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Orientering: 

 

Informationer vedrørende ATVer - 

Ved Ilulissat: Saqqami, Er taget i brug. 

Uummannaq området: Personalet oplæres til at tage kørekort i ATV, men man venter på personen som skal 

udstede kørekortet  

Qaarsut: Er taget i brug  

Saattut: Er i Uummannaq for at tage køreprøve. 

Ikerasak: Pedelen sendes til Uummannaaq efter ferie for at fortsætte oplæring i kørsel af ATV  

Upernavik området: Kullorsuaq: Er taget i brug.  

Aappilattoq, Tasiusaq og Innaarsuit: Mangel på personale som kan køre med ATV. 

 

Informationer fra Bæredygtigheds afdelingen.  

For første gang er der ansøgere til fonden for bevarelse af bæredygtighed, som er fastsat til sen 1. juni 2021. 

Der er 17. ansøgere. Vurderings udvalget som skal vurdere ansøgningerne har besluttet at otte projekter 

støttes.: 

 

 Bevaringsværdig affaldsopsamling gennem kysten, genbrug af plastik, Nikolaj Sørensen, Upernavik 

støttes med kr. 285.000,- 

 At bane/anlægge vej gennem Koororsuaq fjeld, Spejderne i Ilulissat kr.13.556,- 

 Spejdernes udflugt il Bredjebugten, spejderne i Ilulissat kr. 38.051,- 

 Isolering af Containere, som skal bruges til salg af genbrugsmøbler, Kalaallit Rødekorsiat kr. 80.300,- 

 Cotainer til tøj, Kalaallit Rødekorsiat kr. 5.000,- 

 Udlevering af tøj til bygderne i Nord, Kalaallit Rødekors-iat, kr. 150.000,- 

 Naturens små bekyttere 20212021 - Kangia Kids & UNESCO´s beskyttere, Social Pædagogisk 

Seminarium kr. 10.500,- 

 

Tilsammen bliv midler for kr. 614.795,- udleveret den resterene beløb er på kr. 885.205. Man arbejder for, at 

modtage ansøgninger igen efteråret 2021.  

 

Konstituering af Økonomiudvalget  

Ved sidste møde bliv er spurt til om konstitueringen af økonomiudvalget er forgået efter forretningsordenen, 

da sagen er pågået i samarbejde med kommunens jurist er redegørelsen sendt videre til depardementet for 

indenrigsanliggender, da det er dem som skal rådgive hvis komunen er i tvivl.  Depardementet meddelte at 

sagen er påkørt efter regler i forretningsordenen.  

 

Bilag ORI-01 Svar fra depardementet og juristens redegørelse  

 

Indstilling af bestyrelsesmedlemmer  

Hallen i Uummannaq  

Efter et kommunalbestyrelse indsættes, skal man indstille to medlemmer til bestyrelse for hallen. Sekretariatet 

er begyndt på arbejdet og ved næste møde fremlægges der forslag til medlemmer af bestyrelsen, hvis de 

godkendes, begynder vedkommende at arbejde.   
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fortsættelse... Indstilling af bestyrelsesmedlemmer  

Thulefonden 

Arbejdet med fonden pågår, kommunalbestyrelsen har godkendt ændring af regler, efterfølgende har man 

sendt ændringsforslaget til tilsynet for Fonder under Civilstyrelsen.   

Når svaret fra Civilstyrelsen modtages vil sagen sendes videre til Naalakkersuisut til viderebehandling. Ved 

ændringsforslaget nævnes der at kommunalbestyrelsen skal godkende medlemmerne i bestyrelsen, inden man 

udpeger medlemmerne afventer man godkendelse af reglerne og sagen fremlægges til Kommunalbestyrelsen.   

Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil videre og andringen vil ske efter reglerne  

 

Bygdebestyrelser 

Der bliv valgt til bygdebestyrelse i Avannaata kommunia den 6. april 2021.  

Efter valget er man afventende med slutopgørelse, grundet at der er udfordringer med forsendelse af 

stemmesedlerne på grund af trafikken, på denne måde rammes godkendelse og indsættelse af de valgte 

bygdebetyrelsesmedlemmer.    

Nu er næsten alle undtagen Savissivik indsat og man regner med at de sidste indsætteler færdiggøres i næste 

uge.  

I bilaget kan man si hvem der er valgt til bygdebestyrelserne. 

Desværre er en af de valgte pludselig afgået ved døden, førstesuppleanten bliver så medlem af 

bygdebestyrelsen i Savissivik.  

 

Bilag ORI-02 Bygdebestyrelses medlemmer i Avannaata Kommunia 2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 001 

KOM 20-028 Møde med Naalakkersuisut  Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Ved den foregående møde besluttede økonomiudvalget at holde møde med Naalakkersuisut iden nærmeste 

fremtid for at opnå viderearbejde om enkelte vigtige emner under deres ansvarsomåde.  

I denne sag orienteres kommunalbestyrelsen om Økonomiudvalgets gensidig møde. 

 

Sagsfremtilling: 

 

Økonomiudvalget har haft møde med Naalakkersuisoq for Finanser, Asii Chemnitz Narup (IA) den 9. juni 

2021. På mødet drøftedes seks bestemte enmer med god resultat. 

Ved mødet ønskede udvalget en tæt samarbejde med Naalakkersuisut og ved mødet var det målet at afholde 

møder med forskellige Naalakkersusut i den nærmeste fremtid for at opnå at forskellige sager som henstår, 

behandles videre.   

 

Løsningsforslag – faglig vurdering  

Udvalget ønsker at afholde møder med forskellige Naalakkersuisut om disse emner.   

 

A) Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen 

(IA)  

Udvalget finder det vigtigt at afholde møde gesidig forståelse om udbedring af vejen til 

lufthavnen.  

