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KOM OVERSKRIFT BILAG 

 Orientering  

001 Genbehandling: Tilpasning af antallet af hyrevogne i byerne 001 

002 Plan over mulige byggegrunde 002 

003 Genbehandling: Forslag til afstemning om Illorsuits genåbning 003 

004 Genbehandling: Høring om Naalakkersuisuts holdning til Illorsuit 004 

005 Genbehandling: Ønske om redegørelse 005 

006 Forslag om: Fjernelse af Ilulissat Isfjord fra UNESCOs verdensarvsliste 006 

007 Kommunalbestyrelsens fysiske møde i Qaanaaq 007 

008 Forhøjede timelønninger for kommunalt ansatte driftsmedarbejdere 008 

009 Tilpasning af skoleundervisningen i folkeskolen 009 

010 Ændring af betegnelsen af Forvaltningen for Læring 010 

011 Stolerækkerne i biografen i Kulturhuset Sermermiut 011 

012 NAKUUSA’s anbefalinger 012 

013 Ansøgning om en ekstra normering i institutionen Aaqa. 013 

014 Forslag om, at omdanne kulturhuset Sermermiut i Ilulissat til kulturhus for hele 

Avannaata Kommunia 

014 
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015 Ansøgning om tillæg, dagplejere 015 

016 Evaluering skolebespisning 016 

017 Kvalitetsstandarder for tilbud til personer med handicap 017 

018 Kontaktordning for de unge 018 

019 Fremtidens familie, seminar 019 

020 Strategi for psykisk førstehjælp 020 

021 Principiel beslutning omkring mulig indgåelse af Turistkoncessioner 021 

022 Revideret projektansøgning for Hollænderhavnen - Ilulissat 022 

023 Forslag til dagsorden 023 

024 Regnskab 2021 024 

025 Forslag om ændring af bevilling af midler til Bygdebestyrelser og Lokaludvalg 025 

026  026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Dagsorden blev godkendt. 
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Orienteringssager: 

 

Brand i Nutaamiut  

Der er igangsat en undersøgelse fra teknisk forvaltning i forbindelse med branden i Nutaarmiut.  Der vil 

indkaldes til ekstra ordinær møde til Kommunalbestyrelsen, når sagen er færdig.  Brandstationen mangler 

svar i forbindelse med spørgsmål eller vedrørende enkelte sager, ligeledes afventes der rapport fra politiet.  

Der er ingen tvivlsspørgsmål forbundet med de enkelte arbejdsområder, i forbindelse med, der ikke er en 

brandstation i Nutaarmiut, Naajaat og Qeqertaq. Det har været vanskeligt at erhverve sig brandmænd i 

bygderne samt erhverve sig kompetence påkrav om uddannede brandmænd.  

Ligeledes har der været ukorrekt kommunikation, hvad angår brandudstyr.  Bearbejdning af disse er også i 

gang i forbindelse med at finde en løsning, som skal nedskrives i rapporten.  

Der er på nuværende tidspunkt igangsat registreringer fra byerne af brandudstyr i bygderne.  Foruden har der 

i disse dage været borgere, der har tilmeldt sig som brandmænd i Nutaarmiut, Naajaat og Qeqertat.  Arbejdet 

med etablering af brandstationer skal gøres vedvarende. 

 

Erhvervs Udvalgets Formands rejse 

Da Erhvervsudvalget tog til Island som studietur forrige år, har de blandt andet haft emnet Udvikling af 

Turismen. I forbindelse med turen, erfarede Udvalget, at der er Lov omkring Turismen i Island.  

Naalakkersuisut i Grønland har meddelt, de vil bearbejde en Lov om Turismen, i den forbindelse har 

Formanden for Erhverv anmodet om et møde med den relevante Naalakkersuisoq, som forventes at blive 

afviklet i marts måned.  

 

Suppleant i lokaludvalget 

Sidste år besluttede kommunalbestyrelsen, at medlemmet i Lokaludvalget skal have suppleant. På baggrund 

af krav fra partier bag borgmesteren, har borgmesteren valgt at Lena R. Davidsen (D) skal være suppleant i 

lokaludvalget. 

 

Garnfiskeri efter hellefisk ved Uummannaq 

Ved kommunalbestyrelsesmøde sidste år i juni-måned besluttede kommunalbestyrelsen at delvis garnfiskeri 

af hellefisk stoppes øjeblikkeligt, og derved tilpasse gældende vedtægter. Sagen har kørt i Fangst og Fiskeri 

udvalget i samarbejde med borgmesteren, og tilpasningen er nu klar i samarbejde med Naalakkersuisoq for 

fangst og fiskeri, og vedtægten er tilpasset og er nu gældende. 

 

Seminar vedrørende eventuelt fjeldskred 

Borgmesteren i Avannaata Kommunia er inviteret til, Polar Institut i Schweiz, Swiss Polar Institute for at 

udvikle samarbejde om videndeling. Samarbejde, som bliver etableret er om at dele viden og den politiske 

del, og invitationen af kommunen skyldes at der samarbejdes med schweiziske videnskabsfolk om fjeldene i 

Uummannaq området. Man vil styrke samarbejdet og videnskabelig viden fremadrettet. 

I vores kommune er der flere fjelde som har potentielle fare for fjeldskred, derfor skal vi tage imod 

invitationen. Naalakkersuisoq for Råstoffer og hans embedsfolk skal også med til konferencen. Det er vigtigt 

for kommunen at deltage i konferencen, da følgerne af fjeldskred er store i vores kommune.   

Borgmesteren anbefalder at 3 personer deltager fra kommunen, og er som følger, borgmester, 1 fra modparti 

(fra Uummannaq omegn), og teknisk chef som embedsmand.  

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Idet løsning på håndtering af affald haster sættes arbejdet igang hurtigst muligt, emnet tages op i 

Udvalget for Teknik. 

Orienteringerne tages til efterretning. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 001 

KOM 001 Genbehandling: Tilpasning af antal af 

hyrevogne i byerne 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelsen fastsætter antal hyrevogne der skal være og kan løbende lave justeringer. I den 

kommende tid vil der fra borgernes og turisternes side være større behov for flere hyrevogne og i den 

sammenhæng, er opnormering nødvendigt for at yde den bedste service til alle. I efteråret foreslog 

kommunalbestyrelsen, at der skal være flere hyrevogne i kommunens byer, forslaget har været til høring og 

nu skal kommunalbestyrelsen vurdere høringssvarene, samt drøfte og endeligt træffe en beslutning.  

 

Sagsfremstilling: 

 

På sit møde den 30. september 2022 stillede kommunalbestyrelsen forslag om, at forhøje licenser til 

hyrevogne i Avannaata Kommunia. Forslaget har været til høring og høringsfristen er nu udløbet. Der er 

kommet et høringssvar fra Ilulissani Taxaatillit Peqatigiiffiat, og høringssvaret kan ses i bilaget. Kort sagt, er 

man fra foreningens side ikke enig i at der skal være flere hyrevogne med den begrundelse, at det er svært at 

rekruttere chauffører. Foreningen mener, at hvis der kommer flere hyrevogne vil frustrationen med at 

rekruttere chauffører blive endnu større og dette vil i sidste ende gå ud over kunderne. I bilaget kan 

foreningens begrundelser læses.  

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Der er i de sociale medier heftig diskussioner omkring for dårlig hyrevognsbetjeninger og hvor der rettes 

henvendelser til medlemmer af kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia omkring problematikken. I 

visse steder er det for kunden umuligt at få fat i en hyrevogn eller skal vente i meget langt tid for at få fat i 

en. Skal der findes en løsning på problemet er det nødvendigt med flere licenser.  

 

Ved at uddele flere hyrevognslicenser kan det også på den anden side skade erhvervet. Hvis der er for mange 

hyrevogne, kan det som det er blevet påpeget af foreningen resultere i en større mangel på chauffører og kan 

i ende med færre hyrevogne. Et vigtigt element man skal huske på i denne sammenhæng er at uddeler man 

flere licenser, så kan det resultere i et større konkurrence i den private sektor. Man vil benytte sig af den 

udbyder der yder den bedste service og det er ikke op til kommunen at styre konkurrence evnen i den private 

sektor. Derfor er antallet af hyrevogne der skal have licenser et specielt tilfælde.  

 

Det anbefales fra sekretariatet, at der træffes en politisk beslutning og de foreslåede antal licenser i henhold 

til høringen skal behandles: 

 

• Ilulissat 50 

• Uummannaq 20  

• Upernavik 20 

• Qaanaaq 10 

 

Videre forløb 

Hvis ændringerne bliver vedtaget, vil der ske en tilpasning af taksterne og derefter vil man tage emnet op til 

diskussion.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Udgifter vedr. forannævnte afholdes efter budgettet.  
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Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Vedtægt om hyrevognskørsel i Qaasuitsup Kommunia 

 Politibekendtgørelse om hyrevognskørsel mv. i Jakobshavn kommune 

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Udvalget godkender en igangsættelse af justering af takster for hyrevogne 

Udvalget godkender det ovennævnte foreslåede antal hyrevognslicenser 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 001-01: Høringssvar fra Taxat Peqatingiiffiat 

Bilag 001-02: Vedtægt om hyrevognskørsel i Qaasuitsup Kommunia 

Bilag 001-03: Politibekendtgørelse om hyrevognskørsel mv. i Jakobshavn kommune 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 

  



Møde nr. 23/01 Kommunalbestyrelsen Side 5 af 67 
 

Sag nr. Emne Bilag nr. 002 

KOM 002 Plan over muligheder for byggegrunde Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Der er mangel på boliger i Avannaata Kommunia, og for at bekæmpe dette har et medlem af 

kommunalbestyrelsen foreslået, at udvide muligheder for at bygge boliger selv og dermed få nemmere 

adgang til byggegrunde end det er tilfældet i dag. I denne sag skal kommunalbestyrelsen drøfte om hvorvidt 

planen skal realiseres.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlem Minik Høegh-Dam foreslår følgende:  

 

Enhver borger i vores kommune der har mulighed og har økonomi til at få bygget sin egen bolig skal have 

ret til at få en byggegrund.  

 

Hele forslaget kan læses i bilaget. 

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Sekretariatet indstiller, at Teknisk Udvalg skal udarbejde en plan for byggegrunde som borgerne let kan 

ansøge i byerne og bygderne. Det skal forstås således: hvis en borger i en by eller i en bygd ønsker at bygge 

et hus og ansøger om et byggegrund, skal vilkårene være nemmere og dermed hurtigere sagsbehandling. 

 

Teknisk udvalg skal forpligtes til at fremlægge en plan for byggegrunde i byerne og bygderne. Borgerne kan 

ansøge om, og man skal regne med at noget tid vil være nødvendig at bruge inden denne er klar. På denne 

måde kan man formindske boligmanglen.  

 

Videre forløb 

Godkendes forslaget, vil det resultere i at Teknisk Udvalg diskuterer forslaget og vil i samarbejde med 

teknisk afdeling udforme plan.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Sagen er af planlægnings karakter og planlægningen foretages af afdeling og får derfor ikke 

yderligere økonomiske konsekvenser. 
 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Teknisk Udvalg skal pålægges at udarbejde en plan med henblik på at borgere i byer og bygder der ansøger 

om byggegrund i fremtiden kan mulighed for at få tildelt en.  

 

Beslutning: 

Flertallet forkastede indstillingen, Siumut tilsluttede sig indstillingen. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 002-01: Minik Høegh-Dam (AT) 's forslag 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 003 

KOM 003 Genbehandling: Forslag til afstemning om 

Illorsuits genåbning 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Der er gået nu fem år siden Illorsuit borgerne blev evakueret pga. tsunami. Illorsuit borgerne ønsker at vende 

tilbage til bygden. Overskriften er omdiskuteret. Kommunalbestyrelsesmedlemmet foreslår at hvis flertallet i 

kommunalbestyrelsen ønsker genåbning af bygden, så vil det være en politisk beslutning om at igangsætte 

processen om genåbning.  

Sagen blev af udvalget drøftet i september måned hvori det blev besluttet at høre Naalakkersuisuts 

holdning, svaret fra Naalakkersuisut er hermed vedlagt.  

I denne sag skal kommunalbestyrelsen drøfte og beslutte om der skal ske en afstemning.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Læg mærke til at denne er viderebehandling. 

Forslaget blev af udvalget i september måned diskuteret og der blev besluttet at rette en henvendelse 

til Naalakkersuisut omkring deres holdning. Høringsvaret er vedlangt. 

Der henvises til Naalakkersuisuts svar til § 37 spørgsmål hvori det præciseres, at man følger Udenrigs- 

og Sikkerhedspolitisk Udvalgs anbefalinger hvilket disse også bekræftes af Naalakkersuisut. Denne 

kan ses i bilaget.  

 

Kommunalbestyrelsesmedlem Minik Høegh-Dam (AT)'s forslag lyder således: 

 

“Det foreslåes, at der i Avannaata Kommunias folkevalgte stemmes officielt om genåbning af Illorsuit hvor 

flertallets beslutning vil sikre igangsættelse af processen til genåbning af Illorsuit".  

 

Forslagets fulde længde kan læses og er i bilaget.  

Siden lukning af Illorsuit har der været mange debatter omkring genåbning. Kommunen har op til flere gange 

taget emnet op til debat på politisk niveau. Naalakkersuisut har i deres høringsvar meddelt, at der ikke er sket 

ændringer i deres holdning hvori der meddeles, at så længe bjergsidens ustabile tilstand forbliver som det er, 

er der på grund af sikkerhedsmæssige årsager ingen udsigter til genåbning af Illorsuit og det 

samfundsmæssige foranstaltninger vil ikke blive genindsat. Dog kan folk på eget ansvar beslutte hvor de vil 

bo hen.  

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Naalakkersuisut har foretaget en redegørelse omkring emnet. Selve redegørelsen kan læses og er vedhæftet 

som bilag. Redegørelsens budskabet er, at enhver borger har ret til at vælge, der hvor man vil bo. Samtidig 

skal der gøres opmærksom på, at myndighederne har ret til at sikre rammerne for at kunne opretholde et 

samfund, og det påpeges, at procedurer skal følges og at disse er tvivlsomt i den her sammenhæng. Uanset 

hvilke initiativer vi måtte igangsætte, så vil myndighederne ikke sikre rammerne for at kunne opretholde et 

samfund på grund af risiko for ny tsunami. 

 

Derfor anbefales det fra sekretariatets side, at kommunen står sammen omkring Naalakkersuisut i deres 

vurdering, men i sidste ende er det en politisk beslutning. 
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Videre forløb 

Som forslaget foreviser kan kommunalbestyrelsen stemme, men vælger man at gøre dette har 

kommunalbestyrelsen en anden holdning end Naalakkersuisut. Naalakkersuisut og kommunen forsøger ikke 

forhindre samfundet i at fungere, for lige så snart risiko for tsunami er overstået vil man fra myndighedernes 

side straks igangsætte rammerne er tilstede for at samfundet i Illorsuit kan genoprettes.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser eftersom det drejer sig om en afstemning. 

