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Beslutning: 

 

Dagsorden godkendt.  

Karl Markussen (A) og Aqqalu Jerimiassen (A) er fraværende under mødet.  
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Sag nr. Emne Bilag nr. 001 

KOM 20-066 Kommunalbestyrelsesmedlemmets ansøgning 

om udtræden 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlem ansøger om udtræden for, at prioritering af sin uddannelse. 

I denne sag orienteres Kommunalbestyrelsen af administrationen.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestyrelses medlem, Susanne K. Eliassen (S) har skrevet til borgmesteren, at hun for at prioritere 

sin uddannelse, ønsker at udtræde fra kommunalbestyrelsen pr. 1. januar.  

Kommunalbestyrelses medlem er kredsmandat i Upernavik distrikt.  

 

Løsningsforslag – faglig vurdering  

Ifølge valgloven kan en kredsmandat udtræde eks. på grund af uddannelsen, denne sag skal betragtes som en 

ansøgning.  

På grund af kommunalbestyrelsesmedlemmets udtræden skal den næst højeste stemmesluger i partiet i 

Upernavik diskret indtræde som medlem af kommunalbestyrelsen,, Thimothæus Petersen (S). 

Efter valget blever nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter godkendt, derfor skal den 

næste i rækken på grund af udtræden indtræde i kommunalbestyrelsen. 

 

Videreforløb 

Den indtrådte indtræder i de udvalg den fratrådte var medlem af. Medlemskab omfatter udvalg: 

 

 Udvalg for Udvikling,  suppleant Jørgen Kristensen (S) 

 Udvalg for Demokrati,  suppleant Jens Kristian Therkelsen (S) 

 

Suppleant for Udvalg: 

 

 Erhvervs Udvalg,  medlem Jørgen Kristensen (S) 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.  

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og 

menighedsrepræsentationer 

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalg 

Kommunalbestyrelsen 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiler til Økonomiudvalget  

At tage Kommunalbestyrelsesmedlem, Susanne K. Eliassens (S) udtræden på grund af sin uddannelse som 

orientering. 

At tage Timotheus Petersens (S) indtræden som 1. suppleant i valglisten som oientering.  

 

Beslutning 

Indstillingerne er godkendt.  

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalge indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 001-01: Susanne K. Eliassens (S) skrivelse om sin udtræden  

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen godkendt.  
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Sag nr. Vedrørende Bilag nr. 002 

KOM 20-067 Forslag til dagsordenspunkter  Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelses medlemmer sender deres forslag til administrationen, administrationen redegør for 

sagens gang. 

I denne sag bliver Kommunalbestyrelsen orienteret om hvordan forslagene bliver viderebehandlet i 

administrationen. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Forslagene fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer der skal til behandling redegøres for udvalget. 

 

#1 Lena Ravn Davidsen (D) og Palle Jerimiassen (S) 

Kommer med et forslag om at der etableres gymnastiksal til Atuarfik Mathias Storch i Ilulissat. 

Begrundelsen for virkeliggørelse af forslaget, er at det ikke er hensigtsmæssigt, at voksne og børn bruger 

samme badeværelse i hallen.  I henhold til Lovgivningen er det kun lærerne, der må være tilstede, når børn 

skal benytte badeværelse. 

Det videreforløb: At sagen skal sendes til Udvalg for Teknik til behandling.  

Deadline: At sagen bliver behandlet senest til Teknisk Udvalgs møde den 1. marts. 

 

#2 Jørgen Kristensen (S) 

Forslag til at der sættes en undersøgelse i gang for at opnå etablering af vej til ATV-er fra Ilulissat til Kangia 

Aattartoq.  

Begrundelsen for forslaget er udviklings muligheder for Turismen og derved udvikling af økonomien når 

Lufthavnen i Ilulissat bliver færdig.  I dag bliver hellefisk fangsten transporteret fra Kangia i og med at 

kørselsvejen er ringe bliver fiskerne udsat for enorme udfordringer i forhold til materialerne.  Jeg er sikker 

på, det vil gavne samfundet i forhold til økonomi og udvikling, såfremt kørselsvejen mod Kangia bliver 

etableret.  

Det videreforløb: At sagen skal sendes til Udvalg for Teknik til behandling.  

Deadline: At sagen bliver behandlet senest til Teknisk Udvalgs møde den 1. marts.    

