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Kommunens eksisterende natherberg og værested for hjemløse i Nuuk, Café Kiarlaarfik, ligger i
Blok E i Tujuuk-området. Som led i den igangværende sanering af Tuujuk området vil Blok E blive
saneret medio 2014.
Derfor har forvaltningen igangsat en undersøgelse af mulighederne for både en kortsigtet og en
langsigtet løsning vedrørende etablering af et nyt natherberg og værested i Nuuk:



På kort sigt er der behov for at finde nogle midlertidige foranstaltninger for herberget inden
saneringen igangsættes.
På længere sigt er det intentionen, at et nyt herberg for hjemløse skal oprettes i
sammenhæng med oprettelse af en Kofoeds Skole i Nuuk

Kortsigtet løsning
Det undersøges som førsteprioritet, om det er muligt at flytte det eksisterende herberg til
tilsvarende lokaler i de blokke i Tuujuk, som først saneres i 2016. Teknisk afdeling i Anlæg- og
Miljøforvaltningen har fundet lejemål, som sandsynligvis vil kunne anvendes til formålet. Disse
beses ved førstkommende lejlighed.
Alternativt undersøges muligheder i kommunens eksisterende bygninger sammen med Iserit.
Findes ikke egnede bygninger undersøges mulighederne for leje som sidste udvej.
Det foreslås ved 2. behandling af anlægsbudgettet for 2014-17, at der afsættes 2 mio. kr. på
anlægsbudgettet i 2014 til nødvendig renovering, istandsættelse og eventuelt ombygning af ikkebenyttede lokaler til etablering af et midlertidigt herberg.
Finansieringen vil kunne tilvejebringes indenfor rammerne af det ved 1. behandlingen vedtagne
budgetforslag ved omprioriteringer mellem allerede prioriterede anlægsprojekter. I tilfælde af leje
fremlægges sag med forslag om konvertering af beløbet til drift.
Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv vil i løbet af den kommende måned
udarbejde en model for driften af det nye herberg.
Når mulighederne er afdækket fremlægges sag med beskrivelse af den konkrete løsning til politisk
behandling i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv.

Langsigtet løsning
Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har siden 2012 været i løbende kontakt med
Kofoeds Skole vedrørende eventuel oprettelse af Kofoeds Skole og Herberg for hjemløse i samme
ejendom i Nuuk. I august 2013 besøgte Kofoeds Skole Nuuk for at undersøge behovet og
interessen for oprettelse af en Kofoeds Skole og herberg. Her mødte de repræsentanter fra
kommunen, offentlige institutioner og private organisationer.

Det skal fremhæves, at der afholdtes møde med politimester Bjørn Tegner Bay og leder af
politiregion Sermersooq, vicepolitiinspektør Janus Eigaard. Kofoeds Skole drøftede ligeledes
projektet på et møde med borgmester Asii Chemnitz Narup og næstformand for Udvalget for
Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Malene Lynge.
Med udgangspunkt i de positive erfaringer fra dette besøg er en videre proces nu igangsat under
forudsætning af, at Kofoeds Skole selv finansierer selve oprettelsen af skolen, inklusiv evt. køb af
ejendom via fondsmidler. Kofoeds Skole er i denne forbindelse i kontakt med en interesseret fond
vedrørende støtte til projektet.
Støttes projektet, vil Kofoeds Skole blive oprettet som en selvejende institution med
repræsentantskab og bestyrelse. Institutionen vil arbejde med udgangspunkt i lokale behov og vil
fungere uafhængigt af Kofoeds Skole i Danmark. Der vil skulle udarbejdes en passende
serviceaftale mellem Kofoeds Skole og kommunen, som står for driftsudgifterne. Desuden skal den
rette model for et samarbejde omkring drift af både skole og herberg findes.
Det forventes, at projektperioden vil vare 2 år. Der er for kommunen ingen udgifter knyttet til denne
projektperiode.

