Rydning eller planering af areal foran Tasiilaqs sygehus
Kommunalbestyrelsesmedlem Mala Høy Kuko (S) forslag
Til beslutning
J.nr.: 01.01.07
Koncernservice - Vicekommunaldirektør Marie Fleischer / MAFL
Sagsresumé
Kommunalbestyrelsesmedlem Mala Høy Kuko (S) har den 10. februar 2020 indsendt et
beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen. Mala Høy Kuko ønsker, at Kommunalbestyrelsen
drøfter muligheden for, at arealet omkring parkeringspladsen foran Tasiilaq sygehus skal ryddes
eller planeres.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at forslaget forkastes.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsesmedlem Mala Høy Kuko (S) har den 10. februar 2020 indsendt et
beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen. Mala Høy Kuko ønsker, at Kommunalbestyrelsen
drøfter muligheden for, at arealet omkring parkeringspladsen foran Tasiilaq sygehus skal ryddes
eller planeres.
Begrundelse for forslaget:
”Tasiilaqs sygehus er et sted hvor patienter fra bygder og andre ligger i sengen ved. Der bruges
trawlere fra Nordøstgrønland og helikoptere til at transportere patienter når der er sket en ulykke.
Det er sådan at sygehuset har til hensigt at skulle servicere alle, efter dets ansvarsområde.
Tasiilaqs befolkning ved med sikkerhed at det ikke anbefales at skulle larme omkring sygehuset.
Fordi det vægtes meget at sygehusliggende patienter skal kunne sove helt udhvilet. Nogle af de
syge der har det dårligt (i terminalfasen) er sengeliggende, og der vægtes meget at de får fred og
ro.
Men desværre larmes der meget lige foran sygehuset om vinteren, fordi snerydderne samler uden
deres vilje sne til store bunker lige foran sygehuset, dvs. lige ved siden af de syges hvilested.
Nogle gange bliver det nødvendigt at skulle igangsætte snerydning, når der er for meget sne og
med den hensigt om at færdiggøre opgaven. Denne larm begrundes med det stykke land, som de
vil rydde sne ved, har stenklipper som snerydderne ikke let kan komme igennem med. Derved
larmer snerydderne meget om vinteren og er nødsaget til at bruge meget tid på at rydde sne.
Hvis arealet foran sygehuset kunne ryddes for store stenklipper /laves sprængninger ved, kunne
snerydderne bruge mindre tid på snerydning, som de bruger meget tid på, og den tid kunne
benyttes til noget bedre. Således kan der opnås at de sengeliggende kunne begynde at få mere ro,
og sneryddernes brugte tid på at køre uden om stenene kan formindskes.”
Formål:
Formålet med ovennævnte forslag er, at arealet omkring parkeringspladsen foran Tasiilaq sygehus
skal ryddes eller planeres for at mindske larm.
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:
Koncernservice indstiller forslaget til forkastelse, da der ikke er modtaget nogen henvendelse
vedrørende nærværende problemstilling fra sygehuset. Sygehuset i Tasiilaq og den lokale
kommunale driftsafdeling har et godt og nært samarbejde, og såfremt sygehuset oplever dette som
et problem, vil det blive taget op imellem de to parter. Den lokale driftsafdeling har ikke tidligere
hørt om den omtalte problemstilling, men tager naturligvis alle henvendelser alvorligt. Det anses
ikke for formålstjenligt, at der interveneres i de ellers gode lokale samarbejde mellem sygehuset og
driftsafdelingen fra centralt hold.
Det videre forløb
Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive videreadministreret af Ledelsessekretariatet.
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