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Sag nr. Emne Bilag nr. 001 

KOM 20-026 Diskussion om genåbning af Illorsuit Journal nr.  

 

Resume: 

 

To kommunalbestyrelsesmedlemmer har fremsat ønsket om, at Illorsuit beboernes tilbagevenden til bygden 

efter tsumanikatastrofen drøftes. 

Naalakkersuisut, har efter Beredskabskommissionen seneste risikovurdering for alvorlig fjeldskred i 

Karratfjorden, opretholdt evakueringen af befolkningen Illorsuit og Nuugaatsiaq.  

I denne her sag skal Økonomiudvalget diskutere hvorvidt beboerne i Illorsuit kan vende tilbage til bygden.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Medlemmer af kommunalbestyrelsen, Jens Kristian Therkelsen (S) og Sakio Fleischer (S) har efter 

henvendelse fra 'Peqatingiiffik ILLORSUARMIUT' ved brev fremsat forslag om, at kommunalbestyrelsen 

drøfter tilbagevending til Illorsuit efter tsunamikatastrofen. 

Naalakkersuisut har i midt juni 2017 efter indstilling fra Beredskabskommissionen besluttet, at evakuere 

indbyggerne i bygderne Niaqornat, Illorsuit og Nuugaatsiaq.  

Politiet har i slutningen af juni 2017 meddelt, at det ikke længere vurderes være konkret fare for indbyggerne 

i Niaqornat, Saattut, Ukkusissat, Ikerasak, Qaarsut samt Uummannaq, som følge af vurderingen har bl.a. 

Selvstyret oplyst, at der ikke længere vil være behov for evakuering af beboerne i Niaqornat. Derimod 

opretholdes evakueringen af Illorsuit og Nuugaatsiaq, af hensyn til den størst mulige sikkerhed for 

befolkningen, hvis et nyt fjeldskred skulle indtræffe. 

 

Løsningsforslag – Faglige vurdering 

Naalakkersuisut har ved brev i december 2018 oplyst, at Beredskabskommissions faglige vurdering er: 

  

 at risikovurderingen i Karratfjorden er uændret meget høj risiko for alvorlige fjeldskred  

 at der er identificeret 3 kritiske lokaliteter med meget høj risiko for alvorlige fjeldskred 

 at dette betyder, at selv efter et eventuelt nyt fjeldskred, vil der stadig være risiko for yderligere støre 

fjeldskred 

 

Beredskabskommissionen har på daværende tidspunkt derfor vurderet, at Nuugaatsiaq og Illorsuit, samt den 

tilhørende del af fjordsystemet fortsat bør betragtes som fareområder.  

Heraf fulgte det, at Beredskabskommissionen vurderede, at borgerne på det foreliggende grundlag fortsat 

ikke bør vende tilbage til Illorsuit og Nuugaatsiaq, og ikke bør færdes i umiddelbar nærhed af disse 

fareområder. 

Beslutningskompetencen om hvorvidt evakueringen af borgerne i Illorsuit og Nuugaatsiaq fortsat skal 

opretholdes ligger hos Naalakkersuisut. 

Heraf følger det, at kommunalbestyrelsen ikke er delegeret kompetence til, at træffe beslutning om 

tilbagevenden til bygden Illorsuit. 

 

Det videre forløb 

Sagen forelægges Naalakkersuisut til oreintering med forespørgsel om hvornår det forventes, at 

Beredskabskommissionen foretager fornyet faglig vurdering i forhold til risiko for alvorlige fjeldskred i 

Karratfjorden.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen 
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Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Beredskabskommissions faglige vurdering dato 18. december 2018 

 

Sagsbebehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget beslutter, at sende sagen til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. 

 

Indstilling: 

 

Sekretariatet indstiller til kommunalbestyrelsen: 

 

At  Beredskabskommissionens anbefalinger følges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 001-01: Forslag fra Jens Kristian Therkelsen og Sakio Fleischer 

Bilag 001-02: Henvendelse fra 'Peqatingiiffik ILLORSUARMIUT' 
Bilag 001-03: Grønlands Beredskabskommissions faglige vurdering 

Bilag 001-04: Nyhed fra Naalakkersuisut  

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 002 

KOM 20-027 Drøftelse af politisk kalender Journal nr.  

 

Resume: 

 

Politisk kalender blev sidste år vedtaget af kommunalbestyrelsen. Kalenderen er blevet korrigeret i løbet af 

året pga. forhold med COVID-19. 

