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Sagsnr. /emne 17-012 Styrelsesvedtægt 2. behandling Bilag nr. 001 

Journal nr.  

 

Resume: 

 

Overgangsudvalget 1. behandlede forslag til ny styrelsesvedtægt på sit konstituerende møde den 7. 

Maj 2017. 

  

En ændring af styrelsesvedtægten kræver to på hinanden følgende behandlinger, med mindst 14 dages 

mellemrum. Ved 1. behandlingen realitetsbehandles forslaget ikke, men oversendes til beslutning ved 

2. behandlingen.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Der er tale om vedtagelse af en helt ny – og første – styrelsesvedtægt for Overgangsudvalget i ny 

kommune k1/Qaasuitsoq Nord. 

 

Nedsættelsen af de nye stående udvalg og disses ansvarsområder, er sket med henvisning til 

samarbejdsaftalen mellem Siumut og Atassut. Der er derudover indgået samarbejde med Parti Naleraq. 

 

Økonomiudvalgets koordinerende funktion blevet understreget og fremhævet. 

 

Den paragrafmæssige opsætning af styrelsesvedtægten er nu således, at hvert udvalg nu har sin egen 

paragraf. Det er mere pædagogisk. 

 

I henhold til styrelsesloven, kan der ved ændringer i styrelsesvedtægten, ske en fornyet udpegning af 

medlemmer i de stående udvalg, såfremt et medlem forlanger det. Under alle omstændigheder skal der 

udpeges 5 medlemmer og suppleanter til det nye sammenlagte udvalg, såfremt ændringsforslaget 

godkendes ved 2. behandlingen. 

 

Administrative bemærkninger: 

Administrationen anbefaler, at Overgangsudvalget tydeliggør/præciserer, hvad der nærmere skal 

forståes ved “innovation”, der i udkastet henligger under Udvalget for Erhverv, Turisme, 

Råstofområdet og Innovation, jf. Udkastets § 9. I Qaasuitsup Kommunias styrelsesvedtægt, har der 

tidligereværet differentieret mellem det landbaserede og det vandbaserede fiskeri; I det foreliggende 

udkast er Planlægning og innovation af både land- og vandbaseret fiskerierhverv under Erhverv, men 

overgangsudvalget bør præcisere grænsedragningen i forhold til Udvalget for Fangst og Levende 

ressourcer, jf. § 11. Administrationen anbefaler derudover, at det præciseres, at lånesagsbehandling 

m.v. forbundet med 10-40-50 lån, 20-20-60 lån samt lån til andelsboliger og ejerlejligheder forankres 

under økonomiudvalge, idet der er tale om rent økonomiske dispositioner. Der vil blot være tale om en 

præcisering og tydeliggørelse af disse sagsområder. 

 

Indstilling: 

 

Overgangsudvalget bedes godkende udkast til styrelsesvedtægt. 

 

Bilag: 

- Udkast til styrelsesvedtægt 

 

Beslutning: 

 

Godkendt som indstillet. 
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Sagsnr. /emne 17-013 Valg af revision for 2017 Bilag nr.  

Journal nr.  

 

Resume: 

 

Overgangsudvalget skal senest 1. August 2017, vælge hvilken sagkyndig revision, der skal revidere 

overgangsudvalgenes regnskab for 2017. 

 

Sagsfremstilling: 
 

Qaasuitsup Kommunia har gennem en årrække anvendt BDO som kommunal revision. De to nye 

overgangsudvalg skal nu selv vælge, hvilkem revision man ønsker at anvende, i første omgang for 

regnskab 2017. 

 

Revision af et kommunalt regnskab for et normalt regnskabsår er af et sådan omfang, at 

administrationen normalt vil anbefale at opgaven sættes i udbud. Den korte tidsfrist gør, at der ikke er 

tid til at sætte opgaven i et egentlig udbud. 

 

Administrationen anbefaler derfor, at økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at indhente 

tilbud på opgaven fra henholdsvis BDO og fra Deloitte hurtigst muligt, og at disse herefter forelægges 

økonomiudvalget, med henblik på indstilling til Overgangsudvalget til godkendelse. 

