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Sag nr. Emne Bilag nr. 001 

KOM 22-027 Status på Økonomien 23. maj 2022 Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Ifølge styrelses- budget samt regnskabsregulativet, samt styrelsesvedtægten, skal stående udvalg står for 

regnskabet, og endeligt foretager Økonomiudvalget en indstilling til Kommunalbestyrelsen. 

Her i år 2022 foretager Økonomiudvalget anden behandling den 23.maj og videresender dem til kommunal-

bestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Økonomistatus blev fremlagt den 23.maj 2022 efter at det stående udvalg har behandlet økonomiske ansvars-

områder. 

Under status for stående udvalg er rapporterne i rækkefølge forneden.  

 

Det endelige facit på status den 23.maj 2022 er fremstillet her. 

 
  OPR 2022 TB 2022 KOR 2022 1. kvartal 2. kvartal REST BUDGET FORBRUG I % 

Administrations område 169.499 0 169.499 34.384 67.380 102.119 39,8% 

Teknisk område 50.001 0 50.001 9.125 20.468 29.533 40,9% 

Erhvervs område 27.413 0 27.413 1.003 7.244 21.464 26,4% 

Familie område 336.717 0 336.717 65.445 102.776 233.941 30,5% 

Udviklings område 303.830 0 303.830 48.902 109.633 194.197 36,1% 

Forsyningsvirksomhed 12.603 0 12.603 1.316 7.641 4.962 60,6% 

Driftsomkostninger 900.063 0 900.063 160.176 315.142 586.215 35,0% 

Anlægsområdet 137.081 4.350 141.431 12.674 27.503 113.928             19,4% 

Drift og anlægsudgifter 1.037.144 4.350 1.041.494 172.850 342.645 700.144 32,9% 

Indtægter -1.028.673 0 -1.028.673 -219.784 -389.314 -639.359 37,8% 

Resultat før status 8.471 4.350 12.821 -46.934 -46.670 

Aningaasaatit maj 2022-mi kr. 43.5 mio-

pput. Ukiup aallartinnerani kr. 35.2 mio.-

niullutik                                 Likviditetbe-

holdning ved maj 2022 er på kr. 43.5 mio. 

mod primo beholdning kr. 35.2 mio.  

Statusområdet 7.172 0 7.172 4.518 38.364 

Årsresultat 15.643 4.350 19.993 -42.416 -8.306 

Primo kassebeholdning 35.248   35.248 35.248 35.248 

Ultimo kassebeholdning 19.605   15.255 77.664 43.554 

 

Set samlet er der mindre forbrug iht. Bevillingerne, da man man bl.a. i forvaltningerne ikke på tidsfristen ikke 

har betalt ca. kr. 2,658 mio, specielt i familieforvaltningen hvor der er ubetalte i alt kr. 1,731 mio. Resten er i 

det forskellige forvaltninger. I status er der i regnskaberne indtil dags dato overskud, hvor medregnet bevæ-

gelser er 8,3 mio overskud. Og man følger bevillingerne. I år har man fra Socialforvaltningen betalt til døgn-

institutioner og kontakter samt arbejder for et tilgodehavende fra Selvstyret på kr.1,0 mio.  

 

Indtægter pågår efter budgettet specielt i skatteindtægter samt for bloktilskuddet. Borgernes gæld til myndig-

hederne er ca. 123,7 mio d.d. og deraf er underholdspenge til børn på kr.71,2 mio, for dag- natrenovations-

gælden kr.15,0 mio det største gældspost.  
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Økonomiudvalget: 

 
Økonomiudvalg OPR 2022 TB 2022 KOR 2022 1. kvartal 2. kvartal REST BUDGET FORBRUG I % 

Folkevalgte 13.759   13.759 2.186 4.810 8.949 35,0% 

Administration 142.839   142.839 24.231 50.828 92.011 35,6% 

Tværgående aktiviteter 12.901   12.901 7.967 11.742 1.159 91,0% 

Økonomiudvalg 169.499 0 169.499 34.384 67.380 102.119 39,8% 

 

Udgifter for folkevalgte: 

Tilgodehavender for folkevalgte kører normal. Set samlet er for bruget mindre, som skyldtes at folkevalgte 

som planlagt ikke har været på rejser endnu. 

Tilgodehavender for bygdebestyrelserne sker set samlet efter bevillingerne. 

 

Administrationsudgifter: 

Forbruget på månedslønnede er lidt lavere set samlet, da der er flere stillinger, specielt centralt, som stadigvæk 

er ubemandede, således forventer man, at bevillingerne for resten af året vil holde. Udgifter for eksterne kon-

sulenter er mindre end forventet, men forbruget afhænger af behovet, således kan der ske ændringer. For time-

lønnede er forbruget større end budgettet, dette skyldtes forvaltningernes forbrug af vikarer, som tildels 

skyldtes covid 19 pandemi i starten af året. 

For rejsebudgettet har der været stor forbrug fra Familieforvaltningen, som har foretaget nødvendige rejser til 

Upernavik, mens det øvrige forvaltninger har haft mindre forbrug. 

Indenfor administrationen er der regner på ca. 0.196 mio som ikke er blevet betalt endnu. Set samlet og gen-

nemsnitligt kører det dog efter budgettet. 

I Uummannaq ser budgettet med huslejeindtægter større ud, men forventede udgifters mindre bevillinger er 

grunden. 

 

Udgifter for IT-området: 

Afsatte midler til kommunikationsområdet ser mindre ud, hvor ud af afsatte midler på kr.14,119 mio indtil nu 

er brugt kr.4,580 mio. Dette skyldtes udskiftning samt indkøb af nye systemfornyelser, hvortil man forventer 

at kommende udgifter skal kunne dækkes af det afsatte midler, selvom udgifterne pågår i forvaltningerne styres 

disse centralt, så forventes disse at følge budgettet , hvis der ikke sker noget uforudset. 

 

Fælles udgifter i forvaltningerne: 

Forbruget i tværfaglige forvaltninger ser højt ud. Årlige regninger som betales ved årets start får forbruget til 

at se stort ud. 

Administrationen har ikke fået regning fra KANUNUPE. Regningen kommer til at lyde på kr.0,094 mio. 

Afsatte midler beregnet udfra borgerantal i Ilulissat følger budgettet og i det resterende er forbruget stadigvæk 

lille. Alligevel er det ifølge retningslinierne i visse steder ureglementeret forbrug i udgifter, og i dette tilfælde 

er der løbende orienteringer, men i visse tilfælde er der udfordringer for varig korrekt forbrug. 

Årligt forsikringsregning på kr.4,3 mio er der betalt kr.3,4 mio kr, men budgettet for erstatning på kr.1,5 mio 

er der ikke indkommet indtægter, så det ser foreløbigt ud som et overforbrug. På baggrund af boliger som er 

overgivet fra selskabet Avannaa Development som overføres til ejeren er der budgetteret kr.4,0 mio, er betalt 

i starten af året. 

 
Isertitat/Indtægter OPR 2022 TB 2022 KOR 2022 1. kvartal 2. kvartal REST BUDGET FORBRUG I % 

Personlig indkomstskat -478.977 0 -478.977 -39.340 -118.019 -360.958 24,6% 

Selskabsskat -3.500 0 -3.500 0   -3.500 0,0% 

Bloktilskud og udligning -544.767 0 -544.767 -181.589 -272.383 -272.384 50,0% 

Kapitalafkast, renter, kursudviling -2.929 0 -2.929 19 -115 -2.814 3,9% 

Andre indtægter -1.000 0 -1.000 -128 -155 -845 15,5% 

Afskrivninger 2.500 0 2.500 1.255 1.358 1.142 54,3% 

ADMINISTRATION -1.028.673 0 -1.028.673 -219.783 -389.314 -639.359 37,8% 
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Registrering af skatteindtægter sker bagud, alligevel følger det med, hvor der indkommer kr. 39,3 mio pr. 

Måned som á conto. 

Selskabsskatten betales fra Skattestyrelsen ved årets slutning når disse beregnet, og dette sker kvartalsvis for 

næste år. 

Det månedlige bevillinger er lidt større end budgetteret da disse betales en måned tidligere, og i dette tilfælde 

er maj måned medtaget. 

I det resterende bevillinger eller indtægter kan disse ændre sig i løbet af året, og det nuværende status vises 

her. 

 

Udvalget for Teknik og Anlæg: 

 
TEKNISK UDVALG OPR 2022 TB 2022 KOR 2022 1. kvartal 2. kvartal REST BUDGET FORBRUG I % 

Anlægsområdet 137.081 4.350 141.431 12.674 27.503 113.928 19,4% 

Beredskab 13.173 0 13.173 2.450 4.515 8.658 34,3% 

Forskellige kommunale virksomheder 49.431 0 49.431 7.991 23.594 25.837 47,7% 

TEKNISK UDVALG 199.685 4.350 204.035 23.116 55.612 148.423 27,3% 

 

Det vigtigste er, at forbruget i konto er på 40,9 % og det er foventeligt, at forbruget bliver det samme til kvartal. 

Men til disse skal medtages lønudgifter i maj men som først vil kunne ses i junibalancen. Lønudgifter forventes 

at følge budgettet efter at disse er sidestillet og korrigeret med sidste års budget. 

 

Man forventer stadigvæk, at udgifter til materiale på verdenspan vil stige 7-25 %, således er det forventeligt, 

at enkelte kontier vil have større overforbrug. Dette skyldtes bl.a. at der er indført afgifter på plastikmaterialer, 

stigning på metal p.g.a. Covid-19 samt stigende oliepriser på grund af krigen i Ukraine, transportudgifter samt 

stigende priser på forskellige materialer. Dette vil have indflydelse på efterspørgsel af materialer, materialer 

til byer og bygder eller til udskiftning af materialer. Derfor sker der en løbende opfølgning på priser som vil 

have indflydelse på balancer. 

 

Erhvervsudvalget: 

 
Udvalget for Erhverv OPR 2022 TB 2022 KOR 2022 1. kvartal 2. kvartal REST BUDGET FORBRUG I % 

Arbejdsmarkedsydelser 8.773 0 8.773 1.215 4.954 3.819   

Erhverv 7.644 0 7.644 520 1.446 6.198 18,9% 

Majoriaq 10.996 0 10.996 -732 844 10.152 7,7% 

Udvalget for Erhverv 27.413 0 27.413 1.003 7.244 20.169 26,4% 

 

Erhvervsforvaltningen følger det godkendte budget i det første halve år. Ifølge aftale med Majoriaq er det 

første overførsel af bevillinger allerede sket, som får det til at se ud som, om forbruget ser mindre ud. Kommu-

nens inddragelse i erhvervslivet forventes at kunne balancere med budgettet, således vil det senere kunne 

afgøres, om bevillingerne vil følge budgettet eller om der skal ske en tillægsbevilling fra kassen udfra forbruget 

på det forskellige konti. 

 

Familieudvalget: 

 
Familie udvalg OPR 2022 TB 2022 KOR 2022 1. kvartal 2. kvartal REST BUDGET FORBRUG I % 

Børn og Unge 67.616 0 67.616 13.221 26.067 41.549 38,6% 

Handicapområdet 99.215 0 99.215 14.962 32.675 66.540 32,9% 

Socialeydelser 75.803 0 75.803 14.687 19.187 56.616 25,3% 

Ændre området 94.083 0 94.083 22.575 24.847 69.236 26,4% 

Familie udvalg 336.717 0 336.717 65.445 102.776 233.941 30,5% 
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Familieforvaltningen 

Indenfor forvaltningen ser det samlet set ud til at der er et mindre forbrug. Regninger inde i systemet viser, at 

regninger til t.kr.1.732.- ikke er betalt endnu.  

Ydelser sker forud for aldersrente- og førtidspensionsmodtagere, og et tryk i 2022 skal korrigeres er på t.kr. 

11.522.- og disse skal korrigeres fra lønningskontoret i systemet. 

Ubetalt regning for anbragte børn uden for hjemmet til døgninstitutioner til slutningen af majmåned er på 

t.kr.4.522. Man arbejder for refundering af betalt regning som ikke vedrører børn på t.kr.2.811. 

Ubetalt regning for anbragte handicappede uden for hjemmet til døgninstitutioner  til slutningen af maj på 

t.kr.8.189 skal betales og når disse er betalt vil forbruget begynde at køre normalt. Tilgodehavende efter 

betaling er på t.kr.449.- 

Næsten alle tilgodehavende refusioner fra Selvstyret udfra status er modtaget og registreret, og det resterende 

arbejder man på som er på t.kr. 229.- 

Når alle regninger er betalt og tilbagebetaling og refusioner er modtaget, vil det samlede forbrug udfra regn-

skabet være på t.kr. 125.282.- forventer man, hvor forbruget procentuelt vil være på 37,21 %  

 

Udvalget for Udvikling: 

 
Udviklings udvalg OPR 2022 TB 2022 KOR 2022 1. kvartal 2. kvartal REST BUDGET FORBRUG I % 

Dagtilbud 81.514 0 81.514 12.342 27.555 53.959 33,8% 

Skoleområdet 206.321 0 206.321 34.026 76.779 129.542 37,2% 

Sundhed & Fritid 15.995 0 15.995 2.534 5.300 10.695 33,1% 

Udviklings udvalg 303.830 0 303.830 48.902 109.633 194.197 36,1% 

 

Efter anden budgetstatus i Forvaltningen for Læring pågår bevillingerne efter budgettet. Der er ikke større 

udgifter udenfor budgettet og at man finder det vigtigt, at udgifterne følger budgettet samt tilsyn af disse. Hvis 

man ikke kommer udfor større sparerunde i Forvaltningen for Læring vil man arbejde for at overholde 

budgettet.  

