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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01. Godkendelse af dagsorden 

 

Økonomisager 

Pkt. 02. Etablering af bedding (jolleværft) ved  stranden i Atammik 

Pkt. 03. Ansøgning om udvidelse af fabrikken i Atammik 

Ad hoc-opgaver 

Pkt. 04. Høring vedr. forøgelse af bygdebestyrelsens kompetencer.  

 

Orienteringssager. 

Pkt. Eventuelt. 
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Deltagere: 

Atassut: 
Niels Kristiansen 
 
Inuit Ataqatigiit: 
Ole Poulsen 
 
Siumut: 
Tippu Bolatta Jakobsen Poulsen 
Naja Poulsen Josefsen: 
Anthon Poulsen 
 
Fraværende med afbud: 
 
Fraværende uden afbud: 
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Pkt. 01.   Godkendelse af dagsorden. 

Afgørelse 
Godkendt. 
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Pkt. 02. Etablering af bedding ved stranden i Atammik 

Jr.nr.22.06 
Baggrund: 
Formanden Tippu Bolatta Jakobsen godkender bygdebestyrelsesmedlem Niels Kristiansens 
skrivelse. 
Jollerne bliver jo moderne med tiden, og opfyldning af olie pågår således heller ikke længere i 
stranden eller pontonbroer eller værkstedets værft. Istandsættelse af bedding i stranden og etablere 
et  trækanløb af cement til trækkehjul til joller.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Regelgrundlag  
Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 
 
Faktiske forhold 
Olieopfyldning af joller sker ved enden af pontonbroen, og man må først vente på højvand for at 
fylde olie i værkstedets værft. Beddingen i stranden er forældet og beliggenheden anses for langt til 
at benytte den. Der er ingen hejseanlæg til joller, hvor lastbilen benyttes som hjælp til at trække 
joller op om vinteren.  
 
Administrationens vurdering. 
Administrationen mener, at eftersom der findes både cement og brædder, bør den udfærdiges tidligt 
på efteråret ved at benytte dygtige personer til  tømmerarbejde gennem beskæftigelsesvederlag.  
Der kan indkøbes en hejseanlæg med jolletriller. 
 
Indstilling 
Se administrationens vurdering. 
 
Afgørelse 
 
Godkendt. 
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Pkt. 03. Ansøgning om udvidelse af fabrikken i Atammik. 
Jr.nr.73.10 
Baggrund. 
Formanden Tippu Bolatta Jakobsen godkender bygdebestyrelsesmedlem Niels Kristiansens 
skrivelse. 
Vi er efterhånden træt af at fabrikken, som er vores eneste indtægtskilde i bygden stopper 
produktionen meget ofte, p.t kan vi kun nå op til 3 tons, uden vækst men med nedgang.  
Vores bygd har god vandforhold, vandforsyningen fra den anden side af bygden pågår fint, ved 
konkret planlægning af elforsyningen fra Nukissiorfiit, vil der ikke være mangel på 
energiforsyningen. 
Når KNI kajen udvides mod nordlige del og udbreddes mod syd, og når der opsættes fryser, og der 
forsynes anlæg til elforsyning, vil det blive muligt at transportere frysegods til at fylde 
indhandlingsanlægget op. Vi har i forvejen arbejdskraft i vores bygd.  
 
Regelgrundlag 
 
Faktiske forhold 
Der er fra tidligere år forsat problemer med begrænset indhandling til Royal Greenland. Der er 
ellers god økonomisk omsætning for både for fiskere og i land i perioder med god fiskebestand. 
Forudsæt der forekommer begrænsninger mht. kaj, vand og el fra Nukissiorfit, er man fra tidligere 
bekendt med begrænset fabriksforhold. 
Udvidelsen har ellers været på tale, men hvor der sidste år er modtaget et brev om, at den ikke skal 
udvides.  Det blev uden hindring herom, anmodet om fremsendelse af en skrivelse gennem 
kommunalbestyrelsen. 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen mener, at der bør foretages undersøgelse, da der kan fremsendes brev til fagfolk. 
Der bør være opfølgning af brev, hvis Nukissiorfiit, vand og kajfaciliteter er problemet.  
 
