Reservering af et areal til en bådplads i Tasiilaq
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 reservere et areal til en bådplads i Tasiilaq.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at forslaget godkendes
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 reservere et areal til bådplads i Tasiilaq.
Begrundelse for forslaget:
”Tasiilaq er en voksende by, som andre byer. Og borgerne anskaffer sig flere og større både. Dette
gælder generelt i takt med at byen vokser.
Den daværende kommune Tasiilaq var meget opmærksom på og sørgede for at borgerne havde
en bådplads. I takt med at bådene nu også er større end før er der en presserende mangel på
oplagspladser.
De arealer den daværende kommune har reserveret som bådplads er gradvist overtaget af
virksomheder på grund af deres behov.
På sigt vil der uden tvivl komme skærpede regler i lovgivningen samt fokus på sikkerheden
omkring bådpladser, hvis vi skal sikre bådejerne for fremtiden er vi nødt til at reservere arealer til
bådplads allerede nu.
Hvis vi i kommunen ikke handler tidligt kan det komme til at koste dyrt for os.”
Formål:
Formålet med ovennævnte forslag er, at reservere et areal til bådplads i Tasiilaq for at sikre
bådejere i fremtiden.
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 til at forslaget vedtages. I forbindelse med sektorplan for kystnært fiskeri
blev det prioriteret at lave oprydning af bådoplag og det vil umiddelbart give flere pladser på den
korte bane. I forbindelse med sektorplanen blev det også tydeligt, igennem en
borgerinddragelsesproces, at der er yderligere behov for nye bådpladser i Tasiilaq. Der er allerede

skabt et vidensgrundlag for denne etablering, samt foreløbig planer for udmøntning. Dette forslag
anses for at kunne indgå i dette arbejde.
Det videre forløb
Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive videreadministreret af Ledelsessekretariatet.
Bilag
1. Forslag