 

Videre forløb 

I forvaltningen arbejder de for at følge med i regningerne, samt at det samlede direktion arbejder for et lettere 

styrelse med udstyr. Således kan man opnå et bedre system til at styre dette. Anset så skal overgangen til bedre 

udstyr pågår løbende og med tilsyn i alle steder. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Selvom man kører med lidt mindre forbrug samt at midlerne bliver større har man fra mødet med direktionen 

meddelt, at man skal være forberedt på, at udgifterne kan stige voldsomt. Efter pandemiet med Covid-19 vil 

priser stige, også på grund af krigen i visse lande, specielt i byggebranchen materialer, transportudgifter samt 

brændstofpriser, som afstedkommer nøje opfælgning af budgettet, da priser kan stige med over 25 %. Fra 

administrationen indstiller man til nøje opmærksomhed på økonomien, således at prisstigninger kan have stor 

følge for økonomien og med det formål, at man skal undgå tillægsbevillinger. For at styrke økonomien, således 

sker noget ting her på det sidate par år, og for at disse ikke skal svække økonomien er det vigtigt at have en 

god økonomi.  

 

Lovgrundlage og grundlæggende dokumenter: 

 

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

 Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og 

Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber 2021  
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Sagsbehandling: 

 

Stående udvalg 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen  

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Administrationen indstiller til økonomiudvalget 

At Økonomiudvalget godkender udvalgenes rapporter om status samt statusrapport som er under 

Økonomiudvalgets ansvar. 

 

Beslutning: 

Godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller overfor kommunalbestyrelsen 

 

at man støtter Økonomiudvalget beslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilage: 

 

Bilag 001-01: Balance 

Bilag 001-02: Referater fra stående udvalg 

Bilag 001-03: Status på økonomien 

Bilag 001-04: Register for borgernes gæld 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 002 

KOM 22-028 Forslag til retningslinie for fordeling af 

anlægsmidler 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Sidste år besluttede kommunalbestyrelsen, at anlægsmidler skal fordeles til lokale områder udfra størrelsen på 

befolkningsantallet. 

I denne sag skal udvalget tage stilling til, hvilken forretningsgang de skal bruge, således skal lokaludvalget 

sende et prioriteringsliste for anlæg til kommunalbestyrelsen. 

  

Sagsfremstilling: 

 

Ultimo april afholdt kommunalbestyrelsen anlægsseminar. Dette arrangement er kommunalbestyrelsens egen 

beslutning, og formålet er at lave et forslag om, hvordan man med start i 2023 skal fordele anlægsmidler udfra 

befolkningsantallet i bestemte lokale steder, og finde en forretningsgang for dette. 

Under seminaret er der diskussioner gruppevis og forslagene er her sammensat i notatform til fremstilling. 

 

Udvidet inddragelse  

For fordeling af anlæsmidler skal forslage tilvirkes af medlemmer for kommunalbestyrelsen, lokalrådet samt 

medlemmer af bygdebestyrelsen. S.eks er antallet i Upernavik således: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer  03 

Bygdebestyrelsesmedlemmer  23 

Lokalrådsmedlemmer 05 

 I alt 28  

 

For fordeling af anlægsmidler skal udvalget i Upernavik holde møde i maj måned samtidigt med, at forslagene 

skal være sendt når kommunalbestyrelsen 1-ste behandler budgettet. Under mødet diskuteres lokalområders 

ønsker og tydeliggøres, forslag til ønsker udefra skal tydeliggøres til kommunalbestyrelsen. Borgerforvalt-

ningslederen er sekretær for udvalget. 

 

Inddragelse af folkevalgte 

I lokalområder er det folkevalgte der kommer med forslag til fordeling af anlægsmidler, og disse er medlemmer 

af kommunalnestyrelsen samt medlemmer af bygdebestyrelserne. S.eks. er antallet i Upernavik således: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer  03 

Lokalrådsmedlemmer 05 

 I alt   8  

 

Valg af lokalråde sker ikke med partibaggrunde og kommunen arrangere i aftenen valg af medlemmer til 

Lokalrådet.  

Som førnævnt er forretningsgangen indstillet til udvalget. 

 

Løsningsforslag - faglig vurdering 

Administrationen indstiller til, at den sidste mulighed med “inddragelse af folkevalgte” skal vælges, her er 

ønsket, at lokalrådets formand uden stemmeret, men som ønsker deltager som rådgiver. Hvis man bruger det 

som løsning sikrer man sig, at alle nødvendige enheder i by og bygd bliver lagt frem. 

 

Anlægsønsker vil fremstilles af lokalrådet og ønsker videresendes til Kommunalbestyrelsen. Ønsker vil ikke 

som tidligere koste flere millioner eller mange som danner grundlag, disse skal have grundlag i kommunens 

planer eller prioriteres i rækkefølge på ti ønsker som sagsfremstilles.  

  



Møde nr. 03/22 Kommunalbestyrelsen Side 9 af 61 
 

Videre forløb 

Når kommunalbestyrelsen har taget stilling til forretningsgangen skal den først træde i kraft i 2023, og i år skal 

lokalrådet arbejde med det.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen direkte konsekvenser. 

Anlægsarbejder vil igangssættes udfra det rammer der er udstukket. 

 

Lovgrundlage og grundlæggende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Teknisk udvalg 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Teknisk udvalgsbeslutning: 

 

Udvalgene indstiller til økonomiudvalget, at 

Førnævnte forretningsgang om “Inddragelse af folkevalgte”, at man på dette baggrund indstiller til, at man 

på baggrund af fordeling for anlægsmidlerne godkender brugen af det. 

 

Beslutning: 

Indstilling om “inddragelse af folkevalgte” godkendtes.  

Fra Siumut er vi imod, at man på baggrund af antallet af borgere skal budgetterer da vi er bekymrede for, at 

det vil afstedkomme en skæv udvikling, samtidigt med, at man flytter fra tanken om storkommuner. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget, at 

Teknisks udvalgs beslutning støttes. 

 

Beslutning: 

Godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen: 

at beslutning i økonomiudvalget støttes. 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Ingen 

 

Beslutning: 

 

 

  



Møde nr. 03/22 Kommunalbestyrelsen Side 10 af 61 
 

Sag nr. Emne Bilag. nr. 003 

KOM 22-029 Omplacering af midler fra projektet Børne 

og Unge huset i Kullorsuaq 

Journal nr. 

 

 

 
Resumé: 

 

Da fonden for tiden ikke har midler til opstart til bygning af Børne og Unge hus i Kullorsuaq indstilles der til, 

at kommunens afsatte midler omplaceres til andre projekter. Derfor drøfter man omplacering af anlægsmidler 

i Teknisk udvalg. I dette sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om man skal støtte beslutningen i udvalget. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Projektet Meeqqanut inuusuttunullu Illu startes mellem et samarbejde med Selvstyret, kommunen samt et     

eksternt fond. Tanken var, at projektet skal opstartes i år og derefter i 3 overslagsår. Derfor har man fra kommu-

nen besluttet at afsætte kr. 9 mio som fordeles i det tre år. Men da fonden trækker sig ud af projektet og skal 

finde midler fra andre steder er projektets opstart i år ikke realistisk længere. 

Således har anlægsafdelingen kr. 3 mio som man ikke skal bruge i år. 

 

Løsningsforslag - faglig vurdering 

For at bruge midler til gavn i andre projekter, foreslåes det, at midler skal bruges til at dække for lidt budget-

terede konto som man er vidende om, eller til andre konto hvor der er brug for det, ønsker man at overføre 

dem til disse. Derfor foreslår man fra forvaltningen at overføre dem til følgende andre projekter: 

 

Til indkøb af asfateringsmaterialer for Upernavik og Uummannaq kr. 1.500.000 kr. 

Kommunalbestyrelsen har afsat kr.3,6 mio i alt i år til asfaltmaterialer til Upernavik og Uummannaq. Grundet 

prisstigninger for materialer på verdensplan, specielt på fragtområdet, er det i forhold til beregningerne stiget 

voldsomt. Hvis projektet skal lykkedes mangles der 1,5 mio til realisering. Derfor indstiller man, at disse mid-

ler overføres fra midler til ellers er afsat til Meeqqanut inuusuttunullu Illu i Kullorsuaq. 

 

Skiltning for tsunamirisiko samt til turister kr. 250.000 

Kommunen har I Uummannaq samt bygderne opsat skiltninger der anviser sikre ruter I det lokale sted. Allige-

vel vil kommunen opsætte større skilte som viser områder der vil blive ramt af bølger, således at lokale beboere 

samt besøgende kan orientere sig. Det vil være med til at skabe sikkerhed i Uummannaq samt dets bygder. 

Samtidigt har kommunen fået tilbud om skiltninger med landkort til turister i byerne, men der er ikke afsat 

midler til dette. Landkortene vil supplere med hjælp for besøgendes orientering. Man foreslår, at landkort samt 

risiko for oversvømmelser der vises skal indkøbes samtidigt for på denne måde at mindske udgifterne. 

 

Tsunamiudstyr til Uummannaq – generatorer og madrasser kr. 250.000 

Man foreslår, at der overføres kr.250.000 til indkøb af generatorer og madrasser til Uummannaq. Nukissiorfiit 

har beregnet, at der i et tsunamisituation kan levere strøm igen i løbet af 2-4 timer. Dog kan sportshallen 

(samlingssted i.f.m. tsunami) gardere sig med et generator. Derudover er det nødvendigt at have lager af ma-

drasser, hvis der bliver behov for at evakuere folk fra tsunamiområdet. 

 

Dumpen, Ilulissat kr. 500.000 

I længere tid har dumpen i Ilulissat været hektisk da en neddeler er gået I stykker. Derfor har der været behov 

for lovligt at dække dumpede træmaterialer med jord ved opbevaring. Derudover har man indkøbt indpaknings-

maskine til brug for planering af arealet. Derfor indstiller man overførsel på kr. 500.000.- til formålet. 

 

Transport af affald fra ESANI kr. 500.000 

ESANI har tilbudt at ville samle og sejle affald langs kysten i iløbet af sommeren. Forvaltningen er ved at 

arbejde med, hvor meget man kan afhente og hvor disse skal hentes fra, skal man lave et oversigt over. 

Det ser ud til, at der er brug for mindst kr.500.000.- til skibstransport. Derfor ansøges der om omplacering af 

midler fra projektet Meeqqanut inuusuttunullu Illu. 
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Videre forløb 

 

Når udvalget har godkendt indstillingen om omplacering I Økonomiudvalget skal den videresendes til Kom-

munalbestyrelsen videre behandling. 

 

Mulige konsekvenser: 

 

Førnævnte projekter er på baggrund af budgetgrundlag muligt at realisere med omplacering til følge. Dette vil 

sikre mulighed for at forbedre vejnettet i Upernavik og Uummannaq, sikre tsunamitilfælde i Uummannaq og 

endelig forbedre renovationsforholde i Ilulissat. 

For at støtte projektet Meeqqanut inuusuttunullu Illu i Kullorsuaq og realisere dette skal forvaltningen fortsætte 

med og undersøge det forskellige fonde. Hvis fonden melder sig igen til samarbejde, vil kommunalbestyrelsen 

fastholde at sætte 3 mio kr. i 2023 til side, således at disse bruges til igangssættelse af projektet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Vigtigst er, at anlæsbudgettet ikke får konsekvenser da det drejer om om omplacering af godkendte midler fra 

budgettet: 

 

Børn og Unge hus i Kullorsuaq    - 3.000.000 kr. 

Materialer til asfaltering i Upernavik og Uummannaq       1.500.000 kr. 

Opsætning af skilte for tsunamisituation og for turister        250.000 kr. 

Udstyr i Tsunamitilfælde i Uummannaq – generatorer og madrasser       250.000 kr. 

Dumpen, Ilulissat          500.000 kr. 

Affaldstransport, ESANI          500.000 kr. 

I alt                                 0 kr. 

 

Lovgrundlag: 

 

 Møde i kommunalbestyrelsen om 2021 anlægsbudget den 20.november 2021 

 

Sagsbehandling: 

 

Teknisk Udvalg 

Økonomiudvalg 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutning i Teknisk Udvalg: 

 

Administrationen indstiller til Teknisk udvalg: 

at udvalget godkender administrationens indstilling om omplacering. 

  

Beslutning: 

Videresendelse godkendt. Oppositionen ønsker, at der afsættes midler til byggemodning i Uummannaq. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget 

at man støtter beslutningen i Teknisk udvalg 

 

Beslutning: 

Godkendt. 
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Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 003-01: Formular tillægsmidler 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 004 

KOM 22-030 Diskoline’s ønsker om Havnefaciliteter i 

Itisuarsuk (Hollænderhavn), Ilulissat 

Journal nr. 18.01.02 

 
Resumé: 

 

Disko Line ønsker, at der opstilles anlæg for elektriske fartøjer i Itisuarsuk. I den forbindelse har de kontaktet 

Selvstyret samt Kommunen. Ansøgningen er behandlet af Teknisk Udvalg, og deres beslutning er videresendt 

til Økonomiudvalget beslutning. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra passagerrederiet Disko Line om brug af Itisuarsuk. Disko Line-

ønsker, at der laves anlæg samt vejnet, således kan bl.a. en ny elektrisk drevet transportfartøj kan gøre sig brug 

af det nye havn. Det nuværende brug er alsidigt samt som havn for lystbåde samt til et aktør for Kajakroning. 