 

Lovgivning: 
Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor § 

16. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Udgiften til revisionsbistand vil blive konteret under konto 10-01-02-12-00 – Fremmede 

tjenesteydelser på overgangsudvalgets budget 2017. 

 

Økonomiudvalget bedes godkende, Administrationen indstillede overfor økonomiudvalget at der 

indhentes tilbud på revision af overgangsudvalgets regnskab 2017, fra to revisionsfirmaer: BDO og 

Deloitte 

 

Indstilling: 
 

Økonomiudvalget indstiller overfor Overgangsudvalget, at Overgangsudvalget godkender, at 

BDO bruges som revisionsfirma til revidering af regnskab 2017 

 

 

Beslutning: 

 

 Godkendt som indstillet. 
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Sagsnr. /emne 17-014 Budget 2017 Bilag nr. 002 

Journal nr.  

 

Resume: 

Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor 

Kapitel 6 

Økonomi, budget, regnskab og revision 

  § 14.  Udgifter til overgangsudvalgenes virke betales af Qaasuitsup Kommunia. 

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for beregning af tilskud og afholdelse af udgifter for 

overgangsudvalgene.  

  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia skal vederlagsfrit stille administrativ bistand 

til rådighed for de to overgangsudvalg. 

  § 15.  Overgangsudvalgets formand udarbejder og fremlægger senest den 1. juli 2017 forslag til 

budget for overgangsudvalget. 

  Stk. 2.  Budgetforslaget behandles og vedtages af overgangsudvalget senest den 1. august 2017. 

  Stk. 3.  Det vedtagne budget fremsendes til Naalakkersuisut, og overgangsudvalget offentliggør en 

kort redegørelse for budgettet senest 14 dage efter vedtagelsen. 

Sagsfremstilling: 

Overgangsudvalg for K1 Qaanaaq Upernavik Uummannaq og Ilulissat som består af 17 medlemmer 

har følgende forslag for budget 2017. 

 

Udgifter til overgangsudvalgs politiker er fordelt således. 

 

Konto Tekst 

Oprindelige 

budget 2017 

BR 1-2017 

Udkast nr. 1 

10-01-02-01-04 Vederlag 1.700 675 

10-01-02-01-10 Lønninger - månedsløn   2.000 

10-01-02-05-00 Telefongodtgørelse   30 

10-01-02-05-01 Personale omkostninger m.m.   350 

10-01-02-05-02 Tjenesterejser, billetter (medlemmer)   1.010 

10-01-02-05-03 Tjenesterejser, kost og logi (medlemmer)   150 

10-01-02-05-12 Tjenesterejser, billetter (udvalg)   200 

10-01-02-05-13 Tjenesterejser, kost og logi (udvalg)   100 

10-01-02-10-00 Kontorholdsudgifter   25 

10-01-02-10-11 Telefonudgifter   12 

10-01-02-11-00 EDB   200 

10-01-02-12-00 Fremmede tjenesteydelser 4.600 300 

10-01-02-16-00 Traktement i fb. med mødedeltagelse (overg.)   75 

10-01-02-16-10 Traktement i fb. med mødedeltagelse (st.udv.)   50 

Total K1 - Kommune avannarlissaq 6.300 
5.177 

Borgmestervederlag 

Ihht inatsisartut lov er vederlaget bestemt. 

 

Vederlag til medlemmer og formænd og vice borgmestre 

Ihht Borgmestervederlaget fastsættes vederlaget til viceborgmester og formænd samt 
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kommunalbestyrelselsesmedlemmerne 

 

Telefongodtgørelse til medlemmer 

Der er fastlagt fast beløb til medlemmer at det få en telefongodktgærelse 

 

Abonnement til Sermitsiaq og tabt arbejdsfortjeneste 

Fiskere og fangere der kan dokumentere tabt arbejdsfortjeneste får godgælrese som er beregnet ihht 

borgmestervederlagets størrelse. 