 

#3Anthon Frederiksen (PN) 

Forslag til oprydning af mistet fiskegrej. Fiskeren har selv ansvar for sine mistede fiskegrej, men i dag bliver 

havet enorm forurenet af mistede fiskegrej.  Der er forslag om at interessenterne for fiskeri RG, Polar, 

Halibut, KNAPK og kommunen kan udføre oprydningen i fælleskab.  Det drejer sig om havet ved Ilulissat, 

Uummannaq og Upernavik.  

Status: Da Kommunalbestyrelsen holdt møde den 4. december besluttes der, at der skal være oprydning i de 

nævnte steder.  Der afsættes midler til formålet på i alt  kr. 100.000,- kr.  300.000,- Administrationen 

vurderer at forslaget blev færdig behandlet på sidste Kommunalbestyrelses møde.  

 

#4Palle Jerimiassen (S) 

Der er forslag til at hallen i Ilulissat bliver udvidet med henblik på, at den bliver mere tilpasset til nutiden 

eller at lave en ny hal.  Forslagsstilleren  tænker, at hallen er blevet for lille i og med at der er flere brugere i 

årenes løb, derfor er det mere hensigtsmæssigt, hvis hallen bliver udvidet med en bane.  Såfremt det bliver 

vanskeligt med udvidelsen på grund af nabolaget, ønsker forslagsstilleren at man laver en tilpasset ny hal. 

Videreforløb: At sagen skal sendes til Udvalg for Teknik til behandling.  

Deadline: At sagen bliver behandlet senest til Teknisk Udvalgs møde den 1. marts.    

#Øvrige medlemmer  

Medlemmernes forslag eller spørgsmål er blevet færdigbehandlet eller er ved at blive behandlet.  
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Videreforløb 

Ovennævnte forslag bliver sagsbehandlet i administrationen og bliver fremstillet for relevante udvalg inden 

udløb af deadline.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen.  

 

Lovmæssige grundlag og rammesættende dokumenter: 

 

Ingen.  

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Økonomi 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget  

At udvalget tager ovennævnte til efterretning  

 

Beslutning 

Indstillingen godkendt.  

 

Indstilling: 

 

Udvalget for Økonomi indstiller overfor kommunalbestyrelsen, at 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Ingen 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen godkendt.  
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Sag nr. Vedrørende Ilanngussap 

normua 

003 

KOM 20-068 Forslag til takster for dagtilbud 2021  Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Forslag til takster for dagtilbud 2021 skal drøftes. Kommunalbestyrelsen kræver, at betalinger fra 

højestlønnede forhøjes, betalinger fra lavest- og middellønnede forbliver uændret. Der skal tages stilling til, 

om forslaget til takster skal godkendes eller afslås. 

 

Sagsfremstilling:: 

 

Under Kommunalbestyrelsens møde den 4. december 2020 blev det besluttet, at regulere takster for 

dagstilbudene. Kommunalbestyrelsens krav, at betaling fra højestlønnede forforhøjes uden at rammen 

ændres. I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse, er det vanskeligt at ændre rammen. 

 

Løsningsforslag – faglig vurdering  

Forvaltning for Lærings forslag er udarbejdet i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 

om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen. Derfor er det 

ikke kun højestlønnedes betaling der bliver forhøjet, men det gælder også for lavestlønnede og 

middellønnede, dog i mindre omfang.  

 

Videreforløb 

Såfremt forslaget bliver godkendt forberedder Forvaltning for Læring ændringerne. De nye takster vil gælde 

fra den 1. februar 2021. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Dagtilbuds takster skal udlignes så hurtigt som muligt efter Kommunalbestyrelsens beslutning. Såfremt 

sagen ikke bliver godkendt vil der ikke være enighed for takster for 2021.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Såfremt forslag til takster bliver godkendt i Avannaata Kommunia bliver indtægterne lidt højere.  Restancer 

for dagtilbud i dag er på kr.  ca. 6.0 mio. 

 

Lovmæssige grundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende 

kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalg for Udvikling  

Udvalget for Økonomi 

Kommunalbestyrelse 
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Udvalg for Udviklings beslutning: 

 

Administrationen indstiller overfor Udvalg for Udvikling: 

At Udvalget godkender forslag til takster for dagtilbud  

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalg for Udvikling indstiller til Udvalg for Økonomi: 

At tilslutte sig Udvalg for Udviklings beslutning 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendt.  