Indstillingen 
At der igen fremsendes et brev. 
 
afgørelse 
 
Godkendt. 
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Generelle sager  
Jr.nr. 
Pkt. 04. Høring vedr. forøgelse af bygdebestyrelsens kompetencer. 
 
Baggrund 
I vedtægtens § 11 står der: "Stk. 3 Kommunalbestyrelsen fastsætter en forretningsorden for 
kommunens bygder, efter høring i de enkelte bygdebestyrelser.” 
På bilaget til vedtægt for styrelsen af kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia, Delegation til 
bygdebestyrelserne står der: 
”Forvaltningen sker inden for rammerne af det af kommunalbestyrelsen vedtagne budget. 
1. Administrationsområdet 
2. Det tekniske område 
3. Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet  
4. Det Sociale område 
40. Børn og ungeområdet 
5. Undervisning og kulturområdet 
6. Forsyningsområdet. 
7. Bygningsområdet". 
 
Regelgrundlag  
Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia §14 
 
Faktiske forhold 
Der afholdes budgetseminar sammen med kommunalbestyrelsen i uge 34 i Sisimiut, hvilket 
bygdetiltag/ansvarsområder også medtages.  
 
Under seminaret for kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne, skal det også drøftes, hvorledes 
Udvalget for Fiskeri, Fangst og bygdeforhold og bygdebestyrelserne skal samarbejde. 
Bygdebestyrelserne anmodes hermed om at drøfte, hvilke ønsker der drøftes, inden seminaret 
afholdes i uge 34 i Sisimiut. 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen mener, at bygdebestyrelsen bør drøfte og nedskive deres ønsker. 
 
Indstillingen 
at man drøftes indbyrdes, inden seminaret afholdes i uge 34 i Sisimiut.  
 
 
Afgørelse 
Man er tilfreds med nuværende bygdefunktioner, men genimplementering af tilskud til foreninger 
fra konto 59 ønskes, at der oprettes et sundheds og skole repræsentanter.  
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Pkt. 05.  Fordeling af midler til tørrestativer til tørret tang eller fiskeproduktion 
Jr.nr. 
Baggrund 
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi har, for at forbedre forholdene for 
fiskere i bygder og yderdistrikter afsat fordelingsmidler på kr. 250.000 til indkøb af tørrestativer til 
tørring af fisk eller tang til fiskere i bygder og yderdistrikter. Fordelingsmidlerne fordeles i 
samarbejde med kommunerne. 
 
Regelgrundlag 
 
Faktiske forhold 
Fiskeriet både i Atammik og Napasoq stopper alt for ofte, hvorfor en tørrestativ vil være markant 
støtte for fiskerne.  Dermed også øge arbejdskraften. 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen mener, at der bør søges midler, for at den enkelte bygd skal kunne have mulighed 
og for at opnå etablering, og samtidigt udarbejde sagsfremstilling herfor. 
 
Indstillingen 
at der ansøges om bevilling til både Atammik og Napasoq. 
 
Afgørelse 
 
Der videresendes en skrivelse. 
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Orienteringer 
 
Pkt. 06 Eventuelt. 

1. Hvad skal der ske med brættet? 
2. Godkendelse af ansøgte midler i uge 44-45. 
3. Reparation af pontonbroer der bare er fortøjet. 
4. Oprydning uden for værkstedet. 
5. Forlængelse af kirkegården i Napasoq. 
6. Afslag af Umiaaraq´s ansøgning om udflugtstur. 
7. Koncert Frederik Elsner 11.09.2017 
8. Iværksættelse af en renovationsformand i Atammik. 
9. Evt. månedlig møde mellem bygdebestyrelsen i Atammik 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.35. 