 

Tjenesterejser, billetter (overgangsudvalgs medlemmer) 

Der skal afholdes en budgetseminar og to fysiske møder til i overgangsudvalget til 2 behandling af 

budget 2018 og den konstituerende møde. 

 

Tjenesterejser, kost og logi (overgangsudvalgs medlemmer) 

Økonomiudvalget skal holde fysisk møde mindst engang. 

 

Tjenesterejser, billetter (udvalgsmedlemmer) 

Det kommer an på antal medlemmer samt der er planer om fysiske møder eller studieture der er 

planlagt, der er sat minimum beløb til udvalgsrejser 

 

Tjenesterejser, kost og logi (udvalgsmedlemmer) 

Det kommer an på antal medlemmer samt der er planer om fysiske møder eller studieture der er 

planlagt, der er sat minimum beløb til udvalgsrejser 

 

Kontorholdsudgifter 

Indkøb af inventar og anskaffelse af den nye borgmester. Samt telefonkøb og telefonregninger samt 

andre fornødenheder til kontorhold. 

 

Telefonudgifter 

Borgmesterens telefonudgifter samt oprettelser af politikernes internetforbindelser i 

administrationsbygninger, hvor de kan arbejde og har kontor til rådighed i byer hvor der er ikke en 

borgmester man kan rette henvendelse til. 

 

Indkøb af nye bærbar pcer til overgangsudvalgsmedlemmer. 

De valgte medlemmer skal have et bærbar Pc, der er alledere skrivende stund 

 

Fremmede tjenesteydelser 

Bland andet betaling af konkurrencen af kommunevåbe og kommune navn samt diverce konsulent 

ydelse bistand af politisk karakter betales herfra. 

 

Forplejningsudgifter 

Traktering af overgangsudvalgsmedlemmer og stående udvalg. 

 

Indstilling: 

Hermed indstilles at Økonomiudvalget indstiller overfor Overgangsudvalget, at 

overgangsudvalget godkender budget for 2017 for overgangsudvalget. 

 

Bilag: 

 Loven om kommunedeling (bemærkninger til loven) 

 Bekendtgørelse (bliver modtaget fra Naalakkersuisut medio maj 2017) 

 Styrelsesloven 

 

Beslutning: 

 

Godkendt som indstillet. 

 



Møde nr. OU-02/17 – 13/06/2017                             Kommunalbestyrelsen. PJ Side 6 af 11 
 

Sagsnr. /emne 17-015 Forslag til administrativ organisation Bilag nr. 003 

Journal nr.  

 

Resume: 

 

For at administrationen i de nye kommuner kan være funktionsdygtig fra 1. januar 2018, skal 

overgangsudvalgene tage stilling til, hvordan de nye kommuners administration skal organiseres, samt 

ansætte det fornødne antal administrative ledere til at opbygge administrationen. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Administrationen i Qaasuitsup Kommunia  har i den anledning udarbejdet vedlagte notat, der opgør tre 

forskellige organisationsmodeller for administrationen af den nye kommune.  

 

De tre forslag er udarbjdet med afsæt i 6 strategiske mål som Administrationen i Qaasuitsup 

Kommunia  anbefaler, at Overgangsudvalget tager med i det videre arbejde i forbindelse med 

etablering af de kommende administrative enheder i de to kommuner.  

 

De strategiske mål kan således anvendes som Overgangsudvalgets pejlemærker, der er med til at sikre, 

at de administrative enheder i den nye kommune bedst muligt understøtter det politiske arbejde, 

fastlagte indsatsområder og borgerne.  

 

Når Overgangsudvalget har fastlagt hvilken model for den administrative organisation for den nye 

kommune, som administrationen i Qaasuitsup Kommunia  skal arbejde videre med, vil der fortsat 

skulle arbejdes med en række opgaver opdelt i Kommunikation til organisationen, Design af den 

fremtidige organisation samt implementering. Disse tre elementer er nærmere beskrevet i figur i 

notatet på side 7. 