Hvis samfundet i Illorsuit genoprettes vil det budgetterede midler blive taget i brug og det bliver de 

økonomiske konsekvenser i denne sammenhæng, men det endelige beløb er stadig ukendt idet der skal 

foretages en gennemgang og deraf mulig justering. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Der blandt de kommunale folkevalgte foretages en afstemning, dermed igangsætte en politisk proces til 

genåbningen af Illorsuit, med et flertalsbeslutning.   

Eller 

Myndighedernes servicering af bygdens faciliteter forbliver lukket på grund af risiko for nyt fjeldskred og på 

grund af den fare borgerne kan blive udsat for, derfor anbefales at, Illorsuit fortsat skal forblive lukket. 

 

Beslutning: 

Sidste indstilling blev valgt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommun albestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutnig 
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Bilag: 

 

Bilag 003-01: Juridisk notat og vurdering 

Bilag 003-02: Naalakkersuisuts vurdering 

Bilag 003-03: Forslag 

Bilag 003-04: Høringssvar fra Naalakkersuisut 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 

Kommunalbestyrelsen kræver, at Naalakkersuisut hurtigst muligt rejser til stedet for, at orientere 

de berørte om status og planer.  
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Sag nr. Emne Bilag nr. 004 

KOM 004 Genbehandling: Høring om Naalakkersuisuts 

holdning til Illorsuit 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlem Minik Høegh-Dam (AT) foreslog, at man rettede henvendelse til 

Naalakkersuisut for at høre deres holdning omkring genåbning af Illorsuit. 

Sagen blev i september diskuteret i udvalget og man besluttede at rette henvendelse til 

Naalakkersuisut omkring emnet. Naalakkersuisuts svar er vedhæftet. 

I denne sag skal kommunalbestyrelsen drøfte og tage stilling til om den vil støtte Nalaakkersuisuts mening. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Læg mærke til at det er en genbehandling 

Sagen blev i september diskuteret i udvalget og man besluttede at rette henvendelse til 

Naalakkersuisut omkring emnet. Naalakkersuisuts svar er vedhæftet.  

Naalakkersuisut henviser til § 37 svar, hvori det fremgår at man følger Udenrigs- og 

Sikkerhedspolitisk Udvalgs anbefalinger og denne bekræftes af Naalakkersuisut. Bilag er vedhæftet. 

 

Kommunalbestyrelsesmedlem Minik Høegh-Dam (AT) har et forslag med følgende ordlyd: 

 

For at tydeliggøre at man fra Avannaata Kommunia støtter op om genåbning af Illorsuit foreslår jeg, at man 

retter henvendelse til det nye Naalakkersuisut for at spørge ind til om de i deres politik arbejder for officielt 

genåbning af Illorsuit.  

 

Man kan læse hele forslaget i bilaget.  

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Naalakkersuisut afholder løbende møder om overskriften med borgmesteren.  

Naalakkersuisut grundholdning tager udgangspunkt i Udenrigs - og sikkerhedspolitisk udvalgs anbefalinger, 

og her anbefales det at på grund af risiko for fjeldskred fastholder man beslutningen om at holde bygden 

lukket. Hele svaret kan læses i bilaget.  

 

Derudover kan man fra myndighedernes side ikke opretholde samfundet i bygden, denne præciseres af den 

juridiske vurdering hvori det noteres, at lov ikke kan følges med manglende personale og dermed ikke kan 

opretholde samfundspligterne fra myndighedernes side. Man kan læse hele juridisk vurderingen i bilaget. 

 

Videre forløb 

Kommunen finder det vigtigt, at borgerne informeres om det nyeste data omkring risiko for fjeldskred. Når 

denne data er modtaget vil det blive informeret fra sekretariatet.  

Når sekretariatet modtager information f.eks omkring tidlige varslingssystemer og lignende, så vil det blive 

videreformidlet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der er ingen økonomiske konsekvenser 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Udvalget tager Naalakkersuisuts standpunkt om overskriften til efterretning.  

 

Belutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 004-01: Naalakkersuisuts notat 

Bilag 004-02: Juridisk vurdering og notat 

Bilag 004-03: Forslag, Minik Høegh-Dam 

Bilag 004-04: Høringssvar fra Naalakkersuisut 

 

 

Beslutning: 

 

Flertallet godkender indstillingen. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 005 

KOM 005 Genbehandling: Ønske om redegørelse Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmet foreslår, at der laves en kulegravning og redegørelse om tvangsfjernelse af 

bygdeboerne i Illorsuit af statens soldater. 

Sagen blev af udvalget diskuteret i slutningen af september måned, og det blev besluttet at der rettes 

en henvendelse til Naalakkersuisut. Naalakkersuisuts høringssvar er vedhæftet. 
I denne sag skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om forslaget skal videreføres gennem redegørelse. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Læg mærke til at det er en genbehandling. 

Sagen blev i slutningen af september diskuteret i udvalget og man besluttede at rette henvendelse til 

Naalakkersuisut omkring emnet. Naalakkersuisuts svar er vedhæftet. 

Naalakkersuisut henviser til § 37 svar, hvori det fremgår at man følger Udenrigs- og 

Sikkerhedspolitisk Udvalgs anbefalinger og denne bekræftes af Naalakkersuisut. Bilag er vedhæftet. 

 

Kommunalbestyrelsesmedlem Minik Høegh-Dam (AT) foreslår følgende: 

 

Forslag til beslutning om at der udarbejdes kulegravning og redegørelse om statens soldaters 

tvangsfjernelse af Illorsuit borgere og at der undersøges om der er juridisk grundlag for, at de er blevet 

tvunget til at vælge nyt bosted samt at der åbent skal undersøges om man har handlet uagtsomt.  

 

Man kan læse hele forslaget i bilaget. 

Efter tsunamien i Nuugaatsiaq og Illorsuit har man fra Naalakkersuisut og kommunens side i fællesskab 

udfærdiget mange initiativer og pågår stadig mange arrangementer fra kommunens side som alle baserer sig 

på den forvaltningsmæssige lovgivning. Som eksempel kan nævnes, at under selve katastrofen var det 

Naalakkersuisut og politiet der i fællesskab løftede det store ansvar hvorimod kommunen stod for den 

forvaltningsmæssige lovpligtige ansvar.  

Hændelsen har store menneskelige konsekvenser for de berørte og det er kommunens ansvar at sikre den 

bedst mulige forvaltning for de berørte. Forslaget tager udgangspunkt i borgernes og foreningens ønske om 

at der udfærdiges en redegørelse som kommunen skal stå i spidsen for. Her menes det, at Grønlands 

Selvstyre skal rette henvendelse til staten for at igangsætte en sådan initiativ, og at det ikke er kommunen der 

står for det 

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Som eksempel kan nævnes, da man i sin tid tvangsfjernede befolkningen fra Uummannaq til Qaanaaq, var 

det ikke kommunen der stod for sagen, men Foreningen Hingitaq i samarbejde med en jurist stod for 

søgsmålet.  

 

Det er blevet vurderet af kommunens jurist, at sagen er uden for kommunens beføjelser. Det er nu vurderet, 

at forening selv kan arbejde videre med deres sag i samarbejde med andre instanser.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der er ingen økonomiske konsekvenser. 
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Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Udvalget godkender at undersøgelser og kulegravning af tvangsfjernelse af Illorsuit befolkningen skal 

munde ud i en udfærdigelse af en redegørelse  

Eller 

Udvalget beslutter, at sagen er uden for kommunens beføjelser og dermed beslutter at sagen ikke går videre.  

 

Beslutning: 

Sidste indstilling blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 005-01: Forslag, Minik Høegh-Dam 

Bilag 005-04: Høringssvar fra Naalakkersuisut 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 006 

KOM 006 Forslag om: Fjernelse af Ilulissat Isfjord fra 

UNESCOs verdensarvsliste 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Ilulissat Isfjord blev fredet i begyndelsen af 2000, og kom på UNESCOs verdensarvsliste. Bufferzonen til 

verdensarven skal lægge en ekstra beskyttelse om UNESCO-området. Det er kommunen der bestemmer 

reglerne for aktiviteter i bufferzonen, hvorefter regelsættet godkendes af UNESCO. Der stilles forslag om, at 

Ilulissat Isfjord skal fjernes fra UNESCOs verdensarvsliste, fordi fredningen og UNESCO-udpegningen 

forhindrer byen i at udvikle sig. I denne sag skal kommunalbestyrelsen diskutere fordele og ulempe ved at 

have UNESCO, og tage stilling til forslagets indhold. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Anthon Frederiksen (N) har foreslået, at kommunalbestyrelsen tager stilling til Ilulissat Isfjords fortsatte 

status som verdensarvsområde. Begrundelsen for forslaget er, at Ilulissat har svært ved at fortsætte sin 

fysiske udvikling, da UNESCOs afgrænsning samt vandspærrezonen gør det svært at finde egnede 

udvidelsesmuligheder for byen. Derudover nævnes det i forslaget, at private borgere samt firmaer ellers har 

lyst til at bebygge de højtliggende områder med god udsigt, men at dette umuliggøres af UNESCO-området  

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Ilulissat Isfjord har siden 2004 været ekstra godt promoveret gennem UNESCO’s optagelse på 

verdensarvslisten. Der blev i 2012 udarbejdet en analyse, bilag 03 af det økonomiske afkast, som 

udpegningen gav fra turismen. Resultatet af analysen var, at der i årene 2004 til 2007 hvert år var en 

merindtægt på kr. 63.5 mio. stammede fra overnattende turister og fra krydstogtturister. Optagelsen på 

verdensarvslisten har altså beviseligt ført et regulært boost med sig. Det er derfor vigtigt, at kommunen 

fortsat værner om det fredede område og respekterer grænsedragningen. Kommunen skal se 

verdensarvslisten som en konstant promovering af vores region og en fjernelse fra listen vil fratage en vigtig 

status som ansvarlig myndighed med fokus på bæredygtig udvikling.  

 

På den anden side skal kommunen også sikre en sund udvikling af byen med fokus på både boliger og 

erhvervslivet. I juni 2022 færdiggjorde Niras en rapport om muligheden for byggeri i den bynære bufferzone. 

Rapporten tager udgangspunkt i tre forskellige scenarier, hvor man kigger ind over byen fra følgende  

 

a) Vandoverfladen fra isfjorden  

b) UNESCO-grænsen på land  

c) Stier og områder hvor turister og borgere færdes.  

 

Der ligger nogle oplagte muligheder for yderligere byggeri i denne rapport, men det kræver, at Niras laver 

analysen mere specifik og ud fra nogle klare retningslinjer om, at udsigtspunkterne alle skal ligge på de 

benyttede stier inden for UNESCO-området.  

 

Omkring vandspærrezonen skal der fortsat være dialog med Nukissiorfiit om flytning af vandsø og frigivelse 

af områderne omkring den gamle vandsø.  

 

Avannaata Kommunia står bag en rapport med fokus på byudvikling mod nord inklusiv halvøen Nuugaarsuk, 

hvor der er store arealer til videre bebyggelse. I bufferzonerne har kommunen stor råderet og kan således 

selv bestemme hvordan retningslinjerne skal være. F.eks. har kommunen før fået gennemført og godkendt en 

snescooterkorridor til erhvervsfiskerne gennem Sermermiut-dalen. 

 

På tilsvarende måde er kommunen nu i gang med en sag, hvor man ændrer på bufferzonen, så det bliver 

muligt at opføre flere turisthytter i området ved Aattartoq.  
  



Møde nr. 23/01 Kommunalbestyrelsen Side 15 af 67 
 

Der er altså muligheder i bufferzonerne og ved at udnytte mulighederne optimalt bliver det også muligt at 

bevare UNESCO-områdets grænser samtidig med, at Ilulissat får lov at udvikle sig. 

 

Videre forløb 

Planafdelingen udarbejder et forslag til en revurdering af den bynære bufferzone, så der kan åbnes op for 

byggeri i området syd for byen. Forslaget vil blive forelagt Styregruppen for UNESCO-området og 

efterfølgende teknisk udvalg. Til slut skal forslaget godkendes af kommunalbestyrelsen og præsenteres for 

borgerne 

 

Konsekvenser: 

 

Hvis kommunalbestyrelsen skulle godkende forslaget om at fjerne isfjorden fra UNESCO-listen vil det 

fortsat kræve, at Naalakkersuisut affreder området. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Udgifter til Niras for udfærdigelse af en mere specifik analyse. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord. 

 Kommuneplan Avannaata Kommunia 2018-2030: 1200-D09 – Bynær bufferzone for 

UNESCOverdensarvsområde 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Teknik 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutning i Udvalget for Teknik: 

 

Forvaltningen indstiller til teknisk udvalg følgende: At der igangsættes en planlægning med det formål, at 

det vil være muligt at opføre byggeri i bufferzonen, således spillereglerne respekteres for UNESCO 

 

Beslutning: 

En ny redegørelse skal udføres af Niras hvorefter man senere tager stilling til forslaget. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Teknik 

 

Beslutning: 

Indstillingen fra Udvalget for Teknik blev godkendt, her blev det besluttet, at der udarbejdes plan for bygger 

i lokaliteterne Qaannguata Qaava, Qilakitsup Alanngua, derudover registreres brugernes udfordringer med 

henblik på at forbedre disse. Det blev indstillet, at der afholdes borgermøde, her skal formålet være større 

viden og registrering af udfordringer. Udvalget uddelegerede opgave om, at bane veje for brugerbetaling for 

byggegrunde samt søge informationer om det. 
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Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:  

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 006-01: Forslag fra Anthon Frederiksen  

Bilag 006-02: Analyse af den bynære bufferzone ved Ilulissat Isfjord. Udvidet analyse. Niras. 

Avannaata Kommunia juni 2022  

Bilag 006-03: Økonomisk analyse. W&L Student Consulting. 2012. 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 007 

KOM 007 Kommunalbestyrelsens fysiske møde i 

Qaanaaq 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Der er en hel del udfordringer forbundet med indkvaringsmuligheder i forbindelsen med 

kommunalbestyrelsens fysiske møde i Qaanaaq i maj måned. 

I denne sag skal økonomiudvlaget drøfte og tage beslutning om kommunalbestyrelsen fysiske møde i 

Qaanaaq. 

 

Sagsfremstilling: 

 

I forbindelse med kommunalbestyrelsens forestående fysiske møde i Qaanaaq i maj måned har sekretariatet 

siden januar måned planlagt rejse og indkvartering. Kommunalbestyrelsesmedlemmer samt embedsfolk har 

alle sammen plads på flyet til Qaanaaq og retur. 

Der er udfordring forbundet med at skaffe indkvartering til kommunalbestyrelsesmedlemmer som ikke 

kommer fra Qaanaaq, idet sekretariatet indtil videre kun har sikret indkvartering til 14 personer. 