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Ilanngussaq 003-01: Takster 2021 

Bilag 003-02: Information vedrørende takts betalinger 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen godkendt.  
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Sag nr. Vedrørende Bilag nr. 004 

KOM 20-069 Lønfrdrag og tabt arbejdsfortjeneste  Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer drøfter tit lønfradrag, tabt arbejdsfortjeneste og pension meget tit. 

Ledelsessekretariatet har informationeret om sagen, hvorved der er sket afklaring i tilfælde af tvivl. 

I denne skal Kommunalbestyrelsen drøftet betaling for tabt arbejdsfortjeneste ifm. rejsedage. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne med ansættelse ved kommunen mangler klare retningslinier for pension 

og lønudbetalinger. Administrationen har fået en henvendelse fra et medlem, der er i tvivl om løn og 

lønfradrag. Vedkommende viste sine lønsedler, heri kunne ledelsessekretatiet konstatere, at lønfradrag ikke 

var foretaget efter de gældende regler.  

Endvidere det vigtigt for kommunalbestyrelsen at tage stilling til betaling for tabt arbejdsfortjeneste. Dette er 

ikke et krav i bekendtgørelsen, derfor er det vigtigt at sagen bliver drøftet. 

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer er selv ansvarlig pensionsordninger af vederlag. Dette vedkommer ikke 

kommunen, derfor er det vigtigt at medlemmerne selv søger information herom. I dette tilfælde henviser 

kommunen til relevant lovgivning.  

 

Løsningsforslag – faglig vurdering  

Ledelsessekretariatet foretrækker at vise flere eksempler, på den måde vil det være lettere at forstå for 

medlemmerne.  

 

Møder i bostedet  

Vedkommende får løn pr. måned kr.  35.000. 

Vedkommende er medlem af Udvalg for Udvikling. Medlemmet har i fodbindelse med arbejdet i udvalget i 

løbet af to dage haft møder i 3½ time på en måned.  

 

I henhold til bekendtgørelse om Borgerligt Ombud gælder at medlemmer fratrækkes 1/60 pr. dag i løn , 

såfremt mødet varer under fire timer. Derved vil regnskabet se således ud: 

 

Lønudbetaling efter det første møde 1/60 · kr. 35.000 = kr.  583,33. da vedkommende har haft møde i to dage 

skal det kalkuleres som dobbelt.  

 

Vedkommende skal så fratrækkes i alt kr.  1.166,67 for mødet.  

 

Rejsedage ifm. møder  

Vedkommende får løn pr. måned kr.  35.000. 

Vedkommende bor i Nuussuaq og skal holde møde i Ilulissat.  Rejseplanen ser således ud: 
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1. 1. rejsedag, afrejsen fra Nuussuaq kl.  09:15 

2. 2. rejsedag, ankomst til Upernavik kl.  11:15 

3. 3. rejsedag, vedkommende overnatter i Upernavik  

4. 4. rejsedag, afrejse fra Upernavik kl.  07:30  

5. 5. rejsedag, ankomst til Ilulissat kl.  10:30 

 

I henhold til honoring til Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan der udbetales tabt arbejdsfortjeneste på 

grund af tjenesterejser.  Derved vil regnskabet se således ud: 

 

Vedkommende har rejst i fem dage, så skulle vedkommende haft indtægt som ser således ud.  

Vedkommende arbejder som lærer på skolen.  Vedkommende har generelt 8 timers arbejdstid.  

I henhold til redegørelse om behandlingstid som Borgerligt Ombud gælder møderne, såfremt de er over fire 

timer, at medlemmet skal fratrækkes med 1/30 pr. dag.  Derved vil regnskabet se således ud: 

 

At tabt arbejdsfortjeneste for 1. arbejdsdag er på 1/30 · kr. 35.000 = kr.  1.166,67. Rejsedagene har varet i 5 

dage, derfor vil de i alt udgør kr.  5.833,33 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke påregner returrejsen.  Men i regel skal den medregnes.  

 

Vedkommende har haft flere møder i Ilulissat, i 3 dage gennemsnit 6 timer pr. dag.  

 

Efter første møde vil lønnen se således ud 1/30 kr. 35.000 = kr.  1.166,67. Vedkommende vil blive fratrukket 

på grund af mødet på i alt kr. 3.500,00-inik. 

