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Doris Jakobsen Jensen 

Medlem af Inatsisartut, Siumut 

  

  

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 90  – vedrørende Campus og daginstitutioner  

 

 

 
Kære Doris Jakobsen Jensen, 

 

Tak for dine spørgsmål, som du har stillet i henhold til Inatsisartuts forretningsorden. Jeg 
vil besvare dem herunder.     

 

 

Spørgsmål 1: Har Naalakkersuisut planer om at etablere et Kulturhus- og Musikskole i 

Aasiaat? 

 

Svar:  

Naalakkersuisut har ikke planer om at etablere et kulturhus i Aasiaat.  

 

Til orientering kan det nævnes, at Naalakkersuisut har modtaget en orientering fra 

Kommune Qeqertalik om kommunens projekt med etablering af et multicenter.  

 

Kommunalbestyrelsen er i henhold til § 5, stk. 1jf. Inatsisartutlov nr. 11 af 6. juni 2016 

om kunstnerisk virksomhed forpligtet til at medvirke til tilvejebringelse af egnede lokaler 

og andre fysiske rammer og til at stille egnede lokaler og andre fysiske rammer til 

rådighed. Naalakkersuisut er i henhold til § 3, stk. 2, nr. 1 i samme Inatsisartutlov ikke 

forpligtet, men kan til efterlevelse af sine forpligtelser i henhold til denne Inatsisartutlov 

medvirke til tilvejebringelse af egnede lokaler og andre fysiske rammer.  
 

Etablering af en musikskole i Aasiaat er én af mine politiske prioriteter, som jeg - om 

muligt - i den nærmeste fremtid ønsker at realisere. Jeg har derfor igangsat en 

undersøgelse af mulighederne for eventuel etablering af en musikskole i Aasiaat. 

 

Naalakkersuisut har for øjeblikket intet beslutningsgrundlag for stillingtagen til eventuel 

etablering af en musikskole i Aasiaat.  

 

Naalakkersuisut har derfor for øjeblikket ingen egentlig plan for etablering af musikskole 

i Aasiaat.   

 

 

Spørgsmål 2: Har Naalakkersuisut andre kvalificerede bud på en by eller flere byer, et 

andet sted eller andre steder, hvor man kan etablere Kulturhus- og Musikskole? 
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Svar:  

Kulturhuse kan medvirke til et bedre kulturliv og bedre muligheder for borgernes 

kulturoplevelser. Som nævnt i svaret til første spørgsmål er kommunalbestyrelsen jf. 

Inatsisartutlov nr. 11 af 6. juni 2016 om kunstnerisk virksomhed forpligtet til at medvirke 

til tilvejebringelse af egnede lokaler og andre fysiske rammer og til at stille egnede 

lokaler og andre fysiske rammer til rådighed. Naalakkersuisut har tillid til at 

kommunalbestyrelserne selv vurderer og planlægger placering af lokaler og andre 

fysiske rammer herunder eventuelle kulturhuse. 
 

Spørgsmål 3: Når Kulturhus- og Musikskole i Aasiaat er etableret vil alle andre 

kommuner have Campus, med undtagelse af Avannaata Kommunia. Med hvilken 

begrundelse har Naalakkersuisut besluttet, at det kun er Avannaata Kommunia, der ikke 

skal have Campus? 

 

Svar:  

Naalakkersuisut har ikke taget beslutninger omkring Campus spørgsmål.   

 

Spørgsmål 4: Er Naalakkersuisut ved at etablere en daginstitution i Qaqortoq i 

samarbejde med Kommune Kujalleq? 

 

Svar:  

Departementet for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet, som har ansvaret for 

førskoleområdet oplyser, at de ikke er i dialog med Kommune Kujalleq om etablering af 

en daginstitution. Opførelse af daginstitutioner er en kommunal opgave. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Peter Olsen 

 