Skal den nuværende vej gøres mere bredt og bruges som vej til lufthavnen i Fremtiden, eller skal man 

anlægge vej gennem sletten, (Narsarsuaq) de vil udvalget drøfte ved mødet.  

B) Kommune har ønsket at overtage boligerne i Sygehusvej, udvalget ønsker en uddybende redegørelse om 

hvad status er for arbejdet, udvalget ønsker også drøfte økonomien ved overdragelsen.    

 

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø 

A) Udvalget vil drøfte græsen til vandsøen, som har været en stor belastning for udviklingen i Ilulissat med 

Naalakkersuisoq, Kalistat Lund (IA), der er også problemer i Uummannaq.   

Kommunen eller udvalget vil vide hvem som har ansvaret hvis grænsen til vandsøen skal flyttes og hvem 

som skal dække udgifterne i forbindelse med arbejdet.   

B) Spørgsmål om renovation vil udvalget også drøfte. Kommunen har planer for fremtiden angående 

renovationen, men problemer med mijøet i nordgrønland er store, hvis der skal rettes noget op i denne 

forbindelse kan kommunen ikke rette op på det alene. Derfor ønsker udvalget at drøte emnet, således at 

man opnår gensidig forståelse.  

 

Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet 

A) Naalakkersuisoq, Eqaluk Høegh (IA) har påpegetkommunens arbejde med børn og unge som har 

problemer eller konsekvenser for børn og unge når deres forældre har problemer.    

Udvalget ønsker en drøftelse med Naalakkersuisoq om emnet, I Avannaata komunia og hele Grønland er 

der er store problemer med uddannede personale. Hvordan kommer kommenen videre med arbejdet i tæt 

samarbejde og gensidig forståelse med Naalakkersuisoq.   Hvis man skal overkomme problemerne finder 

udvalget det vigtigt der samarbejdes tæt med Naalakkersuisut og de foraskellige direktorater  

 

Videreforløb  

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen (IA) 

forventes at ankomme til Ilulissat 16. juni udvalget forventer at holde møde med hende.  

De resterende medlemmer af Naalakkersuisut som nævned kotaktes med det formål at holde møde.   
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Økonomiske konsekvenser: 

 

Møderne afholdes indenfor budgettet, og hvis møderne skal afholdes i Nuuk vil der være rejseudgifter.  

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

 

Indstilling: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at  

 

Udvalget pålægger sekretariatet at planlægge møderne ihenhold til fremlagte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

ingen 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr.  Emne Bilag nr. 002 

KOM 21-029 Kassekredit lån (kassekredit) Journal nr.  

 

Resume: 

 

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2021 på mødet i december 2020, givet 

sekretariatet bemyndigelse til at ved behov, at udarbejde et kassekredit lån i banken, så kommunen har likvide 

midler til at betale fremtidige udgifter. Indenrigsafdelingen har vurdering sagen, og meddelte, at det bedste 

ville være, at den nye kommunalbestyrelse, tiltræder den forrige kommunalbestyrelses beslutning. 

Den nye kommunalbestyrelse skal således tage stilling til den nærværende sag. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Sekretariatet har udarbejdet et budget over likvide midler, hvor det viser, at specielt hen over efteråret, at 

likvide midlerne vil være lave, primært ved skæring af måneden med betaling af a´conto personsskat og 

bloktilskud, det ville man have brug for mindst kr. 20 mio. Behovet vil man kunne mærke, specielt efter, at 

Kommunerne overtager hele førtidspensionsudbetalinger.   

Sekretariatet har holdt møde med Grønlandsbanken og BankNordik, hvor begge har lavet tilbud.  

Deres tilbud er således: 

Grønlandsbanken gav tilbud på 5 år med 0,5 % i rente pr. år (afhængig af trækstørrelse) og 0,5 % i provision 

pr. kvartal. 

BankNordik gav tilbud på 5 år med 0,95 % i rente, og derudover 0,20 % i provision (afhængig af 

trækstørrelse). 

 

Løsningsforslag – faglig vurdering 

Efter sekretariatets vurdering, ønskes at Økonomiudvalget vil foreslår overfor Kommunalbestyrelsen, at dette 

realiseres, således betalingspligten kan sikres. 

 

Det videre arbejde 

Kassekredit lånet kan sagtens blive en realitet, men der kan også findes besparelser i forhold til fremtidige 

udgifter, og her vil sekretariatet foreslå at der findes mindst kr. 20 mio. til besparelse, der samtidig ikke har til 

hensigt for, at ramme forpligtigelser og service. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Hvis budgettet i Kommunalbestyrelsens vedtagne budget for i år og i overslagsårene, ikke gøres mindre, kan 

der være risiko for at står i en svær økonomisk situation i de kommende år, samtidig kan man have svært ved 

at finde råderum i forhold til anslægsbudgettet. Derfor er det nødvendigt at gøre driftsudgifterne mindre, 

specielt når man tænker på bloktilskuddet til kommunerne bliver lavere i fremtiden. 

Der er lavet beregninger på udgifterne til renter og provision i kassekredit lån pr. år, som er ca. kr. 150.000,00 

- 300.000,00 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

regnskaber. 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretarietet indstiller overfor Økonomiudvalget, at 

Lånet realiseres. 

Grønlandsbanken vælges på baggrund af begge bankernes tilbud. 

Forvaltningerne udarbejder besparelsersforslag over årene. 

 

Beslutning: 

Indstillingerne blev godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 002-01: Tilbud fra Grønlandsbanken  

Bilag 002-02: Tilbud fra BankNordik 

 

Beslutning: 
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Sag nr.  Emne Bilag nr. 003 

KOM 21-030 Reduktion af antallet af børn i vuggestuen 

Mikisoq 

Journal nr.  