 

Indtægter vedrørende behandlingstid ved tabt arbejdsfortjeneste  

 

A. Mødedeltagelse i Kommunalbestyrelsen og i de stående udvalg  

B. Mødedeltagelse ved sociale forhold som ansat i kommunen  

C. Deltagelse ved kurser, der er arrangeret af Kommunalbestyrelsen  

D. Deltagelse ved Seminar, der er arrangeret af Kommunalbestyrelsen  

 

Videreforløb 

Regnskabs proceduren i kommunen skal anvendes.  Ligeledes kan man anvende proceduren ifm. 

kommunalbestyrelses medlemmernes  tabt arbejdsfortjeneste ved tjenesterejser.  

 

Lovmæssige grundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om Borgerligt Ombud 

 

 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre, 

viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af 

lokaludvalg mv. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der vil ikke være direkte økonomisk konsekvenser for kommunen. Afsatte midler vil blive budgetteret 

lovpligtigt. 
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Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Økonomi 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekreatiatet indstiller til Økonomiudvalget  

At kommunen erstatter tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med tjenesterejser, se omtalte sager fra A-F 

vedrørende sagsområder.  

 

Beslutning 

Indstillingen godkendt.  

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Ingen.  

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen godkendt.  
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Sag nr. Emne Bilag nr. 005 

KOM 20-070 Tilskudsvedtægt 2021 Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Der sendes høring til alle foreninger vedrørende Støttevedtægten hvert år i august måned til alle stederne i 

Avannaata Kommunia. Her skal kommunalbestyrelsen tager stilling til, om ændringsforslagene skal indgå i 

vedtægten efter hørings perioden.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Der er kommet et ændringsforslag efter høringsperioden af Støttevedtægten fra Sportsforeninger og 

Foreninger i Avannaata Kommunia.  

Ændringsforslagene ser således ud: 

 

ændring af § 3 stk.  4, at man hvert år afleverer godkendte regnskaber til kommunens Sundhed og Fritid 

afdelingen inden den 15. maj.  og ændring af stk.  6 ændring af 6.a om at man betaler efter taksblad for 

KNAPK og SQAPK. 

 

ændringer af §7, at man giver støttebevillinger på 80% af rejseudgifter til og fra Qaanaaq med bagrund af, at 

afstanden er for lang. Og stk. 5: Et selvejende institut i Uummannaq, hvor unge under 18 år dyrker sport, skal 

man betale for udgifter ifm. leje af  inden- og udendørs udstyr med dækning af udgifterne med 100%. stk. 5a: 

At man dækker udgifterne af leje af lokaler i hallen ifm. aktiviteter med 90%. Samt at der skal afholdes en 

festlighedsceremoni ifm. uddeling af fortjeneste medalje for årets sportsmand i slutningen af året eller i 

begyndelsen af året.  

At der etableres en komite til udvælgelsen af årets sportsmand. Komiteen skal have fem medlemmer, hvor 

disse bliver indstillet af sportsforeningen.  Komiteens medlemmer der bliver indstillet fra sportsforeningen, 

skal så vidt så muligt være velkvalificeret efter de gældende regler.  Komiteens medlemmer skal være: 

- Lederen af hallen 

- Et medlem fra Lokaludvalget  

- Et medlem af Lokaludvalget  

- Valgt som årets sportsmand i indeværende år   

- Valgt som årets sportsmand i indeværende år  

 

§ 8 Tillæg til Kulturelle arrangementer :Stk. 1 ændring; at der gives særskilt tilskud på 80%, til rejsen til og 

fra Qaanaaq på grund af den lange afstand.  Det gælder også for udstilling af musik og videoer   

Stk. Sidste ansøgnings dag om udstilling af musik og videoer er den 15. maj.  Hvor man giver tilskud på 

maks. kr. 20.000,-  Det er ikke tilladt at anvende tilskuddet til dækning af manglende udstyr til 

indspilningerne.  Komiteen skal tage stilling til om ansøgningen skal efterkommes, hvor komiteens 

medlemmer skal udgør  

 

- Repræsentant fra Sundhed og Fritid fra Avannaata Kommunia 

- Repræsentant fra Kulturelle foreninger  

 

samt stk.  3 “Fortjenstmedalje for udøvelse af Kulturelle anliggender" (Opmuntringspris for Kulturelt 

initiativtager) Samt (Opmuntringspris til unge for Kulturelt initiativtager) der skal gives 3 fortjenstmedaljer 

på Nationaldagen den 21. juni, hvor det højeste beløb er på kr. 1.000,- for hver modtagere.  I alle bygder og 

byer.  Komiteens medlemmer skal være repræsentanter fra alle byer og bygder fra kommunens Sundhed og 

Fritid ved uddeling af "Årets Kulturpris" og opmuntringspris. Komiteen skal have valgt inden udgangen af  

maj måned. 

