse underafdelinger; fritidsaktiviteter, skolepasninger, hallen, museumsvæsen, 
husflidsværksted, forebyggelsesforhold, miljøforhold, kultur- og dannelsesforhold.  
 
Sagsbehandling:  
I struktureringen af afdelingen for sundhed og fritid har man indstillet informationer og færdiggjort 
tekster/artikler om de politiske rammer og målrammer, samt Sundhed og Fritids underafdelingers politiske 
rammer for skolepasninger (klubber) til godkendelse. 
 
 
Lovgivning: 
Lovgivninger man har taget udgangspunkt i: 
 

 Inatsisartutlov nr. 5, 6. juni fra 2016 Vedrørende Kulturforvaltning og fritids 
aktivitetsmuligheder 

 Inatsisartutlov nr. 5, 6. juni fra 2016 vedrørende idræt og motion 

 Inatsisartutlov nr. 20, 26. juni 2017, §3. 1) 3) 4) om børn ret til støtte 

 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18, 18. maj 2001 vedrørende Komiteen for forebyggelse i 
hjemmet 

 med udgangspunkt i kapitel 3 og 4 i konventionen fra De Forenede Nationers konvention om Børn 
20. nov. 1989 

 
 
Konsekvens: 
 
At personale/ansatte og brugere følger værestedernes tydelige formål og målsætninger. 
 
Økonomisk konsekvens: 
 
Der er ingen øvrige omkostninger i 2019, men man må genjustere omkostningerne i det årlige regnskab for 
2020.  
 
Udarbejdet: 
 
Demokratiudvalget 
Kommunalbestyrelse 
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Demokratiudvalgets beslutning 19.03.2019: 
 

Indstilling godkendt. 
 

Indstilling: 
 
Sekretariatet indstiller: 
 
 At, Kommunalbestyrelsen godkender rammer for værestederne. 
 
Bilag: 
 
Bilag nr.  ILAN 018-002-a Rammer og politik for skolepasning i Avannaata Kommunia 

 

Beslutning (KOM): 
 

Godkendt som indstillet 
 

  



  

KOMBEST 02-19 – 11/04/2019 KOMMUNALBESTYRELSEN – PAJ Side 34/43 

 

 

Sag nr.:, Overskrift Bilag nr. ILAN 019 

KOM 19-017, Sundhed Fritid – Godkendelse af det grundlæggende 
arbejde 

Journal normu  

 
Resumé: 
 
Avannaata Kommunia har godkendt forberedende arbejde og igangsat arbejdsstrategi for 2017 som ligeledes 
blev godkendt og understreget til Kommunalbestyrelsesmødet den 27. Februar 2018 og 14. Marts 2018, under 
Udvalget for Med ansvarlighed skal der oprettes et nyt ansvarsområde og iværksættes, Sundhed og Fritid. 
 
Den oprettede nye afdeling, Sundhed og Fritid har tidligere været et ansvarsområde under Socialområdet samt 
skolen er nu lagt sammen til ét under Udvalget for Med ansvarlighed, derved blev denne oprettet under Fælles 
Forvaltningsområdet.  
 
Sundhed og Fritid er oprettet som ny selvstændig afdeling og skal realiseres på følgende måde:  

 
- I slutningen af januar 2018 har høringen af dette projekt fundet sted, hvor alle ansatte og ledere samt de 

respektive berørte på området, forebyggelseskonsulenterne, miljøarbejderne samt  lederne på fritids 
afdelingerne ligeledes blev hørt. 

 
- Der blev foretaget en resumé af høringen og det er videresendt til leder på Fællesforvaltningen.  

 
- Der var et samarbejde med HR afdelingen da høringen hos Organisationen for timelønnet ufaglært 

arbejdskraft fandt sted. Og der blev ligeledes udført nye arbejdsbeskrivelser, derudover.  Høringen er 
stadigvæk i gang, og tidsfristen er sat til slutningen af maj måned.   

 
Sagsfremstilling: 
 
Avannaata Kommunia har udarbejdet politiske strategier og der er sat rammer for og man er p.t. i gang med det 
grundlæggende arbejde og realisering af denne og så snart denne del er godkendt, vil handleplaner for Sundhed 
og Fritid blive igangsat og udarbejdet for alle bosteder/områder.   
 