 

Resume: 

 

Udvalget for Udvikling har en sag vedrørende reducering af antallet af børn i Mikisoq da luftfugtigen er dårlig 

der og har et forslag om forbedring af luftfugtigheden.  

Her skal kommunalbestyrelsen drøfte om de kan tilslutte sig udvalgenes beslutning.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Vuggestuen Mikisoq i Ilulissat har eksisteret siden 1976, er pladseret i Mathias Storchsvej det hvide blokke.  

Antallet af børn er på 36 på alderen 0 til 2 år, disse børn er fordelt på 12 børn i små stuer, hvor der er 12 

ansatte tilsammen.  Co2-en i Mikisoq er høj” R & T Rengøring”   har målt luftfugtigheden, selvom 

udluftningen altid kører er Co2-en meget højt. Man modtager ikke længere studerende da antallet af voksne 

skal være såvidt muligt på mindstetal.  

 

Løsningsforslag –faglig vurdering 

For at luftfutigheden skal forbedres således at sundheden for personer bliver bedre, ikke mindst på grund af 

forbedring af arbejdsforhold, skal antallet af børn reduceres fra 36 til 30 børn. Ventelisten bliver lidt længere.  

 

Videreforløb 

Sagen behandles ud fra beslutning, hvis antallet af børn skal reduceres, skal de første seks børn som udmeldes 

ikke erstattes af nye.   

 

Konsekvenser: 

 

Midlertidig forbedring af miljøet i Mikisoq. 

 

Økonomiske konsekvenserarnermi kingunerisinnaasat: 

 

Indtægter fra forældrebetaling bliver reduceret.  

 

Lovgrundlag og andre grunde: 

 

 Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om dagtilbud for pædagogisk udvikling for førskolebørn. 

 

Sagsbehaling: 

 

Udvalget for udvikling  

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutningen i Udvalget for Udvikling: 

 

Sekrtariatet indstiller til Udvalget for udvikling: 

At antallet af børn reduceres fra 36 til 30 børn godkendes.  

 

Beslutning : 

Indstilling godkendt. 

  



Møde nr. 07/21 Kommunalbestyrelse Side  af8 af 27 
 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalvet at: 

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling. 

 

Beslutning: 

Indstillingen godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 003-01: Rapport fra tilsynet  

Bilag 003-02: Måling af luftfugtighed i Mikisoq   

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 004 

KOM 21-031 Reduktion af antallet af børn i Ajaajaqarfik i 

Qaanaaq 

Journal nr.  

 

Resume: 

 

Udvalget for udvikling indstiller at antallet af børn redeceres i Ajaajarfik i Qaanaaq.  

Her skal kommunalbestyrelsen tage stilling til om de kan tilslutte sig udvalgets beslutning om at reducere antal 

af børn med 10 i børnehaven.  

 

Fremstilling sagen: 

 

Daginstitutionen Ajaajaqarfik i Qaanaaq som er opdelt til børn på lige alder kan have 32 børn, i dag har man 

42 børn i institutionen. I juni 2016 har man godkendt at der skal være 10 flere i Ajaajaqarfik da ventelisten er 

lang. Ajaajaqarfik ønsker at lukke for tilbygning som bruges til ti børn, gældende fra 9. Juni 2021 10 børn som 

skal starte i skolen, starter i fritidsordningen i juni da de skal begynde i skolen. Den største grund er 

personalemangel køkkenmedhjælperen har det hårdt da vedkommende skal bespise 42 børn og stuen er ikke 

oprettet som aktivitetsstue, men har været brugt som sovesal og støjer meget.   Nu er ventelisten på børn i 

Qaanaaq på fire til børnehaven og 16 til vuggestue.  

 

 

Løsningforslag – faglig vurdering  

Ved vurderinger fra uddannelsesområdet finder vi det vigtigt at børnene passes sikkert. Og hvis vi skal nå 

formålet, er der behov for reducering af antallet af børn med ti, grundet personalemangel. To stillinger i 

Ajaajaqarfik er besat med vikarer, disse stillinger kan opsiges ifølge organisationen NPK´s overindkomster  

 

Videreforløb 

Hvis indstillingen godkendes vil uddannelsesafdelingen starte med arbejdet, og med hensyn til personalet 

samarbejdes der md HR-afdelingen.  På denne måde undgår vi kronisk personalemangel i Ajaajaqarfik, og 

personalet fpr viljen til at arbejde. 

 

Konsekvenser: 

 

Ajaajaqarfik vil på denne måde retningslinier for antallet af børn og personale.   

 

Økonomiske konsekvenser:  

 

Bevilling til 10 børn og to ansatte vil fra 09.06.2021 blive sparet.  

 

Lovgrundlag og andre grunde: 

 

 Inatsisartutlov nr. 16 af 3, december 2012om dagtilbud for pædagogisk udvikling for førskolebørn  

 

Arbejdet med sagen: 

 

Udvalget for Udvikling  

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutning i Udvalget for Udvikling:  

 

Sekretariatets indstilling til Udvalget for Udvikling: 

Med start den 9.6.2021 reduceres antallet af børn i Ajaajaqarfik, Qaanaaq til 32 børn.  

  



Møde nr. 07/21 Kommunalbestyrelse Side  af10 af 27 
 

Beslutning: 

Indstilling godkendt. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalvet at: 

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling. 

 

Beslutning: 

Indstillingen godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 004-01: Brev nr. 2016-028 

Bilag 004-02: Brev den 19.2.2021 

 

 

Beslutning: 

 

 

  



Møde nr. 07/21 Kommunalbestyrelse Side  af11 af 27 
 

Sag nr.  Emne Bilag nr. 005 

KOM 21-032 Ompladsering af økonomiske midler, 

renovering af rør i Avanersuup atuarfia. 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Der er problemer med vandtilførsel i Avanersuup Atuarfia på grund af forælding af rør. Derfor har udvlget for 

udvikling drøftet ompladsering af midler således at rørene kan repareres.  

