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Beslutning: 

 

Dagsorden godkendt. 

Margrethe deltager ikke, i stedet deltager suppleant Thimoteus Petersen (S) 
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Sag nr. Emne  Bilag nr. 001 

KOM 21-040 Retningslinier for sagsbehandling  Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Naalakkersuisut har sammen med kommunen denne sommer foretaget en oplysningskampagne om risiko for 

tsunami i Uummannaq distriktet. Borgere som er bekymrede for tsunami og er utrygge fik fra det offentlige 

mulighed for at flytte andet sted. I denne sag får kommunalbestyrelsen retningslinier for behandling af dem 

som ønsker at flytte, sekretariatet i samarbejde med Selvstyret indstiller at retningslinierne godkendes. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Naalakkersuisut har sammen med kommunen i maj måned besøgt alle beboede steder i Uummannaq 

distriktet for at informere om fare fjeldskred i Umiammakkup fjeldet der ligger i Karrat fjorden. Såfremt der 

sker fjeldskred kan det medføre en tsunami udtaler eksperter, alle beboede steder vil blive ramt og der er 

udarbejdet et landkort alle steder som viser hvor højt vandstanden vil blive som følge af tsunami. Selvstyret 

har i samarbejde med kommunen udarbejdet retningslinier for borgere som vil flytte. Inatsisartuts finans- og 

skatteudvalg udarbejder også retningslinier. 

 

Løsningsforslag – fagligt vurdering  

Frihed  

Naalakkersuisut og kommune udtaler at borgerne selv bestemmer hvor de vil bo, borgere i Grønland har ret 

at beslutte hvor de vil bo og i dette spørgsmål har de frihed til det. 

 

Beslutning om flytning 

Borgere som er bange for tsunami og er utrygge vil fra det offentlige få mulighed for at flytte til andre steder 

eller få banet vejen for flytning til andre steder, borgerne meddeler hvor de ønsker at flytte til, og ønsket skal 

realiseres. 

Ekstempelvis, hvis en familie fra Qaarsut udfylder en skema med ønske om flytte til Ilulissat kommer de på 

boligventelisten og kommer forrest i rækken af boligsøgende. Indtil Inissiaatileqatingiiffik INI AS i Ilulissat 

har ledige boliger kan familien midlertidigt flytte fra Qaarsut til Uummannaq, i denne periode kan deres 

møbler blive transporteret til Ilulissat. Midlertidige flytninger kan også ske til andre steder uden for 

Uummannaq. Når møblerne er ankommet til Ilulissat kan familien flytte fra Uummannaq til Ilulissat. 

 

Udgifter  

Familen skal ikke selv afholde udgifter i forbindelse med flytingen, det vedrører pakning og transport af 

møbler samt rejseudgifter, men skal selv afholde udgifter til eksempelvis forplejning under midlertidig 

ophold i Uummannaq. 

 

Husleje betaling 

For fastbolig i Ilulissat skal de betale månedlig husleje i lighed med andre, og hvis familien har 

betalingsevne skal de selv betale depositum, har de ikke betalingsevne ydes de offentlig hjælp af kommunen. 

 

At afvise tilbudet  

Hvis en familie fra Qaarsut efter at have udfyldt ansøgning om bolig siger nej til et boligtilbud i Ilulissat efter 

stoppes hjælp til ønsket om flytning og dermed også servicering fra kommunen. Da borgere som er 

bekymrede og utrygge prioreteres først. 

 

Videre forløb 

Ovenfor omhandlede retningslinier for behandling vil blive videreformidlet pr. brev til borgere i 

Uummannaq distrikt som vil blive ramt tsumani, i steder ekempelvis Qaarsut vil bygdebestyrelsen blive 

endvire blive informeret.  

Nogle af borgerne har forespurgt om deres huse kan flyttes højere op i landet, spørgsmålet behandles i 

Selvstyret og svaret vil på et senere tidspunkt blive sendt. 
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Konsekvenser: 

 

Beredskabsplan  

For at opnå at der ikke er tvivl hvis der kommer en tsunami har kommunens brandfolk simuleret en tsunami i 

vinter og i maj måned i samarbejde med lokale borgere på stederne. 

Borgere i Uummannaq distriktet skal i forhold til andre steder i kommunen være mere opmærksom på 

beredskabsplanen i forbindelse med katastrofer. Borgerne skal i samarbejde med lokale brandstationer 

udarbejde stedlige beredskabsplaner, central brandstation eller politiet er rede til at yde hjælp eller 

rådgivning. 

