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Orientering: 

 

Tilpasning af mødeaktiviteter 

Datoerne for forestående møder i de stående udvalg og kommunalbestyrelsen er pga. forsinkelse med 

økonomisystemet ændret 

 

Bilag ORI-01 Kommende mødeaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Orienteringssag blev taget til efterretning. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 001 

KOM 21-007 Forslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmer 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: 

 

#1 Ane Marie M. Andersen (S) 

 

A) Børnenes Fredericia tur, som i 2021 ikke kan gennemføres pågrund af covid-19 bør vurderes, og jeg 

indstiller til at, sagen stoppes i år med at vi anbefaler at ordningen droppes. Jeg anbefaler, at flytning af 

bevilgede midler i 2021 til en anden konto under vores ansvarsområde godkendes. 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til behandling i Udvalget for Demokrati, der efter drøftelse her sender sagen 

videre til endelig behandling i Økonomiudvalget. 

Deadline: Sagen skal senest i april være drøftet i udvalgene. 

 

B) Det foreslås, at minihallen i Qaanaaq renoveres. Opgørelsen af omfanget af arbejdet udføres af 

Forvaltningen for Teknik vurderer omfanget af opgaven, når det er færdig fremlægges omfanget af 

arbejdet for udvalgene. 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til behandling i Udvalget for Teknik. 

Deadline: Sagen skal senest i april være drøftet i udvalgene. 

 

C) Medarbejderne ved Sundhed og Fritid i Uummannaq bør forøges med en, på nuværende tidspunkt er 

arbejdspresset meget stort, dette vises blandt andet ved at de tre nuværende medarbejdere rammes af 

stress. 

I Upernavik er der fire medarbejderne, som en administrativ medarbejder hvis det er muligt, da de 

administrative opgaver på nuværende tidspunkt tager for meget tid hos medarbejderne. 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Økonomiudvalget til behandling. 

Deadline: Sagen skal senest i april være drøftet i udvalgene. 

 

#2 Sakio Fleischer (S) 

Avannaata Kommunia anmodes snarest at holde dialog med Selvstyret om opførelse af lejligheder/huse i 

Uummannaq. Opførelse af lejligheder/huse som kan lejes er nødvendigt. Det er ikke længere et særsyn at flere  

udefra kommende ansatte rejser igen på grund af manglende boliger,  derfor er detnødvendigt at kommunen 

henvender sig til Selvstyret. 

Det videreforløb: Sagen sendes til behandling i Udvalget for Teknisk. 

Deadline: Sagen skal senest i juni være drøftet i udvalget.   

 

#Resterende medlemmer 

Forslag eller forespørgsler fra medlemmer er færdig behandler eller er under behandling. 

 

Videre forløb 

Sekretariat har til opgave, at behandle ovenfor anførte forslag og skal sikre at forslagene fremlægges 

udvalgene til de fastsatte datoer. 
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Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen. 

 

Lovgrundlag og rammesættendedokumenter: 

 

Ingen. 

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekreatariatet indstiller til Økonomiudvalget 

Økonomiudvalget tager forslagene til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstilling godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 001-01: Sakio Fleischer, Boligbyggeri i Uummannaq 

 

 

Beslutning: 

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

KOM 21-008 Anmodning om køb af B-437 i Qaanaaq Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Avannaata Kommunia har modtaget et tilbud om køb af et tidligere værksted i Qaanaaq, som kan renoveres og 

bruges som ny brandstation i byen. Udvalget bedes derfor tage stilling til købet af byg-ning B-437. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Qaanaaq har brug for en ny brandstation, da den nuværende bygning er for lille samt nedbrudt og utæt.  

Derfor har Kommunalbestyrelsen vedtaget at afsætte midler til en ny brandstationen med en bevilling i 2021 

på 2.000.000 kr. 

 

Løsningsforslag – faglig vurdering  

Kommunen har fået tilbudt at opkøbe og overtage bygning B-437, bestående af et tømmerværksted, garage, 

lager samt 4 soveværelser på i alt 330 m2. 

Ejerskab og skøde kan overdrages for kr. 900.000. Efter et sådant køb vil der fortsat være væsentlige midler til 

renoveringsarbejde og transformation til ny brandstation.  

I købsprisen indgår olietank, vandtank, vaskemaskine, tørretromle, el-komfur, tv, service, møbler og senge 

samt en række maskiner og værktøj, som kan være behændigt i renoveringsarbejdet samt generelt i Qaanaaq. 

