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Beslutning: 

 

Dagsorden blev godkendt. 
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Orienteringssager: 

 

Svar på forslaget 

Under kommunalbestyrelsesmødet blev medlemmernes forslage taget op og her får nogle af forslagene svar. 

 

#13 Edvard (Aqqaluk) Heilmann (PN) 

 

Medlemmet meldte ud, at hans 62 forslage ikke er blivet besvaret, men den 29. august 2018 skrev medlemmet 

til administrationen: 

 

Hej Nick… 

Jeg følger med i dine tilsendte materiale...brevene er ellers 64 og den ene af dem som vedrører ponton i Tasiu-

saq som er oprettet, hvis man trækker den fra, skal det så være 63.... 

Jeg regner med, at når værdien er blevet tydelig, skal folkevalgte gøre tiltag til beslutningsfase, samt at jeg 

har set nogle af dem, hvor sagerne er opstartet såsom vedr.oprydning m.m. 

Aqqaluk 

 

I bilaget kunne man se en redegørelse der viser, at alle forslage er blevet besvaret. 

 

Bilag ORI-01 Email korrespondance 

Bilag ORI-02 Svar til forslage 

 

#2 Sakio Fleischer (S) 

A) Undersøgelse om ønske at bygge boliger i Uummannaq og Upernavik 

 

Svar 

Lige nu tilvirker Forvaltningen Uummannaq et Udviklingsplan, her skal man for nye anlægsmuligheder i nye 

områder udpeges. Et lignende plan i Upernavik skal tilvirkes som følger planen i Uummannaq. Planering til 

veje er påbegyndt og det nordlige område i Upernavik skal blive til et nyt byggeriområde og til udvidelse. 

Derudover skal gamle forfaldne bygningers sanering under planlægning, specielt i Upernavik og Uummannaq. 

Dette skal ske ved, at kommunen nedriver disse bygninger, da disse omgås kommunens byplaner. Udgifter for 

disse sammenlægges i byggemodningsarbejde og skal betales af folk der har ønske om at bruge disse arealer. 

Lignende metoder bruges også i andre kommuner, således skal arbejdet sikres hvor der ikke behøves et effektivt 

tilvirkning af budgettering for at få disse dækket. Derudover er der forskellige planer s.eks. ungdomsboliger i 

Uummannaq, og et forslag til udleje er allerede lavet, til disse er midler ansøgt om til Selvstyret.   

 

B) Forslag til undersøgelse om anlæggelse af mole/læmole i Uummannaq 

 

Svar 

For oprettelse af et læmole nordvest for Uummannaq har man taget som forslag flere gange. Denne kan i 

sandhed realiseres. 

I dette tilfælde drejer det sig om et større anlægsarbejde, hvor man i første omgang skal undersøge finance-

ringsmuligheder og planlægning af dette. Man kan beslutte sig til prisen anset til størrelsen samt et politisk 

beslutning om et ønske for, om sagen skal fortsættes.  

 

#6 Susanne K. Eliassen (S) 

 

A) Kan Multihuset i Innaarsuit tilsluttes hovedledningen?  

 

Svar 

Der er mulighed for at tilslutte Multihuset til hovedledningen. Og det samme gælder for det nye skole. Såfremt 

dette er et politisk ønske, kan dette planlægges hvorefter man kan lave et udbud om det. Hvis man opstarter 

sådan et arbejde, er det selvfølgelig nødvendigt med et budgettering om dette. 
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B) Forslag om renovering af værkstedet i Innaarsuit 

 

Svar  

Anlægsafdelingen har undersøgt værkstedet I Innaarsuit og det vurderes, at det vil kunne betale bedre, hvis 

man anskaffer siget nyt værksted i stedet for en renovering. Dette skyldtes tilstanden af det eksisterende samt 

huset tilvirkning fra starten. Der skal et politisk beslutning om det skal prioriteres i anlægsønsker.  