Sagen kører stadig og her skal kommunalbestyrelsen tage stilling til om de vil tilslutte sig udvalgenes 

beslutning.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Rørerne i Avanersuup Atuarfia repareres. Rørernes tilstand har nødvendig gjort, at man af og til har måtte 

lukket for vandet, til gene for pligten til vandforsyning. Der mange rører inde i skolen der drypper, skolen 

tilses dagligt og i alle weekender gulvet bliver vasker når det vådt. Rørerne er meget rustne og 

gennemgribende reparation er derfor nødvendig. 

 

Løsningsforslag – faglig vurdering 

Med henblik på renovering af rør har man kontaktet en rørlægger i Qaanaaq om tilbud på pris, denne foreslår 

til skoleinspektøren i qaanaaq om at ansøge om midler til formålet på beløb 1.0 mio. kr. til teknisk afdeling. 

Iluarsaassinissaq siunertaralungu Qaanaami ruujorilerisoq akinik piniarfigineqarpoq, atuarfiullu ittuanut man 

er nødt til at starte med arbejdet straks, således at materialer kan bestilles inden den sidste skiv.   

 

Videreforløb  

Hvis ansøgningen godkendes overføres pengene og teknisk forvaltning begynder at arbejde med det.  

 

Konsekvenser: 

 

På denne måde sikres vandtilførsel til Avanersuup atuarfia, og det har man brug for til daglig.   

 

Økonomiske konsekvenser:  

 

Fra uddannelsesafdelingen foreslår vi at man omposter midler fra køb af inventar, Ilulissat elevhjem, da man 

ikke regner med at bruge alle midlerne i år. Midlernes beløb er budgetteret til 1. mio. kr.  

 

Lovgrundlag og ramme sættende dokumenter. 

 

 Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen 

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

regnskaber 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Udvikling 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Beslutning i Udvalget for Udvikling: 

 

Sekretariatets indstiller til Udvalget for Udvikling at: 

Forvaltningen for Læring omplacerer midler til teknisk forvaltning til brug for udbedring af rør i Avanersuup 

atuarfia. 

 

Besluting: 

Indstilling godkendt. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling.  

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:  

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 005-01: Omplaceringsansøgningsskema 

 

 

Besluting: 

 

 

  



Møde nr. 07/21 Kommunalbestyrelse Side  af13 af 27 
 

Sag nr. Emne Bilag. nr. 006 

KOM 21-033 CLIO, vejledning i Digital undervisning Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Undervisning i dag er stærk forandring, og mulighederne er mange. CLIO.DK er sælger og vejleder af digital 

undervisning. CLIO.DK har udarbejdet tilbud til Avannaata Kommunia, der giver alle lærere mulighed for at 

blive brugere. Udvalget for Udvikling har drøftet mulighederne og har taget stilling til emnet. 

I denne sag skal kommunalbestyrelsen til stilling til om vil tilslutte sig udvalgenes beslutning. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Brugen af iPad i folkeskolen bliver mere og mere udbredt. De fleste elever og lærere i Avannaata Kommuniani 

har fået iPad. Idag klargøres iPad til elever og lærere i Qaanaaq og dets bydger samt iPad til elever og lærere i 

Upernaviks i bygder. iPad giver ubegrænsede muligheder, derfor moderneseres undervisningsmetoderne. En af 

de nye metoder er CLIO.DK, der sælger digital undervisningsmaterialer og metoder. Her i landet er brugen 

idag så udbredt, at der til grønlandske lærere er oprette en hjemmeside. Vi har endnu i Avannaata Kommunia 

tage dette i brug, derfor har Forvaltningen for Læring afholdt møde med CLIO.DK og fået dem til at afgive 

tilbud på priser. 

Såfremt vi bliver brugere af CLIO.DK får vi endvidere adgang til ubegrænset support fra CLIO medarbejdere. 

 

Løsningsforslag – Faglig vurdering 

For at forbedre undervisningen har vi i Forvaltningen for Læring i 2020 ansat en læringskonsulent. Den 

ansattes opgave var kvaltetssikre brugen af iPad og rådgivning i forbindelse med kontinuerlig vurdering. Det 

er hensigtmæssig, at læringskonsulenten bliver forbindelseled til CLIO.DK, for derigennem at gøre arbejdet 

sikkert. Når undervisningen genoptages til efteråret vil behovet til udgifter være ca. kr. 217.000, når der regnes 

med 1.400 elever og vi indgår en femårig aftale om anvendelse. Midler til dette år kan hentes fra kontoen til 

fornyelse af inventar til bygdeskolerne. 

I de kommende år vil disse blive medregnet i budgettet. 

 

Videreforløb 

Såfremt lærerne i Avannaata Kommunia tager CLIO.DK i anvendelse vil Forvaltningen for Læring sørge for 

at indgåelse en aftale, og for at opnå bedst mulig benyttelse indgå tæt samarbejde med CLIO.DK. 

 

Konsekvenser: 

 

Alle lærere i Avannaata Kommunia får tilført endnu flere gode undervisningsmaterialer, og brug af iPad bliver 

endnu bedre. CLIO.DK vil gerne bane vejen for undervisning over stor afstande da de har erfaring indenfor 

området. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Såfremt vi starter i år er der brug for kr. 217.000, i de efterfølgende år vil den årlige betaling udgøre kr. 

434.000 i minimum fem år. Finansieringen sker ved omplacering af bevilgede midler og vil ikke påvirke 

kassbeholdningen.  
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Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen. 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Udvikling 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutning i Udvalget for Udvikling: 

 

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Udvvikling at: 

Vi i Avannaata Kommuniani bliver bruger af CLIO.DK 

 

Belsutning: 

Indstillingern godkendt, med virkning fra 1. august 2021 tages CLIO.DK i anvendelse. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling.  