Det vurderes fra Beredskabet, Borgerforvaltningsleder, Driftsansvarlig samt af Anlægsafdelingen at være et 

hensigtsmæssigt køb, idet bygningens udformning på kort sigt vil forbedre brandstationsforholdene markant.  

Nybyggeri i Qaanaaq er omstændigt og dyrt, og at opføre en ny brandstation fra grunden vil ikke kunne ske i 

indeværende år, ej heller inden for bevillingen på kr. 2.000.000. Dette vil imidlertid være muligt ved opkøb og 

transformation af B-437 til en ny brandstation i Qaanaaq. 

I så fald vil konstruktionsmaterialet til en ny brandstation, som befinder sig i Qaanaaq, blive overflødigt. Dette 

vil imidlertid kunne bruges andetsteds, eksempelvis som bådværksted, som efterspørges i flere bygder. Efter 

køb og renovering af B-437 kan der formentlig fortsat findes midler til ordentlig opmagasinering og/eller evt. 

fragt af disse byggematerialer andetsteds. 

 

Videre forløb  

Såfremt der ikke tilbygges på selve bygningen men blot sker indvendigt renoveringsarbejde, vil nabohuse ikke 

være påvirket af indblik. Men for at sikre sig, at Avannaata Kommunia ikke overser bestemte forhold, foreslås 

det at den nærmeste nabo i B-407 inddrages i en nabohøring. 

 

Såfremt Udvalget vælger at godkende købet af B-437, fremføres sagen hos Økonomiudvalget. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Købet af B-437 skulle gerne muliggøre en realisering af en ny Brandstation i Qaanaaq inden for budgettet i 

2021. 

 

Lovgrundlag: 

 

 Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Teknik 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Udvalget for Tekniks beslutning: 

 

Forvaltningen indstiller til udvalget, at 

Udvalget godkender salg af B437 i Qaanaaq. 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Teknisk udvalg indstiller til Økonomiudvalget 

Økonomiudvalget tager forslagene til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstilling godkendt 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsmateriale: 

 

Bilag 002-01: B 437 Landkort & billeder  

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 

  



Møde nr. 04/21 Kommunalbestyrelse Side 6 af 17 
 

Sag nr. Emne Bilag. nr. 003 

KOM 21-009 Overdragelse af kommunal ejendom til Selv-

styret, B-241, Qaanaaq 

Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Udvalget bedes tage stilling til, om den kommunalt ejede bygning, B-241 i Qaanaaq, skal overdrages til Selv-

styret med henblik på nedrivning og opførelse af 6 nye ungdomsboliger. 

I dette sag orienteres kommunalbestyrelsen om sagbehandlingen.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Selvstyret har henvendt sig til kommunen med et ønske om at opføre 6 nye ungdomsboliger i Qaanaaq. Byg-

geriet ønskes igangsat i år ved årets første skibsforbindelse til Qaanaaq, som erfaringsmæssigt er primo juli, og 

boligerne forventes at være klar til ibrugtagning ultimo oktober 2022. 

Administrationen har undersøgt flere muligheder for placering af ungdomsboligerne i samråd med Lokalud-

valget i Qaanaaq, men af forskellige årsager har disse ikke været brugbare. Selvstyret har foreslået nedrivning 

af B-241 som en mulighed for at skabe plads til ungdomsboligerne. 

B-241 er opført i 1985 og er ejet af kommunen. Bygningen har tidligere været ungbo, men står i dag tom. Det 

vurderes af administrationen, at bygingen er i så dårlig stand, at det vil kræve en totalrenovering eller genopfø-

relse, hvis den skal kunne bruges igen. 

Selvstyrets rådgiver mener, at bygningens punktfundament måske vil kunne genbruges, men nedrivningen af 

B-241 vil fordyre etableringen af ungdomsboligerne. For at projektet økonomisk og tidsmæssigt skal kunne 

realiseres, er det Selvstyrets ønske, at ungdomsboligerne opføres som en samlet rækkehusbebyggelse, med 6 

individuelle boliger med eget toilet, bad og køkken. 

 

Løsningsforslag – faglig vurdering 

Efter at have undersøgt forskellige forslag, virker nedrivning af B-241 som en velegnet løsning, fordi der er 

adgang til el og vand og et fast fundament at bygge på. Anvendelsen er også i overensstemmelse med kommu-

neplanens overordnede bestemmelser for området. Lokaludvalget i Qaanaaq har besluttet at bakke op om dette 

forslag, selvom deres oprindelige anbefaling var, at ungdomsboligerne skulle opføres i mindre enheder og ikke 

som én samlet bygning. 