 

Berostilling af lån 

Har man et selvbyggerhus gennem Selvstyret eller et boligstøttehus vil afdrags- og dermed bopælspligten 

ikke gælde ved flytning, men der skal hvert år indsendes ansøgning om forlængelse af afdragsperioden. 

Huset kan ved fraflytning ikke udlejes og skal vedligeholdes og være forsikret i henhold til gældende regler. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der vil være økonomiske konsekvenser for kommunen, men alle udgifter i forbindelse med denne sag 

registreres da størsteparten kan refunderes af Selvstyret. Indtil videre kan det ikke siges hvor store udgifter 

vil blive, men der vil løbende være information. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp 

 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 25. august 2008 om mobilitetsfremmende ydelse 

 

Sagsbehandling: 

 

Økomumiudvalget  

Kommunalbestyrelsen 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at 

Ovenfor nævnte retninglinier vedrørende sagsbehandling i forbindelse med ønske om flytning godkendes. 

 

Beslutning: 

Indstilling godkendt men behandling af emnerne fortsætter  

Behandling af sager om dem der takker nej til tilbuddet sidst i rækken efterlyses af udvalget som en 

mulighed. 

Udvalget forlanger at Beredskabskommissionen kommer og fremlægger en redegørelse og ved selvsyn tilser 

fjeldet. 

Naalakkersuisoq for boliger kontaktes om byggeri af boliger, med henblik på at der banes vej til boliger i 

lighed tidligere ofre for tsunami. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at: 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 001-01: Selvstyrets notat om strategien  

Bilag 001-02: Handleplan for stederne, eks. Qaarsut 

  

 

Beslutning: 

 

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. Siumut har tillæg, som tydeliggør beslutningen, 

tillægget vedlægges som bilag. 

Kommunalbestyrelsen vil gerne have oplyst, hvad der vil ske med fiskerilicenser. 

Kommunalbestyrelsen vil gerneoplysning om hvad der skal ske med Elevhjemmet i Uummannaq. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 002 

KOM 21-041 Politisk kalender 2021 Journal nr.  

 

Resumé: 

 

I henhold til styrelsesloven skal kommunalbestyrelsen planlægge møder i kommunalbestyrelsen og 

udvalgene, det bliv gjordt i maj mødet, men af forskellige årsager indstiller sekretariatet at tidspunkterne for 

møderne ændres lidt.  

I denne sag skal kommunalbestyrelsen beslutte hvor og hvornår møderne skal finde sted resten af året.  

 

 

Sagsfremstilling: 

 

I styrelsesloven er det affattet at kommunalbestyrelsen skal beslutte hvornår og hvor de ordinære møder skal 

finde sted. Når datoerne er fastsat i kalenderen, offentliggøres det og Naalakkersuisut orienteres. Det var 

påregnet at kommunalbestyrelsen begynder sommerferien den 23. juni 2021, men der pågår stadig vigtige 

sager og derfor er sommerferien påbegyndt endnu. 

 

Løsningsforslag – fagligt vurdering 

Sekretariatet indstiller at møderne resten af året afholdes på de nævnte datoer, møderne forskydes med en 

måned.  

 

Budgetseminar, Ilulissat 

Budgetsemenar afholdes i uge 37, således at det finder sted den 14 og de 15 september i Ilulissat.  

 

Bygdebestyrelser 

Kursus og seminar for Bygdebestyrelserne afholdes efter planerne i uge 33, og finder sted fra den 20. til den 

23 august i Ilulissat. I henhold til lovgivning skal der efter konstitueringen afholdes kurser i 

forretningsordener for bygdebestyrelser. Sekretariatet indstiller at Udvalget for Demokrati og 

Bygdeudvikling deltager i seminaret.  

 

Efter godkendelse af budgettet, Ilulissat  

Til budgettets endelig vedtagelse den 24. november indstiller sekretariatet at mødet afholdes i Ilulissat. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Sekretariatet indstiller at planerne køres efter budgettet.  

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at: 

Bilag med mødetider og de forskellige steder godkendes som fremlagt  

 

Beslutning: 

Indstilling godkendt. 

Møde i Qaanaaq dette år undersøges nøje og fremlægges igen til økonomiudvalget.  

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller kommunalbestyrelsen at:  

 

Tilslutte sig økonomiudvlagets beslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 002-01: Politisk mødekalender 2021  

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen godkendt. 
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Mødet afsluttet kl.:  

 
Underskrifter: 

Aqqalu Clasen Jerimiassen (A) 
 

Knud Kleemann (A) 
 

Minik Høegh-Dam (AT) 
 

Palle Jerimiassen (AT) 
 

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) 
 

 

 