Grundet nærhed til lufthavnen har lufthavnsledere for flere år siden blandet, når det drejer sig om fartøjer der 

kan tiltrække fugle, som de er imod. I forbindelse med det nye lufthavn har Disko Line undersøgt oh oplys-

ninger samt muligheder for at oprette en havn til kommunen og selvstyret. For drift af det eksisterende havn 

samt en fremtidigt havn i Bredebugten har man forlangt, at det ikke skal volde problemer, så Selvstyret støtter 

projektet. Derudover støtter Selvstyret, at der kan oprettes en privat eller delvis privat havn. 

 

Løsningsforslag - faglig vurdering 

Det gamle havn i Ilulissat har pladsproblemer samt problemer med det ikke bedste grej for sejlende. Forvalt-

ningen mener, at der vil skabes plads og bedre betingelser når der skabes en båsplads i Itisuarsuk. Samtidigt 

vil det skabe bedre vilkår når det ligger tæt på lufthavnen. Alligevel er kravet, at aktiviteter fra Disko Line ikke 

skal have indflydelse på indflyvningen. For realisering af vilkår i Itisuarsuk samt opbygning af anlæg har man 

ikke kunnet fået tilladelse. Hvis Disko Line kan få en tilladelse kan man reailisere ønsket der. 

 

I forhold til et havn i Kangerluarsuk (Breddebugten) vil denne i.f.t. Itisuarsuk bruges til større skibe. Itisuarsuk 

vil kunne bruges i flere år når denne bygges og følgen vil være, at Disko Line kunne sikre sine akitiviteter i 

Ilulissat når lufthavnen åbner eller lige efter åbningen. Kommunen vurdere, at projektet med et havn i Kanger-

luarsuk ikke vil have indflydelse på Disko Line’s aktiviteter i Itisuarsuk. Derimod kan man ikke forvente, at 

kommunen vil financere i Itisuarsuk, da der pågår større projekter på denne tid. 

 

Videre forløb 

Hvis udvalget støtter Disko Line’s aktiviteter med placeringen, skal sagen sendes til politisk behandling i Øko-

nomiudvalget samt kommunalbestyrelsen. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at støtte forslaget skal Disko 

Line bedes om at indsende en realistisk ansøgning. Til ansøgning kræves der, at dette ikke skal have indflydelse 

på indflyvningen, derfor skal man inddrage KAIR samt Mittarfeqarfiit. Indtil nu har der ikke været indsigelser 

fra andre sider. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der vil ikke være økonomiske konsekvenser da kommunen på nuværende tidspunkt ikke er inddraget i pro-

jektet. Hvis kommunen på nogen måder inddrages økonomisk på projektet skal spørgsmålet behandles politisk. 

 

Lovgrundlag: 

 

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

 Vedlagt tillæg vedrørende Avannaata Kommunia’s Kommuneplan for 2018-2030 
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Sagsbehandling: 

 

Teknsik Udvalg 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Teknisk udvalgs beslutning: 

 

Administartionen indstiller til Teknisk udvalg: 

at udvalget godkender forespørgslen fra Disko Line, samt at sagen videresendes til politisk behandling. 

 

Beslutning: 

Godkendt. Der var et ønske om at foretage undersøgelser for muligheden, således at andre fartøjer også kan 

bruge den. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Teknisk udvalg indstiller til økonomiudvalget 

- at man støtter beslutningen i Teknisk udvalg 

 

Beslutning: 

Godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilage: 

 

Bilag 004-01: Delområde C-19.1, Itisuarsuk 

Bilag 004-02: Skitseret landkort fra Disko Line 

Bilag 004-03: Selvstyrets bemærkning vedr. oprettelse af havn 

 

 

Beslutning: 

 

 

  



Møde nr. 03/22 Kommunalbestyrelsen Side 15 af 61 
 

Sag nr. Emne Ilanng. nr. 005 

KOM 22-031 Foreløbig status for Regnskab 2021 Journal nr.  

 

Resumé: 

 

I forbindelse med implementering af det nye Lov om økonomisk forvaltning, har direktionen under udarbej-

delse af beretningen og i den forbindelse har Avannaata Kommune anmodet Økonomistyrelsen om udsættelse 

af behandling af afsluttende regnskab som blev godkendt.  Nuværende status blev dog fremstillet og vil blive 

sendt til Udvalg for Økonomi til efterretning. 

 

Sagsfremstilling: 

 

De offentlig i Grønland har et mål om ensartet forretningsgang, ligeledes er det yderligere krav ift. de nye 

lovgivning gældende fra 1. januar i år som aflægges i samarbejde med revisionen og årsregnskabet for 2021 

regnes til september. 

Selvstyret er også bekendt med, at i forbindelse med implementering af det nye Lov, har kommunerne erfaret 

at beretning for 2012 ikke længere er hensigtsmæssigt. Derfor er den nye beretning for 2022 også under be-

handling. Efter aftale med revisionen i Avannaata Kommune, er der sendt en meddelelse til direktionen om 

afsluttende regnskab for 2021 er udsat, dog skal man aflevere foreløbig status til Kommunalbestyrelsen i løbet 

af juni måned og afsluttende behandling af regnskab skal foregå i september måned 2022. 

  

Kommunalbestyrelsen har ude fra budget for 2021 godkendt udgifterne inkluderet anlægsbudgettet som er på 

kr.  972,4 mio. og indtægterne på kr.  995,3 mio.  Udgifterne i forhold til indtægterne er der overskud på driften 

på kr.  23,0 mio. og medregnet afvigelsen er der kr. foreløbig placering på 22,9 mio.  Derved er der ved årets 

begyndelse 2021 underskud fra kr. 46,1 mio.  til kr. 23,2 mio.  som skal behandles færdig for året 2021.  Grun-

den til det høje afvigelse er at midlerne på ca. kr. 49,0 mio. gældende for december måned er indsat i begyn-

delsen af 2022 og disse midler berører bloktilskuddet på kr. 43,0 mio.  og til selskabsskat på kr.  6,5 mio. hvor 

det indebærer afvigelse af midlerne for slutningen af året. 

 

Foreløbig har disse overordnet merforbrug i forhold til bevillingerne, set ud fra foreløbig samlet regnskab: 

 

Der har været stort flow vedrørende personale og vikariater i administrationen i 2021, blandt andet grundet 

corona tiden samt på grund af, der har været flere tilfælde med omrokeringer, desuden har der været stort 

behov for socialforanstaltninger, hvor det har været nødvendigt med mange tjenesterejser for at yde bistand. 

Netværksforbindelser der tidligere har været placeret i diverse forvaltninger, bliver nu samlet og udgifterne 

bliver rapporteret i det centrale registreringer også hvad angår udskiftninger.  Der er også store udfordringer i 

forbindelse med dagrenovation i og med der er megen behov for ovennævnte er der merforbrug i forhold til 

bevillingerne.  Eksterne konsulentbistand er også stort såsom benyttelse af jurister, efter behov.  Der har været 

større hændelser i forrige år hvor det har været nødvendig med etablering af overvågning i forvaltningerne, 

hvor der blandt andet har haft kommunale udgifter i forbindelse med indsats fra kommunen for eventuelle 

tsunamikatastrofe.  

Der har også været store hjælpeforanstaltninger for børn og unge i 2021, blandt andet har der været nødvendig 

med ekstra vagtbehov for hjælpeforanstaltninger i døgninstitutioner end beregnet.  Der er også merforbrug i 

bevillingerne i forbindelse med ældre omsorg, som primært har grundlag i corona tiden.  Corona tiden har også 

påvirket bevillingerne for skolerne og børnehaverne. 

Der er mindre forbrug i bevillingerne for erhvervslivet og    anlæg også blandt andet på grund af corona tider, 

da det medførte udsættelser af projekter.  

 

Behandling af afsluttende regnskab skal rapporteres mere udførligt i september måned og her skal der også 

medtages revisionsberetning.  Her er foreløbig samlet uddrag. 
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Økonomiske konsekvenser: 

 

Der er merforbrug i bevillingerne i forhold til driften på kr. 30,6 mio. men idet bevillingerne er større end 

indtægterne blev merforbruget dækket.  

 

Lovgrundlag og rammesætning 

 

 Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021   

 om ændring af Inatsisartutlov om   kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalg 

Kommunalbestyrelse 

 

Udvalg for Økonomi´ beslutning: 

 

Administrationens indstilling til Udvalg for Økonomi, 

At ovennævnte fremstilling af foreløbig økonomisk status skal tages til efterretning af Udvalget 

At stående udvalg skal bedes om at lave forslag til prioriteringsliste til seminaret til august.  

 

Beslutning: 

Tages til efterretning. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget instiller overfor Kommunalbestyrelsen: 

 

At Udvalg for Økonomi beslutning skal godkendes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 005-01: Balance: 

 

 

Beslutning: 

 

 

  



Møde nr. 03/22 Kommunalbestyrelsen Side 17 af 61 
 

Sags nr. Emne Bilag nr. 006 

KOM 22-032 Budget for 2023 og budgetoverslag for 2024 

- 2026  

Journal nr.  

 

Resume: 

 

Efter lovgivningsgrundlaget skal Udvalg for Økonomi indstille overfor Kommunalbestyrelsen vedrørende næ-

ste års budget og de kommende tre års budgetoverslag.  I denne sag skal Udvalg for Økonomi tage stilling til 

om der er grundlag for forslagene.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Forbruget 2021 skal være grundlaget for budget for 2023 og de kommende tre års budgetoverslag som skal 

tages i betragtning af målsætning for lovgrundlaget og i den forbindelse er der fra Økonomistyrelsen påkrav 

om, at Kommunalbestyrelsen skal lave en opfølgning.  

Derved bliver nedenstående budget delt mellem forvaltningerne. 

 

Budgetoverslaget som er delt mellem forvaltningerne: 
Forvaltninger Budgetramme 2023 Overslag 2024 Overslag 2025 Overslag 2026 

Administration 174.140  175.938  175.938  175.938  

Teknisk område 45.983  46.458  46.458  46.458  

Erhvervs område 24.309  24.560  24.560  24.560  

Familie område 324.965  328.321  328.321  328.321  

Udviklings område 304.735  307.882  307.882  307.882  

Forsyningsvirksomheder 8.664  8.753  8.753  8.753  

Driftsomkostninger 882.795  891.912  891.912  891.912  

Anlægs udgifter 111.239  112.388  112.388  112.388  

Drifts- og anlægs udgifter 994.034  1.004.300  1.004.300  1.004.300  

Indtægter -1.028.673  -1.028.673  -1.028.673  -1.028.673  

Resultat før status -34.639  -24.373  -24.373  -24.373  

Status område 13.055  13.074  13.095  13.095  

Årsresultat -21.584  -11.299  -11.278  -11.278  

Primo kassebeholdning 19.605  41.189  52.488  63.766  

Ultimo kassebeholdning 41.189 52.488 63.766 75.044 

 

Det nye Lov om budgettering som trådte i kraft i 2021 har en forpligtigelse vedrørende årsdrift, tilskud samt 

forhøjelse af udgifterne til anlæg med 1,0% og skal forhøjes med 2,0 % for fireårig periode, dette forslag bliver 

behandlet med ovennævnte budgetoverslag. 

 

Videreforløb:  

Når budgetrammen bliver godkendt, bliver den videresendt til stående udvalg med anmodning om at lave 

forslag indenfor budgetrammen.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Når forvaltningerne starter med budgetteringer skal man være opmærksom på, at der kan forekomme lønfor-

højelser som et påkrav fra Organisationerne.  Ligeledes kan der forekomme høje prisforhøjelser hvad angår 

brændstof, rejser og ved andre forhold.  Der skal laves budget med lovgrundlaget med overskuds resultat eller 

ved balance mellem udgifter og indtægter.  Ligeledes hvad angår økonomisk rentabilitet. 
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Der er afvigelse til budget 2022 i forhold til næste år, som vedrører: 

 
Forvaltninger Budgetramme 2023 Kor. Budget 2022 Afvigelse 

Administration 174.140 169.499 4.641 

Teknisk område 45.983 50.001 -4.018 

Erhvervs område 24.309 27.413 -3.104 

Familie område 324.965 342.277 -17.312 

Udviklings område 304.735 298.270 6.465 

Forsyningsvirksomheder 8.664 12.603 -3.939 

Driftsomkostninger 882.795 900.063 -17.268 

Anlægs udgifter 111.239 137.081 -25.842 

Drifts- og anlægs udgifter 994.034 1037.144 -43.110 

 

Budgettering for 2023 vil i forhold til 2022 medfører nedsættelse vedrørende kommende udgifter for driften 

på kr.  43,1 mio. 

 

Lovmæssige grundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grøn-

lands Selvstyres budgetter og regnskaber  

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalg 

Kommunalbestyrelse 

 

Udvalg for Økonomi´ beslutning: 

 

Administrationens indstilling til Udvalg for Økonomi: 

At Udvalg for Økonomi skal godkende indstillingen sådan som det ser ud 

At Udvalg for Økonomi skal indstille overfor Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen skal kræve Det 

stående Udvalg om opfølgning. 

 

Beslutning: 

Godkendt.  