 

Videre forløb 

Hvis udvalget godkender, at B-241 overdrages til Selvstyret, vil der blive lavet et ejerskifte. Selvstyret kan 

derefter ansøge om nedrivning af B-241 og om arealtildeling til de nye ungdomsboliger. 

 

Konsekvenser: 

 

Den tomme nedslidte bygning, som med tiden risikerer at skæmme området mere og mere, hvis den ikke reno-

veres, vil blive udskiftet med nye brugbare boliger. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Hvis kommunen overdrager B-241 til Selvstyret, vil Selvstyret betale for nedrivning. Kommunen har sidste år 

forsøgt at sælge B-241, men ingen viste interesse for at købe. Ved overdragelse af B-241 til Selvstyret går 

Kommunen glip af en evt. indtægt, som et fremtidigt salg kunne indbringe. Til gengæld slipper kommunen for 

evt. fremtidige udgifter til renovering af bygningen. 
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Lovgrundlag: 

 

 Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. 

 Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 

2010 om planlægning og arealanvendelse. 

 Avannaata Kommuneplan 2018-2030 

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til udvalget, at 

Der sker et ejerskifte, således at B-241 overdrages til Selvstyret. 

  

Beslutning 

Indstilling godkendt 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at 

 

Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsmateriale: 

 

Bilag 003-01: Forslag til placering 

Bilag 003-02:  Referat fra Lokalrådets møde 

Bilag 003-03:  Billeder af B-241 

Bilag 003-04:  Selvstyrets tegningsbilage (tidligere placeringsforslag) 

 

 

Beslutning: 

 

Orienteringssag blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 004 

KOM 21-010 Behandling af udviklingsplan for Ilulissat Nord Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Byudviklingsplanen for Ilulissat Nord blev igangsat på baggrund af et politisk ønske om en samlet plan for 

udviklingen af nye byområder i Ilulissat. Planen har været i offentlig høring og er derfor klar til yderligere po-

litisk behandling. 

Her skal udvalget beslutte sagen som den ser ud. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Som et resultat af planerne for lufthavnsudvidelserne i Ilulissat, blev behovet for en samlet plan for en udvik-

ling af Ilulissat tydeligt. En ny plan skulle angive, hvor nye tiltrængte arealer til byggeri skulle findes i fremti-

den samt give en idé om byens fremtidige struktur og udviklingspotentialer. Derfor blev arbejdet med en plan 

for byudvikling startet allerede i 2015 i daværende Qaasuitsup Kommunia. I 2018 blev NIRAS sat på opgaven 

i et samarbejde med teknisk forvaltning i Avannaata Kommunia, hvilket førte til den nu færdigbehandlede 

plan. I efteråret 2020 sattes planen i 6 ugers offentlig høring. Derudover afholdtes der virtuelt borgermøde. 

Planen har allerede været omtalt i pressen og bruges allerede nu som inspirations- og debatoplæg ved møder 

imellem forvaltningen og repræsentanter fra regeringen, forsyningsselskabet Nukissiorfiit og andre interessen-

ter. Målsætningerne i planen danner ramme om byudviklingsselskabet Avannaata Developments arbejde med 

at skaffe finansiering til byggemodning af nye arealer i byen.  

I forbindelse med den offentlige høring har forvaltningen modtaget 6 høringssvar, hvoraf 3 ikke indeholdt be-

mærkninger til planen. Høringen har ikke afstedkommet indsigelser, men en række bemærkninger til forhold 

som forvaltningen skal være opmærksomme på i det videre planlægning.  

Bemærkningen ses beskrevet i bilag 2. 

 

Løsningsforslag - sagsvurdering  

I den udarbejdede plan optegnes, hvordan Ilulissat kan udvides nord for den eksisterende by, da det er her de 

færreste bindinger og fysiske afgrænsninger eksistere. Planen bygger i høj grad på to relativt let tilgængelige 

ubebyggede arealer omkring vandsøen samt Nordre Næs. Disse områder udlægges således, at der etableres 

erhvervsområder, centerområder (hoteller, butik og bolig) og boligområder (både til blok, rækkehus og 

enfamiliehuse). Derudover er en ny lufthavnsvej og muligheden for nye havnefaciliteter nord for den 

kommende lufthavn centrale dele af planen, samtidigt med at der er gjort plads til placering af en fremtidig 

svømmehal.  