 

C) Henvendelse om problemer for natrenovation i Innaarsuit 

 

Svar 

I løbet af sommeren har der været store problemer med natrenovation i Innaarsuit. Dette skyldtes 

medarbejderen samt defekt ATV. Derfor er der ankommet medarbejdere ved slutningen af sommeren, som skal 

være med til at løse problemet. Nu er tilstanden forbedret gevaldigt i forhold til starten af året. Samtidigt er 

der ansat et privat renovatør i bygden.  

 

D) Forslag om udbedring af vejnettet i Upernavik 

 

Svar  

For anlægsplanerne er der afsat midler til asfaltering af vejnettet, selvom man ikke har besluttet sig, hvor 

midlerne skal bruges. I det sidste flere år har der ikke været asfalteringsarbejde og i den forbindelse har det 

ikke været med i prioriteringen. Fra forvaltningen er der forslag om om, at Upernavik skal pririteres.  

 

#12 Aqqalu Jerimiassen (A) 

 

A) Forslag om undersøgelse for oprettelse af skilift i Ilulissat  

 

Svar 

I det kommende udviklingsstrategi er der afsat arealreservering I Ilulissat Nord, som skal bruges til skisports-

sted og dertil hørende skilift. Arealet skal undersøges grundigt. Derudover skal man undersøges en mulighed 

for at oprette et mindre skilift nærmere til byen, i lighed med den i Sisimiut. Disse forhold vil forvaltningen 

undersøge grundigt og endvidere indsamle input i lokalsamfundet såfremt dette ønskes politisk.  

 

A) Mulighed for at tilpasse det korrekte vejnavne 

 

Svar 

Kommunen kan selv bestemme over vaj- og stednavne, samt endeligt godkende forslag til navne som er 

behandlet af Teknisk Udvalg efter navneforslagskonkurrence. Men det kan også dreje sig om det korrekte 

vejnavne følges, som endeligt kan hastebesluttes politisk. Sådan en sag kan være omfangsrig, henset til antallet 

af veje. Efter beslutning for navneændring, skal alle landkorte følge med. Alle berørte interessenter skal orien-

teres: beboere, virksomeheder m.n., Asiaq, Driftsafdeling, (stander med vejnavn med det nye navn), Sullissivik, 

(folkeregisterets betegnelser skal ændres), Politi, Beredskabet, Folkeregisterets vejkode ændres med en ny. 

Derudover skal beboeres abonnementer ændres. Det første skridt er at, melde ud klart om hvilke 

navneændringer der er sket.   

 

B) Plan om Asfaltskrabning for at undgå, at asfalteringer bliver for tykke 

 

Svar 

Siden 2020 har man i Ilulissat brugt skrabning af øverste lag asphalt før man lægger et nyt lag asphalt. I 2020 

har man skrabet 90 tons asfalt fra vejene i Ilulissat før man lægger et nyt lag. Skraberen har kun været brugt 

i Ilulissat, men skraberen skal medtages ifm. planlægning af asfalteringer. Forvaltningen laver sådan et plan. 

Men det skal ril orientering siges, at visse veje ser ud som om, der er lagt flere lag asfalt, set fra siden. Dette 

skyldtes, at vejsiderne er asfalterede. Ikke fordi, at der er brugt meget tyk lag asfalt, men er asfalteret med et 

specielt blandet asfalt for at undgå, at vejen med tiden ændrer udseende.     
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C) Forslag om registrering af gamle stedbetegnelser 

 

Svar 

Arbejdet kan startes løbende i 2021. I smarbejde med de ældre borgere er arbejdet med at registrere gl. 

stedbetegnelser / navne allerede startet i Ilulissat. Således kan arbejdet med at indsamle betegnelser og navne 

igangsættes i andre byer og bygder i samarbejde med lokale medborgere. I dette arbejde er det med tanke på 

fremtiden, at man bruger lang tid på at registrere disse. Navneregistreringer, uden vej- stednavne, er de 

Nævnet for Sted- navnebetegnelser i Grønland som endeligt skal lave dem først. 

 

#16 Regine N. Bidstrup (IA) 
 

A) Ønske om orientering af igangsatte anlægsarbejder det sidste par år fra kommunen i bygderne.  