I denne sagsfremstilling skal økonomiudvalget tage stilling til hvorvidt kalenderen skal ændres eller 

fastholdes. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Naalakkersuisut har vedtaget en bekendtgørelse om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, 

lokaler hvortil bla. offentligheden har adgang til. Derudover har Landslægeembedet en række anbefalinger 

som omfatter følgende: 

 

 Holde afstand 

 Undgå fysisk kontakt 

 God håndhygiejne 

 Bliv hjemme, hvis du har symptomer 

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal afholdes budgetseminar 20. til den 22. august. Her er tanken, 

at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer samles i Ilulissat. Men, det er umiddelbart ikke foreneligt med 

restriktioner og anbefalinger vedr. COVID-19.   

 

Løsningsforslag – Faglige vurdering 

Kommuneqarfik Sermersooq afholder webbaseret budgetseminar. Det er fordi østkysten på samme måde 

som Nordgrønland er lukket for direkte indrejse. Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer samles regionsvis, 

hvor de herfra kobles til webbaseret seminar. 

Den samme løsning kan arrangeres af Avannaata Kommunia til den kommende budgetseminar. Kommunen 

vil på den måde sikre at leve op førnævnte restriktioner og anbefalinger vedr. COVID-19. 

 

Alternativet er, at flytte budgetseminar til november. Der er planlagt et økonomiudvalgsmøde mandag 

den 23. november. Weekenden før, altså 21. og 22. november kan der afholdes et budgetseminar. Såfremt 

forslaget godkendes vil det give mening at rykke kommunalbestyrelsesmødet frem til tirsdag den 24. 

november. Her får alle kommunalbestyrelsesmedlemmer mulighed for at samles fysisk i Ilulissat.  

Det er vigtigt at påpege, at det er under forudsætning at forholdene er stabile ift. COVID-19.        

 

Det vil være mest hensigtsmæssigt at vedtage den kommunale budget for 2021 efter finansloven er vedtaget 

af Inatsisartut. Dette sker i som regel i midten af november.   

 

Det videre forløb 

Vedtagne politisk kalender fastholdes med (måske) ovenstående justeringer. 

Kommunalbestyrelses møde vedtaget til afholdelse i Qaanaaq fastholdes. 

Økonomiudvalgets ordinære møde i november måned afholdes som vedtaget. 

 

Såfremt løsningsforslaget godkendes vil sekretariatet straks igangsætte planlægning af mødernes afholdelse. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Det har ikke direkte økonomisk betydning for kommunen, da fysiskmøder er allerede budgetteret.  
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Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Referat af kommunalbestyrelses ordinære møde november 2019 

 Politisk kalender 

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at bugdet seminar udsættes til november. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen: 

 

At  Økonomiudvalgets beslutning godkendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 002-01: Kommunalbestyrelses dagsordenspunkt 19-054 

Bilag 002-02: Politisk kalender 

Bilag 002-03: Udtalelse fra regionslæge/landslæge 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 003 

KOM 20-028 Omplacering af midler, fra kto. 2 og 5 til 11 Journal nr.  

 

Resume: 

I 2019 besluttede man at foretage vurdering af pedelområdet i bygderne. I denne sag skal der efter der er 

foretaget vurdering tages beslutning vedr. ansøgning om omplacering af midler. 

 

Sagsfremstilling: 

Sekretariatet stod for undersøgelsen af pedelområdet i bygderne. Og har undersøgt behovet for pedeller samt 

hvilke opgaver der for pedeller i samarbejde med lokale ledere af servicecentre. 

 

Løsningsforslag – faglig vurdering 

Undersøgelsen påviste at nogle steder har større behov end andre. På baggrund af undersøgelsen er der 

foretaget tilpasninger, og forslaget til at løse problematikken kan ses i bilagene, diverse forvaltninger der står 

for aflønning af pedeller skal fra nu af bruge konto 11 til at aflønne pedeller: 

 

Det videre forløb 

Driftkonti der bruges til aflønning ophører og alle pedeller kommer til at blive aflønnet via konto 11, således 

kommer aflønningen til at ske via konto 11 lige meget hvilket forvaltning det dreje sig om og hvilke 

opgaveløsninger der er, på den måde vil service ydelsen blive mere smidig. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Aflønning af pedeller i bygderne beløber sig ca. på 3 mio. kr. årligt. Midler til aflønning hos Forvaltningen 

for Læring samt Teknisk Forvaltning skal overføres til konto 11. 

 

Pr. første august 2020 

Fra konto 5 overføres kr. 866.000,00 

Fra konto 2 overføres kr. 698.000,00 

 

I år 2021 samt overslagsårene 

Konto 1 kr. 0,212 mio. 