Omkring Ilulissat ligger i dag en vandspærrezone, en dump med en sikkerhedszone, samt UNESCO-

fredningen med tilhørende bufferzone. I planen tages, der højde for disse, men samtidigt vises det, hvordan 

udviklingen af Ilulissat Nord er afhængig af, at vandspærrezonen rykkes og at dumpen mind-skes eller 

nedlægges, hvis det fulde område skal udnyttes. Planen er lavet således at udviklingen kan ske i 3 etaper. 1 

etape hvor både dump og vanspærrezone er på deres nuværende placeringer, og hvor mindre områder er 

tilgængelige til nyt byggeri. Etape 2 hvor vandspærrezonen er rykket og frigiver områder til bolig og 

centerfunktioner samt den nye lufthavnsvej. Etape 3 hvor sikkerhedszonen om-kring dumpen er nedlagt, og 

Nordre Næs er mulig at bebygge med yderligere hoteller, boliger samt erhvervsområder. 

Endeligt udlægges muligheden for fremtidig udvikling langs Bredebugt, hvor området til ny erhvervshavn 

ligeledes er udlagt, samt en ny vej med Oqaatsut.  

Planen skal ikke forstås som værende bindende i detaljer. Den lægger i langt højere grad retningslinjerne for 

fremtidige udvikling af byen, og som et værktøj til at skabe en fælles retningslinje, der kan gavne byen og 

kommunen. Hver enkelt fremtidig delområdeplan vil fortsat skulle i offentlig høring hver for sig. 

Planen skal ikke forstås som værende bindende i detaljer. Den lægger i langt højere grad retningslinjerne for 

fremtidige udvikling af byen, og som et værktøj til at skabe en fælles retningslinje, der kan gavne byen og 

kommunen. Hver enkelt fremtidig delområdeplan vil fortsat skulle i offentlig høring hver for sig. 
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Videre forløb 

Den nuværende plan for Ilulissat Nord har nu været udsat i 6 ugers høring. Hvis planen herefter kan godken-

des vil den indgå som retningslinje for den kommende byudvikling. Forvaltningen vil fortsætte arbejdet med at 

realisere ambitionen om yderligere byudvikling i nordlig retning igennem mere konkrete delområdeplaner 

o.lign. 

På baggrund af bemærkninger foretager forvaltningen enkelte præciseringer.  

Godkendes planen vil den sendes overdrages til byudviklingsselskabet Avannaata Development. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Planen har i sig selv ingen direkte økonomiske konsekvenser. Dog skal der tages højde for at planen kan indgå 

som et værktøj til det fremtidige arbejde med investorer, markedsføring af byen, det fremtidige arbejde med 

flytning af vandspærrezonen samt omfartsvejen imod den kommende lufthavn. 

 

Lovgrundlag: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalg for Teknik 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Udvalgetfor Tekniks beslutning: 

 

Forvaltningen indstiller til udvalget: 

At udvalget bemyndiger at forvaltningen foretager enkelte præciseringer på baggrund af bemærkninger ifm. 

den offentlige høring. 

At udvalget godkender planen og bemyndiger forvaltningen til at arbejde videre til endelig be-handling i Øk-

nomiudvalget. 

 

Beslutning 

Godkendt 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Teknisk udvalg indstiller til Økonomiudvalget at: 

Økonomiudvalget tilslutter sig beslutningen i Udvalget for Teknik. 

 

Beslutning: 

Der er krav om, at man ifm. flytning af vandindvindingsområdet samt medfinancering af vej til lufthavnen 

inddrager Avannaata Kommunia. Indstilling godkendes. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at 

 

Tilsutte sig Økonomiudvalgets beslutning 
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Bilagsmateriale: 

 

Bilag 004-01: Byudviklingsplan for Ilulissat Nord  

Bilag 004-02: Høringsopslag og høringssvar 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 005 

KOM 21-011 Børnepolitik Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Avannaata Kommunia har ved sin etablering en forpligtigelse til at have en godkendt børnepolitik, som 

kommunen i arbejdet skal tage udgangspunkt i. Børnepolitikken skal grundlæggende være med til, at 

ansvarsområdet mundes ud i en udvikling og forbedring. 