 

Der er ønske om fra Samarbejdsudvalget om, at Avannaata Kommune skal lave en henvendelse om at det nye 

Lov som på nuværende tidspunkt er gældende, ikke længere er tilpasset til nuværende situation til indenrigs-

afdelingen,  
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Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: 

 

At Udvalg for Økonomi beslutning skal godkendes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 006-01: Skrivelsen fra Departement for Økonomi og Ligestilling  

 

 

Beslutning: 
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Sagsnr. Emne Bilag. nr. 007 

KOM 22-033 Orientering om Avannaa Development A/S 

økonomi og bevilling  

  

 

Resumé: 

 

Avannaa Development A/S er i gang med en række projekter for Avannaata Kommunia. Vedlagt som bilag 

findes en oplistning af og redegørelse for de forskellige projekters indhold og status.   

 

Her blev der fremstillet om sagen vedrørende sikkerhed for depositum for lånets proces og økonomisk situa-

tion, der skal medregnes som det næste handling som orientering. Udvalg for Økonomi indstiller overfor Kom-

munalbestyrelsen at sagen skal tages til efterretning.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Selskabet er blevet bedt om at redegøre for dets økonomi, særligt med fokus på projektet ”boligopførsel på 

Sygehusvej”. Projektet, der omfatter sanering og genopbygning, opførsel af såkaldte ”infill” mellem de eksi-

sterende blokke samt udvidelse med en ekstra etage, er behandlet og besluttet politisk – først af økonomiud-

valget og siden kommunalbestyrelsen (KOM 21-096).  

 

Selskabet har løbende i undersøgelses- og beslutningsprocessen, rådført sig med sin revisor og boligadmini-

strator for at sikre projektets og selskabets økonomi.   

 

Vedlagt som bilag er et likviditetsbudget for Sygehusvej-projektet udarbejdet af selskabets og kommunens 

revisor, BDO. Derudover er vedlagt et fuldt budget for selskabet over 20 år.   

Budgetterne viser, at projektet er økonomisk holdbart og forsvarligt.   

Ejendommene på Pitoqqiup Aqq., som selskabet har overtaget, sælges og provenuet indgår i finansieringen af 

Sygehusvej-projektet. Øvrig finansiering blev godkendt politisk ved sag KOM 22-026.   

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Det vedlagte budget for Avannaa Development A/S er udarbejdet for en 20-årig periode.  

Budgettet indeholder kapitalafkast for de ejendomme der tidligere er overdraget til selskabet, ligesom budgettet 

indeholder indtægter fra Avannaata Kommune til almindelig drift og diverse udvikling af nye projekter.  

 

Fra 2022 og fremover er budgettet endvidere påvirket af, at der optages byggekredit til påbegyndelse af sane-

ring og ny opførelse af boliger på Sygehusvej. Man regner med at projektet kommer til at koste kr. 80,0 mio. 

I byggeperioden, der strækker sig fra 2022 til 2025, er det forudsat at byggekreditten forrentes med 0,95% p.a. 

Såfremt byggekreditten aktiveres senest august måned 2022 er renten på 0,95% fast i opførelsesperioden på 4 

år. 

Såfremt byggekreditten ikke er aktiveret senest august 2022 kan det betyde at renten på 0,95% ikke kan fast-

holdes, men at den formentlig bliver højere.  

Herefter vil der i 2026 skulle optages et lån til indfrielse af byggekreditten. Dette lån er forudsat forrentet med 

3,0% p.a. og skal afvikles over 30 år.  

Det skal i øvrigt anføres, at kommunalbestyrelsen på møde den 29. april 2022 har godkendt låneoptagelsen i 

selskabet.  

Der er opgjort kapitalafkast på   kr. 2.134.400 på boliger på Sygehusvej i 2026 og på sigt.  Dette kapitalafkast 

kan dog ikke dække den forventede renteudgift i de første 5 år efter ibrugtagelsestidspunktet.  

Til trods herfor har selskabet dog positive resultater i hele den 20-årige periode.  

Der henvises til dokument med budgetforudsætninger for 20 år.  

Det skal anføres, at øvrige projekter som selskabet eventuelt påtænker at iværksætte, ikke er indregnet i det 

foreliggende 20-års budget.  I budgettet er endvidere ikke indregnet tilskud til nedsættelse af huslejen i de 

boliger som udgør de tidligere afdelinger 12325 og 12342.  I 2022 skal selskabet betale tilskud på 678.965 kr. 

Det er dog en målsætning, at det fremover ikke bliver nødvendigt med tilskud.  
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I forbindelse med opførelsen og ibrugtagningen af boliger på Sygehusvej kan der nævnes nedenstående risici 

som kan ændre forudsætningerne: 

 At Anlægspris forventes højere med kr. 80 mio.   

 Renten på den endelige finansiering bliver højere end de forudsatte 3% p.a.  

 Boliger (husleje mellem kr.  ca 6.000 og kr. ca. 16.000 pr. måned) idet udlejnings problemer kan 

medføre færre kapitalafkast for ejerne.  

 

Lov og rammemæssige grundlag 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalg 

Kommunalbestyrelse  

 

Udvalg for Økonomi´ beslutning: 

 

Administrationen indstiller overfor Udvalg for Økonomi 

At Udvalget tager orientering til efterretning  

 

Beslutning: 

Tages til efterretning. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: 

At Udvalg for Økonomi beslutning skal godkendes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

Bilag 007-01: Dokumentation af Selskabets kommende projekter    

Bilag 007-02: Budget for likviditet – Projekt for Sygehusvej  

Bilag 007-03: Over 20 års budget for Selskabet    

Bilag 007-04: Forventet budget 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 008 

KOM 22-034 Tilpasning af vedtægter for kystnær 

garnfiskeri ved Uummannaq 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Når kommunens vedtægter er trådt i kraft er det normal, at man tilpasser disse, og i dette tilfælde har 

kommunalbestyrelsesmedlemmer ønsket, at garnfiskeri efter hellefisk i Uummannaq skal tilpasses, så det ikke 

stopper i tide og utide som formål. 

I dette sag udvalget beslutte sig til, om man skal arbejde for at tilpasse vedtægten for garnfiskeri i Uummannaq 

forvaltningsområde, sagen har været behandlet i fagudvalget. 

 

Sagsfremstilling: 

 

I sidste år trådte kommunalbestyrelsens vedtægt om kystnært garnfiskeri efter hellefisk i Uummannaq forvalt-

ningsområde. Brugerne ønsker, at vedtægten skal tilpasses og i dette tilfælde drejer det sig om, at garnfiskeriet 

skal køre kontinuerligt. 

 

Løsningsforslag - faglig vurdering  

Kommunen har udfra Selvstyrets bekendtgørelse tilvirket et vedtægt for kystnær garnfiskeri, og i dette vedtægt 

kan man fastlægge hvor og hvornår man kan foretage garnfiskeri. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Jørgen 

Kruse (S) og Karl Markussen (A)har fremsat forslag om, at garnfiskeriet skal kunne køre kontinuerligt samt 

påpege, at grænserne ikke skal ændres. Således skal dette forstås at ændringsforslaget består i, at garnfiskeriet 

skal køre i november, december, januar, februar, marts og april kontinuerligt. Således skal man sikre, at 

fiskeriet kører uden afbrydelser. 

Udvalgsformanden hilste velkomment på forslaget, da han fastslår, at tilpasninger pågår løbende, at 

tydeliggører løbende fiskeri uden afbrydelser er kernen. Formanden indstiller til, at høringen skal køres bredt 

i 8 uger. 

 
Videre forløb 

Arbejdet med ændringsforslaget kan således se sådan ud: 

 

Juli 

Ændringsforslaget skal tilvirkes fra administartionen i samarbejdet med departementet. 

 

August / september 

Høring foretages til brugerne ved tydeliggørelse af forslaget, og dertil bruges kommunens hjemmeside, 

Facebook samt radio. 

 

Oktober / november 

Udvalget vægter svarene fra høringen og beslutter sig til, om omfanget af ændringer til vedtægten og endeligt 

sender beslutningsforslaget til kommunalbestyrelsens afgørelse. 

 

Konsekvenser: 

 

Det nuværende vedtægt for kystnært garnfiskeri i Uummannaq forvaltningsområde ændres så snart forslaget 

er godkendt.    

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen konsekvenser for kommunens kasse. 
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Lovgrundlage og grundlæggende dokumenter: 

 

 Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri 

 Selvstyrets bekendtgørelse nr.46 af 14.december 2020 om kystnær fiskeri efter hellefisk  

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Fiskeri og Fangst 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Fangst & fiskeriudvalgets beslutning: 

 

Administrationen indstiller til Fangst og Fiskeriudvalget: 

At man godkender og igangssætter arbejdet med tilpasningasarbejdet af vedtægten for garnfiskeri af 

hellefisk ved Uummannaq. 

  

Beslutning : 

Godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilage: 

 

Bilag 008-01: Forslag til Vedtægten for Uummannaq forvaltningsområdet 

Bilag 008-02: Landkort 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 009 

KOM 22-035 Status på forslage. Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer plejer at komme med forslag til dagsordenspukter, disse bliver bearbejdet 

af adminstationen inden de blive behandlet af stående udvalg og kommunalbestyrelsen. I forbindelse med 

bearbejdning af forslag, har sektretariatet informeret udvalget om status af disse forslag, udvalget skal drøfte 

om informationen om status skal godkendes. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Efter at sekretariatet har bearbejdet medlemmernes forslag eller forespørgsler og som allerede er blevet 

besvaret pr. mail ser således ud: 

 

− Anthon Frederiksen (N) Rundkørsel i Ilulissat, blev besvaret den 3. januar og den 2. juni 2022 

− Margrethe Christensen (S) Opførsel af børnehave i Tasiusaq, etablering af butik i Nutaarmiut, blev 

besvaret den 3. januar 2022  

− Ane Qujaukitsoq (S) Opførsel af kunstfodbold bane i Qaanaaq, blev besvaret og målsætningen blev 

bevilliget i budgettet indeværende år  

− Knud Kleemann (A) Udvidelse af vejen til lufthavnen i Ilulissat, renovering af veje i Upernavik, blev 

besvaret den 3. januar og den 27. februar og målsætningerne blev bevilliget i budgettet indeværende 

år 

− Jakob Petersen (S) Fysisk undersøgelse af det fjeld der kan udløse fjeldkred, gratis servisering af 

dag- og natrenovation, henvendelserne blev besvaret den 6. januar og den 10. januar 

− Minik Høegh-Dam (AT) Forebyggelse af selvmord, muliggørelse af bygning af fundament ved 

bygning af huse, ønske om hurtigere fremsendelse af breve til Oqaatsut, besvarelerne kan ses i de 

vedlagte bilag 

− Elisabeth Nielsen (S) Forespørsel vedrørende anvendelse af tilskud fra Selvstyret til bygning af huse, 

ønske om mulighed for indførelse af selvbyggerhuse, blev besvaret den 10. januar  

 

Medlemmernes forslag blev bearbejdet og videresendt, nogle af forslagene der ligger udenfor det kommunale 

regi blev også besvaret med information. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Forslagene er allerede igangsat og derfor har de økonomiske rammesætninger og derved er der ingen økonomi-

ske konsekvens. 

 

Lovgrundlage og grundlæggende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at 

Udvalget godkender sagsbehandlinger af forslagene 

 

Beslutning: 

Godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilage: 

 

Bilag 009-01: Svar til Anthon Frederiksen 

Bilag 009-02: Svar til Margrethe Christensen 

Bilag 009-03: Svar til Knud Kleemann 

Bilag 009-04: Svar til Jakob Petersen 

Bilag 009-05: Svar til Minik Høegh Damm 

Bilag 009-06: Svar til Elisabeth Nielsen 

 

 

Beslutning: 

 

 

  



Møde nr. 03/22 Kommunalbestyrelsen Side 26 af 61 
 

Sag nr. Emne Bilag. nr. 010 

KOM 22-036 Forslag til dagsorden Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer plejer at komme med forslag til administrationen og administrationen 

forklarer hvordan sagerne skal viderebehandles.   

I denne sag blev Økonomiudvalget orienteret om, hvordan forslagene skal viderebehandles af administra-

tionen.   

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestyrelses medlemmernes forslag som skal bearbejdes blev klarlagt for Udvalget. 

 

#1 Ane Qujaukitsoq (S) 

A) Forslag om B-375 bliver mere beboelig for at være med til at afhjælpe boligmanglen i Qaanaaq 

 

Det videre forløb Sagen bliver sendt til Teknisk Udvalg til behandling derefter videresendes den til Økono-

miudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig behandling.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal senest være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

B) Forslag om etablering af et værested for at beskytte børn med usynlige handicaps, de kan benytte efter 

skoletid i Qaanaaq 

 

Det videre forløb: Sagen skal sendes til Udvalg for Familie til behandling, efter drøftelse af sagen skal den 

videresendes til Udvalg for Læring og til Økonomiudvalget til endelig behandling. 

Forventet afslutning af sagen: Den skal senest være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

C) Forslag om etablering af en boenhed for voksne handicappede i Qaanaaq, til drøftelse  

 

Det videre forløb: Sagen skal sendes til Udvalg for Familie til behandling, efter drøftelse af sagen skal den 

videresendes til Udvalg for Læring og til Økonomiudvalget til endelig behandling. 

Forventet afslutning af sagen: Den skal senest være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

D) Forslag til dagsordenspunkt vedrørende anskaffelse af en ny bil til dagrenovation i Qaanaaq 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Teknisk Udvalg til behandling efter drøftelse videresendes den til Øko-

nomi Udvalget til endelig beslutning. 

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

E) Forslag til dagsordenspunkt vedrørende benævnelsesnavne for vejene i Qaanaaq 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Teknisk Udvalg til behandling efter drøftelse videresendes den til Øko-

nomi Udvalget til endelig beslutning. 