Konto 2 kr. 1.0 mio. 

Konto 4 kr. 0,675 mio. 

Konto 5 kr. 1.115 mio. 

 

Lovgrundlag: 

 Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og 

regnskaber. 

 

Sagsbehandlingen: 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Indstillingen godkendt. På baggrund af fastsat tidsrammer nogle foretages der i nogle lokaleteter vurdering af 

arbejdsmængden. 
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Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen: 

 

At Økonomiudvalgets beslutning godkendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

Bilag 003-01: Liste over behov af pedeller  

Bilag 003-02: Omplacerings skema 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 004 

KOM 20-029 Anmodning om tillægsbevilling til indkøb af 

neddeler og materialehåndteringsmaskine 

Journal nr.  

 
Resume: 

 

Ved branden på dumpen i Ilulissat, brændte kommunens materialehåndteringsmaskine samt neddeler, der 

anvendes til affaldsbehandling. Da disse er nødvendige for at varetage renovationsarbejdet, anmodes der om, 

tillægsbevilling, der kan dække købet af nyt materiale til erstatning for det brændte. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Den 20.5.2020 brændte dumpen i Ilulissat. Under denne brand mistede kommunen sin neddeler og 

materialehåndteringsmaskine. Dette var de to eneste af deres slags, der er ejet af kommunen, hvilket betyder 

at kommunen står uden nødvendige maskiner til at affaldsbehandle. 

Dette har betydet, at alt affaldsbehandling omkring dumpen i Ilulissat nu foregår ved hjælp af håndkraft eller 

ved leje af entreprenør, når disse entreprenører har tid til dette. For kommunen betyder det, at det nært 

umuligt at følge med presset som er på renovationsområdet, og at der i øjeblikket sættes et ualmindeligt hårdt 

pres på de ansatte, der i høj graf skal udføre arbejdet med håndkraft. 

 

Løsningsforslag – faglig vurdering 

Behovet for en erstatning har været akut både på grund af det beskrevne forhold men også da der i 

sommerens løb både vil ankomme affald fra Upernavik og Uummannaq til dumpen i Ilulissat, og således 

påvirkes hele kommunens affaldshåndtering. Samtidigt har ovnen i forbrændingsanlægget skulle repareres, 

hvilket har lagt et yderligere pres på dumpområdet og affaldshåndteringen. 

For at opretholde den nødvendige affaldshåndtering, og da behovet for maskinerne til denne håndtering er 

akut, er der indkøbt en ny neddeler og materialehåndteringsmaskine. Det har været forventet, at den 

nedbrændte neddeler og materialehåndteringsmaskine, som blev købt af Qaasuitsup Kommunia, var dækket 

af forsikring. Det har dog vist sig, at dette ikke var tilfældet, og forsikringen derfor ikke dækker indkøb af de 

nye materialer. 

For at dække behovet for den nye neddeler og materialehåndteringsmaskine er der derfor et behov for 

tillægsbevilling for at dække indkøbet plus fragtomkostninger og indregistrering. Dette er total en udgift på 

kr. 6.705.115. 

 

Fordeling til dækning af omkontering er som følger: 

Konto 13, kr. 2.0 mio. 

Konto 37, kr. 2.475 mio. 

Konto 7, kr. 2.230 mio. 

 

Det videre forløb 

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender anmodningen om tillægsbevillingen, vil det anmode beløb blive 

overført fra følgende konti, fra konto 11 kr. 2.0 mio. og fra konto 37 kr. 2.475 mio samt fra konto 7 kr. 2.230 

mio. 

Beløbet vil dække kommunens akutte behov for indkøbet af neddeler og materialehåndteringsmaskinen så 

dette er dækket fra sensommeren og minimum seks år frem. 
 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Indkøbet af materialehåndteringsmaskine og neddeler løber op på kr. 6.055.115. Hertil kommer 

fragtomkostninger og indregistrering på kr. 650.000. Der anmodes derfor om tillægsbevilling på 

kr. 6.705.115. 
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Lovgrundlag: 

 

 Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet 

 

Sagsbehandlingen: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Godkendt 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen: 

 

At Økonomiudvalgets beslutning godkendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsmateriale: 

 

Bilag 004-01: Tilbud på neddeler  

Bilag 004-02: Tilbud på materialehåndteringsmaskine 

Bilag 004-03: Borgmesterbeslutning 

Bilag 004-04: Omplacerings skema 

 

 

Beslutning: 
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Sags nr. Emne  Bilag nr. 005 

KOM 20-030 Aflysning af Fiskerimesse på grund af  Covid-19  Journal nr.  

