Forslag vedr. etablering af et nyt forsamlingshus i Ittoqqortoormiit
Kommunalbestyrelsesmedlem Rolf Pike (S) Forslag til Kommunalbestyrelsen
Til beslutning
J.nr: 01.01.07
Koncernservice - Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS
Sagsresumé
Medlem af Kommunalbestyrelsen Rolf Pike (S) har den 16. april 2019 indgivet forslag til
Kommunalbestyrelsen om, at der etableres et nyt forsamlingshus i Ittoqqortoormiit.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at forslaget forkastes.
Sagsfremstilling
Medlem af Kommunalbestyrelsen Rolf Pike (S) har den 16. april 2019 indgivet forslag til
Kommunalbestyrelsen om, at der etableres et nyt forsamlingshus i Ittoqqortoormiit.
Begrundelse til forslaget:
“Vi mangler et forsamlingshus her i Ittoqqortoormiit, det eksisterende benyttes til mange forskellige
formål, bl.a. til: vaskeri, badested, gudstjeneste samt forsamlingssted ved begivenheder.
Borgerne mangler et forsamlingshus i bymidten. Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit ønsker, at der
etableres et forsamlingshus i bymidten, da der er ønske om et mere tidssvarende værested for
både børn, unge og voksne.
Borgerne er ikke glad for det eksisterende forsamlingshus, da det ikke ligger i bymidten og fordi det
ikke er hensigtsmæssigt at benytte stedet til gudstjeneste. Det er vores store ønske, at få et
forsamlingshus i bymidten, som er let tilgængelig for alle fra børn til ældre, og som evt. kan bygges
i grunden i det tidligere forsamlingshus i bymidten.
Forslagsstiller: Medlem af Kommunalbestyrelsen Rolf Pike (Siumut)”.
Formål:
”Formålet er, at der etableres et forsamlingshus ligesom i andre byer og bygder. Der er bl.a. et
ønske om, at der bliver et mindre køkken som brugere kan benytte sig af og evt. et øverum med
mulighed for at spille musik.
Et attraktiv forsamlingshus med handicapvenlig indgang. Beregnet til 90-120 gæster.
JEG ØNSKER AT HELE KOMMUNALBESTYRELSEN TILSLUTTER SIG MIT FORSLAG, Og at
forslaget undersøges af relevant udvalg”.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr 22 af 18 november 2010 om den kommunale styrelse
§ 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert
spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene
og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med
de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet
Kommunalbestyrelsens beslutninger.
Baggrunden for indstillingen fra Koncernservice:
At forslaget forkastes, idet der ikke er afsat midler til forslaget i 2019. Derfor anbefales det, at
forslaget genfremsendes til budgetforhandlinger til efteråret.

Det videre forløb
Afhængig af beslutningen vil forslaget blive håndteret af Politisk Sekretariat.
Bilag.
Ingen