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

#2 Aqqalu Classen Jerimiassen (A) 
A) Forslag til dagsordningspunkt, om at Udvalget bedes om at lave en rapport vedrørende udar-

bejdelse af udviklingsmuligheder for eSports interesserede til alle bosteder i Avannaata Kommune. 

B)  

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalg for Læring til behandling efter drøftelse videresendes den til 

Økonomi Udvalget til endelig beslutning. 

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i stående udvalg senest i juni måned.  
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#3 Elisabeth Nielsen (S) 

A) Forslag vedrørende udskiftning af to meget forældede hytter til nye hytter befindende Nuussuaq og på 

øen Ittakoq i Umiivik  

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Erhvervsudvalget til behandling efter drøftelse videresendes den til Øko-

nomiudvalget til endelig beslutning.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i stående udvalg senest i juni måned.  

 

B) Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommune kommer med en opfordring til dagsordningspunkt om at 

lave en strategi vedrørende om at komme til stederne i forbindelse med alvorlige hændelser i stedet for at 

vente på henvendelser fra socialforvaltningen.  

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalg for Familie til behandling efter drøftelse videresendes den til 

Økonomiudvalget til endelig behandling.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

C) Forslag om bevilling til udbredelse af kampagne for fjernundervisning via Sammisat.gl som med fordel 

kan benyttes. 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalg for Læring til behandling efter drøftelse videresendes den til 

Økonomi Udvalget til endelig beslutning. 

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

D) Forslag om midlertidig gratis benyttelse af det nye børnehave Ikinnguteeqqat i Uummannaq 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalg for Læring til behandling efter drøftelse videresendes den til 

Økonomi Udvalget til endelig beslutning. 

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

#4 Jens Kristian Therkelsen, (S) 

A) Forslag om strategi udarbejdelse vedrørende klarere påpegning om målsætningerne vedrørende ordning 

af dag- og natrenovation på sigt i Avannaata Kommune. 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Teknisk Udvalg til behandling efter drøftelse videresendes den til Øko-

nomi Udvalget til endelig beslutning. 

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

#5 Jørgen Kruse (S) 

A) Forslag om ændring af vedtægt for forvaltningsområde i Uummannaq vedrørende erhvervs garnfiskeri. 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for fiskeri og fangst og til Udvalg for Erhverv til behandling 

efter drøftelse videresendes den til Økonomiudvalget til endelig beslutning. 

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

#6 Lena Ravn Davidsen (D) 

A) Forslag om behandling af styrkelse af lærere for specialundervisning i Avannaata Kommune  

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalg for Læring til behandling efter drøftelse videresendes den til 

Økonomi Udvalget til endelig beslutning. 

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 
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#7 Margrethe Christensen (S) 

A) Forespørgsel om man kan give muligheder for opførelse af en "varm" agn sted til fiskerne i Upernavik 

og bygderne. 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til behandling til Udvalget for Fiskeri- og Fangst til drøftelse derefter vide-

resendes den til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget til endelig beslutning.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

B) Forslag til hurtig behandling af mulighed for opførelse af et hus til uddannet lærer i Nuussuaq  

 

Det videre forløb: Sagen sendes til behandling til Udvalg for Læring, efter drøftelse videresendes den til 

Teknisk Udvalg og til Økonomiudvalget til endelig beslutning.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

C) Ønske om hurtig opførelse af to lærerboliger i Innaarsuk 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til behandling til Udvalg for Læring, efter drøftelse videresendes den til 

Teknisk Udvalg og til Økonomiudvalget til endelig beslutning.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

D) Forslag om opførelse af Jolleværksted på 110 m² i Tasiusaq 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Teknisk Udvalg til behandling efter drøftelse videresendes den til Øko-

nomiudvalget til endelig beslutning.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

E) Forslag om indkøb af krammer til benyttelse til dag- og natrenovation i Tasiusaq 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Teknisk Udvalg til behandling efter drøftelse videresendes den til Øko-

nomiudvalget til endelig beslutning.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

F) Forslag om opførelse af to lærer boliger i Tasiusaq  

 

Det videre forløb: Sagen sendes til behandling til Udvalg for Læring, efter drøftelse videresendes den til 

Teknisk Udvalg og til Økonomiudvalget til endelig beslutning.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

#8 Minik Høegh-Dam 

A) Forslag om reparation af badeværelserne så hurtig som mulig i Illu Sullivik i Ikerasak  

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Teknisk Udvalg til behandling efter drøftelse videresendes den til Øko-

nomiudvalget til endelig beslutning.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

B) Forslag vedrørende åbning af bygden Illorsuit med baggrund af almindeligt officiel politisk stemmefler-

tal i Avannaata Kommune, hvor der skal tages politisk indsats for afstemning vedrørende officiel valg. 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalg for Demokrati og Udvikling af Bygder til behandling, efter drøf-

telse videresendes den til Økonomiudvalget til endelig beslutning.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 
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C) Forslag om politisk målsætning for genåbning af Illorsuit i Avannaata Kommune, skal tydeliggøres ved 

forespørgsel til Myndighed for det nye Naalakkersuisut om der findes en politik for ovennævnte med 

henblik på få at få dette på plads  

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalg for Demokrati og Udvikling af Bygder til behandling, efter drøf-

telse videresendes den til Økonomiudvalget til endelig beslutning.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

D) Forslag om, Illorsuit borgerne blev tvangsbortvist af den Danske Stat, og er blevet anmodet om hurtigst 

muligt at nævne hvor de efterfølgende skal bo henne, skal der i den forbindelse ske juridisk afdækning 

samt åben afdækning af det reelle hændelse, ligeledes skal der tages initiativ for undersøgelse af ukorrekt 

handling. 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalg for Familie til behandling efter drøftelse videresendes den til 

Økonomiudvalget til endelig behandling.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

#9 Niels Davidsen (IA) 

A) Forslag om undersøgelse om der kan ansættes en dyrlæge i Avannaata Kommune  

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Teknisk Udvalg til behandling efter drøftelse videresendes den til Øko-

nomiudvalget til endelig beslutning.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

B) Forslag om indkøb af to køretøjer til opførelse af spor i Ilulissat by 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Teknisk Udvalg til behandling efter drøftelse videresendes den til Øko-

nomiudvalget til endelig beslutning.  

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

#10 Palle Jerimiassen (AT)  
A) Forslag vedrørende konkret indsats om planen for udvidelse af turist arrangementer i vinter sæsonen  

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Erhvervs Udvalget til behandling efter drøftelse videresendes den til 

Økonomiudvalget til endelig beslutning. 

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

#11 Regine Nielsen Bidstrup sinniisoq (IA) 

A) Forslag om længere afholdelse af sommerferie for elever fra folkeskolen i Avannaata Kommune 

 

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalg for Læring til behandling efter drøftelse videresendes den til 

Økonomi Udvalget til endelig beslutning. 

Forventet afslutning af sagen: Den skal være drøftet i det stående udvalg senest november måned. 

 

#Resterende medlemmer  

Medlemmernes forslag eller forespørgsler er færdigbehandlet eller er under behandling.  

 

Videre forløb 

Ovennævnte forslag som blev nævnt er sendt til behandling til administrationen og bliver fremstillet til det 

relevante Udvalg før deadline. 
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Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen. 

 

Lovmæssige grundlag og rammesætninger: 

 

Ingen. 

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalg 

Kommunalbestyrelsen 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 
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Bilag: 

 

Bilag 014-01: Ane Qujaukitsoq (S), Forslag om B-375 bliver mere beboelig for at være med til at 

afhjælpe boligmanglen i Qaanaaq. 

Bilag 014-02: Ane Qujaukitsoq (S), Forslag om etablering af et værested for at beskytte børn med 

usynlige handicaps, de kan benytte efter skoletid i Qaanaaq. 

Bilag 014-03: Ane Qujaukitsoq (S), Forslag om etablering af en boenhed for voksne handicappede 

i Qaanaaq, til drøftelse  

Bilag 014-04: Ane Qujaukitsoq (S), Forslag til dagsordenspunkt vedrørende anskaffelse af en ny 

bil til dagrenovation i Qaanaaq. 

Bilag 014-05: Ane Qujaukitsoq (S), Forslag til dagsordenspunkt vedrørende benævnelsesnavne for 

vejene i Qaanaaq. 

Bilag 014-06: Aqqalu Classen Jerimiassen (A), Forslag til dagsordningspunkt, om at Udvalget be-

des om at lave en rapport vedrørende udarbejdelse af udviklingsmuligheder for 

eSports interesserede til alle bosteder i Avannaata Kommune. 

Bilag 014-07: Elisabeth Nielsen (S), Forslag vedrørende udskiftning af to meget forældede hytter 

til nye hytter befindende Nuussuaq og på øen Ittakoq i Umiivik. 
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Bilag 014-08: Elisabeth Nielsen (S), Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommune kommer med 

en opfordring til dagsordningspunkt om at lave en strategi vedrørende om at komme 

til stederne i forbindelse med alvorlige hændelser i stedet for at vente på henvendel-

ser fra socialforvaltningen.  

Bilag 014-09: Elisabeth Nielsen (S), Forslag om bevilling til udbredelse af kampagne for fjernun-

dervisning via Sammisat.gl som med fordel kan benyttes. 

Bilag 014-10: Elisabeth Nielsen (S), Forslag om midlertidig gratis benyttelse af det nye børnehave 

Ikinnguteeqqat i Uummannaq. 

Bilag 014-11: Jens Kristian Therkelsen (S), Forslag om strategi udarbejdelse vedrørende klarere 

påpegning om målsætningerne vedrørende ordning af dag- og natrenovation på sigt i 

Avannaata Kommune. 

Bilag 014-12: Jørgen Kruse (S), Forslag om ændring af vedtægt for forvaltningsområde i Uumman-

naq vedrørende erhvervs garnfiskeri. 

Bilag 014-13: Lena Ravn Davidsen (D), Forslag om behandling af styrkelse af lærere for specialun-

dervisning i Avannaata Kommune. 

Bilag 014-14: Margrethe Christensen (S), Forespørgsel om man kan give muligheder for opførelse 

af en "varm" agn sted til fiskerne i Upernavik og bygderne. 

Bilag 014-15: Margrethe Christensen (S), Forslag til hurtig behandling af mulighed for opførelse af 

et hus til uddannet lærer i Nuussuaq. 

Bilag 014-16: Margrethe Christensen (S), Ønske om hurtig opførelse af to lærerboliger i Innaarsuk. 

Blaig 014-17: Margrethe Christensen (S), Forslag om opførelse af Jolleværksted på 110 m² i Tasi-

usaq.  

Bilag 014-18: Margrethe Christensen (S), Forslag om indkøb af krammer til benyttelse til dag- og 

natrenovation i Tasiusaq. 

Bilag 014-19: Margrethe Christensen (S), Forslag om opførelse af to lærer boliger i Tasiusaq. 

Bilag 014-20: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om reparation af badeværelserne så hurtig som 

mulig i Illu Sullivik i Ikerasak. 

Bilag 014-21: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag vedrørende åbning af bygden Illorsuit med bag-

grund af almindeligt officiel politisk stemmeflertal i Avannaata Kommune, hvor der 

skal tages politisk indsats for afstemning vedrørende officiel valg.    

Bilag 014-22: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om politisk målsætning for genåbning af Illorsuit i 

Avannaata Kommune, skal tydeliggøres ved forespørgsel til Myndighed for det nye 

Naalakkersuisut om der findes en politik for ovennævnte med henblik på få at få 

dette på plads. 

Bilag 014-23: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, Illorsuit borgerne blev tvangsbortvist af den 

Danske Stat, og er blevet anmodet om hurtigst muligt at nævne hvor de efterfølgende 

skal bo henne, skal der i den forbindelse ske juridisk afdækning samt åben afdæk-

ning af det reelle hændelse, ligeledes skal der tages initiativ for undersøgelse af 

ukorrekt handling. 

Bilag 014-24: Niels Davidsen (IA),  Forslag om undersøgelse om der kan ansættes en dyrlæge i 

Avannaata Kommune. 

Bilag 014-25: Niels Davidsen (IA),  Forslag om indkøb af to køretøjer til opførelse af spor i Ilulis-

sat by. 

Bilag 014-26: Palle Jerimiassen (AT), Forslag vedrørende konkret indsats om planen for udvidelse 

af turist arrangementer i vinter sæsonen. 

Bilag 014-27: Regine Nielsen Bidstrup (IA) suppleant, Forslag om længere afholdelse af sommer-

ferie for elever fra folkeskolen i Avannaata Kommune. 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 011 

KOM 22-037 Suppleant for kommunalbestyrelsens re-

præsentant i Lokaludvalget 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Da Kommunalbestyrelsen stiftede Lokaludvalgene i kommunens byer i valgperioden, gældende fra 2021-2025  

gav Kommunalbestyrelsen sagen til Udvalg for Demokrati og Udvikling for Bygder til behandling.  I den 

forbindelse behandlede udvalget Vedtægten for Lokaludvalgene. Medlemmernes repræsentant, der er valgt af 

borgerne blev placeret ude fra opnåede fleste stemmer, men repræsentanten for medlemmer der er valgt af 

Kommunalbestyrelsen blev ikke inddraget i Vedtægten.  