 

Nogle af ændringerne er ganske korte, hvor nogle er helt nye. 
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Videreforløb 

Efter behandling af emnet vil den blive videresendt til økonomiudvalget.   Kommunalbestyrelsen vil tage 

endelige beslutning til deres møde.  

 

Tilpasninger af tilskud for COVID-19  

Grundet COVID-19 skal kommunens tilskudsvedtægt tilpasses Selvstyrets bekendtgørelse.  For eksempel 

kan man ikke yde tilskud til GM på grund af bekendtgørelsen, men i bekendtgørelsen nævntes, at rejser og 

sammenkomster kan foretages indenfor kommunen, således skal tilskud tilpasses dette.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Således skal administrationen være opmærksom på det budgetterede midlers rammer og tilpasninger.  

 

Lovmæssige grundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed 

 Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion 

 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27.september 1988 om lokaler og udendørsanlæg til børne- og 

ungdomsorganisationer 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Demokrati 

Udvalget for Økonomi 

Kommunalbestyrelse 

 

Demokratiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Demokrati at 

Tilslutte sig ændringsforslagene i Tilskudvedtægten. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes  

Den tilpassede tilskud på 80 % til sportsforeninger i Qaanaaq skal tydeliggøres for hvilke sportsgrene man er 

medlem af landsorganisation, for at kunne ydes tilskud. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Demokrati indstiller til Økonomiudvalget : 

 At støtte Demokratiudvalgets beslutning.  

 

Beslutning 

Indstillingen godkendt.  

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvlaget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning 
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Bilag: 

 

Bilag 005-01 Tilskudsvedtægt 2020  

Bilag 005-02 Tilskudsvedtægt 2020  

Bilag 005-03 N-48’s ændringsforslag til Tilskudsvedtægt 2020 

Bilag 005-04 Musikforeningens ændringsforslag til Tilskudsvedtægt 2020   

   

Bilag 005-05 Ændringsforslag fra Qaanaaq . 

Bilag 005-06 Ændringsforslag  til Tilskudsvedtægt 2020 af 17.09.2020 

Bilag 005-07 Tilpasning af Tilskudsvedtægten til COVID-19 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen godkendt.  

Siumut`s udtalelse: 

20-070 – Tilskudsvedtægt 2021. 
For første skal vi gøre opmærksom på, at det bliver sagt at høringen ikke er nået til alle 

relevante instanser, under høringsperioden. 

Til § 7 stk. 7 og § 8 stk. 5 har bemærkninger som lyder således. Det er et problem at skaffe 

trænere til unge op til 17-år flere steder. Derfor er det nødvendigt, at se på godtgørelsertil 

trænere, forat undgå mangel. Som for eksempel i periodeder hvor der dyrkes en hel del 

sport, hvor trænere honoreres, eksempelvis ca midten af sports perioden.  

Det er vigtigt, at fastholde viljestærke og stabile trænere og fastholde interessen 

forfritidsaktiviteter.  

Med disse bemærkninger godkendervi fra Siumut indstillingen. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 006 

KOM 20-071 Ansøgning om leje af kommunalbygning, 

Bygning B-29 Upernavik 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Bygning B-29 i Upernavik er kommunalbolig, og har et tilstødende bygning. Der er to der har henvendt sig 

vedrørende leje af Bygning B-29.  Den første er ASIMI Upernavik´ ansøgning og den anden er indstilling fra 

Lokal Udvalget som Økonomiudvalget skal tage stilling til.     

 

Sagsfremstilling: 

 

Bygning B-29 er blevet rejst i 1929, før i tiden er den blevet til lager og som kaffe-skur ved KGH, senere er 

den blevet overdraget til Upernavik Kommune. Den er blevet lejet ud til selvstændige som restaurant og 

værtshus.  Lige siden lejerne stoppede har den ikke været lejet ud.    

På nuværende tidspunkt lejer Great Greenland mundingen af den ene side af bygningen. Bygningen kan 

betragtes som et tilstødende bygning.    

 

Den første der gerne vil leje bygningen: 

Kommunalejet bygning i Upernavik B-29, blev ansøgt om leje af ASIMI Upernavik. Der søges om leje af 

bygningen den 19. Oktober 2020 og har tidligere blevet søgt om leje i 2017-2018-2019  samt i 2020 af 

ASIMI Upernavik.   