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

I det der er udfordringer med indkvartering i Qaanaaq forslår borgmester, at han sammen med formændene 

for partier der har medlemmer i kommunalbestyrelsen tager til Qaanaaq for, at afholde statusmøde samt 

afholde borgermøde. Derudover foreslår borgmester, at der afholdes møder med følgende: 

 

Lokaludvalget 

Bygdebestyrelser 

Administration 

Borgermøde 

 

Videre forløb 

Såfremt borgemesterens forslag godkendes, afholdes det i maj måned. 

Hvis ikke udskydes mødet i Qaanaaq til efteråret til afholdelse i oktober måned. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Såfremt billet og indkvarteringsreservationer annulleres i tide vil der ikke være tab. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at:  

Økonomudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunalbestyrelsens fysiske møde i Qaanaaq i maj 

måned aflyses og borgemesteren sammen med partiformændene afholder statusmøde i Qaanaaq.  

Eller 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunalbestyrelsens fysiske møde i Qaanaaq 

udskydes til afholdelse i efteråret.  

 

Beslutning: 

Det blev besluttet, at økonomiudvalget rejser til Qaanaaq, og annullere kommunalbestyrelsens fysiske møde i 

Qaanaaq. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Ingen 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 

  



Møde nr. 23/01 Kommunalbestyrelsen Side 19 af 67 
 

Sag nr. Emne Bilag nr. 008 

KOM 008 Forhøjede timelønninger for kommunalt 

ansatte driftsmedarbejdere 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Det er lykkedes kommunen at nå til enighed med SIK om en forhøjelse af timelønnen for driftsmedarbejdere. 

Da denne forøgelse påvirker budgettet vil det kræve en politisk godkendelse at realisere en sådan aftale. 

Derfor bedes udvalget træffe beslutning om en evt. videre politisk behandling. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Avannaata Kommunia og Teknisk forvaltning har længe haft store udfordringer med at opretholde en stabil 

drift, særligt i bygderne. Dette skyldes blandt andet, at arbejdet ikke har kunnet lønnes således, at det har 

kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft og fastholde den. I løbet af 2022 har kommunen derfor været i 

forhandlinger med SIK om en forøgelse af timelønnen. 

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

SIK og Kommunen er nået frem til en løsning, hvor timelønnen kan sættes op fra de nuværende kr. 103,00 til 

kr. 175,00. Dette giver kommunen bedre mulighed for at tiltrække nye medarbejdere samt fastholde dem, der 

allerede er ansat. Der er ligeledes flere bygder, som har private renovatører, som ikke har varetaget opgaven 

optimalt eller stabilt. Ligeledes er disse renovatører alene forpligtet til at varetage dag- og natrenovation. 

Med et evt. nyt lønniveau, vil kommunen ligeledes have bedre mulighed for at udskifte disse private 

kontrakter med en ansættelse under kommunen til en forbedret timeløn. Dette giver også muligheden for at 

udvide arbejdsopgaverne, så de også består af andet end alene dag- og natrenovation.  

 

Konsekvenser: 

 

Lønningerne til driftsmedarbejdere har længe været et problem, da de har haft en niveau, der har gjort det 

vanskeligt at gøre arbejdet økonomisk attraktivt. En godkendelse af dette indstilling vil betyde en ydereligere 

stabilisering af driftsområdet særligt i bygderne. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Driften under Teknisk Forvaltning har pga. nye aktiviteter under området fået et forøget budget i 2023. Dog 

er der samtidigt sket generelle besparelser under de gamle aktiviteter. Dette betyder at de nødvendige midler 

for at indgå den forslåede aftale vil kræve en yderligere bevilling til driftsområdet på kr. 470.000. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

• Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse 

• Avannaata Kommuneplan 2018-2030 med tillæg 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Teknik 

Økonomiudvalget 
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Beslutning i Udvalget for Teknik: 

 

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik:  

at Udvalget godkender, at punktet sendes videre til Økonomiudvalget med en anmodning om en 

tillægsbevilling på kr. 470.000. 

 

Beslutning: 

Udskydes da aftalen ikke er underskrevet af borgmester. 

 

Økonomiudvlagets beslutning: 

 

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tager stilling til indstillingen fra Udvalget for Teknik 

 

Beslutning: 

Indstillingen fra Udvalget for Teknik blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 008-01: Aftale med SIK 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 009 

KOM 009 Tilpasning af skoleundervisningen i 

folkeskolen 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Lovgivningen vedrørende folkeskole er blevet ændret. Hensigten med ændringen er at styrke historiefaget. 

Dette skyldes, at den i den gældende Inatsisartutlov tiltænkte tværfaglige tilgang ikke er blevet 

implementeret. I denne sag skal der tages beslutning om, at fastsætte minimum undervisningstimer, der skal 

undervises i faget. 

 

Sagsfremstilling: 

 

De minimumsundervisningstimer der gælder generelt, er allerede fastlagt i den gældende lovgivning. I 

Avannaata Kommunia tilstræber man altid efter, at undervisningen effektueres med minimum 

undervisningstimer. Undervisningstimerne effektueres alt efter forskellige forhold.  Hvis man f.eks. sætter 

undervisningstimerne op, så betyder det, at der er brug for flere undervisere. I dag har vi en udfordring med 

at rekruttere lærere, især når det gælder tjenesteboliger til dem.  

Den eksakte ændring i den ændrede lov er, at historieundervisningen nu er et fag for sig og at den dermed er 

ikke længere hører under samfundsfag. 

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

De forskellige minimumsundervisningstimer i de forskellige fag er: 

 

- Elever i 1.- 3. klasser skal modtage minimum 700 undervisningstimer 

- Elever i 4. klasser skal modtage minimum 890 undervisningstimer 

- Elever i 5. klasser skal modtage minimum 920 undervisningstimer 

- Elever i 6.-7 klasser skal modtage minimum 970 undervisningstimer 

- Elever i 8. klasser skal modtage minimum 880 undervisningstimer 

- Elever i 9. klasser skal modtage minimum 910 undervisningstimer 

- Elever i 10. klasser skal modtage minimum 920 undervisningstimer 

 

Et ændringsforslag er, at de angivne minimumstimer til undervisning effektueres. På denne måde vil 

Avannaata Kommunia i samarbejde med Forvaltningen for Læring tilpasse undervisningen i tråd med den 

ændrede lovgivning på skoleområdet. På denne måde ville man undgå flere ansættelser af lærere. 

 

Videre forløb 

Af faget historie også skal forberedes til næste skoleår 2023/2024. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Såfremt antallet af undervisningstimerne ikke ændres, vil det ikke få økonomiske konsekvenser, men hvis 

faget historie skal tillægges oveni de godkendte undervisningstimer ville behovet for flere undervisere opstå, 

og til det skal man sikre, at overenskomsten med selvstyret og IMAK efterleves. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Inatsisartutlov nr. 9 af 19. november 2021 om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen (Ændringer 

af regler om undervisningens indhold, organisering, tilrettelæggelse, elevantal, social kontaktordning 

og skolelederuddannelse) 
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Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Udvikling 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutning i Udvalget for Udvikling: 

 

Sekretariat indstiller til Udvalget for Udvikling 

At der undervises i uændrede undervisningstimer i faget historie, som nu er taget særskilt med i den 

gældende lovgivning, på årsbasis. 

 

Beslutning: 

Indstilling godkendt. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutnming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 009-01: Ændring af lov 

Bilag 009-02: Bemærkninger til loven 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 

  



Møde nr. 23/01 Kommunalbestyrelsen Side 23 af 67 
 

Sag nr. Emne Bilag nr. 010 

KOM 010 Ændring af betegnelsen af Forvaltningen for 

Læring 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Forvaltningen for Læring og Udvalget for Udvikling har betegnelser, som man umiddelbart ikke kan 

forbinde til hinanden, og det giver anledning til forvirring. Man tilstræber derfor, at disse to får betegnelser, 

der relaterer til hinanden i større grad. I denne sag, skal der tages beslutning om, at ændre betegnelse af 

Forvaltningen for Læring. 

 

Sagsfremstilling: 

 

At Forvaltningen for Læring og Udvalget for Udvikling har betegnelser, som man umiddelbart ikke kan 

forbinde til hinanden, giver anledning til forvirring, hvilke af betegnelserne der gælder. Derfor tilstræbes der, 

at de får betegnelser, der kan relateres til hinanden.  

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Såfremt man tilpasser forvaltningens betegnelse til udvalget betegnelse kunne forvaltningen betegnes: 

Inerisaanermut Ingerlatsivik. På dansk, Forvaltning for Udvikling.  

 

Videre forløb 

Såfremt betegnelsen ændres, vil dokumenter og andre relevante ting, der relaterer til forvaltningen, blive 

ændret. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der er ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Udvikling 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutningen i Udvalget for Udvikling: 

 

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Udvikling: 

at Forvaltningen for Læring får en ny betegnelse, Forvaltningen for Læring. Dansk: Forvaltning for 

Udvikling 

 

Beslutning: 

Indstilling godkendt. 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget i kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 010-01: Politisk målsætning i planstrategien i Avannaata Kommunia 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 011 

KOM 011 Stolerækkerne i biografen i Kulturhuset 

Sermermiut 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Orientering om status af udskiftning af de nedslidte stolerækker i Kulturhuset Sermermiut. 

Kommunalbestyrelsen har givet mandat til borgmesteren, at denne kan tage en beslutning indenfor den 

økonomiske ramme til udskiftning af stolerækkerne, dette mandat er givet, så der er fremgang i sagen. 

Forvaltningen for Læring og Forvaltningen for Teknik har i samarbejde indhentet forskellige tilbud. Det har 

dog vist sig, at stolerækker ikke kunne blive udskiftet indenfor den økonomiske ramme. I denne sag skal der 

tages beslutning om, orienteringen skal tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestyrelsen har under sit møde den 22. april 2022 givet mandat til borgmesteren, at denne kan 

tage en beslutning indenfor den økonomiske ramme til udskiftning af stolerækkerne i Kulturhuset 

Sermermiut, at borgmesteren kunne tage en beslutning indenfor den godkendte økonomiske ramme. 

Mandatet blev givet under en forudsætning, at der skulle indhentes flere tilbud, og det første tilbud fra 

JEZET SEATING blev præsenteret. Senere blev der indhentet et tilbud fra Arctic Import i samarbejde med 

Forvaltningen for Teknik. Derefter viste det sig, at stolerække ikke kunne blive udskiftes for den afsatte 

økonomiske ramme. De afsatte midler til formålet på 900.000 har ikke været tilstrækkelige, fordi alle 

indhentede tilbud, har alle været over 2.0 mio. kr.  

Dette blev af Forvaltningen for Læring oplyst til Udvalget af Udvikling den 9. juni 2022, at der er blevet 

givet tilbud langt mere end de afsatte midler. 

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Forvaltningen for Læring og Forvaltningen for Teknik undersøger i samarbejde andre muligheder. Der 

undersøges bl.a., om der i stedet kan laves istandsættelser af stolerækkerne indenfor de afsatte midler på 

900.000 kr. Dette kan dog ikke lade sig gøre på grund af stolerækkernes fremskredne forfald. 

 

Videre forløb 

Forvaltningen for Læring informerer hermed, at sagen ikke kan løses indenfor de afsatte midler. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der er ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Udvikling 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Beslutningen i Udvalget for Udvikling: 

 

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Udvikling: 

At informationen tages til efterretning 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 011-01: Mødereferat fra kommunalbestyrelsesmødet 

Bilag 011-02: Mødereferat fra Udvalgets for Læring møde 

Bilag 011-03: Tilbud fra JEZET SEATING 

Bilag 011-04: Tilbud fra Arctic Import 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 012 

KOM 012 NAKUUSA’s anbefalinger Journal nr.  

 

Resumé: 

 

NAKUUSA Børneråd holdt sit årlige møde med deltagelse fra Avannaata Kommunia. Emner der under 

mødet blev drøftet blev overrakt til Naalakkersuisut og borgmester. I denne sag skal der tages beslutning om 

der skal arbejdes videres med Børnerådets anbefalingerne. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Den 18. januar 2023 overrakte NAKUUSA sine anbefalinger til borgmesteren under en formel overrækkelse. 

Børnerådet i NAKUUSA fremlagde deres anbefalinger ved overrækkelsen, og efterfølgende holdt 

borgmesteren en takketale. Børnerådet havde under deres årlige møde talt om klimaforandringerne i 

Grønland.   

Én af anbefalingerne lyder bl.a. således: ”Hvorfor fortsætter vi med at bruge så meget olie, som skader 

ozonlaget og luften?” Isen kommer senere og senere, indlandsisen smelter og Piteraq i Østgrønland mere og 

mere voldsom, og det hele har negative konsekvenser for dyrelivet. Vi kan sagtens bruge el busser og andre 

fartøjer og tage cyklen i stedet for bilen. Hvorfor bruger vi ikke vandkraftværker og vindmøller i større 

omfang? Hvad er det dog vi venter på?” 

Udover olieforbruget blev affaldshåndteringen også kritiseret, og deres budskab var, at der kan komme flere 

affaldsstativer både i byer og bygder. At der ikke er affaldssortering blev ligeledes kritiseret og der blev 

foreslået, at udfordringen med affaldshåndteringen ville blive kommet til livs, hvis der kom affaldssortering. 

Der blev anbefalet, at genindvinding blev benyttet i større grad, og Børnerådet kom med flere 

løsningsforslag. Rådet nævnte, at der var et for stort madspild. Rådet anbefalede, at både borgerne og 

butikskæderne skal nøje tænke over deres indkøbsvaner. Børnerådet foreslog, at Grønland skulle udnytte 

ressourcerne bedre og minimere import. 

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Børnerådet så gerne, at der blev gjort et tiltag omkring de nævnte anbefalinger, og de ville selv tage et ansvar 

og bidrage aktivt til anbefalingerne. 

 

Videre forløb 

Der vil blive arbejdet for sikre, at Børnerådets anbefalinger tages med i fremtidige strategier. På denne måde 

vil Avannaata Kommunia arbejde for at efterleve FN´s børnekonvention. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der er ingen økonomiske konsekvenser 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 FN’s børnekonvention 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Udvikling 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Beslutningen i Udvalget for Udvikling: 

 

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Udvikling: 

At der arbejdes med anbefalingerne fra Børnerådet 

 

Beslutning: 

Indstilling godkendt. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbsetyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 012-01: Tale 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 013 

KOM 013 Ansøgning om en ekstra normering i 

institutionen Aaqa. 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Antal af børn i børnehaven Aaqa er begyndt at stige, derfor er der opstået et behov for en ekstra normering. 

Da børnene i daginstitutionen var begyndt at blive færre, blev der sparet 3 medarbejdere i 2021. Nu er der 

kommet 13 ekstra børn til, og man har derfor et behov for, at der kom en ekstra normering i 

medarbejderstaben. Derfor skal der tages beslutning om ansøgt løn kan godkendes. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Der sker hele tiden tilpasning af normeringer alt efter antal børn i daginstitutionerne. Da børnenes antal var 

nedadgående i 2021, var der blevet sparet 3 medarbejdere i børnehaven Aaqa. Da der blev udarbejdet et 

budget for 2022 blev normeringen sat højere på grund af, at der var kommet flere børn. Nu er der kommet 

endnu flere børnehavebørn, så behovet for en ekstra normering er dermed opstået. Den eksisterende team har 

nu brug for en ekstra normering på baggrund af, at der nu er 13 flere børnehavebørn. 