Udvalget for Udvikling og Udvalget for Familie skal ved denne sag beslutte, at sagen sendes til høring. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Et udkast til en børnepolitik i Avannaata Kommunia er udarbejdet efter en arbejdsgruppe blev stiftet og hvor 

Forvaltingen for Familie har stået for koordineringen, og udkastet har ligeledes været til høring, hvorefter 

denne er sendt videre til udvalget i marts 2019. 

Efter børnepolitikken blev sendt til udvalget, har udvalget foreslået, at udsætte forslaget grundet Kommu-

nalbestyrelsen i Avannaata Kommunia ikke har fastsat værdier tilpasset området, og man har ikke haft kørende 

med sagen efterfølgende.   

 

Løsningsforslag - sagsvurdering  

Forvaltningen for Familie fremlægger hermed den kommende politik på ny, og det er med henblik på, at 

kommunen skal politisk have porteføjle ved serviceringen af børn. Børnepolitikken skal sikre de 

grundlæggende vilkår, som børnene skal leve under i kommunen, og denne skal sikre, at børnenes vilkår og 

udvikling får solid grundlag. Børnepolitikken skal sikre, at børnene lever i trygge rammer, og denne skal 

ligeledes sikre, at børn og familien får den nødvendige hjælp, når de møder udfordringer på vejen. Når 

politikken er trådt i kraft, sikres relevante og forskellige fremgangsmåder på børneområdet. 

 

Videre forløb 

Der arbejdes videre med den kommende politik på baggrund af udvalgets beslutning. Relevante forvaltninger 

på børneområdet, går i gang med fremgangsmåder i området på baggrund af børnepolitikken, og når disse er 

udarbejdet, bliver de fremlagt til de relevante politiske udvalg. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen.  
 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap 

 Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn 

 Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen 

 Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. 

 

Baggrundsmateriale: 

FN’s konvention om børns rettigheder 
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Sagsbehandling: 

 

Udvalg for Familie 

Udvalg for Udvikling 

Økonomiudvalg 

Kommunalbestyrelsen 

 

Udvalget for Families og – Udviklings beslutning: 

 

Sekreatariatet indstiller til Udvalget for Familie og - Udvikling at: 

godkende børnepolitikken sendes i høring. 

 

Beslutning: 

Indstilling godkendes. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn giver forpligtigelse til alle 

kommuner om, at der skal udarbejdes børnepolitik. 

Børnepolitikken godkendes, og sendes videre til Økonomiudvalget. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Familie og - Udvikling indstiller til Økonomiudvalget, at 

Tilslutte sig indstillingen fra Udvalget for Familie og - Udvikling. 

  

Beslutning 

Indstilling godkendt 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at 

 

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 005-01: Børnepolitik 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 006 

KOM 21-012 Socialstilsynet´s rapport Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Efter et tilsynsbesøg i Avannaata Kommunia med deraf følgende kritik i Tilsynsrapporten tilvirker Familie-

udvalget svar dertil, og disse svar fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget.    

 

Sagsfremstilling: 

 

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet har foretaget et tilsynsbesøg september / 

oktober 2020 i Avannaata Kommunia. 

Der er foretaget tilsyn af Socialforvaltningsarbejdet i Upernavik og Ilulissat, og følgende har Avannaata Kom-

munia modtaget et tilsynsrapport den 21.januar 2021. Efter modtagelsen af rapporten, har kommunen fået 2 

måneders frist til at svare på kritikpunkter, og efter tilvirkning af disse fra forvaltningen, skal svarene nu 

fremlægges til udvalget. 

Efter modtagelsen af Tilsynsrapporten i kommunen, har man orienteret udvalget om dette, og her er nu 

svarene på det kritikpunkter der er i Tilsynsrapporten. 

 

Videre forløb 

Såfremt udvalget godkender løsningsmålene fra tilsynsrapporten, skal man fortsætte med arbejdet i forvaltnin-

gen, og disse fremlægges som svar til tilsynsmyndigheden. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen.  

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Familie 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Udvalget for Families beslutning: 

 

Forvaltningen indstiller til Udvalgt for Familie, at 

Svarformuleringerne godkendes 

 

Beslutning: 

Indstilling som svar blev godkendt efter fremlæggelse. 

I svarpunkt 21, om ekstraordinær ansættelse som udvalgsmedlem Jens Kristian Therkelsen ønsker og melder 

ud, begrundet med bedre sagsbehandling. 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

Udvalget for Familie indstiller til Økonomiudvalget at 

 

Godkende indstillingen fra Udvalget for Familie. 