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiduvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 006-01: Tilbud 

Bilag 006-02: Præsentation 

Bilag 006-03: Clio bog  

Bilag 006-04: Tilbud fra 1. august – 31. december 2021 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 007 

KOM 21-034 Planlægning af seminarer Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Udvalget for Erhverv giver indenfor sit ansvarsområde mulighed for at, afholde udviklingskursus ved 

benytelse af mulighederne inden for rammerne af tilskud fra Selvstyret. I denne sag skal kommunalbestyrelsen 

tage stilling til om man vil tilslutte sig udvalgenes indstilling. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Forvaltningen har planer om at afholde iværksætter kursus ved brug af bevilgede midler til bygder og 

yderdistrikter. Udvalget har godkendt Upernavik, Uummannaq og Ilulissat som steder hvor kursus afholdes. 

Afholdelse af kursus pladseret som følger: 

 

Seminar 1  

September Upernavik 

Emne: inkubations uge / weekend (JJ + Innovation GL)  

Varighed: 4 dage 

Udgifter: 350.000 

 

Seminar 2 

September Ilulissat 

Emne:  inkubations uge / weekend (Innovation GL - ?) 

Varighed: 1½ dag 

Udgifter: 80.000 

 

Seminar 3  

Oktober Uummannaq 

Iværksætteri og Økonomistyring (Innovation GL)  

Emne:  inkubations uge / weekend (JJ + Innovation GL)  

Varighed: 2.5 dage 

Udgifter: 350.000 

 

Seminar 4 

Oktober/November Ilulissat 

Emne:  Vigtige administrative emner 

Varighed: 4 dage 

Udgifter: 270.000  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Avannaata Kommunia, Da udgifterne vil blive refunderet genneme 

bloktilskud. 

 

Lovgrundlag: 

 

 Finansloven 2021 
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Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Erhverv 

Økonomiudvalg 

Kommunalbestyrelsen 

 
Beslutningen i Udvalget for Erhverv: 

 

Forvaltningen for Erhverv indstiller til Udvalget for Erhverv at:  

Tage planerne til efterretning. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

Udvalget agter, at deltage under seminaret i Upernavik, derudover underettes Udvalget for Demokrati og 

Udvikling for Bygder om seminarerne som de kan deltage i såfremt de er interesserede. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Erhverv indstiller til Økonomiudvalget at: 

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Erhverv. 

 
Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Ingen.  

 

 

Beslutning: 
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Sags nr. Emne Bilag. nr. 008 

KOM 21-035 Tillægsbevilling til anlæggelse af vejen mod 

dumpen i Aappilattoq 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Avannaata Kommunias kommunalbestyrelse har fastlagt et budget på kr. 2,5 mio. til flytning af dump i 

Aappilattoq. Opgaven har været projekteret og efterfølgende i licitation, og det viser sig, at prisen på opgaven 

vil ligge højere end det bevilligede beløb. For at forsætte projektet har Teknisk Udvalg besluttet, at afsættes 

midler i anlægsbudgettet til næste år. 

I denne sag skal kommunalbestyrelsen drøfte om man vil tilslutte sig udvalgenes beslutning. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Avannaata Kommunias tidligere kommunalbestyrelse har besluttet, at dumpen i Aappilattoq skal flyttes fra sin 

nuværende placering ved heliporten og til en ny placering nord for bygden. Dette kræver anlæggelse af en ny 

vej, og udsprængning til det nye dumpområde. Til projektet blev der i budget 2021 fastlagt kr. 2.5 mio., men 

det har vist sig, at vejstrækningen til den nye dump alene, vil koste kr. 3,9 mio. inklusiv rådgivningsarbejde. 

Derudover er selve anlæggelsen af det nye dumpområde estimeret til at ville koste omkring kr. 4 mio. 

yderligere. Da dette beløb ligger udover det bevilligede, og da det samlede projekt, derfor vil påvirke 

anlægsbudgettet for 2021, skal udvalg samt kommunalbestyrelse, vurdere om de ønsker, at projektet 

gennemføres som planlagt. 

 

Løsningsforslag – Faglig vurdering 

Projektet med flytningen af dumpen i Aappilattoq er igangsat for at løse de affaldsudfordringer, der længe har 

vært i bygden. Udover at der løbende opstår problemer med heliporten som nabo, er det også et problem, at 

området er småt og ligger meget tæt på boliger. For at kunne opnå en moderne affaldshåndtering, er det derfor 

nødvendigt, med et egnet område med mere moderne faciliteter. 

At udføre projektet vil koste mere end det budgetterede, men ved at forlænge projektet ind i 2021 og muligvis 

2022, vil udgifterne kunne fordeles, således at der ikke bliver brug for en tillægsbevilling i år. 

 

Videreforløb 

Hvis udvalget vælger at godkende indstillingen, vil indstillingen gå videre til økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen. Med en godkendelse her, vil projektet indgå i budget 2021, og projektet vil dermed 

fortsætte. Afvises en tillægsbevilling, vil projektet ikke kunne gennemføres i sin nuværende helhed. 

 

Konsekvenser 

Ved en godkendelse vil affaldshåndteringen i Aappilattoq kunne forbedres betydeligt. Flere af de nuværende 

udfordringer på området vil kunne løses, og bygden vil være bedre forberedt på en mere moderne 

affaldshåndtering. Ved en afvisning af en ny bevilling til projektet, vil der skulle tænkes i alternative 

løsninger, som endnu ikke er en model for. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

En godkendelse vil have betydning for kommunens anlægsbudget i 2022 og muligvis også i 2023, da projektet 

fortsætter ind i disse budgetår. Det er estimeret, at der her skal afsættes kr. 5,4 mio. for at afslutte projektet. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter  

 

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

 Kommunalbestyrelsesmøde nr. 13, den 17. november 2020. 
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Sagsbehandling: 

 

Teknisk udvalg 

Økonomiudvalget. 