 

Svar  

Avannaata Kommunia har i forløbne år 2018-2020 igangsat 32 større eller mindre anlægsarbejder i bygderne 

til i alt ca. kr.33.7 mio værdi. I dette periode er anlægsarbejde der afventer steget langsomt: 

 

- I 2018 er der startet anlægsarbejder i Saqqaq, Qeqertaq, Kullorsuaq og I Tasiusaq for ca.kr. 6.2 mio. 

- I 2019 er der startet startet anlægsarbejder i Ilimanaq, Saqqaq, Saattut, Ukkusissat, Qaarsut, Aappilattoq, 

Tasiusaq og Upernavik Kujalleq for ca. kr.9.4 mio. 

- I 2020 er der startet anlægsarbejder i Ilimanaq, Qeqertaq, Ikerasak, Saattut, Ukkusissat, Aappilattoq, 

Kangersuatsia, Kullorsuaq, Innaarsuit, Nuussuaq, Tasiusaq og Savissivik for ca. kr.22.9 mio. 

  

Priser i det kommende års budgetter er primært for store anlægsarbejder. 

Kommunen igangssætter løbende anlægsarbejder/driftsopgaver i bygderne, også selvom disse ikke er medtaget 

i det kommende års budgetter. 

 

B) Spørgsmålet drejer sig om faldefærdige bygninger i Tasiusaq samt mulighed for sanering af disse.  

 

Svar 

Budgettet der opfylder behovet samt udfærdigelse for belysning af sagen, kan færdiggøres. Det første skridt er 

belysning af sagen vedrørende det faldefærdige bygninger, og der intet ejeskab er. Sagen i Tasiusaq, samt 

lignende sager i andre byer og bygder kan igangssættes. Derefter skal midler til sanering sættes til side. Øvri-

ge kommuner har brugt selvsamme metode, således at kommunen varetager saneringen og omkostningerne 

dertil er byggemodningsindtægter lagt oveni. Altså, den kommende nye ejer af arealet og som vil bygge et nyt 

hus der, skal betale for udgiften. Forvaltningen igangssætter undersøgelse af gamle bygninger der skal 

nedrives og planlægge nedrivninger. Sagen er allerede startet i Upernavik og det startes også i Tasiusaq.  

 

C) Forslag om oprettelse af agnehuse i beboede steder med muligheder 

 

Svar 

Der er mulighed for at oprette agnehuse, hvis der afsættes midler via budgettet. For at opnå det i kommunen, 

skal det første krav være, at man undersøger hvor man har behov for dette. Derudover skal skal man se på 

vilkårene i lokaliteten. I visse steder er de allerede plads til at have et agnehuse, men i nogle bygder skal man 

først sanere nogle bygninger, eller projekterer anderledes for at have plads til det. Udfra det indsamlede 

oplysninger, skal man prioritere hvilke bygder der skal udpeges og derefter lave budgettering.   

 

 

 

 
Beslutning: 

 

Orienteringssager taget til efterretning.  
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Sag nr. Emne Bilag nr. 001 

KOM 21-001 Valg af ejerskabsform Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Selvstyret ønsker at overdrage alle det offentlige udlejningsejendomme til kommunerne. Dette skyldtes bl.a. 

at man skal støtte med vedligeholdelsesmangler, samt ønske om forbedring af nuværende lejeres vilkår. Derfor 

har Selvstyret udformet 3 grundlæggende systemer for fremtidigt styring af udlejningsejendomme. 

Udvalget skal tage stilling til i det sagsfremstillingen nævnte en system, som kommunen vil føre sag på, såfremt 

man vil overdrage ejendommene.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Det fleste ejendomsboliger tilhører myndighederne, d.v.s. enten af Selvstyret eller af kommunen. Det fleste 

ejendomme er gamle og nedslidte, og op mod 23.000 lejligheder trænger til renovering til ca. kr.12.0 mia. Har 

Danmarks Tekniske Universitet lavet en skøn på. Disse boliger administreres for tiden af kommunernes selska-

ber eller styres af selskabet INI A/S.  