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Det bliver foreslået, at der bliver ansat én medarbejder mere. På denne måde ville man efterleve den i 

Inatsisartutlov beskrevne kapitel om, at der mindst skal være 3 medarbejdere i hver børnegruppe. Såfremt 

ansøgningen godkendes, skal der søges om løn til en ekstra normering på  

kr. 217.000,-. 

 

Videre forløb 

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil der blive slået et stillingsopslag. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

åfremt ansøgningen imødekommes skal der søges om en ekstrabevilling på kr. 217.000. 
 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

førskolealderen 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Udvikling 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutningen i Udvalget for Udvikling: 

 

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Udvikling: 

At ansøgningen om en ekstra bevilling på kr. 217.000 godkendes. 

 

Beslutning: 

Børnehaven Aaqa ligger i Upernavik. Indstilling godkendt. 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt, midlerne skal findes inden for forvaltningen. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 013-01: Ansøgning fra medarbejderne i Aaqa. 
 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 014 

KOM 014 Forslag om, at omdanne kulturhuset 

Sermermiut i Ilulissat til kulturhus for hele 

Avannaata Kommunia 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlem i Avannaata Kommunia Aqqalu C. Jerimiassen foreslår, at kulturhuset 

Sermermiut udnyttes bedre end i dag. Derfor foreslås det, at kulturhuset Sermermiut bliver et regionalt 

kulturhus for hele Avannaata Kommunia. I denne sag der tages beslutning, om, at udskyde forslagsstillerens 

forslag og vente på borgmesterkontorets arbejde med i hvilket form kulturhuset Sermermiut skal fortsætte. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Forslagsstillern understreger, at der er et behov for, at kulturhuset Sermermiut skal benyttes i større omfang 

end i dag. Såfremt dette skal realiseres, ser det umiddelbart ud til at, kulturhuset Sermermiut registreres som 

kulturhuset i hele Avannaata Kommunia. Når man sammenligner med Katuaq, så er der i Katuaq en 

reception, udstyr til konferencer, nutidige udstyr af musikinstrumenter og musikudstyr, en café og en lille 

kiosk, og alle disse ting gør, at Katuaq har mere at byde på end Sermermiut. 

Der bliver foreslået, at der kommer større fokus på Sermermiut og udvikle husets faciliter. Der er stor 

udvikling i Ilulissat, f.eks. lufthavnsbyggeriet og turisme bare at nævne.  

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Borgmesterkontoret arbejder på nuværende tidspunkt med et scenarie om, hvordan kulturhuset 

Sermermiut skal benyttes i fremtiden, og arbejdet pågår stadig. 
 

Videre forløb 

Der afventes på en udmelding om, hvordan kulturhuset Sermermiut skal benyttes i fremtiden. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

På nuværende tidspunkt har man ikke overblik over eventuelle økonomiske konsekvenser. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Udvikling 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutningen i Udvalget for Udvikling: 

 

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Udvikling: 

At man afventer borgmesterkontorets arbejde. 

 

Beslutning: 

Indstilling godkendt. 
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Økonomiudvalgets beslutning:  

 

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 014-01: Forslag 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 015 

KOM 015 Ansøgning om tillæg, dagplejere Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Da Avannaata Kommunia udarbejdede budgettet for 2023 vidste Forvaltningen for Læring ikke, at 

overenskomsten mellem Økonomi og Personalestyrelsen og SIK for kommunale dagplejere var blevet 

ændret. Kost for dagplejebørn er allerede inkluderet i dagplejerens månedsløn. Forvaltningen for Læring er 

blevet orienteret om, at denne tillæg var blevet sløjfet. I denne sag skal der tage beslutning om ansøgningen 

kan godkendes. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Kost for dagplejebørn er i følge overenskomsten mellem Økonomi og Personalestyrelsen og SIK inkluderet i 

dagplejerens månedsløn. Denne ændring blev meddelt til Forvaltningen for Læring efter endt udarbejdelse af 

budgettet for 2023. Derfor blev dagplejernes løn ikke reguleret under udarbejdelsen af budgettet for 2023. 

Denne manglende regulering vil betyde, at dagplejerne skal til at lægge selv ud for dagplejebørnenes kost.  

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Forslaget er derfor, at dagplejernes løn reguleres. For at regulere lønnen er det nødvendigt, at der søges om 

en ekstra bevilling. 

 

Videre forløb 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal dagplejernes løn reguleres efter gældende regler. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

De økonomiske konsekvenser bliver, at der bevilges 364.000 kr. Størrelsen på beløber er fundet frem til efter 

beregningen af kost til 84 dagplejebørn. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

førskolealderen 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Udvikling 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutningen i Udvalget for Udvikling: 

 

Sekretariatet til Udvalget for Udvikling: 

At ansøgningen til regulering godkendes. 

 

Beslutning: 

Indstilling godkendt. 
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Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling  

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt, midlerne skal findes inden for forvaltningen. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 015-01: Informationen fra SIK 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 016 

KOM 016 Evaluering af skolebespisning Journal nr.  

 

Resumé: 

 

I Avannaata Kommunia var der var en prøveperiode med en skolebespisnings ordning, og prøveperioden 

forløb i november, december og januar. Nu fremlægges elevernes og skolernes evalueringer, og man har lagt 

vægt på, at elevenerne og skolernes skulle evaluere hver for sig. I denne sag skal der tages en beslutning om, 

om evalueringerne skal tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestyrelsen indstillede under sit ordinære møde den 24. juni 2022 en ansøgning fra Atuarfik 

Mathias Storchs skolebestyrelse om en prøveperiode med en skolebespisningsordning, skulle godkendes. 

Beslutningen blev taget med en forudsætning for, at skolebespisningsordningens effekt på eleverne skulle 

måles. Det blev ligeledes besluttet, om skolebestyrelserne i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq skulle 

spørges, om de ville deltage i prøveperioden. 

De adspurgte byer imødekom forespørgslen, derfor deltog de nævnte byer sammen med de omkringliggende 

bygder. 

Prøveperioden forløb i november, december og januar. Skolerne havde forskellige opstart af ordningen, 

nogle havde en god start mens andre var mindre heldige. Eleverne og lærerne evaluerede hver for sig. 

Prøveperioden med ordningen i bygderne var således, at eleverne sammen med lærerne smurte deres egne 

madpakker. De havde en nemmere tilgang til ordningen i forhold til skolerne i byerne. 

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Når man gennemgår elevernes evalueringer, så kan man læse, at ordningen var blevet modtaget positivt. 

Eleverne har været tilfredse med ordningen, og skolerne havde tilpasset deres indkøb alt efter, hvad eleverne 

bedst kunne lide. Eleverne håber på, at ordningen med skolebespisning vil fortsætte, og det kan læse i deres 

evalueringer. Skolerne havde haft forskellige praktiske løsninger. Og det har været netop det, der har været 

en udfordring for dem, at selv lærernes fagforening IMAK har været inde og spørge til ordningen. 

I Inatsisartutloven om folkeskolen står der, at folkeskolens opgave er i samarbejde med hjemmet: 

1) at medvirke til, at eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder uanset social baggrund, 

2)  at medvirke til at udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og 

emotionelle udvikling, 

3) at medvirke til, at eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv, 

 

Videre forløb 

Ordningen med en skolemadpakke blev prøvet, og eleverne har modtaget ordningen positivt og deres ønske 

er, at ordningen skal blive en permanent ordning. Om ordningen har haft en positiv effekt for elevernes 

resultater, er svært at vurdere, men eleverne er tilfredse med ordningen med skolebespisning. 

Skolernes ønsker, at ordningen koordineres bedre.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

De økonomiske konsekvenser er, at skolerne har indkøbt varer fra deres egne budgetter. Der har derfor ikke 

været ekstra omkostninger forbundet med prøveordningen. Skolerne har deres evaluering nævnt deres 

respektive udgifter. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

Udvalget for Udvikling 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutning i Udvalget for Udvikling: 

 

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Udvikling: 

At evalueringen med en prøveperiode med en skolemadpakke tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Indstilling godkendt. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget, at: 

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 016-01: Skolebestyrelsens skrivelse 

Bilag 016-02:  Elevernes evalueringer 

Bilag 016-03: Evaluering fra Atuarfik Mathias Storch 

Bilag 016-04: Evaluering fra Atuarfik Jørgen Brønlund 

Bilag 016-05:  Evaluering fra Atuarfik Edvard Kruse 

Bilag 016-06: Evaluering fra Prinsesse Margrethep Atuarfia 

Bilag 016-07:  Evaluering fra Avanersuup Atuarfia 

 

 

Beslutning: 

 

Det blev besluttet, at returnere sagen til ansvarlig udvalg til genbehandling. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 017 

KOM 017 Kvalitetsstandarder for tilbud til personer 

med handicap 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

For at yde personer med handicap støtte er der en lovmæssig bestemmelse til kvalitetsstandarder. For at 

efterleve bestemmelser til kvalitetsstandarder har Forvaltningen for Familie udarbejdet et beslutningsforslag 

til Udvalget for Familie. I denne sag skal økonomiudvalget fortsætte drøftelsen i Udvalget for Familie og 

tage en beslutning herom. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Avannaata Kommunia har ikke nedskrevne kvalitetsstandarder, der skal danne baggrund for 

kommunalbestyrelsens støtte af personer med handicap.  

Der mangles vejledninger og instrukser til støtte af personer med handicap, og det har den konsekvens, at 

ansatte på området ikke har noget konkret at forholde sig til.  

Kommunen har en forpligtelse til yde støtte borgere med handicap, og kommunen skal have udarbejdet ens 

arbejdsgrundlag til støtte af personer med handicap gældende for hele kommunen, derfor er der et behov for, 

at der udarbejdes instrukser til kvalitetsstandarder.  

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Der skal udarbejdes vejledning på baggrund af bestemmelsen i handicaploven, vejledningen skal danne 

grundlag for ydelse af støtte samt størrelsesordenen af den støtte, der skal gives til personer med handicap.  

Vejledningen for støtte til personer med handicap skal indarbejdes til kommunens handicappolitik og skal 

derfor indarbejdes til handicappolitikken, som er sendt til høring, og vejledningen skal også relateres til 

kommunens generelle mål.  

Vejledningen for kvalitetsstandarder skal evalueres og opdateres hvert andet år.  

 

Videre forløb 

Sekretariatet vil elektronisk distribuere bestemmelserne til alle afdelinger og træne relevante medarbejdere i 

benyttelsen derom. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Familie 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Beslutning i Udvalget for Familie: 

 

Forvaltning for Familie indstiller til Udvalget for Familie 

At lovmæssige bestemmelser til støtte af personer med handicap godkendes 

 

Beslutning: 

Indstilling godkendt. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Familiet indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Familie 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 017-01: Kvalitetsstandarder - forslag 

 

 

Beslutning: 

 

Indstilingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 018 

KOM 018 En kontaktordning for de unge Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmet Anthon Frederiksen forslår, at der etableres en døgnbemandet 

kontaktordning for unge i Avannaata Kommunia. I henhold til forretningsordenen i Avannaata Kommunia er 

forslaget efter drøftelse i kommunalbestyrelsen sendt til stilling tagen i Udvalget for Familie, punktet har nu 

været behandlet.  

I denne sag kommunalbestyrelsen forsætte drøftelsen foretaget af Udvalget for Familie og tage stilling. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Ultimo september 2022, præsenterede de unge i samarbejde med MO en film med titlen “Qamani”, hvor de 

unge kom med budskabet, at de manglede et sted at henvende sig til når de har brug for hjælp. 

I Avannaata Kommunia er der ikke et decideret sted for de unge at henvende sig, og den eneste mulighed der 

er, at man kan henvende sig til familiehusene på mandage, men mulighed er åben for alle borgere og ikke 

kun for de unge, det er derfor begrænset, hvor meget de unge henvender sig til husene. 

En anden mulighed for kontakt er, at der henvises til socialforvaltningen, der kan forestå for kontakt for de 

unge, men proceduren kan i sig selv føles som en begrænsning for de unge. 

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

En etablering af en kontaktordning for de unge er i første omgang indledt et arbejde med, at der som det 

første etableres et servicehus for de unge i Ilulissat, og projektet er godkendt og er indarbejdet i 

budgetlægningen. Formålet med servicehuset for de unge er; at børn og unge får et sted at henvende sig hos. 

For børn under 18 år skal der være tiltag alt efter deres aktuelle behov, og opbakning til at søge på 

uddannelsessteder samt virksomheder og opfordring til at have et sundt tilhørsforhold med samfundet, tage 

udflugter i naturen og arrangementer af forskellige art. Tiltaget med at etablere et servicehus for de unge er 

allerede igangsat, og arbejdet med at rekruttere medarbejdere og hus til projektet pågår.  

Efterfølgende vil projektet blive spredt til resten af byerne.  

 

Videre forløb 

Det allerede igangsatte projekt skal fortsætte, og forberedelsen af bygningen til servicehuset og 

rekruttering af medarbejdere fortsætter. 
 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Der er allerede afsat midler under beahndlingen af budgetter, derfor er der ikke økonomiske konsekvenser 

forbundet med det. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Familie 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Beslutsningen i Udvalget for Familie: 

 

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Familie,  

at det allerede igangsatte punkt tages til efterretning  

 

Beslutning: 

Indstilling godkendt. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Familie indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget For Familie 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalgt indstiller til kommunalbestyrelsen at:  

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 018-01: Forslag fra Anthon Frederiksen  

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 019 

KOM 019 Fremtidens familie, seminar Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Naalakkersuisoq Mimi Karlsen, havde med titlen “Fremtidens Familier – Trygge, aktive og kærlige” 

arrangeret et seminar. Som følge af seminaret har formanden for Udvalget for Familie ønsket en op følgende 

arbejder og har dermed startet et tiltag.  

I denne sag skal kommunalbestyrelsen fortsætte drøftelsen foretaget af Udvalget for Familie og tage 

beslutning herom. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Seminaret blev afhold i dagene 09. - 11. januar 2023 i Nuuk med deltagelse af de kommunale politikere og 

politikere inden for landsstyret og Naalakkersuisut samt interessenter i kommunerne, politiet, foreninger 

m.m. samt ansatte, der har relation til emnet. Formålet med seminaret var at tage hul på emner og 

minimering af vold i hjemmet, selvmord, sexuel misbrug og antallet af anbringelser af børn uden for 

hjemmet.  Formålet med seminaret var også at skabe debat vedrørende bedre rammer for børn i Grønland og 

hvordan familien kan styrkes, og hovedpunkterne under seminaret var:  

 

- Visioner, hvordan ser vores visioner ud for familier i fremtiden?  

- Hvordan kan vi bruge vores viden til at skabe en trygge, aktive og kærlige familier i fremtiden? 

- Hvordan kan vi sætte en fælles retning for at skabe familier i fremtiden? Det endelige program vil blive 

fremsendt på et senere tidspunkt.  

