Etablering af afskærmet pavillon ved KNI’s butik
Kommunalbestyrelsesmedlem Lund Kukos (S) forslag
Til beslutning
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Koncernservice - Vicekommunaldirektør Marie Fleischer / MAFL
Sagsresumé
Kommunalbestyrelsesmedlem Lund Kuko (S) har den 28. januar 2020 indsendt et
beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen. Lund Kuko ønsker, at Kommunalbestyrelsen drøfter
muligheden for, at der i Tasiilaq opstilles en afskærmet pavillon ved KNI’s butik.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at forslaget forkastes
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsesmedlem Lund Kuko (S) har den 28. januar 2019 indsendt et
beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen. Lund Kuko ønsker, at Kommunalbestyrelsen drøfter
muligheden for, at der i Tasiilaq opstilles en afskærmet pavillon ved KNI’s butik.
Begrundelse for forslaget:
Jeg synes det er på tide at etablere en afskærmet pavillon med siddepladser ved KNI´s butik
"Pisiniarfissuaq”. Når der er vindstille om foråret, sommeren og sågar efteråret plejer der at være
mange fulde folk i weekender og til dagligt. Men det er uheldigt, da Multibanen, der ligger lige ved
siden af, er velbesøgt af mange børn på samme tidspunkter, hvor de fra multibanen har udsyn og
kan følge med i og høre, hvad der foregår blandt de fulde mennesker.
Det bliver meget frastødende for børnene og borgerne i Tasiilaq. Det er på denne baggrund, at jeg
foreslår etablering af en afskærmet pavillon med siddepladser til godkendelse, og at den bliver
opført hurtigst muligt.
Formål:
Formålet med ovennævnte forslag er, at borgere og andre børn skal være de fulde mennesker
unødigt foruden. Målet er også at stoppe dette.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse (Styrelseslov)
§ 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:
Forslaget indstilles af Koncernservice til forkastelse. Årsagen til indstillingen er følgende to grunde:
1 – Det ønskes ikke, at sanktionere hverken offentlig druk eller fuldskab igennem, at opstille en
sådan pavillon. Det er bekymrende at der i sådan henseende potentielt kan skabes et geografisk
frirum til at drikke sig fuld, dog uden de officielle lovbestemte rammer f.eks. en beværtning skal
tilbyde. En sådan pavillon frygtes derfor at kunne skabe et ikke ønskværdigt samlingspunkt for
druk.
2 – Det ønskes ligeledes ikke at komplicere butikkens opgave med at afvise berusede mennesker
der ønsker at købe alkoholholdige drikke. Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol §

19 fastslår at: ”Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke til synligt berusede personer er
ikke tilladt.”. Denne forpligtelse påhviler forretningen og opstillingen af en pavillon frygtes, at kunne
gøre denne opgave betydeligt vanskeligere end den allerede er i forvejen.
Det videre forløb
Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive videreadministreret af Ledelsessekretariatet.
Bilag
1. Kort over pladsen
2. Forslag