Ejerskab samt drift f boliger skal sikres igennem et ændring af bæredygtig drift mener Selvstyret. Som følge 

deraf skal eksempelvis midler til renovering være meget store som skal lægges til side, således at dette behov 

dækkes.  

Registrerng af værdi på boliger pågår fra Selvstyret i samarbejde med kommunerne. Dette sker således for at 

overdragelsen kan ske og sikres på et oplyst grundlag og at overtagelsen sker med bevidshed om efterslæbet 

på visse steder. Selvstyret arbejder med 3 mulige ejeskabs- og drifssystemer, for det enkelte, i fællesskab samt 

såkaldt grundlæggende ressource form. For alle det tre systemer er der vedlagt bilag med redegørelser.  

 

Løsningsforslag – sagsvurdering 

Det er vigtigt, at systemet har et fordel for lejerne samt for kommunerne. Det nuværende system kan ikke bære 

det, da det nuværende afsatte midler til renovering ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne. 

 

Avannaata Kommunia er gang med at vurdere, om man kan benytte sig af vedligeholdelses bevillingerne bedre 

i forbindelse med viden og forståelse for behovet for boliger på nuværende tidspunkt. Foruden dette vil det 

blandt andet være til gavn for at udvikle gennem et selskab at yde lån udefra værdien af boligen , som eksempel, 

ved anlæg af nye boliger, kan det anvendes til bevillinger. Kommunen kan ved at handle derefter lettere undgå 

manglen af boliger i fremtiden.   

 

I forbindelse med bestyringen vil der være store udgifter såfremt kommunen selv skal stå for alle udgifterne 

alene. Derfor vil det gavne såfremt dele af udgifterne til driften betales fælles, eksempelvis af kommunerne. 

Selvstyret har bekendtgjort denne fremgangsform som ressuerce grundlag.  Direktionens administration 

indstiller at lige denne form for løsning vil gavne allermest for både lejere af boligere og for kommunen.  

 

Videreforløb  

Selvstyret vil skaffe bekendtgørelse vedrørende ejemodellen udefra kommunens ønsker, derfor presser man 

kommunen for at tage stilling til sagen. Bearbejdning af videreførelse af overtagelse af en bolig fortsætter, 

hvor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hele tiden vil blive informeret.  

 

Lovmæssige grundlag og rammesættende dokumenter  

 

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

  

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFEC5A59B-30F6-4E02-8DE4-1B85E42EB395%7d
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Økonomiske konsekvenser: 

 

Førnævnte redegørelse om boliger som ejes af kommunen, skal overgives til selskabets øknomiansvarlige 

leder. Såfremt Ressuerce grundlaget vælges skal renoveringsmidler for kommunale ejendomme sidestilles for 

fremtidigt ordning, og hvis sammenligningen viser om for store forskelle, skal direktionssekretariatet vurdere 

denne. 

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget at: 

Hvis ejendommene skal aflevers skal driften af kommunale boliger bruge ressuerce grundlaget som system. 

 

Belsutning 

Korrekte tal for ejendommene blev fremstillet til kommunalbestyrelsen som ønsket meget grundigt. 

Administrationsformer og boliger til ansatte skal også fremstilles meget grundigt. 

Man valgte, at kommunen selv skal beslutte sig til driftsformen. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 001-01: Brev fra Departementet for Bolig og Infrastruktur 

Bilag 001-02: Forskellige ejeskabsformer 

Bilag 001-03 Oplysninger fremsat under møde i Politisk Koorderingsudvalg. 

 
Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 002 

KOM 21-002 Ændring af Thulefondens vedtægter Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Thulefonden har vedtægter som er blevet godkendt i 2003. 18 år er gået, Qaanaaq Kommune er nedlagt og 

vedtægterne skal tilpasses. 

Administrationen har forslag til enkelte ændringer til Thulefondens vedtægtsbestemmelser som skal tilpasses 

til nutiden. I dette sag skal udvalget beslutte sig til, om der skal ske godkendelse af vedtægtændringer. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Thulefonden har som andre fonde vedtægter. Det nuværen vedtægter for Thulefonden fra 2003 er stadigvæk 

officielt gældende og er blevet noteret i Civilstyrelsen.  