Indtil man har oprettet denne afdeling vil det som det vigtigste medføre, at nogle medarbejdere bliver berørt af 
ændringen og det er man igang med at tilvejebringe en indsats for. Ilulissat som det første, arbejdet bliver 
udført i tæt samarbejde med medarbejderne, samt at man på denne måde også i de 2 dage det varede indenfor 
området, har været holdt seminar. Seminaret har det formål, at præsentere for hinanden, og foretage workshop 
og der var ligeledes andre emner i programmet.  
  
Denne fusionering af disse afdelinger har allerede fundet sted i administrationen i Ilulissat, og i nærmeste 
fremtid vil man kunne flytte ind til nye kontorlokaler. Dermed bliver det nu muligt at overdrage ansvarsområder 
fra fagområderne og Fællesforvaltningen i Ilulissat til denne nye forvaltning.  
 
I de respektive byer vil der komme ledere fra hovedadministrationen og præsentere den nye forvaltning og  
man vil i tæt samarbejde udvikle det nye koncept. I alle byer vil der blive iværksat fællesmøde med personalet 
hvor vi i fællesskab skal forme og sætte rammer for det videre arbejde, og hvor man vil efterlyse og skabe et 
fælleslokale/kontor som man kan samles om.   
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I Avannaata Kommunia har Sundhed og Fritid været oprettet som en helt ny forvaltning, hvor man vil udvikle 
denne helt fra bunden af, derfor er disse rammer og mål udført som skal være gældende alle steder udført i 
samarbejde med alle ansatte som er berørte af ændringen. 
  
Derfor blev disse nye mål for den nye afdeling fremlagt for udvalget hvor det grundlæggende skal godkendes. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Med hensyn til personalet har man allerede de ansatte indenfor Sundhed og Fritid, hvor man ved ændringer 
mellem forvaltningerne vil komme med tilbud overfor denne gruppe på stillingerne. Derved vil det ikke medføre 
noget yderligere økonomisk for kommunen.  
 
Trods det er det målet, at alle afdelinger skal have kontoransatte, og man vil forsøge at få lønbudgettet med for 
overslagsårene for 2019. 
 
I denne nye ordning med hensyn til IT udstyr m.v., skal der installeres kabler m.m. hvilket også vil medføre 
yderligere udgifter som man skal være opmærksom på. Men man forventer at det vil man kunne finde indenfor 
de budgetter som er sat i forvejen.  
 
Lovgrundlag: 

 
● Sundhed og Fritid – Politik 
● Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 Kultur- og fritidsvirksomhed 
● Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om Idræt og motion   
● Om støtteforanstlatninger til børn Inatsisartutlov nr. 20 af 26 juni 2017, §3. 1) 3) 4) 
● Najukkani pinaveersaartitsinermut ataatsimiisitaliat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat 

nalunaarutaat nr. 18, 18. maj 2001- imeersoq. 
● FN`s Børnerettigheder, konvention, se. Artikel 3 og 4 
● Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om Kultur- og fritidsvirksomhed 

 
Demokratiudvalget den 07.05.2018: 
 

Indstilling godkendt. 

 
Indstilling: 
 
Sundhed og Fritid´s politiske mål i Avannaata Kommunia samt at de politiske mål skal udvikles og realiseres og 
det grundlæggende arbejde skal godkendes. 
 
Bilag ILAN 019:   Politiske målsætninger for Sundhed og Fritid i Avannaata Kommunia 
 
Beslutning (KOM): 
 

Godkendt som indstillet. 
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ORIENTERINGSSAGER 
 
Forvaltningsrevision på offentlig hjælp 
 
Bilag ORI-1-01: 24.11.2018 Sags gennemgang 
Bilag ORI-1-02: Forvaltningsrevision af offentlig hjælp fremsendt 25. november 2018 
Bilag ORI-1-03: Kort udgave Forvaltningsrevision af offentlig hjælp fremsendt 25. november 2018 
 
Modtaget forskningsresultat og anbefalinger over Populationsdynamikker i Grønland 
 
Avannaata Kommunia har fået forelagt ”Et flersidigt og multimetodisk studie af graviditetsdynamik i Grønland” 
hvor forskerne fremlagde deres forskningsresultater fra 2013 til april 2017 til Avannaata Kommunia med en 
sammenfatning samt anbefalinger som kommunen kan bruge i deres Strategi for indsatserne i Kullorsuaq. 
 