 

Beslutning 

Indstilling blev godkendt  

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at man opnormerer 2 ekstra medarbejdere i Socialforvalt-

ningen  

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen 

 

At tilslutte sig økonomiudvalgets indstilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 006-01: Svarforslag til rapporten 

Bilag 006-02: Rapport 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 

Der er igangsat arbejde siden rapporten blev givet til kommunen. 

Der skal udarbejdes en handleplan indenfor ansvarsområdet, planen skal være tydelig og skal kunne 

anvendes af alle, der skal massiv oplæring af medarbejdere, og forholdene for dem skal forbedres. 

Forebyggelsesarbejde og oplysning til borgere skal iværksættes massivt.   

Handleplanen skal forelægges til kommunalbestyrelsen, denne skal sikre, at der sker udvikling 

indenfor området. 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 007 

KOM 21-013 Anmodning om tillægsbevilling – Midler fra 

herberg, Ilulissat 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Der er ubrugte midler i forbindelse med det afsluttede projekt, herberget i Ilulissat. Forvaltningen anmoder 

om, at disse midler anvendes til at dække ekstraudgifter i forbindelse med anlæggelsen af hegn til kunstgræs-

bane i Uummannaq samt dump- og modtagestationsforbedringer i Ilulissat. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Det netop afsluttede projekt på anlæggelsen af nyt herberg i Ilulissat har efterladt et overskud på kr. 1,4 mio. 

på anlægsbudgettet for 2021. Dette overskud vil såfremt det ikke anvendes tilfalde kommunens fælleskasse 

ved udgangen af budgetåret. Dog er der projekter under konto 7, der mangler finansiering, herunder etablerin-

gen af hegnet, der skal omkranse den nye kunstgræsbane i Uummannaq, hvorfor der søges om en omplacering 

på kr. 900.000 til anlæg og opsætning af de hegnsmaterialer, som allerede er indkøbt fra sidste års budget. De 

resterende midler på kr. 500.000 ansøges om at omplaceres til oprydning/forbedring af dump og modtagesta-

tion i Ilulissat, som efter sidste års erfarin-ger i forbindelse med brand har vist sig ukurante. 

 

Løsningsforslag - sagsvurdering  

Ved at overføre de overskydende midler på kr. 1.400.000 fra herberget i Ilulissat vil anlægsudgifter på kr. 

900.000 til hegnet i Uummannaq kunne dækkes samt en påtrængt forbedring af affaldsforholdene i Ilulissat på 

kr. 500.000.  

Da ekstrabevillingen til herberget på kr. 1,4 mio. blev vedtaget i slutningen af 2020, blev der allerede dengang 

gjort opmærksom på, at de frigjorte midler meget vel ville kunne anvendes på andre projekter i 2021, herunder 

netop hegnet til foldbanen i Uummannaq samt dump- og modtagestationsforbedringer i Ilulissat. (Se bilag 2) 

 

Videre forløb 

Såfremt udvalget godkender anmodningen om tillægsbevilling, vil indstillingen gå videre til behandling i Øko-

nomiudvalget. En godkendelse her og i Kommunalbestyrelsen vil betyde, at overskuddet fra herberget i Ilulis-

sat dækker omkostningerne ved anlæggelsen af hegn om kunstgræsbanen i Uummannaq samt forbedringer 

dump og modtagestation i Ilulissat. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Kr. 900.000 overføres fra konto 74-62-20-50-01 til konto 75-64-50-50-01. 

Kr. 500.000 overføres fra konto 74-62-20-50-01 til konto 72-72-60-50-01. 

Overførslen vil ikke betyde et samlet merforbrug på konto 7, men blot en omfordeling af midlerne. 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Teknik 

Økonomiudvalget  

Kommunalbestyrelsen 

 

Udvalget for Tekniks beslutning: 

 

Forvaltningen indstiller til udvalget at: 

 

Udvalget godkender forvaltningens indstilling om tillægsbevilling. 

 

Beslutning 

Godkendt. 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Teknisk udvalg indstiller til Økonomiudvalget at 

Økonomiudvalget støtter  beslutning. 

 

Beslutning 

Indstilling godkendt 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen 

 

At tilslutte sig økonomiudvalgets indstilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 007-01: Skema til ansøgning om tillægsbevilling 

Bilag 007-02: UIAM 13-20 Referat 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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