 

Fondens formål 

Thulefondens formål er at yde tilskud til fremme tiltag for Miljøet på baggrund af dumpen i Pituffik, som US 

Airforce har brugt.  

Tilskuddet skal bruges til udviklingstiltag, iværksættelse samt aktiviteter med gode virkninger for Qaanaaq 

Kommune som er med til at bidrage for god og fremsynet udvikling til følge. 

Fondens skal dog ikke bruges til almindelige driftsomkostninger i Qaanaaq Kommune. 

Fonden hjemsted i Grønland er Nuuk.   

 

Bestyrelse 

Fonden styres af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 er valgt af Selvstyret, ´hvoraf den ene er formand. De 

øvrige 2 er valgt af Qaanaaq Kommune, hvoraf den ene er næstformand i bestyrelsen. Suppleanterne skal også 

vælges. Kommunaldirektøren skal deltage i møderne dog uden stemmeret.  

 

Organisering ift.vedtægten 

Fonden er ligesom en forening selvejet og har selvstændigt drift. Vedtægten kan ændres såfremt mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer stemmer for det og Naalakkersuisut godkender dette. 

Thulefonden vedtægter som er fastlagt i 2003 som førnævnt, er ikke ændret ind til dags dato. Der er gået 18 år 

og forholdene har ændret sig, såsom Qaanaaq Kommune er nedlagt, således skal man tilpasse vedtægterne til 

nutiden. 

 

Løsningsforslag – sagsvurdering 

Her i punktet redegøres hvilke bestemmelser der skal tilpasses. Der er flere ændringsforslage og det vigtigste 

bliver redegjort her.  

 

A) Avannaata Kommunia er blevet til så Thuloefondens hjemsted i Nuuk er flyttet til Avannaata Kommunia. 

B) Ifølge fondens formål skal man yde bevillinger til Qaanaaq og dennes bygder. 

C) Bevillinger kan gives til enkeltpersoner eller grupperinger, såsom foreninger. 

D) Bestyrelsens virke følger kommunalbestyrelsesvalg. 

E) Bestyrelsen består af følgende 7 medlemmer: borgmester, kommunaldirektør samt kommunalbestyrelses-

medlemmer fra Qaanaaq og bygder. Fødte medlemmer skal indstilles af det førnævnte lokalvalgte og disse 

skal godekendes af kommunalbestyrelsen. Repræsentanten behøver ikke komme bygderne, men kan 

arbejde med interesse for området som skal sikres. Formanden vælges af bestyrelsen. 

F) Forvaltningslederen i Qaanaaq fungerer normalt som sekretær for Thulenden.  

G) Regnskab føres som retningslinierne foreskriver 

H) Namminersorlutik Oqartussat aningaasaateqarfimmut nakkutilliisuupput  
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Videreforløb 

Ændringsforslage til vedtægten er vedlagt som bilag. Når ændringsforslagene er godkendt skal Selvstyret ori-

enteres, og vi skal understregem at vi har holdt møde med Selvstyret i december om ændringsforslagene, og 

der var intet bemærkninger til forslagene. 

 

Når vedtægten er godkendt skal dette meddeles til Civilstyrelsen og først derefter træder det officielt i kraft. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Sagen får ikke økonomiske konsekvenser, da udføres i henhold til budgettet. 

 

Lovgrundlag og rammegrundlag 

 

Anordning nr. 917 af 15. december 1998 om ikrafttræden for Grønland af lov om fonde og visse foreninger. 

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget at: 

Forslag til ændringer i vedtægten godkendes. 

 

Belsutning 

Indstilling godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 002-01: Ændringsforslag 

Bilag 002-02: Vedtægt fra 2003 

Bilag 002-03: Oplysninger fra Advokatundersøgelsen 

 

 

Beslutning: 

 

Indstilling godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 004 

KOM 21-003 Forslag til dagsorden Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer sender deres forslag til sekretariatet og sekretariatet redegør for sagernes 

videreforløb. 