Kommunalbestyrelsen 

 

Teknisk udvalgs beslutning: 

 

Forvaltningen indstiller til udvalget: 

at Udvalget godkender, at projektet fortsætter ind i 2022, og der afsættes midler i anlægsbudgettet til 

formålet. 

at Udvalget godkender at punktet videresendes til behandling i Økonomiudvalget. 

 

Beslutning: 

Godkendt.  

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Teknisk udvalg indstiller til Økonomiudvalget:  

at tilslutte sig Teknisk udvalgs beslutning. 

 

 

Indstilling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 008-01:   Projekt for ny dumpområde i Aappilattoq 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 009 

KOM 21-036 Renovering og udbygning af det eksisterende 

rådhus 

Journal nr. 18.01.02 

 
Resumé: 

 

Prisen på et nybygget rådhus, som tidligere politisk besluttet, ligger sandsynligvis ikke inden for Avannaa 

Development A/S mulige låneramme. Avannaa Development A/S vurderer til gengæld at, en tilbygning og 

ombygning af det eksisterende rådhus, vil kunne gøres på en god og fornuftig måde inden for den mulige 

låneramme, Teknisk udvalget indstiller at arbejder forsætter med dette formål. I denne skal 

kommunalbestyrelsen drøfte om man vil tilslutte sig udvalgenes beslutning. 

 

Sagsfremstilling: 

 

De oprindelige ambitioner om et rådhus kombineret med tjenesteboliger og et butikscenter er estimeret til at 

koste ca. kr. 200-250 mio., hvilket overstiger, hvad der er muligt for Avannaa Development A/S at låne. Et 

multifunktionelt nybygget rådhus er derfor ikke økonomisk realiserbart inden for de økonomiske rammer. Da 

det tidligere politisk er besluttet, at der skal bygges et nyt rådhus, skal udvalget beslutte om der i stedet skal 

arbejdes med en om- og udbygning af det eksisterende rådhus, ud fra de behov og ønsker som kommunen har. 

 

Løsningsforslag – Faglig vurdering 

En om- og udbygning af det eksisterende rådhus vurderes at kunne realiseres for ca. 84,5 mio. kr. Hertil skal 

lægges behovet for personaleboliger. En totalrenovering af boligerne på E. Sivertsenip Aqq. 5-41. til 

tjenesteboliger vurderes, at kunne realiseres for kr. 27-34 mio. Tjenesteboligerne vil få en attraktiv 

beliggenhed midt i byen, samtidig med, at de vil understøtte Ilulissats centrumsdannelse. 

 

Den samlede økonomiske ramme for et om- og udbygget rådhus kombineret med totalrenoverede 

tjenesteboliger, vil dermed være på i alt kr. 112-119 mio., hvilket ligger inden for Avannaa Development A/S 

lånemuligheder. Avannaa Development A/S vurderer derfor, at det mest fornuftige vil være, at der arbejdes 

videre med en om- og udbygning af det eksisterende rådhus; kombineret med at boligerne på E. Sivertsenip 

Aqq. 5-41 totalrenoveres til tjenesteboliger. Principperne for dette fremgår af bilagsmaterialet. Givet 

Avannaata Kommunias økonomiske forudsætninger, er det også en økonomisk attraktiv løsning. For at kunne 

honorere sine forpligtelser på det optagne lån bliver Avannaa Development A/S nødt til at fastsætte størrelsen 

på kommunens årlige leje ud fra projektets økonomiske omfang. Jo dyrere et projekt der bygges, des højere en 

husleje skal Avannaata Kommunia betale, hvilket yderligere taler for et mindre omkostningstungt projekt. 

 

Videreforløb 

Såfremt Udvalget vælger at der skal arbejdes videre med, en om og udbygning af det eksisterende rådhus, 

kombineret med at boligerne på E. Sivertsenip Aqq. 5-41 totalrenoveres til tjenesteboliger, vil dette sendes til 

videre behandling i Økonomiudvalget. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

I den foreslåede model vil det eksisterende rådhusejendom overdrages til Avannaa Development A/S med 

henblik på, at selskabet kan optage yderligere lån med sikkerhed i selskabets ejendomsportefølje til delvis 

finansiering af rådhusprojektet. Det er estimeret, at kommunen selv vil skulle afsætte omkring kr. 10 mio. på 

anlægskontoen for at igangsætte byggeriet af et nyt rådhus. Dette vil dog være gældende uanset modellen for 

et nybygget rådhus. Ved tilbygning og udvidelse af det eksisterende rådhus, vil de samlede anlægsudgifter dog 

være væsentligt mindre end byggeri og byggemodning på en tom grund og dermed mere realiserbart. 
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Lovgrundlag og rammesættende dokumenter  

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Teknisk Udvalg 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Teknisk udvalgs beslutning: 

 

Forvaltningen indstiller til udvalget: 

at Udvalget for Teknik og Økonomiudvalget anbefaler, og at Avannaata Kommunia godkender, at det 

foreslåede rådhusprojekt kan gennemføres som en renovering af og tilbygning til det eksisterende rådhus. Den 

eksisterende rådhusejendom overdrages i den forbindelse til Avannaa Development A/S med henblik på at 

selskabet kan optage yderligere lån med sikkerhed i selskabets ejendomsportefølje til delvis finansiering af 

rådhusprojektet. 

at Udvalget for Teknik og Økonomiudvalget anbefaler, og at Avannaata Kommunia godkender, at de ønskede 

tjenesteboliger i forbindelse med rådhusprojektet kan realiseres ved en renovering af de 24 boliger beliggende 

E. Sivertsenip Aqq. 5-41 (”Sygehusboligerne”). Boligerne videreoverdrages til Avannaa Development A/S 

efter de er overdraget til Avannaata Kommunia fra Naalakkersuisut, jf. orienteringen til Kommunalbestyrelsen 

af 4. december 2020. 

at Avannaata Kommunia bemyndiger Avannaa Development A/S til på vegne af kommunen at varetage 

ansøgning til Naalakkersuisut om forhåndsgodkendelse af en flerårig lejeaftale mellem selskabet og 

kommunen vedrørende det renoverede og tilbyggede rådhus samt tjenesteboliger. 