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

At sikre et opfølgende tiltag vil kommunen arrangere et seminar for borgerne i uge 20 i forbindelse med 

“Familiedagen” den 15. maj, her vil borgerne have debat vedrørende de førnævnte punkter. Formålet med 

seminaret bliver, at borgerne skal sætte retning for at forbedre deres vilkår og ligeledes få borgerne til at have 

ejerskab for de forbedrede vilkår, som de aktivt skal bidrage til.  

Relevante aktører i kommunen, f.eks. Peqqinneq Sunngiffik, skal inddrages og samarbejdes med.  

 

Videre forløb 

Forberedelserne til seminaret skal varetages af Forvaltningen for Familie og Peqqinneq Sunngiffinnik, hvori 

der skal forberedes og planlægges til uge 20.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Til hver by afsættes der kr. 10.000 til snacks og materialer.  

 

I alt kr. 40.000 

 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

Ingen  

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Familie 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Beslutningen i Udvalget for Familie: 

 

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Familie 

At kommunens plan for et opfølgende seminar godkendes 

 

Beslutning: 

Indstillinger er imødekommet. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Familie indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Familie 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 019-01:  Invitation til seminaret 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 020 

KOM 020 Strategi for psykisk førstehjælp Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlem Elisabeth Nielsen foreslår, at der udarbejdes en strategi for psykisk 

førstehjælp. Efter gældende praksis er der indhentet godkendelse af forslaget hos kommunalbestyrelsen og 

har sendt punktet til Udvalget for Familie til behandling, 

I denne sag skal kommunalbestyrelsen fortsætte drøftelsen foretaget af Udvalget for Familie og tage 

beslutning herom. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlem Elisabeth Nielsen foreslår, at der etableres et kriseberedskab med psykisk 

førstehjælp. Med beredskabet vil man sikre, at personer, der har fået akut behov for psykisk førstehjælp får 

den fornødne hjælp uden først at vente på Forvaltningen for Familie.  

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Avannaata Kommunia har allerede en strategi for krisehjælp med psykisk førstehjælp. Strategien sikrer 

allerede, at personer der akut får behov for psykisk førstehjælp får krisehjælp. I vedtægten står der, at 

afdelingen for familie skal kontaktes af politiet og sundhedsvæsenet ved en krise, og at afdelingen for familie 

kontakter den berørte familie, på denne måde sikres der, at familien får den fornødne hjælp foranlediget af 

afdelingen for familier.   

De kriseramte familier har forskellige reaktionsmønstre, og nogle familier har ikke lyst til at få 

udefrakommende hjælp. Ordningen er udarbejdet under hensyntagen af de forskellige reaktionsmønstre, og 

den er således udarbejdet, at myndighederne er dem, der tager det første kontakt. Når der skal ydes 

førstehjælp uden indblanding af myndighederne, så skal der udarbejdes et tilbud med oplysning om 

muligheder for at få krisehjælp, og den udgave, der skal gives til de kriseramte, er under udarbejdelse.  

Efter den udarbejdede strategi var blevet uddelegeret til afdelingerne blev der afholdt flere kurser til dem, der 

skal yde førstehjælp.  

 

Såfremt man vurderer, at der ikke kan ydes førstehjælp til de kriseramte lokalt, så kontakter man 

familiecentret i Ilulissat for hjælp, på denne måde får de kriseramte den fornødne førstehjælp. 

 

Videre forløb 

Når den ekstra del i strategien, der skal gives til de kriseramte ved første hjælp uden indblanding af 

myndighederne, er udarbejdet vil den blive distribueret til afdelingerne. 
 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

Ingen 

 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Familie 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Beslutningen i Udvalget for Familie: 

 

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Familie 

At udvalget tager punktet til efterretning  

 

Beslutning: 

Godkendt. Strategien skal ikke kun stiles til familier, men ændringen skal noteres som, at den gælder for 

miljø.  

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Familie indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Familie 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 020-01: Strategi for førstehjælp 

Bilag 020-02: Forslag  

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 021 

KOM 021 Principiel beslutning omkring mulig 

indgåelse af Turistkoncessioner. 

Journal nr. 18.01.02 

 

Resumé: 

 

På foranledning af Borgmester Palle Jerimiassen er Teknisk Forvaltning blevet tilskyndet til at bringe en 

principiel beslutning til prøvelse i Udvalget for Teknik, omkring udbud af koncessionsaftaler til centrale 

turistoperatører, herunder fordele og ulemper samt inddragelse af andre kommuners erfaringer. Der ønskes 

en afklaring holdning til denne problematik i Udvalget for Teknik og om, hvorvidt denne beslutning, på et 

senere tidspunkt, foreligges Kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling: 

 

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens ordinære møde d. 2. oktober 2018 blev det besluttet under 

referatets punkt 30-2018 at sende det nye forslag til Avannaata Kommuneplan 2018-30 i høring således, at 

Avannaata Kommune, efter kommunedelingen af Qaasuitsup Kommunia i Kommune Qeqertalik og 

Avannaata Kommunia, kunne få sin egen Kommuneplan til regulering af arealanvendelse og planlægning for 

udviklingen for befolknings- og erhvervsudvikling samt den offentlige sektor.  

 

I forbindelse med revisionen af Kommuneplanen skete der en opdatering af redegørelsen og hovedstrukturen 

der tilpasses de to nye kommuner og en særlig opdatering af udpegede fokusområder i Avannaata 

Kommunia. (Se referat af kommunalbestyrelsesmødet d. 2. oktober 2018 i bilag 002-01 – af referatet 

fremgår det på side 4 at nye bestemmelserne i kommuneplanen ikke giver mulighed for at der kan 

planlægges til at turistoperatører kan tildeles koncessioner inden for forskellige områder.  

 

Som det fremgår af ovenstående ønskede Kommunalbestyrelsen, på daværende tidspunkt, ikke at der skulle 

udbydes turismekoncessioner i Avannaata Kommunia. Meget har ændret sig siden 2018 og ikke mindst 

anlæggelsen af den nye Atlantlufthavn afstedkommer en voldsom stigning i antallet af turister, i hele 

kommunen, med stor efterspørgsel på unikke turistoplevelser i særligt rekreative områder til følge.  

 

Fordelen ved at arbejde med koncessionsområder kan være, at det bliver muligt for turistoperatører at sikre 

deres betydelige investeringer uden konkurrencehensyn – samt, at kunne udvikle deres unikke produkter til 

gavn for markedsføring og udvikling af Avannaata Kommunia som sådan. Dertil bidrages til skabelse af nye 

og blivende lokale arbejdspladser med flere skatte indtægter til følge.  

 

Ulemper ved at udvikle koncessionsområder kan være at turismen i visse områder bliver mindre fleksibel og 

med færre aktører som opnår en ”monopollignende” konkurrencesituation i den periode som koncessionen 

strækker sig over.  

 

Kort om koncessioner / gældende lovgrundlag i hovedtræk:  

 

 En koncession giver eneret til at drive turistvirksomhed i et bestemt område eller inden for en 

bestemt aktivitet. En turismekoncession er en mulighed for lokale turistoperatører til at udvikle deres 

unikke produkt og sikre de, ofte særdeles store og langsigtede investeringer, der er forbundet 

hermed. Selvom der er udstedt koncession, er det stadig muligt for lokale borgere at bruge området 

til for eksempel jagt, fiskeri og andre rekreative aktiviteter – Det må bare ikke være med 

kommercielt formål for øje. Koncessionsindehaveren er den eneste der kan servicere turister eller 

specifikke aktiviteter i det pågældende område. 
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 Koncessioner tildeles på baggrund af ansøgernes planer for aktiviteter, finansiering og graden af 

lokal forankring. Det er således en fordel og et vægtet tildelingskriterie, at en turismeoperatør, der 

ønsker at Møde nr. 02/23 Udvalg for Teknik Side 5 side af 22 byde på en koncession, har en solid 

lokal forankring. Kun personer eller selskaber med hjemsted i Grønland er berettigede til at byde på 

en koncession. 

 

 En turismekoncession giver indehaveren eneret til at udbyde turistaktiviteter til kommercielt formål i 

det udbudte område. Dette fratager ikke andre mulighed for at bruge området til private aktiviteter. 

Uddelte turistkoncessioner har i andre kommuner fx givet eneret til sportsfiskeri, trofæjagt, 

heliskiing, vildmarkscamp og skiresort, der udvikles af lokale turistoperatører. 

 

 En turismekoncession giver koncessionshaveren mulighed for at udvikle sit produktet uden at skulle 

konkurrere med andre turistoperatører i det samme område. Eksempler på produktudvikling er f.eks. 

etablering af hytter og mulig finansieringsstøtte til køb af udstyr m.m. i de udvalgte områder for at 

forbedre den unikke turistoplevelse og sikre sig en konkurrencefordel i forhold til evt. udenlandske 

aktører. 

 

 Koncessionshavere skal årligt rapportere til Naalakkersuisut vedrørende aktiviteter omfattet af en 

tildelt koncession. Denne rapportering skal tage udgangspunkt i den aktivitetsplan, finansieringsplan 

og beskrivelsen af den lokal forankring, som koncessionshaver har angivet i sin ansøgningen om 

koncession. En koncessionstildeling er tidsbegrænset. 

 

 Der er 2 måder at få en koncession på:  

 

1. Kommunen udligger et område til koncession ved at vedtage et kommuneplantillæg for 

området. Selvstyret laver udbudsmaterialet.  

 

2. En turistoperatør henvender sig til Selvstyret omkring et område som vedkommende er 

interesseret i at udvikle. Selvstyret henvender sig til kommunen som tager stilling til om der 

skal udarbejdes et Kommuneplantillæg der muliggør koncession. 

 

 Erhvervsafdelingen i Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima udarbejder 

udbudsmaterialet og annoncerer dette. Alle interesserede kan ansøge om området/aktiviteten.  

 

 Alle koncessionsafgifter tilfalder Selvstyret – dvs. en årlig afgift for området og en afgift pr. nedlagt 

dyr ved fx trofæjagt. 

 

Videre forløb 

Udvalget tager en principiel beslutning om at udlægge landområder/aktiviteter i koncession og tager 

beslutning om hvorvidt der skal arbejdes videre med dette i relevante afdelinger i Teknisk Forvaltning. 

 

Konsekvenser:  

 

Hvis udvalget beslutter at der skal arbejdes videre med at udvikle områder for koncessionering vil udvalget 

senere skulle tage stilling til et konkret koncessioneringsprojekt og udarbejdelsen af forslag til 

Kommuneplantillæg der planmæssigt understøtter denne aktivitet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen økonomiske konsekvenser. 
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Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

 Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte 

landområder 

 Inatsisartutlov nr. 15 af 3. juni 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 

2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder (Lovens 

anvendelsesområde udvides til at omfatte koncession til sportsfiskeri og hjemmel til 

sektorplan) 
 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Teknik 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutningen i Udvalget for Teknik: 

 

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik:  

At Tage en principiel beslutning omkring evt. indgåelse af turismekoncessionsaftaler i Avannaata 

Kommunia.  

At Sagen sendes videre til Økonomiudvalget med Teknisk Udvalgs kommentarer 

 

Beslutning: 

Udvalget ønsker, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra udvalget for erhverv, udvalget 

for teknik, udvalget for fiskeri og fangst samt fangerforeninger og andre relevante interessenter, til videre 

behandling af emnet. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Teknik 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 021-01: Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde den 2. oktober 2018 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 022 

KOM 022 Revideret projektansøgning for 

Hollænderhavnen - Ilulissat 

Journal nr. 18.01.02 

 

Resumé: 

 

Disko Line har fremsendt et revideret projekt for havneprojektet ved Hollænderhavnen. Udvalget for Teknik 

har taget stilling til om det ønsker at godkende projektet og at Disko Line udarbejder et Kommuneplantillæg 

som efterfølgende sættes i høring i 6 uger. 

I denne sag skal kommunalbestyrelsen videre føre drøftelsen i Udvalget for Teknik og tage stilling. 

 

Sagsfremstilling: 

 

På udvalgsmødet d.13.12.2022 behandlede udvalget en projektansøgning fra Disko Line om en ny havn ved 

”Hollænderhavnen”, efter at projektet havde været udsendt i 6 ugers høring. Behandlingen af projektet blev 

udsat med en anmodning om at direktøren fra Disko Line tog et møde med borgmester Palle Jerimiassen. Det 

var blandt andet et politisk ønske, at den kommende havn skulle kunne rumme andre aktiviteter end Disko 

Lines. Disko Line, har efter deres direktørs møde med borgmesteren, fremsendt en revideret 

projektansøgning til politisk behandling. 

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Disko Line har i deres fremsendte projektmateriale taget højde for de ønsker der var til projektet. Der er 

således indarbejdet et område hvor der bliver etableret en lystbådehavn. Derudover har Kalaallit Airports 

(KAIR) fremsendt et ønske om en redningstjeneste i Hollænderhavnen. Dette vil også indarbejdes i et 

kommende kommuneplantillæg såfremt udvalget godkender. Planen indeholder således to nye funktioner 

udover Disko Lines ønskede aktiviteter. Som fremlagt på udvalgsmødet d. 13.12.2022 har indsigelser i 

projekthøringsfasen primært været rettet mod ”projekttekniske detaljer”, som der nu er taget højde for, i det 

revidere projekt eller, som vil blive indarbejdet i kommuneplantillæggets overordnede og detaljerede 

bestemmelser. Af væsentlige kommentarer til projektet kan nævnes KAIRs krav om, at aktiviteter i 

Hollænderhavnen ikke må være fiskerirelateret da dette vil tiltrække fugle som vil udgør en stor fare i 

forhold til flysikkerheden generelt. 

 

Videre forløb 

Såfremt projektforslaget godkendes af udvalget, vil Disko Line blive bedt om at udarbejde et 

Kommuneplantillæg som planmæssigt understøtter ovenstående aktiviteter og ønsker. Når dette er klart, vil 

det blive forelagt udvalget til videre behandling. 

 

Konsekvenser:  

 

Ved at godkende projektansøgningen og igangsætte udarbejdelse af et Kommuneplantillæg er Avannaata 

Kommunia et skridt tættere på at få en ny havn som aflastning for den, hårdt prøvede, eksisterende havn. 

Ydermere får besøgende turister en bedre oplevelse af Ilulissat som destination samtidig med at der skabes 

flere blivende arbejdspladser i byen. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen økonomiske konsekvenser – udarbejdelse af Kommuneplantillægget påhviler projektansøger. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

 Avannaata Kommuneplan 2018-2030 med tillæg 
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Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Teknik 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Beslutningen i Udvalget for Teknik: 

 

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik:  

At Udvalget godkender, at der udarbejdes et forslag til et kommuneplantillæg for Disko Lines reviderede 

projektforslag - ”Hollænderhavnen”. 