Sagen blev behandlet af de relevante stående udvalg, men sagen skal blive behandlet af Økonomiudvalget og 

efterfølgende skal der tages beslutning. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Lokal udvalgene i Avannnaata Kommune er der fire medlemmer der er valgt fra kommunens byer, henholdsvis 

Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq efter borgernes valg og et medlem af Kommunalbestyrelsen, 

der blev valgt i den såkaldte by ved Kommunalbestyrelses valget, blev der fastsat en bestemmelse i Vedtægten.  

Forslag til ændringer og tilføjelser i Vedtægten, skal behandles to gange med to ugers mellemrum i udvalget 

som er givet bemyndigelse til af Kommunalbestyrelsen. 

 

Løsningsforslag - faglig vurdering 

Medlemmet af Lokalvalget som er valgt af Kommunalbestyrelsen, skal sørge for, der er en repræsentant til 

Lokaludvalget og bestemmelsen vedrørende sammensætning af medlemmer skal rettes til ved en tilføjelse i 

Vedtægten. Indstillingen er at tilføjelsen skal formuleres således: 

 

 § 1 Vedtægten for Lokaludvalget i Avannaata Kommune, der blev implementeret den 1. oktober 2021 

skal tilføjes således: 

 

 § 1 stk. 1 B Repræsentant for medlem af Lokaludvalgene som er valgt af Kommunalbestyrelsen, skal 

vælge af Kommunalbestyrelsen.  

 

Videre forløb 

Såfremt indstillingen af tilføjelsen bliver godkendt med den formulering, vil udvalg for Demokrati og 

Udvikling for Bygder 2. behandle emnet fredag den 17. juni ved ekstra ordinær mødet. Derefter vil 

Lokaludvalgenes medlemmer vælge en repræsentant på vegne af Kommunalbestyrelsen ved Kommunal-

bestyrelses mødet den 24. juni. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Bevillingen vil ikke have direkte konsekvens for   kommunens økonomi. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter 

 

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

 Vedtægt for Lokaludvalgene i Avannaata Kommune af den 1. oktober 2021. 
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Sagsbehandling: 

 

Udvalg for Demokrati og Udvikling for Bygder 

Erhvervsudvalget 

Økonomiudvalg 

Kommunalbestyrelsen 

 

Udvalg for Demokrati og Udvikling for Bygder´ beslutning: 

 

Administrationen indstiller overfor Udvalg for Demokrati og Udvikling af Bygder:  

- At Udvalg for Demokrati og Udvikling af Bygder, skal svare til Lokaludvalgene vedrørende tilføjelsen til 

Vedtægten med formuleringen. 

 

Beslutning : 

Indstilling godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilage: 

 

Bilag 011-01: Vedtægt for Lokaludvalg af den 27. september 2021 

Bilag 011-02: Forretningsgang for Lokaludvalgene af den 27. september 2021 

Bilag 011-03: Forslag vedrørende Vedtægt for Lokaludvalgene 

Bilag 011-04: Forslag vedrørende forretningsorden for Lokaludvalgene 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 012 

KOM 22-038 Genbehandling: Forslag om etablering af 

agn steder  

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelses medlemmer foreslår at der etableres værksteder for fiskere eller opførelse af agn steder 

i de enkelte steder.  Sagen bliver behandlet af administrationen, juristen er i gang med undersøgelse, for at 

sikre ensartede behandling for erhvervsdrivende. 

Økonomiudvalget blev orienteret om, at forslagene ikke kan realiseres, grundet lovmæssige rammer.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Baggrunden for genbehandling  

Referatet er blevet fremstillet for Det Kommunale Tilsyn i Departement for Finanser og Indenrigsanliggender, 

hvor budskabet er at man påbegynder sagen.  Kommunalbestyrelsen har pligt til at følge Landets love, derfor 

har administrationen indstillet overfor Økonomiudvalget møde den 25. marts at beslutningen skal understreges.  

For at kommunen på den måde kan følge bestemmelserne, jf. bilag nr. 02.  

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer Jørgen Kruse (S), og Niels Davidsen (IA) har kommet med et forslag om 

etablering af værksteder for fiskere eller opførelse af reparations steder. 

Kommunalbestyrelsesmedlem Minik Høegh-Dam (AT) har kommet med et forslag om, at der etablereres en 

agn sted i Ilulissat.  

 

Løsningsforslag – faglig vurdering 

Administrationen har anmodet juristen om undersøgelse af forslagene kan oprettes. 

Der er to Lovmæssige grundlag der følges, som er: 

 

 Landstingslov om genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og udøvere af erhvervs-

mæssigt landbrug 

 Inatsisartutlov om udvikling for erhverv for fiskere og fangere  

 

Omtalte Lov giver ikke mulighed for støtte til opførelse af for eksempel agn steder for de enkelte erhverv. I 

det tilfælde, hvor der skal gives støtte til de enkelte erhverv, skal mulighederne ses i kommunalfuldmagten. 

 

Der kan først gives støtte, såfremt man følger, som man kan se i optegnelserne og procedure, at kommunen 

kan give støtte til de enkelte borgere eller en gruppe mennesker direkte uden Lovmæssige grundlag, dog skal 

der være en økonomisk grænse for projektet eller muligheder for de nævnte begrænsninger der ligger inden 

for det sociale område. Såfremt det sker, skal man tage i betragtning af, det skal være i overensstemmelse med 

kommunens interesser ifølge Loven. 

 

For eksempel har kommenen interesse i at udvikle veje, infrastruktur og havne.  Områder der bliver benyttet 

af hele befolkningen.  Derfor kan der for eksempel etableres en kran i havnen.  

 

I optegnelserne og procedure blev der understreget at kommunen ikke kan tilslutte sig, for at sikre at ét erhverv 

er i gang eller at kommunen ikke kan give støtte. Idet grundlaget af sagen drejer sig om ensartede 

sagsbehandling for alle, kan man ikke give støtte til bestemte borgerne eller til en gruppe mennesker  

 

Videreforløb 

Administrationen vurdere, at idet værkstederne for fiskere eller agn stederne er uden for kommunens regi, kan 

de ikke etableres af kommunen eller at kommunen ikke kan give støtte, men disse kan godt istandsættes i de 

lokale steder, som en fabrik eller en forening kan have ansvar for.  Her skal man bemærke, at man skal 

sagsbehandle erhvervet ensartet.  
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Økonomiske konsekvenser: 

 

Der er ingen direkte konsekvens for kommunekassen.  

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Landstingslov nr. 3 af 21. maj 2004 om genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere og 

udøvere af erhvervsmæssigt landbrug 

 Inatsisartutlov nr. 13 af 3. december 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning 

 

Administrationens indstiller overfor  Økonomiudvalg 

At orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning: 

Indstillingen godkendes 

 

Kommunalbestyrelsens beslutning: 

 

Udvalget for Økonomi indstiller overfor kommunalbestyrelsen, at 

Økonomiudvalgets beslutning bliver godkendt 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen godkendes ikke. Der indstilles at der skal findes andre muligheder fra administrationen.  

 

Indstilling: 

 

Administrationens indstiller overfor  Økonomiudvalg 

 

At Kommunalbestyrelsens beslutning skal udgå og at 

Økonomiudvalgets beslutning bliver godkendt 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 
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Bilage: 

 

Bilag 012-01: Juristens undersøgelse af sagen 

Bilag 012-02: Brev fra Tilsynsrådet 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 013 

KOM 22-039 Aflaste frivilliges arbejde, overførsel af 

bevillinger 

Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Der er frivillige der arbejder, hvor deres indsats er enormt givende og som er til gavn for forebyggelse og ved 

afholdelse af aktiviteter i vores Land. For at lette deres arbejde, har Forvaltning for Læring igangsat en under-

søgelse for at oprette en hjemmeside i det administrative opgaver samt andre opgaver som kan benyttes i 

Avannaata Kommunia, efterfølgende har Udvalg for Udvikling behandlet sagen og videresendt den til Udvalg 

for Økonomi til beslutning.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Frivillige arbejderes position er meget vigtigt i forbindelse med afholdelse af aktiviteter i Avannaata kommu-

nia, hvor de samtidig arbejder med forebyggelse.  Det siges at, antallet af frivillige arbejdere ikke bliver flere, 

derimod bliver der færre af dem.   

De frivillige arbejderes indsats med afholdelser af aktiviteter er særdeles meget i det daglige, hvad angår børn, 

unge, voksne og ældre.  Foruden afholdelse af aktiviteter fuldfører de mere eller mindre aktiviteter, de selv har 

planlagt. Hvorved de bruger en masse tid til afholdelser af aktiviteter.  De frivillige arbejderes indsats medfører 

også en del administrations arbejde.   

Det enorme administrationsarbejde medfølger, at deres tid bliver reduceret i forbindelse med deres arbejde 

med afholdelser af aktiviteter for borgerne.  

 

Løsningsforslag – faglig vurdering 

Løsningsforslaget er at hjemmesiden www.sammisassat.gl skal benyttes.  Hjemmesiden kan bruges af sports-

foreninger, foreninger, idrætshallen, institutioner og aktiviteter inden for Kultur- og Fritid.  De frivillige arbej-

dere samt andre der arbejder med aktiviteter kan på den måde lette arbejde.  På nuværende tidspunkt er det 

kun Avannaata Kommune der ikke benytter en hjemmeside.  Når hjemmesiden bliver oprettet, vil det være 

lettere for, for eksempel, når sportsforeninger skal rapportere om deres medlemmer til Grønlands Idrætsfor-

bund og i forbindelse med afsendelser af registreringer til kommunen tre gange om året, vil det være meget 

nemmere end i dag.  Hjemmesiden har også mange andre løsningsmuligheder.  

 

Videreforløb 

Såfremt oprettelse af hjemmesiden bliver godkendt vil sagen blive behandlet af Forvaltning for Læring.  På 

nuværende tidspunkt er der en konsulent for læring, som er ansat som digitaliserings udvikler i Forvaltning for 

Læring, vedkommende skal på kursus med henblik på at specialisere sig i oprettelse/ og varetage af hjemme-

siden.   Vedkommende vil også være den, der skal vejlede alle andre, der er brugere af hjemmesiden.  

 

Konsekvenser: 

 

Såfremt brugen af hjemmesiden bliver oprettet kan det også være mere tiltrækkende at være frivillige arbejder 

i Avannaata Kommune.  Her skal man også prøve at opnå så vidt så muligt at forøge de frivilliges arbejde.  

Indsatsen for at højne de frivillige arbejdere er en indsats, der gælder for hele Landet, ligeledes er det dem, der 

arbejder meget med forebyggelse. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Opstart af hjemmesiden koster kr. 494.995,- og vil komme til at koste pr. år kr. 200.000,- Der er forslag fra 

Forvaltning for Læring at man skal betale kr. 250.000,- til ansættelse af lærere, som skal findes på kontoen, 

der plejer at blive brugt til fragt af inventar samt kontoen, der plejer at blive brugt til frirejser for lærere ved 

ferier på kr. 250.000,-. 
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Lovmæssige grundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalg for Udvikling 

Udvalg for Økonomi 

Kommunalbestyrelsen 

 

Udvalg for Udvikling´ beslutning: 

 

Administrationen indstiller over for Udvalg for Udvikling: 

- at hjemmesiden skal oprettes i Avannaata Kommune  www.sammisassat.gl  

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalg for Udvikling indstiller over for Udvalg for Økonomi:  

- at Udvalg for Udviklings beslutning bliver godkendt 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 013-01: Absalon X 

Bilag 013-02: Gladiator 

Bilag 013-03:  Samskabelse 

Bilag 013-04: Colosseum 

Bilag 013-05: Hentning af midler 

Bilag 013-06: Faktura 

 

 

Beslutning: 

 

 

  

http://www.sammisassat.gl/
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 014 

KOM 22-040 Bespisning i folkeskolen Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Skolebestyrelsen i Atuarfik Mathias Storch har rettet henvendelse med et forslag, at man laver forsøg med 

skolebespisning i 3 måneder. Forslag er, at man i dårlig fiskerisæson arrangere skolespisning. Økonomiudval-

get skal træffe beslutning om udviklingsudvalgets indstilling. 

 

Suliap saqqummiunnera: 

 

Skolebestyrelsen i Atuarfik Mathias Storch har sendt et skriftligt henvendelse til kommunalbestyrelsen hvor 

de ønsker at skolen betaler for forsøg med bespisning i et tidsbestemt periode. Man har mærket i fiskeribyen 

Ilulissat, at der ved efterårstiden ved islægsperioden hvor fiskeriet går dårligt, at skoleelevers manglende mad-

pakkemedbringelse er begrænset. Man nævner indlæringsgrund, at det er spisning da indlæringsvanskeligheder 

afstedkommes af sult. Derfor er der forslag om forsøg med bespisning. 

 

Iluarsiinissamut siunnersuut – sammisamut tunngatillugu nalilersuineq 

Skolebestyrelsen i Atuarfik Mathias Storch har foreslået, at bespisning kan ske fra november til og med januar. 

I faglig vurderingen syntes man godt om perioden, da dette gælder for alle lokaliteter i Avannaata Kommunia. 

 

Ingerlariaqqinnissaq 

Hvis forsøget kommer igang, skal man i samarbejde med Atuarfik Mathias Storch foretage et udbud om 

bespisning. Hvordan det skal fungere i fremtiden skal man tage stilling om det i udvalget. 

 

Evt. konsekvenser: 

 

Eventuelle konsekvenser vil vise sig når forsøget slutter. Bespisningen skal evalueres om dette er lykkedes 

eller er mislykket. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Det økonomiske konsekvenser bliver som eksempel her, at når en skoleelv spiser for kr.25.- dagligt, så vil 

detkoste kr.24.000.- i forsøgsperioden. Midlerne hentes fra Atuarfik Mathias Storch’s budget fra 2 kontier.  

