Forslag om en fritidsklub for de unge i Qinngorput
Kommunalbestyrelsesmedlem Randi Vestergaard Evaldsens (D) forslag til Kommunalbestyrelsen
Til beslutning
J.nr.: 01.01.07
Koncernservice - Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS
Sagsresumé
Kommunalbestyrelsesmedlem Randi Vestergaard Evaldsen (D) har den 14. marts 2019 indsendt
et beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen. Randi Vestergaard Evaldsen ønsker at
Kommunalbestyrelsen drøfter muligheden for en fritidsklub for de unge i Qinngorput.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at forslaget forkastes
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsesmedlem Randi Vestergaard Evaldsen (D) har den 14. marts 2019 indsendt
et beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen. Randi Vestergaard Evaldsen ønsker at
Kommunalbestyrelsen drøfter muligheden for en fritidsklub for de unge i Qinngorput.
Begrundelse for forslaget:
”I dag har vi tre bydele i Nuuk, vi har selve byen, vi har Nuussuaq og vi har Qinngorput. Der er
langt fra Qinngorput ind til bymidten i Nuuk, hvor de unge mødes, og ligeledes er der langt til
Nuussuaq hvor man også har ungdomsklubber. Jeg ser derfor et stort behov for en ungdomsklub
eller lignende for de unge mennesker i Qinngorput. Børn og unge i området er sågar efter sigende
begyndt at bryde ind på skolen, og der er så småt begyndt mindre former for hærværk, som jeg er
bange for vil stige i takt med, at bydelen vokser og de unge keder sig mere og mere. Det jeg
tænker på er en multiklub, hvor der gøres plads til alle. Der skal være rum til at udfolde sig, både
sommer og vinter og der skal være plads til de unge. Jeg er i kontakt med en del borgere, som har
et stort og stigende ønske til deres børn og jeg ved at lokaludvalget ligeledes har haft denne tanke.
Det er vigtigt at børn og unge har noget at lave, at børn og unge har nogle sunde aktiviteter. I
henhold til FN’s børnekonvention for børns rettigheder, som vi i Grønland tiltrådte i 1993, så har vi
pligt til at efterleve og realisere disse. Vi som kommune har et ansvar. En del af artiklerne er med
herinde. Den jeg vil sætte ekstra fokus på, er artikel 31, nemlig retten til fritid, hvile og leg. Her har
vi noget at leve op til, heldigvis har vi noget for de unge i Nuuk og Nuussuaq, nu er tiden inde til, at
der også sker noget for børn og unge i Qinngorput.
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 at forslaget
genfremsendes til budgetforhandlinger til efteråret. Overvejelse om fritidsklub indgår allerede i
administrationens fremtidsplaner for aktiviteter for unge i Qinngorput.

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