 

Beslutning: 

Principper for igangsættelse af kommuneplantillæg godkendt. Udvalget godkender dog ikke, at Disko Line 

får havnemyndighed for hele området og heller ikke, at de står for ejerskab og driften af jollehavn og 

pontonbroer. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Teknik  

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 022-01: Referat af sidste behandling (TEKAT 10-22)  

Bilag 022-02: Revideret projektansøgning-DK  

Bilag 022-03: Samlet høringssvar-DK 

Bilag 022-04: Bebyggelsesplan  

Bilag 022-05: Oversigtsplan  

Bilag 022-06: Lystbådehavn  

Bilag 022-07: Bankgaranti 

 

 

Beslutning: 

 

Det blev besluttet, at returnere sagen ansvarlig udvalg.  
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Sag nr. Emne Bilag nr. 023 

KOM 023 Forslag til dagsorden Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne indsender deres medlemsforslag til sekretariatet, og sekretariatet frem-

kommer med vejledning i, hvordan de enkelte forslag håndteres. 

I denne sag bliver  Økonomiudvalget orienteret om, hvordan de enkelte forslag kommer videre 

administrativt. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Dersom et medlem senest 21 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om 

behandling af en sag, sætter Borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. 

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes forslag som skal videre administrativt bliver her belyst overfor 

udvalget. 

 

#1 Ane Qujaukitsoq (S) 

A) Anmodning om samarbejde med henblik på at Qaanaaq får ny sportshal. 

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Inerisaavik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i Udvalget for Teknik, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned.  

 

#2 Aqqalu C. Jerimiassen (A) 

A) Forslag om drøftelse af om vejen til Atuarfik Jørgen Brønlud i Ilulissat opfylder sikkerhedskravene 

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned.  

 

B) Forslag om udvidet tilfredshedundersøgelse i offentlige ejet arbejdspladser i Avannaata Kommunia 

 

Videre forløb: Sagen sendes til økonomiudvalget, som efter drøftelse af sagen sender den videre til endelig 

behandling i kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned.  

 

C) Forslag om drøftelse af nødvendigheden af at Forvaltningen for Teknik udarbejder strategi, der skal 

gælde fra 2024 for virksomheder der er pladseret i Alanngukasiup Qaava og Kuunnguarsuup Qaava  

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned.  

 

#3 Elisabeth Nielsen (S) 

A) Forslag om opførelse af boliger til selvhjulpne ældre i Uummannaq 

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Familie, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 
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#4 Jørgen Kruse (S) 

A) Forslag til Avannaata Kommunia om, at der i Qaanaaq distriktet i sommerperioden foretages 

forsøgsfiskeri med langeline efter hellefisk  

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Fiskeri og Fangst, som efter drøftelse af sagen sender den 

videre til endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 

 

#5 Knud Kleemann (A) 

A) Forslag om, at anlægge mole og sprængning af halvøen ved havnen i Upernavik  

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 

 

#6 Margrethe Christensen (S) 

A) Forslag om, at foretage undersøgelse om kontorpersonalet i Tassiuasaq kan øges med en medarbejder 

mere 

 

Videre forløb: Sagen sendes til økonomiudvalget, som efter drøftelse af sagen sender den videre til endelig 

behandling i og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 

 

B) Forslag om drøftelse af beredskabet i Nutaarmiut 

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 

 

#7 Minik Høegh-Dam (AT) 

A) Forslag om, at tilføje bro i Qaanaaq i kommunen anlægsprojekter 

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 

 

B) Forslag om, at renovere sporthalen i Qaanaaq 

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 

 

C) Forslag om, at der nord for Hollænderhavn anlægges havn til selvstændige 

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 
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D) Forslag om, at der opsættes gadelys i “Kangilliit” i Kullorsuaq 

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 

 

E) Forslag om drøftelse af beredskabs situationen i Kullorsuaq 

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 

 

F) Forslag om undersøgelse af mulighederne for opførlse af ny brandskur i Nuussuaq samt finansiering af 

anskaffelse af inten ATV eller snescooter 

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 

 

G) Forslag om, at undersøge hvor meget det vil koste, at opføre ny brandskur i Oqaatsut 

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 

 

#8 Niels Davidsen (IA) 

A) Forslag om drøftelse af Avannaata Kommunia´s politik vedrørende afskaffelse af affald efter 

udmeldelses fra ESANI A/S  

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 

 

#3 Sakio Fleischer (S) 

A) Forslag om, at sælge Avannaata Kommunia´s udlejningsejendomme til nuværende lejere 

 

Videre forløb: Sagen sendes til økonomiudvalget, som efter drøftelse af sagen sender den videre til endelig 

behandling i kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 

 

B) Forsalg om hurtigst muligt, at starte arbejdet med forbedring af brandskurer situationen og manglen på 

brandmænd i Avannaata Kommunia 

 

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender den videre til 

endelig behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.  

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i september måned. 

 

#Øvrige medlemmer 

Medlemmernes forslag eller forespørgsler er blevet færdigbehandlet eller sagsbehandling pågår. 

 

Videre forløb 

Sagsbehandling af foranstående forslag er igangsat af sekretariatet og vil være fremlagt i det relevante udvalg 

indenfor den angivne tidspunkt.  
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Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

• Forretningsorden for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia af 14. marts 2018 

 

Sagsbehandling: 

 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:  

Økonomiudvalget tager ovenfor fremsatte til efterretning.  

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 
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Bilag: 

 

Bilag 023-01: Ane Qujaukitsoq (S), Anmodning om samarbejde med henblik på at Qaanaaq får ny 

sportshal. 

Bilag 023-02: Aqqalu Jerimiassen (A),Forslag om drøftelse af om vejen til Atuarfik Jørgen 

Brønlud i Ilulissat opfylder sikkerhedskravene.  

Bilag 023-03: Aqqalu Jerimiassen (A), Forslag om udvidet tilfredshedundersøgelse i offentlige ejet 

arbejdspladser i Avannaata Kommunia 

Bilag 023-04: Aqqalu Jerimiassen (A),Forslag om drøftelse af nødvendigheden af at Forvaltningen 

for Teknik udarbejder strategi, der skal gælde fra 2024 for virksomheder der er 

pladseret i Alanngukasiup Qaava og Kuunnguarsuup Qaava  

Bilag 023-05: Elisabeth Nielsen (S), Forslag om opførelse af boliger til selvhjulpne ældre i 

Uummannaq 

Bilag 023-06: Jørgen Kruse (S), Forslag til Avannaata Kommunia om, at der i Qaanaaq distriktet i 

sommerperioden foretages forsøgsfiskeri med langeline efter hellefisk. 

Bilag 023-07: Knud Kleemann (A), Forslag om, at anlægge mole og sprængning af halvøen ved 

havnen i Upernavik. 

Bilag 023-08: Margrethe Christensen (S), Forslag om, at foretage undersøgelse om 

kontorpersonalet i Tassiuasaq kan øges med en medarbejder mere. 

Bilag 023-09: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at tilføje bro i Qaanaaq i kommunen 

anlægsprojekter. 

Bilag 023-10: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at renovere sporthalen i Qaanaaq. 

Bilag 023-10A: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at renovere sporthalen i Qaanaaq foto. 

Bilag 023-10B: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at renovere sporthalen i Qaanaaq foto. 

Bilag 023-11: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at der nord for Hollænderhavn anlægges havn 

til selvstændige. 

Bilag 023-11A: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at der nord for Hollænderhavn anlægges havn 

til selvstændige foto. 

Bilag 023-11B: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at der nord for Hollænderhavn anlægges havn 

til selvstændige foto. 

Bilag 023-12: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at der opsættes gadelys i “Kangilliit” i 

Kullorsuaq. 

Bilag 023-12A: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at der opsættes gadelys i “Kangilliit” i 

Kullorsuaq foto. 

Bilag 023-12B: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at der opsættes gadelys i “Kangilliit” i 

Kullorsuaq foto. 

Bilag 023-13: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om drøftelse af beredskabs situationen i 

Kullorsuaq. 

Bilag 023-13A: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om drøftelse af beredskabs situationen i 

Kullorsuaq foto. 

Bilag 023-13B: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om drøftelse af beredskabs situationen i 

Kullorsuaq foto. 

Bilag 023-13C: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om drøftelse af beredskabs situationen i 

Kullorsuaq foto. 

Bilag 023-14: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om undersøgelse af mulighederne for opførlse af 

ny brandskur i Nuussuaq samt finansiering af anskaffelse af inten ATV eller 

snescooter. 

Bilag 023-14A: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om undersøgelse af mulighederne for opførlse af 

ny brandskur i Nuussuaq samt finansiering af anskaffelse af inten ATV eller 

snescooter foto. 

Bilag 023-14B: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om undersøgelse af mulighederne for opførlse af 

ny brandskur i Nuussuaq samt finansiering af anskaffelse af inten ATV eller 

snescooter foto 

  



Møde nr. 23/01 Kommunalbestyrelsen Side 55 af 67 
 

Bilag 023-14C: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om undersøgelse af mulighederne for opførlse af 

ny brandskur i Nuussuaq samt finansiering af anskaffelse af inten ATV eller 

snescooter foto. 

Bilag 023-14D: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om undersøgelse af mulighederne for opførlse af 

ny brandskur i Nuussuaq samt finansiering af anskaffelse af inten ATV eller 

snescooter foto. 

Bilag 023-14E: Minik Høegh-Dam (AT) Forslag om undersøgelse af mulighederne for opførlse af ny 

brandskur i Nuussuaq samt finansiering af anskaffelse af inten ATV eller snescooter 

foto. 

Bilag 023-15: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at undersøge hvor meget det vil koste, at 

opføre ny brandskur i Oqaatsut. 

Bilag 023-15A: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at undersøge hvor meget det vil koste, at 

opføre ny brandskur i Oqaatsut foto. 

Bilag 023-15B: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at undersøge hvor meget det vil koste, at 

opføre ny brandskur i Oqaatsut foto. 

Bilag 023-15C: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at undersøge hvor meget det vil koste, at 

opføre ny brandskur i Oqaatsut foto. 

Bilag 023-15D: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at undersøge hvor meget det vil koste, at 

opføre ny brandskur i Oqaatsut foto. 

Bilag 023-15E: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at undersøge hvor meget det vil koste, at 

opføre ny brandskur i Oqaatsut foto. 

Bilag 023-15F: Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om, at undersøge hvor meget det vil koste, at 

opføre ny brandskur i Oqaatsut foto. 

Bilag 023-16: Niels Davidsen (IA), Forslag om drøftelse af Avannaata Kommunia´s politik 

vedrørende afskaffelse af affald efter udmeldelses fra ESANI A/S  

Bilag 023-17: Sakio Fleischer (S), Forslag om, at sælge Avannaata Kommunia´s 

udlejningsejendomme til nuværende lejere. 

Bilag 023-18: Sakio Fleischer (S), Forsalg om hurtigst muligt, at starte arbejdet med forbedring af 

brandskurer situationen og manglen på brandmænd i Avannaata Kommunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. Det blev indstillet, at sekretariatet udarbejder forretningsgang i 

forbindelse med forslag. 
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Sag nr. Emne Bilag. nr. 024 

KOM 024 Rengskab 2021 Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Kommunalbestyrelsen har i år 2021på sit møde nr. 03-22 godkendt udskydelse af regnskabet. Nu er 

revisionen af regnskabet færdigt. 

De stående udvalg har i henhold til styrelsesloven, loven om budget og regnskaber samt styrelsesvedtægten 

udarbejdet regnskabet og sendt den til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Det endelige regnskab for 2021 udarbejdet fra administrationen og udvalgene bliver hermed præstenteret for 

Udvalget for Økonomi.  

Det vedhæftede aflagte regnskab for 2021 indeholder følgende punkter. 

Aflæggelse af årsregnskabet for 2021. 

 
  R-2020 OPR 2021 TB 2021 OMP 2021 Kor. budget Regnskab 2021 Rest Forbrug i % 

Administrations område 168.840 164.367 -708 695 164.354 175.696 -11.342 106,9% 

Teknisk område 62.197 46.409 8.907 0 55.316 62.344 -7.028 112,7% 

Erhvervs område 56.803 25.227 -2.980 0 22.247 21.515 732 96,7% 

Familie område 274.440 318.736 0 0 318.736 319.621 -885 100,3% 

Udviklings område 281.893 311.038 -9.627 800 302.211 299.223 2.988 99,0% 

Forsyningsvirksomhed 17.276 8.806 -987 0 7.819 13.238 -5.419 169,3% 

Driftsomkostninger 861.449 874.583 -5.395 1.495 870.683 891.639 -20.956 102,4% 

Anlægsområdet 117.561 89.379 -470 0 88.909 79.085 9.824 89,0% 

Drift og anlægsudgifter 979.010 963.962 -5.865 1.495 959.592 970.724 -11.132 101,2% 

Indtægter -961.081 -926.641 -35.000 0 -961.641 -994.272 32.631 103,4% 

Resultat før status 17.929 37.321 -40.865 1.495 -2.049 -23.548 
Ukiop 2021 aallartinnerani 

aningaasaatit kr. 46,1 mio.-pput, 

ukullu naanerani apparlut kr. 

23,3 mio.-mut. Kassebeholdning 

ved primo 2021 på kr. 46,1 mio. 

og nedbragt til kr. 23,3 mio. ved 

ultimo 2021 

Statusområdet 7.172 13.012 0 0 13.012 46.408 

Årsresultat 25.101 50.333 -40.865 1.495 10.963 22.859 

Primo kassebeholdning 71.237 46.136     46.136 46.136 

Ultimo kassebeholdning 46.136 -4.197 40.865 -1.495 35.173 23.277 

 

Årets resultat for er et overskud på kr. 23,5 mio. mod et budgetteret overskud på kr. 2,0 mio., dvs. kr. 21,5 

bedre end det oprindelige budget.   

 

Udgifterne til drift har et negativt resultat på kr. 20,9 mio. og til anlægsbudgetter er der ubrugte midler på kr. 

9,8 mio. og indtægterne er større med kr. 32,6 mio. i forhold til budgettet, og før de regulerende poster er 

årets resultat på kr. 23,5 mio. i overskud. Alle resultater er forklaret i nedenstående beretning. 

 

Udviklingen i de regulerende poster havde en regulering på kr. 46,4 mio. mod de budgetterede på kr.  13 

mio., dvs. kr. 33,4 mio. mere i forhold til budgettet, størstedelen af bevægelsen på kr. 51 mio. er primært 

øget gæld, og kommunens gældsudvikling er nedbragt med kr. 1,7 mio. og kommunens udlån til huskøbere 

eller til renoveringer af huse har en nedgang med kr. 2,8 mio., fordi forskudsbetalingerne har været større 

end udgifterne. 
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Økonomiudvalget: 

 
ADMINISTRATION R-2020 OPR 2021 TB 2021 OMP 2021 Kor. budget Regnskab 2021 Rest Forbrug i % 

FOLKEVALGTE 13.474 14.387 -669 0 13.718 14.561 -843 106,1% 

ADMINISTRATION 132.943 122.420 2.506 695 125.621 131.850 -6.229 105,0% 

KANTINE -10 200 -197 0 3 0 3 0,0% 

IT 12.161 10.503 -388 0 10.115 13.570 -3.455 134,2% 

Tværgående aktiviteter 10.273 16.857 -1.960 0 14.897 15.715 -818 105,5% 

ADMINISTRATION 168.840 164.367 -708 695 164.354 175.696 -11.342 106,9% 

 

Posten med politiske udgifter har et merforbrug på tkr 843,-. Merforbruget udspringer primært af honorar 

samt større rejseaktivitet for bygdebestyrelser. Merforbruget har baggrund i, at reguleringer i udbetaling af 

alderspension, som skulle reguleres senere på årsregnskabet, ikke var blevet regnet med i budgettet samt at 

bygdebestyrelsen var involveret i større grad, som betød større rejseaktivitet for dem. 