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalg for Udvikling 

Udvalg for Økonomi 

Kommunalbestyrelsen 

 

Udvalg for Udviklings beslutning: 

 

Administrationen indstiller overfor Udvalg for Udvikling: 

- at henvendelsen fra Atuarfik Mathias Storch godkendes 
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Beslutning: 

Indstilling godkendt. 

 

Udvalget ønsker en vurdering om forsøgets virkning på skolebørnene. Skolebestyrelserne i Uummannaq, 

Upernavik og Qaanaaq spørges, om de vil medvirke i forsøget. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udviklingsudvalgetsindstiller til økonomiudvalget, at 

- Udviklingsudvalgets beslutning støttes. 

 

  

Beslutning: 

Godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 019-01: Skrivelse til kommunalbestyrelsen 

Bilag 019-02: Atuarfik Mathias Storch’s budget 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 015 

KOM 22-041 Ansøgning om budgetomplacering, fra 

Læringsforvaltningen til administration 

Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Der bliver foreslået at i Avannaata Kommunias dagtilbud skal tilsluttes WIFI og at der her ansøges om 

tillægsbevilling fra budget. Midler som skal hentes lyder på kr. 329.000,-. Udviklings Udvalgets 

tillægsbevillingsansøgning skal i Økonomi Udvalget besluttes om denne skal støttes. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Midler som skal bruges til tilslutning af WIFI i Dagtilbuddene som lyder på kr. 329.000,- er i budget lægning 

for 2022 blevet godkendt. Midler som er godkendt er lagt under Forvaltning for Lærings budget.  Idet IT 

medarbejderne skal sørge for tilslutning af WIFI og at midlerne skal styres af IT medarbejderne ansøges der 

om omplacering. 

 

Løsningsforslag - faglig vurdering 

Tilslutning af WIFI vil IT medarbejderne sørge for, derfor søges der her om flytning fra budgettet til 

omplacering. IT medarbejderne tilslutter og styrer midlerne. 

Videre forløb 

Avannaata Kommunia er igang med at udvikle Dagtilbuddets digitale udstyr og her vil det godkendte budget 

blive brugt til. 

 

Mulige konsekvenser: 

 

I Avannaata Kommunia`s er der i flere af bestemte dagtilbud allerede startet med digitale brug. Man synes 

godt om erfaringen med brug af det digitale. Brugen af det digitale er i mange henseender en aflastning, f.eks. 

vil møder med teams som efterhånden bliver brugt mere og mere også blive benyttet af dagtilbuddene. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Midlerne på kr. 329.000,- som allerede findes vil blive omplaceret. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

regnskaber 

 

Sagsbehandling: 

 

Udviklings Udvalg  

Økonomi Udvalg  

Kommunalbestyrelsen 

 

Udviklingsudvalgets beslutning: 

 

Administrationen indstiller, at udviklingsudvalget: 

- omplaceringen fra budgettet godkendes. 

 

Beslutning: 

Indstilling godkendt 
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Udvalget for Udviklings indstilling: 

 

Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalget: 

 At udviklingsudvalget beslutning støttes 

 

Indsdtilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 015-01: Tillægsbevillingsansøgningsskema 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 016 

KOM 22-042 Tilpasning af vedtægt for kystnær garnfi-

askeri i Diskobugten 

Journal nr.72.02  

 
Resumé: 

 

Når kommunens vedtægt er blevet gældende er det almindeligt at den rettes til og her ønsker Formanden for 

Udvalget at vedtægten for hellefisk garnfiskeri i Diskobugten rettes til. Her skal Udvalget tage stilling til, om 

vedtægten for hellefisk garnfiskeri i Diskobugten skal tilrettes. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Før dette valg har kommunabestyrelsen gjort vedtægten for garnfiskeri i Diskobugten gældende. 

 

Løsningsforslag – faglig vurdering 

Udfra Hjemmestyrets bekendtgørelse vedrørende Kystnær fiskeri af hellefisk  har kommunen lavet en vedtægt, 

her har man bestemt at man kan lave faste perioder for garnfiskeri. 

I starten af denne valgperiode har formanden for Udvalget Jens Napaattooq ønsket at vedtægten for 

Diskobugtens hellefisk garnfiskeri skal rettes til fordi formanden mener at vedtægten løbende skal rettes til. 

Formanden indstiller at der skal være en høring i 8 uger og det skal være en bred høring. 

 

Videre forløb 

En ændring af vedtægten kan f.eks. se sådan her ud: 

 

Juli 

Forslag til ændring skal udarbedes i forvaltningen i samarbejde med Depatementenen. 

 

August og september 

Brugerne skal høres og forslagene skal tydeliggøres, her skal det på i Kommunens side, Facebook og endelig 

i radio. 

 

Oktober/november 

Udvalget skal veje høringssvarene og beslutte om forslagene skal på i vedtægten og tilsidst skal 

Kommunalbestyrelsen beslutte om disse. 

 

Mulige konsekvenser: 

 

Hvis forslag for vedtægten for kystnære hellefisk garnfiskeri i Diskobugten godkendes skal denne ændres. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen konsekvenser for Kommunens kasse. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri 

 Hjemmestyrets lovsamling vedr. Kystnære hellefisk fiskeri nr. 46, 14 december 2020. 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalg for Fiskeri og Fangst 

Udvalg for Økonomi 

Kommunalbestyrelsen 
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Fangst og Fiskeriudvalgets beslutning: 

 

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Fangst og Fiskeri;  

At udvalget skal godkende Diskobugtens hellefisk garnfiskeri vedtægt skal rettes til og at tiltagene til ændring 

skal startes op. 

 

Beslutning : 

Godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Ingen. 

 

Beslutning: 
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Suliaq nr. Emne Bilag nr. 017 

KOM 22-043 Indstillinger til domsmænd Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Landsdommer for Grønlands Retsvæsen har henvendt sig til Qaauitsup Eqqartuussivia og indstillet overfor 

Kommunabestyrelsen at denne tage stilling til at udpege domsmænd som dommeren har udpeget. I denne sag 

skal Økonomiudvalget beslutte om domsmændene skal indstilles. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Grønlands Retsvæsen har pr. brev den 7. oktober 2021 med henvisning til Grønlands Retsvæsenets lovgrundlag 

bedt Avannaata Kommune om at udpege domsmænd. 

Grønlands Retsvæsenets landsdommer har bedt retsvæsenet udpege så mange på følgende byer:  

 

-                         2 i Ilulissat  

-                         4 i Uummannaq  

-                         1 i Upernavik  

-                         Og 2 i Qaanaaq 

 

Løsningsforslag - faglig vurdering 

I Retsvæsenet udpeger man flere velegnede domsmænd som skal virke i 4 år, de udpegede skal virke fra den 

24. juni 2022 til 31. december 2025. Kommunalbestyrelsen udvælger domsmænd som Landsdommeren har 

udpeget som velegnede og man kan i tillægget se hvem der er udpeget. 

 
Videre forløb 

Udpegede domsmænd skal snarest orienteres til landsdommeren i Grønlands Retsvæsent. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der er ingen konsekvenser for kommunens økonomi 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Lov nr. 305 af 30. april 2008 om retsplejelov for Gørnland. 

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Indstilling: 
 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget: 

- at indstilling om udvælgelse af domsmænd fra Grønlands Retsvæsen godkendes 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Administrationen indstiller til økonomiudvalget, at 

- indstilling om udvælgelse af domsmænd fra Grønlands Retsvæsen godkendes 

 

Beslutning: 

Godkendt. 
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Indstilling: 
 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget: 

 

at indstilling om udvælgelse af domsmænd fra Grønlands Retsvæsen godkendes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag: 015-02 Brev fra landsdommer i Grønlands Retsvæsenet. 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 018 

KOM 22-044 Bevillinger af midler 2022 til bygder samt 

yderdistrikter 

Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Bevillingerne til bygder og yderdistrikterne bliver bevilliget fra Landskassen.  Nærværende år bliver bevillin-

gerne udbetalt via bloktilskud, hvor kommunerne selv skal administrere ovennævnte. Som der er krævet når 

den har været til høring skal Erhvervsudvalget indstille beslutning til Økonomiudvalget. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Den 11. april blev der til mødet besluttet af høringen skal forlænges, blandt andet skal det til udvalget ønskes 

at høringen skal på med hensyn til demokrati. 

Den 3 juni drøftede udvalget demokrati til mødet og indstillede til Erhvervsudvalget. Også enkelte medlemmer 

i bygdebestyrelsen lod høre fra sig om høringen. 

Ifølge demokrati blev det fra udvalget indstillet at de der kan nås af projekter prioriteres. Oprettelse af 

arbejdspladser skal prioriteres, og især i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq. 

Ifølge demokratiet blev det besluttet i udvalget således:  

 

 I Erhvervsudvalget blev det indstillet, at der i konference vedr. atlantlufthavnen i Ilulissat skal Qaanaaq 

og Uummannaq prioriteres på grund af oprettelse arbejdspladser. 

 

Fra enkelte bygder kom der nye ønsker. 

- Aappilattoq: B-41, gammel kontor, renovering af turist formål 

- Tasiusaq: Fanger hytte, Iterlassuaq, Tasiusaq 

- Ikerasak: Agnehus, kurser, værkstedets renovering,  Radiator i kondirummet, og som den 5. udskiftning   

af forsamlingshusets vinduer 

Nye projekter som er modtaget og som er revideret ser således ud: 

 

Allerede godkendte: 

 

  



Møde nr. 03/22 Kommunalbestyrelsen Side 49 af 61 
 

Prioriteringssager efter genhøring: 

 

 
 

Projekter som ikke kan nås til udgangen af året: 

 

 
 

Farve forklaring; 

 

Dem der ikke kan nås  

Indstillinger fra TONIA 

 

Efter høringen er der fra TONIAT indstillet at kr. 875.000,- skal på som prioritering ud fra det der kan laves 

færdig af projekter. 

Som man kan bemærke har man markeret det, man ikke kan nå at starte op på denne tid af året med rødt. Disse 

skal prioriteres i årsbudget lægning.    

 

Videre forløb 

Når udvalget har færdiggjort prioriteringerne, skal de godkendte projekter udbydes til licitation og opstarten 

af projekterne kan påbegyndes. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Udbetalingen af bevillingerne via bloktilskud som er på kr. 2.524 mio. er til benyttelse. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Kommune bloktilskud 2022 

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

 

Erhvervsudvalget 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 
Evhvervsudvalgs beslutning: 

 
Erhvervsudvalget indstiller.  

- at udvalget drøfter projekterne og laver en prioriteringsliste 

 

Beslutning: 

TONIA’s indstilling om prioritering godkendes og det er følgende: 

Seminar i Ilulissat  kr.  350.000 

Iværksætterseminar, Upernavik kr.  175.000 

Iværksætterseminar, Qaanaaq  kr.  175.000 

Iværksætterseminar, Uummannaq kr.  175.000 

Disse planer godkendtes til færdiggørelse: 

- Duelighedsbevis, 12 pax.  kr.  175.000 

- Pontonbro, Upernavik  kr.  150.000 

For at financering går op for Seminar Ilulissat, bevilges der yderligere mr kr. 329.000.- således er bevilget ialt 

kr.2.524.-  

Aqqalu Jerimiassen forlod mødet med andet ærinde kl.10.00. 

 
Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Erhvervsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at 

- erhvervsudvalgets beslutning støttes 

 

Beslutning: 

Godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 018-01: Projekter der skal prioriteres 06-06-22 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 019 

KOM 22-045 Dagtilbudsstrategi 2022 Journal nr.  

 
Resumé: 

 

Man skal drøfte forslaget til Dagtilbudsstrategi 2022. Strategiet er tilvirket med sigte mod fremtiden. Derfor 

kan strategien udvikles og ændres. Udviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget om at støtte den. 

 

Sagsfremstilling: 

I Avannaata Kommunia Dagtilbud gar man i længere tid arbejdet med Dagtilbudsstrategi 2022 og fremlægges 

den til godkendelse fra Forvaltningen for Læring. 

Dagtilbuddet  Dagtilbudsstrategi 2022 indeholder startegier om kvalitet og højnelse af pædagigisk arbejde. 

Der er 4 fokusområder som indeholder ialt 10 indsatsområder. Dagtilbuddene i Avannaata Kommunia skal 

selv beslutte sig til, hvordan man vil køre det 10 indsatsområder i samarbejde med Forvaltningen for læring. 

Således kan dagtilbuddene udfra deres status udvikle indsatsområderne. 

I alle dagtilbud kører man allerede mere eller mindre det 4 fokusområder, men skal alligevel forbedre disse. 

Fra Forvaltningen for læring har man i planlægningen valgt indsatsområderne. Derefter har man samarbejdet 

tæt med Ph.d. Mitdlara’k Lennert med udformning af indsatsområderne. Da disse udformninger blev færdige 

samarbejde man med can.mag. Mette Larsen Lyberth om startegien er letlæselig og forståeligt.  

 

Løsningsforslag – faglig vurdering 

I Avannaata Kommunia har man aldrig haft dagtilbudsstrategi indtil dags dato. Man vil oprette et klart formål 

da man tror på, at hvis man arbejder med det 10 indsatsområder, så vil det børn man passer på, udvikle sig på 

en god måde samt forbedre tidlig indsats.  

 

Videre forløb 

Hvis man godkender Dagtilbudsstrategi 2022 skal Dagtilbuddene i Avannaata Kommunia blive orienteret.  