 

Resume: 

 

Kommunalbestyrelsen har i samarbejde med Aalborg Kongrescenter besluttet, at fiskerimessen fremover 

skal afvikles i Ilulissat. Indtil nu har der været en hel del arbejde, med henblik på virkeliggørelse af 

fiskerimessen. 

Vi har fra erhvervsforvaltningen fulgt tæt på Naalakkersuisut bekendtgørelse samt restriktionerne omkring 

forsamlinger efter Covid-19, som indebærer tvivlsomt afvikling af fiskerimessen. I den sidste tid har 

Naalakkersuisut udsendt en ny bekendtgørelse, som indebærer, at vi hurtigst muligt skal tage stilling til, om 

fiskerimessen alligevel skal afvikles.  

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til indstillingen fra Økonomiudvalget.  

 

Sagsfremstillingen: 

 

Den 16. juli kom Naalakkersuisut med en ny bekendtgørelse omkring indrejse, som træder i kraft den 21. juli 

og kommer foreløbigt til at gælde frem til den 31. december 2020.  

 

Selv om den nye bekendtgørelse muliggør et godt resultat, hvad angår turismen, er der stadig gældende 

restriktioner vedrørende forsamlinger, som Naalakkersuisut har udsendt med bekendtgørelse nr. 21 19. juni 

2020 § 2 gælder stadig til ultimo december, hvor der ikke er mulighed for deltagelse fra andre kommuner 

ved arrangementer.  

 

I den nye bekendtgørelse, hvor der højst skal være 100 personer i forbindelse med  indendørs arrangementer 

gælder dog stadig. På fiskerimessen regner vi med at der skal være ca. 75 fremlæggere, foruden vil der være 

deltagere fra hhv. AKKC, kommunen, KNAPK samt mellem 100-150 fiskere under fiskerimessen.  

  

Videreforløb  

Vi har pligt til at gennemføre arrangementet, da vi skal arbejde efter de gældende administrative love, derfor 

har vi vurderet at vi ikke kan gøre noget yderligere, udefra landslægeembedets svarskrivelse.  

 

Bemærk  

Efter økonomiudvalgsmødet kontaktede administrationen fiskerimesse arrangørerne i Aalborg, med 

forklaring omkring Selvstyrets bekendtgørelse vedrørende corona. Arrangørerne besluttede, at fiskerimessen 

skal aflyses og dette blev meldt ud til medierne. Arrangørerne og kommunen har dialog med hinanden og på 

nuværende tidspunkt regner man med at afvikle fiskerimessen i uge 15 fra den 12. april til den 14. april til 

næste år. Man har dog fra administrations side sat spørgsmålstegn ved tidspunktet, da der bliver 

kommunevalg på det tidspunkt.  

  

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der er ikke lavet særskilt budgettering vedrørende fiskerimessen, alligevel er der enkelte afgørelser som 

inde-bærer økonomisk konsenkvens som er følgende:  

 

Allerede budgetteret udgifter: 

 Stort telt, ca. kr. 550.000, . 

 Projektkoordinator pr. år ca. kr. 300.000,-.  

Ubrugte midler: 

 Aftale mellem AKKC og kommunen vedrørende afvikling af fiskerimesse ca. kr. 600.000,-. 

 Opgaver i forbindelse med renovering af Hallen og Kulturhuset Sermermiut ca. kr. 400.000,-. 
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Lovgrundlag samt grundlagsgivende skrivelser: 

 

 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 27, 21. juli 2020 (pkt. 2) 

 

Sagsbehandlere: 

 

Økonomiudvalget  

Kommunalbestyrelse 

 

Økonomiudvalgets afgørelse: 

 

Instillingen blev godkendt. Økonomisk konsveksens blev tydliggjørt og udvalget påkræver de forventede 

udgifter til næste års forbrug bliver overført til næste års budget.  

Der er ønske om fra udvalgets side, at der projekteres vedrørende udviklingsfremmende seminar omkring 

fiskernes erhvev. De relevante udvalg har fået til opgave at rammesætte seminaret.  

 

Erhvervudvalgets og Fiskeriudvalgets afgørelse efter mødet:  

 

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt og arbejdet er påbegyndt vedrørende viderebehandling af sagen 

som formændede skal arbejde sammem om.  

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen:  

 

At  Økonomiudvalgets beslutning godkendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 005-01: Bekendtgørelse nr. 21 19. juni 2020 

Bilag 005-02 Bekendtgørelse nr. 27 21. juli 2020  

Bilag 005-03: Landslægeembedets svarskrivelse  

 

 

Beslutning: 
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