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.  

Behovet for ekstern konsulentbistand har været stort såsom benyttelse af jurister også har været det. 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.  

På tværfaglige samarbejder er der et merforbrug på grund af højere priser og at refusioner er svinger fra år til 

år, og refusioner under regnskabsperioden har været mindre end forventet. 

naatsorsuutigisamiik annikinnerusimapput. 

 
Isertitat R-2020 OPR 2021 TB 2021 OMP 2021 Kor. budget Regnskab 2021 Rest Forbrug i % 

Personlig indkomstskat -441.193 -392.981 -35.000   -427.981 -460.813 32.832 107,7% 

Selskabsskat -6.526 -6.000     -6.000 -8.676 2.676 144,6% 

Bloktilskud og udligning -507.873 -529.415     -529.415 -523.629 -5.786 98,9% 

Kapitalafkast, renter, kursudviling -6.501 455     455 -1.780 2.235 -391,3% 

Andre indtægter -2066 -1.200     -1.200 -1.153 -47 96,1% 

Afskrivninger 3.078 2.500     2.500 1.780 720 71,2% 

Isertitat -961.081 -926.641 -35.000 0 -961.641 -994.272 32.631 103% 

 

Indtægter fra personskatter har været højere end forventet, bl.a. fra, at indtægter fra personskatter har været 

beregnet fem år tilbage, dermed er der blevet nået frem til, at indtægterne var højere end forventet. Der er i 

alt en indtægt på kr. 27,8 mio. af personskatter. 

Indtægter fra selskabsskat var budgetteret til kr. 6,0 mio., og resultatet er lidt højere end forventet med et 

resultat på i alt kr. 8.676 mio., dvs. kr- 2.676 mio. bedre end forventet. 

Resltatet i øvrige indtægter er minimal, fordi bygningerne blev lejet ud end at blive solgt. 

Nedskrivninger har været mindre en forventet. 

 

Resultatet i indtægter i bundlinjen har været højere end budgetteret med kr. 28,6 mio. 
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Udvalget for Teknik: 

 
DET TEKNISKE OMRÅDE R-2020 OPR 2021 TB 2021 OMP 2021 Kor. Budget Regnskab 2021 Rest Forbrug i % 

Veje, broer, trapper, mv. 5.996 8.342 565 0 8.907 9.824 -917 110,3% 

Snerydning, renholdelse 7.651 6.058 0 0 6.058 4.556 1.502 75,2% 

Levende ressourcer 1.963 1.592 0 0 1.592 1.970 -378 123,8% 

Kommunale virksomheder 7.934 4.347 1.548 0 5.895 6.978 -1.083 118,4% 

Brandvæsen 19.941 13.173 420 0 13.593 14.048 -455 103,3% 

Teknisk virksomhed 18.711 12.897 6.374 0 19.271 24.967 -5.696 129,6% 

Teknisk drift 62.196 46.409 8.907 0 55.316 62.344 -7.028 112,7% 

 

Driftsområdet har haft et forbrug på 112,8 procent. 

Udvalget har bevilget ekstra midler til kontoen på kr 8,9 mio. i løbet af regnskabsåret. Resultater er dog på 

samme niveau som i det forrige regnskabsår. 

Merforbruget skal primært dækkes af underselskab, der har nemlig været større vedligehold af køretøjer samt 

større udskiftninger af nedslidte køretøjer. For at opretholde driften har der foruden været et behov for at leje 

køretøjer. En ordning med at leje køretøjer har været nødvendigt for at efterleve lovpligtige drift. Derudover 

har udgifter til renovering af servicehuse og personaleudgifter været højere end budgettet. Merforbruget på 

det tekniske område udspringer af reparationer af busser samt nødvendige overtidsbetalinger, specielt i 

forbindelse med oprydningen af lossepladser, primært i Ilulissat. 

Der er et mindre merforbrug i beredskabet, og det udspringer af døgnvagter i Niaqornat og Qaarsut for en 

evt. tsunami. Der er ligeledes et merforbrug i kontoen veje, broer, trapper mm. på grund af nødvendige 

arbejder, primært i Ilulissat i forbindelse med arbejder af kloakker. Til trods for et merforbrug end budgetter 

er der dog mindre udgifter til snerydning end budgetter. Generelt har de større prisstigninger haft en mindre 

effekt på budgettet på baggrund af, at det fleste og større højere priser var blevet aktuelle sidst på 

regnskabsåret. 

 

Forsyning: 

 
FORSYNING R-2020 OPR 2021 TB 2021 OMP 2021 Kor. Budget Regnskab 2021 Rest Forbrug i % 

Renovation 7.866 2.412 0 0 2.412 8.979 -6.567 372,3% 

Forsyningsvirksomheder 9.410 6.394 -987 0 5.407 4.260 1.147 78,8% 

Forsyningsvirksomheder 17.276 8.806 -987 0 7.819 13.238 -5.419 169,3% 

 

Kontoen har haft et forbrug på 169,3 procent. Det er primært fra området med dagrenovationer 

Håndtering af dagrenovation er lovpligtig, og skal derfor håndteres. I løbet af 2021 har der været udendørs 

brand, som kommunen ikke har haft en forudsætning for at håndtere, og det udspringer primært af, at 

kommunen stadig venter på dispensation fra Selvstyret. Konsekvensen af det har været, at kommunen har 

haft større udgifter til håndtering store mængder af affald. Det manglende mandskab til håndtering af 

renovation er primært fra bygderne ved Upernavik, og det har betydet større udgifter. Derudover har man 

været nødsaget til at sende brændbart affald fra Upernavik til Ilulissat på grund af for store mængder af 

affald, der ikke kunne håndteres lokalt. Disse forhold har betydet et merforbrug. Til gengæld har der været et 

mindre forbrug i kontoen til forsyning.  

Der har været ekstraordinære besparelser for at undgå et merforbrug end budgettet. Besparelserne har 

primært været fra håndtering af affald til forbrænding på forbrændingsanlæg. 

Til gengæld har der været nødvendige mindre merforbrug på reparationer af vandtappehuse og andet 

vandforsyningsrelaterede opgaver. 
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Anlægsudgifter: 

 
ANLÆGSUDGIFTER R-2020 OPR 2021 TB 2021 OMP 2021 Kor. budget Regnskab 2021 Rest Forbrug i % 

Udvikling og uddannelse    30.021 32.600 2.500 0 35.100 20.849 14.251 59,4% 

Erhvervsudvikling      17.860 2.500 150   2.650 2.972 -322 112,2% 

Sociale formål     6.371 11.434 0 -1.400 10.034 13.306 -3.272 132,6% 

Sundhed   1.000     1.000   1.000 0,0% 

Teknik, miljø og plan   11.524 13.150 -2.070 500 11.580 11.105 475 95,9% 

Fritid, kultur og religion   5.852 1.000 0 900 1.900 3.814 -1.914 200,7% 

Infrastruktur      20.161 6.670 -450   6.220 4.457 1.763 71,7% 

Forsyning      16.871 13.225     13.225 13.244 -19 100,1% 

Beredskab og kriminalforsorg      5.300 -600   4.700 3.402 1.298 72,4% 

Udenrigstejenste/internationale aktiviteter 60       0 12 -12 0,0% 

Administration      8.840 2.500   0 2.500 5.924 -3.424 237,0% 

ANLÆGSUDGIFTER 117.561 89.379 -470 0 88.909 79.085 9.824 89,0% 

 
På anlægsbudgettet for 2021 har der i alt været et forbrug på 89,0 %, og resultater på forbruget er på 94,0 % 

og dermed laveret end forventet. Mindreforbruget er primært fra Anlæg i forbindelse med udvikling og 

læring, der har været lagt et for stort budget på skoleområdet og der har været forsinkelser på entreprenør 

opgaver. 

Generelt er de fleste planlagte anlægsopgaver blevet udført, men epidemien har haft det konsekvens, at 

håndværkere generelt har haft udfordringer med at anskaffe sig anlægsudstyr, og det har betydet forsinkelser 

samt at der også har været et mindreforbrug på området. 

 
Anlægsarbejder på udviklings-og læringsområdet 

Der er budgetteret med kr. 35.100 på kontoen, og resultater af forbruget er på 59,4 %. Et mindreforbrug på 

ca. kr. 14,2 mio. skyldes bl.a. at der i den nye dagsinstitution i Uummannaq samt på kollegiet i Ilulissat har 

været lagt et for stort budget samt at man i folkeskolen i Qaanaaq og i AJB i Ilulissat været forsinkelser i 

anlægsarbejder. Det har betydet, at de afsatte midler blev flyttet til budgettet for 2022. 

 
Anlægsarbejder til sociale formål 

Der er i alt budgetteret kr. 10.034 til kontoen, og resultatet er på et forbrug på i alt 132,6 %. Det mindre 

merforbrug er primært af udvidelsen af plejehjemmet i Upernavik, og entreprenøren har været færdig med 

anlægsarbejdet tidligere end det forventede tidsforbrug til byggeriet. 

 

Anlægsarbejder på det tekniske område, miljø og planlægning 

Der er i alt budgetteret med kr. 11.580 på kontoen, og resultatet er et forbrug på 95,9 %. Forbruget ligger 

meget tæt på det budgetterede. De uforbrugte midler af det afsatte midler til byggemodning i Ilulissat og det 

mindre forbrug til flytning af lossepladsen i Aappilattoq på kr. 900,0 samt kr. 1.200 blev flyttet til budgettet 

for 2022.  

 

Anlægsarbejder indenfor fritid, kultur og religion 

Der er i alt budgetteret med kr. 1,9 mio. og resultatet er et forbrug på 200,7 %. Et mindre merforbrug er 

primært fra anlæggelsen af en kunstgræs forboldbane i Upernavik, hvor der har været flere ekstra uforudsete 

udgifter samt forsinkelser fra entreprenørens side. 

 

Anlægsarbejder på området med infrastruktur 

Der er i alt budgetteret med kr. 6,2 mio., og resultatet er et forbrug på 71,7 %. Mindreforbruget er primært 

fra forsinkelser af asfaltarbejder i Uummannaq samt forsinkelser af vedligehold af vejanlægget i Qaanaaq. 

De uforbrugte midler af det afsatte midler på tkr. 600 samt tkr. 450 blev flyttet til budgettet for 2022. 
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Anlægsarbejder på området med direktionen 

Der er i alt budgetteret med kr. 2,5 mio. på kontoen, og resultatet er et forbrug på 237 %. Det høje 

merforbrug udspringer af, at der i 2021 er blevet lagt et for lille budget til akut opstået vedligehold på de 

kommunale bygninger. 

 

Udvalget for Erhverv: 

 
FORVALTNING FOR ERHVERV R-2020 OPR 2021 TB 2021 OMP 2021 Kor. budget Regnskab 2021 Rest Forbrug i % 

Bilag til anvisning + Udlæg Selvstyret     0 0 0 0 0 0,0% 

Beskæftigelsesfr.foranstaltninger 1.973 2.555 -460 0 2.095 2.063 32 98,5% 

Revalidering 1.713 2.403 -850 0 1.553 953 600 61,3% 

Kommunalt erhvervsengagement 2.786 3.636 -700 0 2.936 3.163 -227 107,7% 

MAJORIAQ 9.823 10.996 -810 0 10.186 10.106 80 99,2% 

Arbejdsmarkedsydelser 5.087 5.637 -160 0 5.477 5.231 246 95,5% 

FORVALTN. FOR ERHVERV 21.382 25.227 -2.980 0 22.247 21.515 732 96,7% 

 

Det mindre forbrug end det budgetterede at primært fra, at der har været anmodning om mindre 

administrative udgifter samt restriktioner på større forsamlinger på grund af covid-19 samt manglende 

mulighed for rejser. 

Da man konstaterede, at der kom et mindre forbrug end det budgetterede i Majoriaq har der været 

tilpasninger i løbet af regnskabsåret, og resultatet er meget lig det nye budget. 

 

Turisme 

I alt er forbruget på kontoen på 79,2 %. Det mindre forbrug end det budgetterede at primært fra, at der har 

været anmodning om mindre forbrug til udgifter samt restriktioner på større forsamlinger på grund af covid-

19 samt manglende mulighed for rejser. 

 

Turisme og erhvervslivet i Ilulissat 

Der har været et merforbrug end det budgetterede, og resultatet er på baggrund af, at leje til en 

turistinformation er betalt fra kontoen. 

 

Eksterne konsulentbistand 

På grund af en overgang til et nyt økonomisk system har man ved fejl betalt regninger tilbage fra 2020. 

Mindre udgifter har været betalt 2 gange, og udgifterne skulle oprindeligt betales fra afdelingen for 

bæredygtighed men har været på grund af misforståelser blevet betalt. 

 

Kommunens relation til erhvervslivet 

Kontoen til ’Midler til bygder og yderdistriker’ er blevet brugt til refusioner fra Selvstyret. 

Merforbruget er primært fra større udgifter i Avannaa Development end det budgetterede. 

 

Turisme 

Refusioner fra Selvstyret i forbindelse med et seminar er ved en fejl blevet betalt fra kontoen, deraf et 

merforbrug end det budgetterede.  

 

Majoriaq 

Kontoen bruges bl.a. til driften af de lokale Majoriaq, vedligehold af bygninger samt driften af kollegier. Der 

har været større vedligehold af kollegier både i Uummannaq og Ilulissat samt nye anskaffelser af inventar. 

Forbruget har været afholdt indenfor de budgetterede midler bl.a. fordi, at nogle af afsatte midler i Qaanaaq 

ikke har været brugt. 
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Arbejdsmarkedsydelse 

Denne konto bliver brugt til udbetaling til hjemsendelse af fabriksmedarbejderne og derved i forbindelse 

med udbetaling af ydelser i uforskyldt arbejdsløshed i henhold til fastlagt lovgivning. I længere 

Nordgrønland har fiskefabrikkerne været i drift hele året mod forventning, derfor har der ikke været et 

mindre forbrug på kontoen end forventet. Flere har været på arbejdsmarkedet med det resultat, at der har 

været et mindreforbrug. 