Bilag ORI-1-04  Populationsdynamikker i Grønland 
 
Valg af kommunernes repræsentant til Fiskerikommissionen 
 
Valg af kommunernes repræsentant til Fiskerikommissionen er sket efter indstilling mellem 
kommunaldirektørerne hvor valgresultatet blev, at kommunaldirektør Paneeraq Olsen fra Qeqqata Kommunia 
blev valgt ind med Palle Frederiksen fra Kommune Kujalleq som suppleant. Valget af Paneeraq Olsen begrundes 
i, at flertal af kommunaldirektørerne havde det synpunkt, at en kommission som udgangspunkt ikke skal 
besættes med politikere. 
 
Bilag ORI-01-05 Mailveksling mellem kommunaldirektørerne 
 
Låneaftale med Grønlandsbanken 
 
I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning om køb af Asfaltværk er der indgået Låneaftale med 
Grønlandsbanken lydende på 15.500.000,00 kr. med følgende betalingsplan for leverancen:  
30 % ordrerate på 4.650.822,00 kr. er betalt den 18. februar 2019. Af hensyn til leverancen og tidsplanen er 
første rate afviklet af Tekniskforvaltningens konto. 60 % af leveringsraten forfalder når Asfaltværket ankommer 
Ilulissat havn den 12. juni 2019 og den sidste rate forfalder efter indkøring og afleveret den 15. juli 2019. Til 
budgetrevision BR-1 indgives en Tillægsbevillingsansøgning. 
 
Bilag ORI-01-06 Låneaftalen samt betalingsplan 
 
Klage over, at der i forbindelse med ansøgning af hjælpemidler til et handicappet barn har taget alt for lang tid. 
 
Ombudsmanden fremkom med en klage, dateret den 10. december 2019, til Avannaata Kommunia om en 
ansøgning af hjælpemidler til et handicappet barn. Sagen startede i 2013, da barnets moder ansøgte om hjælp 
til sin datter. Der gik 3 år, efter der blev ansøgt om hjælpemidler, og først ca. 4 år efter blev det besluttet, at 
vedkommende, som blev ansøgt hjælpemidler til, ikke havde rettigheder til at få hjælp. Ombudsmandens 
skrivelse blev modtaget i kommunens sekretariat den 24. januar 2019. Socialforvaltningen lavede et notat den 
28. januar 2019 om, hvor de forklarede, hvad de ville gøre. 
 
Bilag ORI-01-07             Notat modtaget fra Socialforvaltningen 
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Forklaring på bekendtgørelse for folkevalgte og borgerligt ombud 

Sekretariatet er blevet anmodet om at fremkomme med en forklaring om at fremkomme med en forklaring 
overfor Økonomiudvalget om ikrafttræden af løntræk i henhold til bekendtgørelse for folkevalgte og borgerligt 
ombud.  

 
Bilag ORI-01-08 Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om Borgerligt 
Ombud  

Bilag ORI-01-09  Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af 

borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af 

lokaludvalg mv. 
Bilag ORI-01-10 Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om Borgerligt 
Ombud  

 
 
  

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bCD7179F6-07BF-41F6-9994-DEF70C3D692E%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bCD7179F6-07BF-41F6-9994-DEF70C3D692E%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bCD7179F6-07BF-41F6-9994-DEF70C3D692E%7d
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LUKKET DEL 

Sag nr. Emne Bilag. nr. 003 

UIAM 19-008 
KOM 19-018 

KOM 19-018, Ulovlig hyttebyggeri øst for 
Ilulissat 

Journal nr. 
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Sagsnr.,  Overskrift Bilag nr. 007 

KOM 19-019, Meddelelse fra Naalakkersuisoq for Familie om tilsyn Journal nr. 40.00 
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