Forslag til etablering af bænke til om sommeren, formet som slæder
Kommunalbestyrelsesmedlem Rolf Pikes (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, etablering af bænke til om sommeren, der er formet som slæder.
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, etablering af bænke om sommeren formet som slæder.
Begrundelse til forslag:
“Nu er foråret ved at rinde ind og om mindre end 3 måneder, så kommer sommeren. Det jeg gerne
vil stille forslag om er, at vi med hjælp fra elever i Majoriaq kan producere ca. 10 "slæder" med
plads til 4 personer, jeg forestiller mig, at disse bænke kan opføres til sommer på steder i byen
med god udsigt. Jeg stiller forslag om, at der produceres bænke, der skal kunne nedtages igen om
efteråret".
Formål:
“Forslag til dagsordenspunkt til Kommunalbestyrelsen. Jeg ønsker at forslaget videresendes til
relevante 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 administrationen vurderer at forslaget vil være indgribende for den
almindelig undervisningsplan jf. lovgivning. Dette kan være indgribende for underviserens
beslutningskompetence. Administrationen anbefaler at forslagsstilleren tager fat på lokaludvalget i
Ittoqqortoormiit og fremfører sit forslag. I Tasiilaq har lokaludvalget fået lavet deres bænke som
slæde med stor succes. Og derfor kunne samme fremgangsmåde bruges i Ittoqqortoormiit.
Det videre forløb
Afhængig af beslutningen vil forslaget blive håndteret af Politisk Sekretariat.
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