 

Beskæftigelsestiltag 

I løbet af 2021 har der i perioder været beskæftigelsestiltag i kommunens bygder og en enkel by, og det er 

tale om Nuussuaq, Kullorsuaq og Qaanaaq. Beskæftigelsestiltag opstartes når antal på arbejdsledige bliver 

mange på kort tid set i lyset af, at beskæftigelse mange gange sundere for byen/bygden, og det er bedre en 

blot at give arbejdsløshedsydelser. Til gengæld har det ikke været nødvendigt med 

beskæftigelsesforanstaltninger i flere byer, derfor har forbruget generelt været indenfor det budgetterede. 

 

Ansættelser af arbejdsledige 

De vellykkede ansættelser af arbejdsledige fortsatte i 2021. Der er mange, der er kommet tilbage til 

arbejdsmarkedet, og mange virksomheder har deltaget i arbejdsprøvninger på grund af deres manglende 

rekrutteringer, og dialogen med virksomhederne er blevet meget nemmere. Arbejdsprøvninger i garager og 

forbrændingsanlæg er vellykket, og nogle af de arbejdsprøvede har nu fået fastansættelser. Der har været 

mærkbart et flertal, der har fået fastansættelse i 2021. 

 

Rehabilitering 

Disse midler benyttes til rehabilitering til borgerne under kategorien MG2 samt til støtte til personer, der har 

været til arbejdsprøvninger samt til personer med begrænsede muligheder på arbejdsmarkedet, og bane vej 

for, at de bliver fastansat. Resultatet viser, at alle de afsatte midler ikke er brugt, og til dette kan det forklares, 

at personer, der var til arbejdsprøvninger hurtigt har fået fastansættelser og for det andet, at behovet for en 

arbejdsprøvning har været mindre på grund af, at de øvrige personer har fået fastansættelser på eget initiativ. 

 

Udvalget for Familie: 

 
FORVALTNING FOR FAMILIE R-2020 OPR 2021 TB 2021 OMP 2021 Kor. budget Regnskab 2021 Rest Forbrug i % 

Fripladser, daginst.området 3.257 398 0 0 398 239 159 60,1% 

Hjælpeforanst. for børn og unge 68.848 66.823 0 0 66.823 65.823 1.000 98,5% 

Førtidspension 26.438 46.789 0 0 46.789 42.513 4.276 90,9% 

Underholdsbidrag 1.452 1.629 0 0 1.629 26 1.603 1,6% 

Offentlige hjælp 8.982 8.122 0 0 8.122 6.641 1.481 81,8% 

Andre sociale ydelser 3.660 8.273 0 0 8.273 6.317 1.956 76,4% 

Ældreforsorg 99.111 91.882 0 0 91.882 101.702 -9.820 110,7% 

Handicapområdet 97.427 93.851 0 0 93.851 95.398 -1.547 101,6% 

Andre sociale udgifter 685 969 0 0 969 962 7 99,3% 

FORVALTN. FOR FAMILIE 309.860 318.736 0 0 318.736 319.621 -885 100,3% 

 

Ikke posterede administrative udgifter fra tidligere regnskabsår er blevet posterede. Der har været et større 

administrativt arbejde med at håndtere omposteringer samt betalinger af udgifter, der slet ikke skulle have 

været betalt. Forkerte betalinger til anbringelser i døgninstitutioner er blevet refunderet, og reelle udgifter har 

været betalt. 

På baggrund af de faktiske forhold i samfundet bliver der håndteret forhold, der giver lovpligtige 

forpligtelser, derfor er der store udsving i benyttelsen af kontoen. Ydelser har været mindre en budgettet, 

derfor har det det været muligt med driften indenfor de budgetterede. På baggrund af, at fakturaer, der skulle 

posteres til efterårsregnskabet, blev indgivet for sent er disse blevet betalt det efterfølgende regnskabsår, 

derfor ser det ud til, at der har været et mindreforbrug.  

I løbet af regnskabsåret har det været corona tilfælde, og der har været forholdsregler med henblik på at 

minimere smitten, og det har igen betyder større udgifter i forbindelse med forholdsregler i kommunens 
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døgninstitutioner, og det afspejler sig i kommunens regnskabsaflæggelse.  

 

Fripladser i daginstitutioner 

Selve kontoen til betaling af pladser i daginstitutionen har ikke været der et merforbrug af, men kontoen 

benyttes også til midlertidige udlæg til pladser i daginstitutioner samt til reelle udlæg, det betyder, at kontoen 

ser ud som om, at der har været et merforbrug. 

Udgiftsposter til daginstitutioner    

 

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

Der har været et mindreforbrug i kontoen med kr. 4,6 mio. Udgifter til anbringelser af børn udenfor hjemmet 

har været undersøgt flere år tilbage. Der er blevet lavet rettelser med udgiftsrefusioner tilbage til 2018, det 

har betydet, at for meget betalinger har der været refusion på til postering for 2021.   

På baggrund af ovennævnte har der været et mindreforbrug i kontoet til døgninstitutioner til trods for, at der 

var udsving i antallet af anbragte børn.  

Støtteforanstaltninger på børneområdet har der været et merforbrug på kr. 2,4 mio. Flere børn, der ellers har 

været anbragt udenfor hjemmet, har haft voldsomme reaktioner, truet med selvmord samt har haft et voldsom 

adfærd, derfor er der foretaget ekstra ordinære foranstaltninger. Flere børn har fået tilknyttet individuelle 

mentorer, der blandt andet har betydet med en ordning udenfor institutionen. På baggrund af, at disse børn 

havde et behov for særskilt overvågning, er der et merforbrug på området. 

 

Service fra familiehusene har der været et mindreforbrug med kr. 1,0 mio., især har det centrale familiehus i 

Ilulissat haft et mindreforbrug. Der har været mindre aktivitet på familiebehandlinger på grund af corona-

restriktioner med det resultat, at der har været mindre rejseaktivitet samt eksternt konsulentbistand. Der er 

ligeledes en udfordring med at besætte psykolog-stillinger, derfor har der ligeledes været mindre rejseaktivet 

for at yde hjælp andre steder i kommunen. Der arbejdes kontinuerlig med at få disse stillinger besat.   

 

Modtagere af førtidspension 

Der er et mindreforbrug med kr. 4,3 mio. i forhold til budgettet. Til trods for udviklingen har antallet på 

modtagere af førtidspension i 2021 er der taget udgangspunkt i 571 modtagere af førtidspension, men der har 

været 510 modtagere af førtidspension med det resultat, at der har været et mindreforbrug. Der har været 

flere modtagere af førtidspension, der ikke længere modtager pension på grund af forskellige forhold, hvor 

nogle har fået fastansættelser mens andre var overgået til alderspension. Der er blevet udarbejdet vejledning 

til sagsbehandling af førtidspension, nu arbejdes der med mere ensartede arbejdsprocesser.  

 

Børnepenge 

Der er et mindreforbrug med kr. 0,9 mio. i forhold til budgettet. Kontoen benyttes også til udlæg samt til 

reelle indbetalinger. Når den bidragspligtige er ukendt, er det selvstyret, der lægger ud. Der har været 

posteringer til kontoen “Øvrige sociale udgifter”, deraf er udgifter, der reelt ikke skulle betales fra kontoen 

blevet betalt. Kontoen er etableret til at gå op, derfor er der korrigeret det budgetterede for efterfølgende flere 

år.  

 

Offentlig hjælp 

Der har været et mindreforbrug med i alt kr. 1,5 mio. end budgettet. Offentlige ydelser har været mindre end 

tidliger år med ca. 150. Der har været registreret 34 personer, der har overgået til førtidspension i stedet for 

sygedagpenge. 

 

Andre sociale udgifter 

Der har været et mindreforbrug end budgettet. Sagsbehandlinger fra kontoen bliver fordelt fra selvstyret, og 

forbruget af budgetter er der som regel ikke mærkbart udsving af.   

 

Ældreforsorg 

Der har været et mærkbart merforbrug med kr. 8,4 mio. Der har været et merforbrug på plejehjem og 

ældreboliger. Der har været mærkbart merforbrug til personaleudgifter, kost og indkøb af materialer. I løbet 

af regnskabsåret har der været corona-tilfælde, og der har været forholdsregler med henblik på at minimere 
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smitten, og det har igen betyder større udgifter i forbindelse med forholdsreglerne. Det har været begrænset 

for medarbejderne at løse forskellige opgaver på grund af restriktioner, og det har også betydet manglende 

bemandinger, derfor har der været brugt vikarer og udbetaling af overtidsbetaliger. For at sikre bemandinger 

har man tilbudt udbetaling af overtid.  

I ældreboliger i bygderne.   

 

Handicapsager 

Der er været et merforbrug med kr. 1,0. Støtteforanstaltninger og anbringelser på døgninstitutioner er dem, 

der har haft et merforbrug. I løbet af regnskabsåret har der været anbringelser af handicappede udenfor 

Grønland, og det har en betydning på udgifterne. Merforbruget er fra brug af vikarer på grund af corona-

restriktioner.  

Borgenes behov for større service i handicapsager stiger, og det afspejler sig i regnskabet. Der er bl.a. et stort 

behov af unge med psykiske lidelser, og det har været nødvendigt med hjælp fra udenfor Grønland, og det 

har betydet øgede udgifter.  

 

Andre sociale omkostninger 

Forbruget har været minimal, og det udspringer af, at der har været få tilmeldinger til behandlinger i 

samarbejde med Allorfik, og det har bl.a. betydet, at flere tilbud var blevet annulleret på grund af for få 

tilmeldinger samt at der har været samlingsrestriktioner på grund af corona, og man har været nødt til at 

aflyse flere forløb.  

 

Inerisaanermut Ataatsimiititaliaq: 

 
FORVALTNING FOR LÆRING R-2020 OPR 2021 TB 2021 OMP 2021 Kor. budget Regnskab 2021 Rest Forbrug i % 

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 4.492 5.386 -27 0 5.359 5.089 270 95,0% 

Daginstitution for børn og unge 71.348 75.072 -333 0 74.739 75.723 -984 101,3% 

Skolevæsenet 168.301 180.969 -6.624 800 175.145 173.726 1.419 99,2% 

Biblioteksvæsen 585 808 -177 0 631 575 56 91,1% 

Fritidsvirksomhed 29.846 45.223 -1.756 0 43.467 40.965 2.502 94,2% 

Museer 3.720 3.058 -180 0 2.878 3.097 -219 107,6% 

Tilskud til fritidsvirk. & kult. formål 3.601 522 -530 0 -8 48 -56 -594,1% 

FORVALTN. FOR LÆRING 281.893 311.038 -9.627 800 302.211 299.223 2.988 99,0% 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Til trods for, at der har været overskud i anlægsområdet har de likvider midler haft en nedgang med kr. 23,0 

mio. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

regnskaber. 

 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, 

regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. 

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

Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. 

 

Sagsbehandling: 

 

Stående udvalg 

Økonomiudvalget 

Kommunabestyrelsen 

  



Møde nr. 23/01 Kommunalbestyrelsen Side 64 af 67 
 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Stående udvalg indstiller til økonomiudvalget at: 

Udvalget tager ovenfor anførte regnskab til efterretning og sender det videre til kommunalbestyrelsen 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at:  

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 024-01: Årsregnskab 2021 

Bilag 024-02: Gældende B-nr. fortegnelse 

Bilag 024-03: Udvalgenes referater forvaltningsvis 

Bilag 024-04: Anlægsregnskab 2021 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr. Emne Bilag nr. 025 

KOM 025 Forslag om ændring af bevilling af midler til 

Bygdebestyrelser og Lokaludvalg. 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Der er indkommet forslag om forhøjelse af midler kommunalbestyrelsen bevilger til benyttelse af 

Bygdebestyrelser og Lokaludvalgene. 

I denne sag kommunalbestyrelsen drøfte forslaget og tage stilling. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia afsætter hvert år midler, som Bygdebestyrelserne og 

Lokaludvalgene kan disponere over. Til alle bosteder afsættes et fastbeløb på kr. 50.000, derudover afsættes 

et fast grundbeløb beløb på kr. 500 pr. borger ved bostedet. 

Kommunalbestyrelsesmedlemmet Sakio Fleischer (S) foreslår, at midler som Bygdebestyrelserne og 

Lokaludvalgene kan disponere over forhøjes ved, at ændre den faste grundbeløb beløb på kr. 500 pr. borger. 

 

Løsningsforslag – vurdering af sagen 

Størrelsen af midler som kommunalbestyrelsen afsætter som Bygdebestyrelserne og Lokaludvalgene kan 

disponere over med et fastbeløb på kr. 50.000 og derudover på grundlag antallet af indbygger i bostedet et 

faste grundbeløb beløb på kr. 500 pr. borger har ikke været ændret siden oprettelsen af Avannaata 

Kommunia. Forslaget har en værdi på i alt kr. 5.644- mio. I henhold til gældende lov skal kommunen hvert 

år udarbejdet budget samt overslag for minimum 3 efterfølgende år. Hvor midler til foreslået forhøjelse skal 

hentes fra er ikke medtaget i forslaget. 

Midler som kommunalbestyrelsen afsætter som Bygdebestyrelserne og Lokaludvalgene kan disponere bliver 

sjældent brugt fuldt ud. Desuden bliver anlægsmidlerne med virkning fra 2023 fordelt efter antal indbygger i 

hver distrikt, som følge heraf forhøjes midlerne der er bundet til stederne. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Såfremt forslaget godkendes skal kr. 5.644 mio. findes i kommunens budget til næste og overslagsårene. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter: 

 

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

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

budgetter og regnskaber 
 

Sagsbehandling: 

 

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelsen 
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Beslutningen i Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling: 

 

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling at: 

Udvalget forkaster forslaget til foøjelse af midler der afsættes som Bygdebestyrelser og Lokaludvalgene kan 

disponere over, med den begrundelse, at midler der afsættes ikke bliver brugt fuldud. 

 

Beslutning: 

Sekretariatets indstilling blev godkendt. Det blev besluttet, at sekretariatet foretager grundig undersøgelse 

som skal fremlægges til efterårets budgetseminar. 

 

Økonomiudvalgets beslutning: 

 

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling indstiller til økonomudvalget at: 

Tilslutte sig beslutningen i Demokrati og Bygdeudvikling 

 

Beslutning: 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Indstilling: 

 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at: 

 

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 025-01: Sakio Fleischer´s forslag 

Bilag 025-02: Beregning af værdi af forslaget 

 

 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Mødet sluttede kl.: 11:55 

 

Underskriftsbilag: 

Aqqalu Clasen Jerimiassen (A) 
 

Knud Kleemann (A) 
 

Minik Høegh-Dam (AT)  
 

Palle Jerimiassen (S) 
 

Lena Ravn Davidsen (D) 
 

Bendt B. Kristiansen (IA) 
 

Jens Ole Nathanielsen (IA) 
 

Niels Davidsen (IA) 
 

Anthon Frederiksen (N) 
 

Jens Napâtok`(N) 
 

Ane Qujaukitsoq (S) 
 

Elisabeth Nielsen (S) 
 

Jens Kristian Therkelsen (S) 
 

Jakob Petersen (S) 
 

Jørgen Kruse (S) 
 

Magrethe Christensen (S) 
 

Sakio Fleischer, (S), 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