 

Mulige konsekvenser: 

 

På længere sigt vil man i Avannaata Kommunia have et Dagtilbudsstrategi 2022. Dette vil så danne 

grundlagsom mål i dagtilbudene, og dermed kan man vurdere for det enkelte dagtilbude.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Dagtilbudsstrategi 2022 medfører ikke udgifter i forbindelse med budgetlægning om året. Derfor skal man for 

driftudgifter altid sætte dem mindst som mål.  

 

Lovgrundlag og rammegivende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Udviklingsudvalget 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

  



Møde nr. 03/22 Kommunalbestyrelsen Side 52 af 61 
 

Udviklingsudvalgets beslutning: 

 

Administrationen foreslår Udviklingsudvalget: 

- At Dagtilbudsstrategi 2022 godkendes. 

 

Beslutning: 

Indstilling godkendt. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udviklingsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at 

- Udviklingsudvalgets beslutning støttes 

Beslutning: 

Godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 019-01: Dagtilbudsstrategi Avannaata Kommunia 2022 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 020 

KOM 22-046 Venskabsby, udvikling af forskningssamarbejde Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Ilulissat med venskabsby i Frankrig samt mulighed for at bane vej for et forskningssamarbejde og samarbejde 

om bygning af hus. Således vil man også udvide forskningssamarbejde fra Norge. I dette sag skal Økonomi-

udvalget i forhold til førnævnte tage stilling til, om borgmesteren skal gives en fuldmagt til at rejse i det 

pågældende lande for at udvikle ideerne. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Borgmetsren har mødt Kronprinsen af Norge i starten af juni under hans indledende skitur over indlandsisen 

fra Kangia i Ilulissat til Daneborg med hans følge. Hans rejse har udgangspunkt i Norges arktiske Universitet, 

UiT som skal markere 150 års jubilæum. I rejsen deltog Universitettens rektor, en forsker og højt uddannede, 

og de er dem som gerne vil samarbejde med Avannaata Kommunia for yderligere forskning. 

Samarbejdet vil have udgangspunkt i et fælles husbyggeri til brug for forskerne, og flere arktiske forskere 

kommer til Ilulissat hvor de så mangler et fælles samlingssted. 

 

I starten af juni fik borgmesteren besøg af en arktisk ambassadør fra Frankrig og her har han to budskaber.  

Det første er, at man skal bane vej for byen Brest i Frankrig til at blive venskabsby med Ilulissat, i byen der 

findes en arktisk læring, og i dette arktisk forskning skal man udvikle erhvervs samarbejde. 

Det andet er, at arktiske studerende i Frankrig mangler et samlingssted i Ilulissat, og i dette kan man bane vej 

for Norges ønske om samarbejde.  

 

Løsningsforslag – faglig vurdering 

Man skal arrangere en tur for borgmesteren til Frankrig og Norge i efteråret for at kunne realisere det 

førnævnte, der er invitationer fra Norge og Frankrig. 

 

Udover disse har Danske og Schweitziske forskere også rettet henvendelse oom deres ineteresse for 

samarbejde. For oprettelse af huset, skal borgmesteren koordinere, og realisering af huset skal de impliserede 

forskellige lande betale, og efter realiseringen kan kommunen sørge for driftomkostninger. Tanken er, at 

stueetagen skal fungere som museum og 1.etage skal tilpasses for brug til forskerne. Planerne skal tegnes hvor-

efter det bliver tydeligere om formålet. 

 

Videreforløb 

Hvus kommunalbestyrelsen giver fuldmagt til borgmesteren skal man igang med turplanlægningen, Under 

rejsen skal de besøgende som har foretaget fremførelse deltage sammen med adm. Direktør og teknisk direktør, 

Unesco ansvarlig samt lederen af Museet.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Midlerne hentes inde i budgettet. 

 

Lovgrundlag og rammegivende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Administartionen indstiller overfor økonomiudvalget, at 

- Borgmesteren skal gives fuldmagt til at oprette venskabsby mellem Ilulissat og en by i Frankrig. 

Samtidigt skal man give fuldmagt til at kunne arrangere en tur for borgmesteren og hans følge til 

Frankrig og Norge for at planlægge formåle med det førnævnte. 

 

Beslutning: 

Godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Ingen 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 021 

KOM 22-047 Uddelegering af ansvar til bygdebestyrelser Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunen har mange beboede steder og er meget langstrakt, tilsyn med dag- natrenovation i bygderne er 

grundet store afstande og svære trafikale forholde en udfordring i sig selv. Kommunalbestyrelsen kan på en 

overgangsperiode overgive ansvarsområder til bygdebestyrelsen, og her er opgaven en passende og let, da det 

drejer sig om tilsyn af dag- og natrenovation samt ryddelighed som man gerne vil overrække som ansvars-

område. 

I dette sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om man gerne vil overrække dag- og natrenovation og 

ryddelighed som ansvarsområde til bygdebestyrelsen.  

 

Sagsfremstilling: 

 

I Avannaata Kommunia er der mange beboede steder og er meget langstrakt. Det er i sig selv en udfordring at 

skulle holde tilsyn med sager der drives i bygderne for at sikre kvalitet. I bygderne vil bygdebestyrelserne 

overtage mere ansvarsområder. I styrelsesloven er der mulighed for det, og hvis man kan køre dette 

tilfredsstillende kan kommunalbestyrelsen kan kommunalbestyrelsen give dette som ansvarsområde, og her 

påpeger man også tekniske opgaver som muligheder. 

Under møder mellem sekretariatet og borgmesteren med bygdebestyrelserne, vil man udfra ønsket, finde det 

passende at overgive tilsyn med dag- og natrenovation samt renlighed i bygderne.  

 

Løsningsforslag – faglig vurdering 

Bygderenlighed  er ifølge miljølovgivningen noget som lokale beboere skal sørge for og sagen er let. Området 

behøves ikke et tilsyn fra centralt sted, og kommunalbestyrelsen mener, at sagen kan overgives til bygde-

bestyrelsen, og dermed til bygdeboerne, som et ansvarsområde og dermed vil understrege det. 

I byerne er driften det samme, borgerne er samarbejde med Lokalrådet, dem der sørger for renligheds-

arrangementer. Derfor er det passende at give renlighedsområdet som en overgangsansvar til bygdebestyrelsen. 

 

En grundlæggende ting man har taget er, at viden og kompentancer ikke behøves som baggrund, da evner og 

viden er noget, man fra centralt sted kan yde, og dette understreges af sekretariatet. Der er planer om at 

arrangere kurser og seminarer indenfor sagsområder i fremtiden, således er der planer om at sikre udvikling 

indefor ansvarsområder.  

 

Viderforløb 

Hvis sagen godkendes skal disse overrækkes med det samme til bygdebestyrelserne.  

Borgmesteren arrangerer mødet og redegører om, hvad beslutningen indeholder. 

  

Økonomiske konsekvenser: 

 

Dette vil ikke have direkte indflydelse på kommunens kasse.  

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Administrationen indstiller til økonomiudvalget, at 

- Udvalget godkender, at ansvarsområder med overgang skal gives til bygdebestyrelserne hvad angår 

dag- og natsrenovation samt renligholdelse. 

 

  

Beslutning: 

Godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 021-01: Juristens undersøgelse af sagen 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 022 

KOM 22-048 Qaanaaq borgernes henvendelse om 

udtræden af storkommunen 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Avannaata Kommunia er meget langstrakt, og Qaanaaqborgere har på forskellig vis ment, at den administrative 

og politiske organisation har negative følger. Derfor har borgerne et ønske om at udtræde fra storkommunen 

og derfor har rettet henvendelse til kommunalbestyrelsen. Emnet har været behandlet i respektive udvalg. 

I dette sag har Udvalget for demokrati og bygdeudvikling en beslutning som Økonomiudvalget skal drøfte og 

om de vil støtte den. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Qaanaaq har rettet henvendelse om at adskilles fra storkommunen. Borgerne i Avanersuaq føler, at man ikke 

har øje for dem fra storkommunen, og at nærdemokratiet er svagt stillet og at det er for svært at mødes med 

politikerne. Borgerne mente, at det vigtigste begrundelse er kommunens langstrakthed som en hindring, og 

derfor ønsker at blive egen kommune.  

 

Løsningsforslag – faglig vurdering 

Først er det vigtigt at vide, at udvalget, og dermed kommunalbestyrelsen, ikke kan tage beslutning om 

kommunedeling, men hos Inatsisartut. 

 

Først vil henvendelsen behandles af kommunens administration. Når sagen behandles i udvalget og kommunal-

bestyrelsen, finder man det vigtigt fra sekretariatet, at der skal pågår et uvildigt undersøgelse med henblik på 

tilvirkning af rapport, således at folkevalgte har en god grundlag til beslutning. Eksempelvis afsatte midler til 

forvaltningsområderne hvor store disse er i forhold til befolkningsantallet i andre byer, hvor ofte er der besøg 

fra politikerne til Avanersuaq, hvilke håndgribelige klager er der m.m. 

 

Viderforløb 

Begrundelserne for henvendelsen sendes videre til kommunalbestyrelsen når det administrative  undersøgelser 

og rapportskrivning er færdige, og dette kan vare 1 år. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Det bliver nødvendigt at tage en tur til Avanersuaq fra administrationen med henblik på tilvirkning af rapport, 

men planerne kan realiseres indenfor budgettet.  

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling  

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutning af Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling: 

 

Administrationen indstiller til Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling, at 

- Administrationen tilvirker et rapport med henblik på at give det bedste grundlag for kommunal-

bestyrelsens beslutning. 
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Beslutning: 

Udvalget foreslår, at sagen skal sendes videre til Indenrigsdepartementet, da sagen er uden for kommunens 

sagsområder. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling indstiller til økonomiudvalget, at 

- Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling beslutning støttes. 

  

Beslutning: 

Godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 

man støtter økonomiudvalgets beslutning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 022-01: Skrivelse fra borgerne 

 

 

Beslutning: 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 023 

KOM 22-049 Genbehandling: Forslag til udpegning af 

bestyrelsesmedlemmer i Thulefonden 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Der er en fond i Avanersuaq, Thulefonden. Fondens vedtægter er fornyelig fornyet og er godkendt af 

forskellige myndigheder. Herefter kan fondens arbejde påbegyndes, forud for det skal fonden have en 

bestyrelse. 

I denne sag skal kommunalbestyrelsen beslutte om indstillede til bestyrelsesmedlemmer kan godkendes. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestyrelsn har tidligere godkendt forslag til Thulefondens vedtægter, efterfølgende er vedtægten 

anmeldt til Civilstyrelsen i Danmark. Her var der ingen særlige bemærkninger, ligeledes har Selvstyret heller 

ingen bemærkninger. 

Thulefondens vedtægter kan efter, at være igennem ovenfor nævnte myndigheder nu betragtes som værende 

godkendte. Til videreforløb skal betyrelsesmedlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen.  

 

BEMÆRK: 

Kommunalbestyrelsen behandlede og tog beslutning i sagen 25. marts, men formanden for Udvalget 

for Erhverv har søgt om at udtræde, begrundelsen ses under bilag. Sekretariatet indstiller, at 

kommunalbestyrelsen her skal udpege repræsentant fra Udvalget for Erhverv. Bemærk at formanden 

ikke kan, grundlæggende er neden anført fastsat ramme fremadrettet ikke ændret. 

 

Løsningsforslag – faglig vurdering 

Thulefonden har syv bestyrelsesmedlemmer, disse sidder i valgperioden. Medlemmer er i vedtægten 

nedfældet som følger: 

 

− Borrgmester i Avannaata Kommunia 

− Kommunalbestyrelsesmedlemmer bosiddende i Avanersuaq 

− Kommunaldirektør  

 

Ane Qujaukitsoq (S) er kommunalbestyrelsesmedlem i Qaanaaq, og der er ingen andre kommunalbestyrelses 

medlemmer fra stedet. Derfor indstilles det, at følgende medlemmer af bygdebestyrelser udpeges som 

medlemmer: 

 

− Hans Karlsen (S), Savissivik 

− Nukappiannguaq Jerimiassen (A), Qeqertat 

− Patdloq Hendriksen (A), Siorapaluk 

 

Udover de nævnte har det været kutyme, at formanden for Udvalget for Erhverv deltager det indstilles, at det 

forsætter. 

Borgerservicelederen i Qaanaaq er sekretær for Thulefonden. 

 

Viderforløb 

Godkendes emnet kan Thulefonden afholde møde, og ved dette møde skal der udpeges en formand. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der er ingen direkte konsekvens for kommune kassen. 
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Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Anordning nr. 917 af 15. december 1998 om i krafttræden i Grønland af lov om fonde og visse 

foreninger 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at 

Udavlget godkender indstillede medlemmer 

 

Beslutning: 

Indstillingen godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

 
Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem af Udvalget for Erhverv, der skal sidde i Thulefondens bestyrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 023-01: Vedtægt for Thulefonden 

Bilag 023-02: Brev om udtræden 

 

 

Beslutning: 
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Mødet sluttede kl.: 

 

Underskriftside: 

Aqqalu C. 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) 
 

Ole Danielsen (N) 
 

Jens Napâtok' (N) 
 

Ane Qujaukitsoq (S) 
 

Elisabeth Nielsen (S) 
 

Themothæus Petersen (S) 
 

Jakob Petersen (S) 
 

Jørgen Kruse (S) 
 

Magrethe Christensen (S) 
 

Jens-Kristian Therkelsen (S) 
 

 

 

 

 

 

 

 


