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Sagsresumé
Ventelisten til vuggestuer i Tasiilaq er stigende og der er på nuværende tidspunkt 35 børn på
venteliste til en vuggestueplads. Med henblik på at mindske antallet af børn på venteliste, vil
Forvaltning for Børn og Skole genetablere vuggestuen ”Amaagajaaq” i bygning B 1094, i Tasiilaq,
hvor der er plads til 24 børn.
Udvalg for Børn og Skole er mundtlig orienteret om igangsætningen på udvalgsmøde den 05.
november 2019.
I henhold til Inatsisartutlov nr. 16. 3 december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i
førskolealderen, kapitel 3, §12, skal enhver daginstitution være godkendt af kommunalbestyrelsen,
som fører tilsyn med daginstitutionen og påser, at alle nødvendige tilladelser foreligger, inden
daginstitutionen tages i brug efter nybyggeri, ombygning og udvidelse.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Børn og Skoles udvalgsmøde, den 03.december 2019, hvor
Udvalget godkendte indstillingen og sendte sagen videre til orientering ved Udvalg for Velfærd og
Arbejdsmarked, Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 12. december
2019, hvor Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om at ”et samlet ønske om, at der
findes en ny bygning til misbrugsbehandling”, og sendte sagen videre til orientering ved
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling
Siden lukningen af den tidligere vuggestue Amaagajaaq i 2016, har antallet af børn på venteliste til
vuggestue i Tasiilaq været stigende. På nuværende tidspunkt er der 35 børn på venteliste til
vuggestueplads. I 2018 var der ligeledes 35 på venteliste. Der foreligger en særskilt
orienteringssag om ventelister i Kommuneqarfik Sermersooq august 2018.
Med henblik på at mindske antallet af børn på venteliste, vil Forvaltning for Børn og Skole
genetablere vuggestuen ”Amaagajaaq” i Tasiilaq, hvor der er plads til 24 børn.
Vuggestuen etableres i den bygning (B 1094), der i lidt over 1 år har været anvendt som
misbrugshuset Artsarner. Ud over misbrugsbehandling, benyttes huset primært til Selvstyrets
senfølgepsykologer.
Bygningen (B 1094) er tidligere blevet anvendt som vuggestue.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Bygningen har fungeret som misbrugshus det seneste år, men det vurderes at misbrugshusets
aktiviteter kan flyttes til andre lokaler, og at bygningen udnyttes bedst som en vuggestue.
Der arbejdes på, at finde nye lokaler til Artsarner aktiviteterne. Områdeleder i Tasiilaq peger på, at
bl.a. lokaler i forsamlingshuset, kan danne ramme om nogle af aktiviteterne, ligesom

senfølgepsykologerne i første omgang vil få stillet lokaler på rådhuset til rådighed.
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har dermed indvilliget i at låne bygningen ud til
Forvaltningen for Børn og Skole.
Forvaltning for Børn og Skole forventer, at vuggestuen kan være klar til brug medio december
2019, dog med det forbehold, at der er ansøgere til stillingerne.
Normeringen af ansatte vil være 1 souschef, 1 pædagog, 2 social-og sundhedsmedhjælpere, 2
medhjælpere, en køkkenmedhjælper og en rengøringsdame. Ledelsesfunktionen for vuggestuen
vil varetages af lederen i Dronning Ingrids børnehave.
I henhold til Inatsisartutlov nr. 16. 3 december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i
førskolealderen, kapitel 3, §12, skal enhver daginstitution være godkendt af kommunalbestyrelsen,
som fører tilsyn med daginstitutionen og påser, at alle nødvendige tilladelser foreligger, inden
daginstitutionen tages i brug efter nybyggeri, ombygning og udvidelse. Ligesom
kommunalbestyrelsen skal påse, at daginstitutionen til enhver tid er indrettet efter gældende
lovgivning.
Der er blevet rettet henvendelse til Forvaltningen for Anlæg og Miljø omkring godkendelse fra
brandmyndigheden og den 15. november 2019 blev der fra Brandmyndigheden godkendt at
bygningen.
I Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Det forventes at budgettet på 2.006.500 kr. for 2020 og overslagsår kan findes inden for
Forvaltning for Børn og Skoles budgetramme. Såfremt hele budgettet ikke kan dækkes inden for
budgetrammen for forvaltningen, finansieres beløbet via en tillægsbevilling.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i
førskolealderen.
Det videre forløb
Stillingsopslag til stillinger som souschef, socialmedhjælpere og medhjælpere er slået op.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat anbefaler løsningen med genetableringen af vuggestue i Tasiilaq. Alle ved
at der er store sociale udfordringer i Tasiilaq. Et væsentlig element i at forebygge tidligt – er at få
børnene i vuggestue, så man så tidligt som muligt kan iværksætte evt. hjælpeforanstaltninger.
Kommunens erfaring er, at jo tidligere der kan sættes ind jo billigere er det.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Bemærkning fra Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked:
Bygning B 1094 har fungeret som misbrugsbehandlingshus i lidt over et år. Af misbrugshusets
aktivitetsplan fremgår det, at huset primært benyttes til Selvstyrets senfølgepsykologer, samt
aktiviteter i forhold til misbrugsbehandling.
Kommunen har en række forpligtelser over for vores samarbejdspartnere på
misbrugsbehandlingsområdet herunder, at kommunen skal stille kursusfaciliteter til rådighed for
misbrugsbehandling. Såfremt der kan stilles andre lokaliteter til rådighed, af passende kvalitet,
imødekommer Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked gerne Forvaltning for Børn og Skoles
ønske om at anvende bygningen som vuggestue.
Det bemærkes dog, at det ville have været hensigtsmæssigt med en bredere drøftelse og en mere
rettidig koordination af brug af faciliteter, ressourcer med videre.

Bemærkning fra Anlæg og Miljø
Den 15. november 2019 blev der pr. mail oplyst, at brandmyndigheden har godkendt bygningen.
Tidligere beslutning
Udvalg for Børn og Skoles beslutning d. 03.december 2019:
Indstillingen godkendes.
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarkeds beslutning d. 10.december 2019:
Indstillingen godkendes.
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning d. 12.december 2019:
Indstillingen godkendes med bemærkning om et samlet ønske om, at der findes en ny bygning til
misbrugsbehandling.
Bilag
Ingen.