 

Den anden der gerne vil leje bygningen: 

Lokaludvalget Upernavik, vil gerne leje bygningen til agnesætning for fiskere og indstiller til området bliver 

brugt til Arial tildeling for fiskere.   

 

Økonomiudvalget skal tage stilling til om ASIMI Upernavik´s ansøgning om leje af bygningen eller om 

indstillingen fra Lokaludvalget skal tilgodeses.   

 

Grundlag for leje af bygningen:  

Virksomheden ASIMI Upernavik´s grundlag for leje af bygningen, er at bygningen før i tiden er blevet brugt 

til restaurant, med henblik på at åbne en restaurant, med mulighed for værkshus åbning i weekenderne. 

 

Der blev nævnt i ansøgningen, at såfremt der er behov for renovering af bygningen, vil lejerne selv påtage 

sig udgifterne for opgaven, ude fra bygningens udseende.  

 

Lokaludvalget i Upernavik´s grundlag for deres indstilling, er at der ikke er egn sted for fiskere i Upernavik, 

den vil gøre vilkårene for fiskere lettere i Upernavik.  Foruden er indstillingen, at området ved bygningen 

kan tildeles til fiskere.  

 

Undersøgelse ved videreforløb: 

 

Under Økonomiudvalgets behandling af sagen, blev flertallet enige om at virksomheden ASIMI skal leje 

bygningen, men Anthon Frederiksen (PN) var imod beslutningen og indstillede at sagen bliver videresendt til 

Kommunalbestyrelsen til beslutning.   

Sagen er blevet undersøgt af en jurist, og resultatet var at lokaludvalget ikke har bemyndigelse til at blande 

sig i sådanne sager.  

Foreningen skal selv henvende sig til kommunen, såfremt den er interesseret i at benytte den til egn sted.  
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Økonomiske konsekvenser: 

 

ASIMI Upernavik har endnu ikke nævnt en pris for leje af bygningen. Forhandlingerne vil dog foreligge, 

såfremt Økonomiudvalget godkender ansøgningen.  

Lokaludvalget i Upernavik har ikke indstillet, hvordan udgifterne skal financiers. 

 

Lovmæssige grundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Inatsisartutlov nr. 23. af 28. november 2018 om godkendelse af kommunalt ejede virksomheders 

anskaffelse, sikkerhedsstillelse og leje af visse ejendomme og anlæg 

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalg 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalg  

At udvalget udpeger en udlejer fra ovennævnte muligheder  

 

Beslutning 

Flertallet af medlemmerne valgte lejeren bliver ASIMI.  

Udvalgsmedlem Anthon Frederiksen-mit (PN) indstiller, sagen bliver sendt til Kommunalbestyrelsen til 

beslutning, da han er imod beslutningen.  

 

Indstilling: 

 

Udvalget for Økonomi indstiller overfor kommunalbestyrelsen, at 

 

Økonomiudvalgets beslutning bliver godkendt  

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Ilanngussaq 006-01: Ansøgning ASIMI Upernavik  

Bilag 006-02: Forslag 1 Lokal Udvalget 11. juni 2018 

Bilag 006-03: Forslag 2 lokaludvalg 23. september 2020   

Bilag 006-04: B-29-p foto 

Bilag 006-05: Juristens vurdering  

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen ikke godkendt.  

Relevant udvalg undersøger, om bygningen kan benyttes som agn sted.  
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Mødet sluttede kl.: 

 

Underskriftsbilag: 

 

Palle Jerimiassen (S)  _____________________________________________  

Ane Lone Bagger (S)  _____________________________________________  

Sakio Fleischer, (S),  _____________________________________________  

Jørgen Kristensen (S)  _____________________________________________  

Jakob 

Petersen, (S)

  _____________________________________________  

Susanne K. Eliassen, (S)  _____________________________________________  

Ane Marie M. Andersen (S)  _____________________________________________  

Jens Kristian Therkelsen (S)  _____________________________________________  

Jens Danielsen, (S)  _____________________________________________  

Karl Markussen (A)  _____________________________________________  

Aqqaluk Heilmann (A)  _____________________________________________  

Aqqalu Jeremiassen, (A)  _____________________________________________  

Anthon Frederiksen (PN)  _____________________________________________  

Ole Danielsen, (PN)  _____________________________________________  

Bendt B. Kristiansen, (IA)  _____________________________________________  

Regine N. Bidstrup (IA)  _____________________________________________  

Lena Ravn 

Davidsen, (D)
  _____________________________________________  

 

 