 

Beslutning: 

Emnet godkendt. Det ønsket, at udgifter til nedrivning og genopførelse medrenges samlet i budgettet. Der skal 

tages hensyn til handicappede under renoveringen af eksisterende rådhus. 

Renovering af kommunekontorerne i andre byer og bygder skal ikke stoppes på grund af bygning af nyt 

rådhus. 

 

Indstilling: 
 

Teknisk udvalg indstiller til Økonomiudvalget:  

 

at tilslutte sig Teknisk udvalgs beslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 009-01: Notat om renovering og udbygning af det eksisterende rådhus mm. 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 010 

KOM 20-037 Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 

 

Journal nr.  

 

Resume: 

 

Færdiggørelsen af regnskab for 2020 kunne ikke rettidigt færdigbehandles, på grund af implementering af det 

nye økonomisystem. Det bliver det foreløbige driftsresultat, der forelægges kommunalbestyrelsen med 

indstilling om, at dette tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Det færdige resultat af regnskabet, kan ved indførelsen af det nye økonomisystem, ikke ske rettidigt. Det er 

dog normalt procedure ved sådanne ændringer med stort implementeringsprojekt. Den grønlandske offentlige 

sektor har til hensigt, at procedurer gøres ensartede, derfor vil man fremover at arbejde sammen med revisorer 

i forbindelse med udarbejdelse af årsrapport i Avannaata Kommunia. Og det endelige regnskabsresultat for 

2020, forventes, enten september eller oktober. 

Selvstyret er ligeledes bekendt med, at indførsler af nye systemer i kommunerne tager tid, og Avannaata 

Kommunia har efter aftale med Revisionen meddelt Departementet om, at det endelige regnskabsresultater er 

forsinket og at man forventer at den endelige færdigbehandles i år. 

 

Budgettet for 2020 vedtaget af Kommunalbestyrelsen er at Druftudgifter incl. anlægsudgifter udgør tilsammen 

kr. 964,0 mio., og indtægterne udgør kr. 945,2 mio. Udgifterne i frohold til indtægter, vil udgør underskud på 

kr. 18,8 mio., hvor status udgør kr. 15,2 mio., som således udgør i alt med et underskud på kr. 33,9 mio. 

dermed udgør en reduktion i likvide midler fra primo kr. 71,3 mio. til kr. 46,8 mio. ved udgangen af 2020. 

 

Foreløbigt regnskabsresultat 2020. 

Driftsområde R2018 R2019 B2020 
Foreløbige 

resultat for 2020 
Rest I % 

Driftsudgifter 770.066  798.258 848.164 863.429 15.265 101,8 

Anlægsudgifter 81.638  100.587 115.858  117.561 1.703 101,5 

Foreløbige regnskabgsresultater på drifts- og 

anlægsområdet 
851.704  898.845 964.022 980.990 

16.968 101,7 

Indtægter -876.670  -912.250 -945.222 -961.100 -15.878 101,7 

Resulat før status -24.966  -13.405 18.800 19.890  1.090 105,8 

Statusområdet -33.355  734 15.182 4.462  

Kassebeholdning primo på kr. 

71,2 mio. og kr. 46,9 ultimo, 

dermed en reduktion med kr. 

24,4 mio..  

Resultat efter status -58.321  -12.671 33.982 24.352 

Likvide midler primo 246  58.567 71.237 71.237 

Likvide midler ultimo  58.567  71.237 37.255 46.885 

 

Det foreløbige driftsresultat sammen med anlægsudgifter viser, at der er merforbrug, og det samlede 

merforbrug er kr. 16,9 mio., og der er primært for områder indenfor Familier og Teknik. Derimod er der 

tilsvarende meget mindreforbrug indenfor Erhverv og Udvikling. Underskuddet er på kr. 24,4 mio. efter 

statusudgifter, dvs. Foreløbige er der under drift, et merforbrug på kr. 1.1 mio. end det godkendte budget. 

 

Avannaata Kommunia har haft højere skatteindtægter end budgetteret. Det drejer sig primært om personskatter 

for år 2020, og selskabsskatter for år 2020 samt udbytteskat for år 2014 til 2018, og der er i alt tale om kr. 15,9 

mio. 
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Den endelige resultat forelægges til September eller Oktober. 

 

Der var kr. 71,2 mio. likvide midler primo 2020 og kr. 46,9 mio. ultimo 2020, dvs. et fald på kr. 24,4 mio. 

 

Restancer til kommunen ligger indtil videre på kr. 126,8 mio. ultimo år. Den endelige forelægges, når 

afskrivninger er forelagt i samarbjede med Inddrivelse.  

Der er pt. inddrivelsesindsats på landsplan, og kommunen er selv i gang med handleplaner i takt med, 

implementeringsfacen er kommet på plads. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Kommunen står i en svær økonomisk situation, og de ansvarsområder, som kommunen kommer til at overtage. 

Derfor er det vigtigt med i fremtiden, behov for at styrke økonomien allerede nu, for vi kan se, at selvom 

indtægterne stiger, stiger udgifterne større end indtægterne, og skaber dermed ubalance. Gør man ikke noget 

ved det i dag, kan situationen forværres i den grad i løbet af de næste år. 