I denne sag informerer sekretariatet Økonomiudvalget om det videre forløb i sagerne. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmers forslag der skal behandles uddybes for udvalget. 

 

#1 Palle Jerimiassen (S) 

Forslag om et udarbejder en procedure vedrørende arbejdet med kræftramte. 

Under mit virke som Borgmester har jeg flere gange fået henvendelse om vanskeligheder omkring hjælp i 

tilfælde hvor et familiemedlem bliver ramt af kræft. I nogle tilfælde afgå den kræftramte desværre ved død 

inden sagen er færdig behandlet af kommunen og dette er for familien emotionelt hårdt og svært at acceptere. 

Det er yderst vigtigt at kommunens sagsbehandling er god og sikkert lige fra den kræftramte bliver informeret 

om sin sygdom, derfor foreslår jeg at vi i Avannaata Kommunia udarbejder et arbejdsprocedure. 

Proceduren skal sættes i gang ved klientens første henvendelse, i proceduren skal det klart være beskrevet efter 

hvilke procedure klienten skal have hjælp og proceduren skal indeholde klare redegørelse af fremgangsmåder 

og muligheder. Arbejdet skal foregå med klienten i centrum og alle forhindringer skal ryddes væk, for at sikre 

ensartet service for enhver klient uanset bosted i vores kommune. 

Med udgangspunkt i denne forslag skal der udarbejds et klart procedure således vi har et, der sikrer familier 

straks ydes hjælp ved henvendelse til vores kommune i tilfælde de rammes af den alvorlige sygdom også i 

den syges sidste tid. Familier har ingen kræfter til at kæmpe imod systemet når de er nået der til, hvorfor det 

også er vigtigt at sikre, at der i sådanne tilfælde er ens og klare arbejdsprocedurer. Jeg har erfaret at der er 

forskellige procedurer under kommunens forskellige afdelinger i tilfælde af medarbejderne i kommunen eller 

et familiemedlem til disse bliver ramt af kræft, afhængig af tiltag fra afdelingschef/leder, med hensyn til 

vores medarbejdere er det derfor også vigtigt at de ydes hjælp på baggrund af forhold jeg beskriver ovenfor, 

derfor foreslår jeg at der udarbejdes et arbejdsprocedure også. 

Arbejdsgang: Sagen skal sendes til behandling i Udvalg for Familie. 

Gennemførelse: Sagen skal senest tages op i Udvalg for Families møde i februar.  

 

#Øvrige medlemmer 

Forslag eller spørgsmål fra medlemmer er enten blevet færdig behandlet eller er under behandling. 

 

Videreforløb 

Udfærdigelse af ovennævnte forslag er uddelegeret af sekretariatet og vil blive fremsat til behandling i rette 

udvalg i henhold til deadline. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen. 

 

Lovgrundlag samt rammesættende dokumenter: 

 

Ingen. 
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Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalg 

Kommunalbestyrelse 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at: 

Udvalget tager ovenfor fremsatte til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Indstilling godkendt. 

Alle forskellige økonomiske konsekvenser, såsom begravelsesudgifter, skal inkluderes og præsenteres til 

familier og berørte parter 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Ingen 

 

 

Beslutning: 

 

Indstilling godkendt. 

Andre alvorlige sygdomme er også indbefattet i denne. 

Udvalget for Erhverv behandler emnet i forhold til førtidspensionister. 

Økonomiudvalget arbejder med emnet i forhold til medarbejdere. 

Hjælp til familiemedlemmer som mister pårørende udenfor deres bosted undersøges. 
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Mødet sluttede kl.: 10:04 

 

Underskriftsbilag: 

 

Palle Jerimiassen (S)  _____________________________________________  

Ane Lone Bagger (S)  _____________________________________________  

Sakio Fleischer, (S),  _____________________________________________  

Jørgen Kristensen (S)  _____________________________________________  

Jakob Petersen,(S)  _____________________________________________  

Thimothæus Petersen, (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)  _____________________________________________  

 

 