 

De stående udvalg er nødt til at komme med nogle besparelsesforslag, der ikke rammer service for borgerne, 

så økonomien kan stabiliseres igen. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

regnskaber. 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelse 

 

Indstilling: 

 

Sekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget: 

 

- At det foreløbige driftsresultat tages til efterretning, og 

- At de stående udvalg pålægges, at komme med omprioriteringforslag til seminaret i august. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 010-01: Balance 

Bilag 010-02: Brev om aftale med Revisionen  

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne  Bilag nr. 011 

KOM 21-038 Overdragelse af lejligheder til Avannaa 

Development 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Under den forige møde blev det besluttet, at overdrage kommunens lejligheder til Avannaa Development, 

arbejdet fortsatte og overdragelse af lejlighederne blev genoptaget. I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage 

stilling til overdragelse af nedenfor anførte lejligheder.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Avannaa Development A/S overtog med virkning fra 1. marts 2021 kommunens lejligheder i Ilulissat, som 

omfatter afdlingerne 12-325 og 12-3429. Driften af ejede huse varetages fortsat af INI A/S. 

Afdelingerne i Ilulissat er lagt sammen og i den har INI A/S gjort opmærksom på, at en lille og svag afdeling i 

en bygd der var underlagt afdeling 12-342 nu er fraflyttet. 

 

Forslag fra INI A/S: 

  

 Avannaata Kommunia fremadrettet selv varetager driften af disse lejligheder eller 

 Avannaata Kommunia overdrager disse lejligheder til Avannaa Development A/S  

 

Avannaa Development A/S oplyser, at virksomheden kan overtage disse lejligheder uden omkostninger.  

Redegørelse vedrørende omkostningfri overdragelse udarbejde med hjælp fra revisionsselskabet BDO. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Slipper af med udgifter til stempelafgifter. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalg 

Kommunalbestyrelse 

 

Indstilling: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget:  

 

at Avannaata Kommunia med virkning fra september 2021 overdrager lejlighederne til Avannaa Development 

A/S  

 

at Avannaata Kommuniata i august 2021 overfører samme antal stempelafgift til Avannaa Development A/S.  
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Bilag: 

 

Bilag 011-01: Register over ejendomme 

 

 

Beslutning: 
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Sags nr. Emne Bilag. nr. 012 

KOM 21-039 Lokaludvalg Journal nr. 01.02.07 

 

Resumé: 

 

Det er lovmæssigt fastsat, at Kommunalbestsyrelsen nedsætter et lokaludvalg i hver by i den pågældende 

kommune. På dette baggrund fremsætter sekretariatet indstilling til nedsættelse af lokaludvalg i Avannaata 

Kommunia. I denne sag oreinteres kommunalbestyrelsen om hvornår lokaludvalgene nedsættes.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestsyrelsens pligt til, at nedsætte lokaludvalg i hver by i kommuunen er fastsat i Inatsisartutlov om 

den kommunale styrelse. Avannaata Kommunia har i sin Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen fastsat, at 

Udvalget for Demokrati og Udvikling for Bygder varetaget indstilling til Økonomiudvalget om Lokal 

anliggender og forhold. 

I før omtalte lov er det fastsat, at kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg til lokaludvalgene og 

bestemmer hvem og i hvilke omfang der kan opstille kandidater til valg. 

Kommunalbvestyrelsen med funktion i valgperioden  2017-2021 nedsatte i kommunens byer Ilulissat, 

Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq lokaludvalg med fem medlemmer. Fire medlemmer blev valgt af 

borgerne i nævnte byer og et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen. 

 

Valg til medlemmer af lokaludvalg i før nævnte byer er sket ved afholdelse af offentlige møder. 

 

Løsningsforslag – Faglig vurdering 

Sekretariatet forslår, at der i byerne Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq afholdes borgermøder hvor  

borgerne vælger fire medlemmer af lokaludvalg. 

 

Såfremt der i en af de nævnte byer ikke lykkes med, at nedsætte lokaludvalg ved borgermøder, forelsår 

sekretariatet, at foreninger og interesseorganisationer  som alternativ kontaktes med henblik på, at de udpeger 

medlemmer af lokaludvalg. 

 

Videreforløb 

Såfremt forslag til valg af medlemmer lokaludvalg godkendes som forlagt, vil valg blive afholdt inden 

udgangen af august måned i samarbejde med borgforvaltningsledere i de enkelte byer. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der finansiering af lokaludvalg og vederlag til medlemmer af lokaludvalg er medtaget i budgettet for 2021, vil 

der ikke være økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Griundlag og rammesættende dokumenter  

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Demokrati og Udvikling for bygder. 

Økonomiudvalget. 

Kommunalbestyrelse. 
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Indstilling: 

 

Sekretariatet indstiller: 

 

At udvalget godkender indstillingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Ingen: 

 

 

Beslutning: 
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Mødet sluttede kl.:  

 
Underskriftsbilag: 

Aqqalu Clasen Jerimiassen (A) 
 

Knud Kleemann (A) 
 

Minik Høegh-Dam / (AT)  
 

Palle Jerimiassen (S) 
 

Lena Ravn Davidsen, (D) 
 

Bendt B. Kristiansen (IA) 
 

Jens Ole Nathanielsen (IA) 
 

Niels Davidsen (IA) 
 

Anthon Frederiksen (N) 
 

Jens Napâtok`(N) 
 

Ane Qujaukitsoq (S) 
 

Elisabeth Nielsen (S) 
 

Jens Kristian Therkelsen (S) 
 

Jakob Petersen (S) 
 

Jørgen Kruse (S) 
 

Magrethe Christensen (S) 
 

Sakio Fleischer, (S), 
 

 

 