 

Lovgrundlag: 

 

Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale 

Sektor – særligt §12 stk. 1 og 2 

 

Konsekvenser: 

 

Indstillingen har ikke umiddelbart konsekvenser for andre områder. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

De økonomiske konsekvenser af forslaget vil blive fremlagt ved næste møde i forbindelse med 

præsentation af design af den fremtidige organisation. 

 

Indstilling: 

 

Administrationen i Qaasuitsup Kommunia  indstiller at overgansgsudvalget: 

1. godkender de 6 strategiske mål for den fremtidige administrative organisering, som er 

fremlagt i notatet, jf. side 2 

2. godkender én af de tre foreslåede modeller for administrative organisation, som fremgår 

af notatet, som den nye kommunes administrative organisation fra 1.1. 2018 

3. bemyndiger administrationen i Qaasuitsup Kommunia til - frem mod næste møde i 

Overgangsudvalget, - ud fra den model for administrativ organisering som 

Overgangsudvalget godkender, at udarbejde at arbejde videre med kommunikation til 

organisationen og Design af den fremtidige organisation. 
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Sidstnævnte vil herefter blive fremlagt ved næste møde i Overgangsudvalget med 

henblik på, at Overgangsudvalget ved den lejlighed godkender Design af den fremtidige 

organisation herunder ledelsesstruktur, opgavfordeling mellem de enkelte områder i 

administrationen, teamstruktur og samlede ressourcer. 

 

Overgangsudvalgets Beslutning 13.05.2016: 

 

Punktet besluttet udsat til førstkommende Økonomiudvalgsmøde i Overgangsudvalget. 

 

Bilagsmateriale: 

 

- Beslutningsnotat - fremtidig organisering af de to nye kommuner  

 

K1-Økonomiudvalgets Beslutning 26.05.2017: 

 

Punktet sendes tilbage til behandling i storgrupperne til vurdering med frist for beslutning inden 

den 8. Juni.  

 

K1-Økonomiudvalgets Beslutning 13.06.2017 som fremlægges under mødet: 

 

Godkendt af alle medlemmer indstilles det til Overgangsudvalget, at der ud fra 4 muligheder 

vælges model 3 med tilføjelser i h.t. politiske målsætninger som fremtidig struktur for Qaasuitsoq 

Avannarleq, K1. 

 

Bilagsmateriale til genbehandlingen: 

 

- 001 Beslutningsnotat - fremtidig organisering af de to nye kommuner 

- 002 Nyt forslag “model 4” fra formanden for Overgangsudvalget  

 

Beslutning: 

 

Godkendt som indstillet. 
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LUKKEDE PUNKTER 

 

 

Sagsnr. /emne 17-016 LUKKET: Indstillingsmøde om 

Kommunenavn og Byvåben for K1 

Bilag nr. 004 

Journal nr.  

 

Resume: 

I henhold til Inatsisartutlov nr 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreformen af den 

kommunale sektor, kapitel 4 § 11 stk. 2 skal Overgangsudvagene have besluttet senest 1. august 2017 

hvilken navn og byvåben, der ønskes for den nye kommune K1. 

 

Sagsfremstilling: 

I forbindelse med konstitueringen i kommune 1 blev det besluttet, at nedsætte en indstillingsudvalg til 

kommunenavn og byvåben. Beslutningen blev i Overngangsudvalget K1, at hver parti skulle vælge én 

repræsentant til indstillingsudvalget. Grundet trafikproblemer har den oprettede indstillingsudvalg først 

kunne holde deres første møde lørdag den 3. juni kl. 13.00. Den endelige beslutning om indstilling til 

Økonomiudvalget K1 blev udsat til at ske tirsdag den 6. juni kl. 10.00 grundet ønsker om justeringer i 

de endelige forslag. 

Indstillingsudvalget besluttede under sidste indstillingsmøde indstillede én kommunenavn for 

Kommune 1 og indstillede 2 Byvåben til beslutning i Økonomiudvalget for kommune 1. 

 

 

Lovgrundlag: 

Inatsisartutlov nr. 30 af 28 november 2016 om ændring af struturreformen af den kommunale sektor 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 31. maj 2017 om budgetopfølgning og økonomistyring, overgang af 

aktiver og passiver, regnskabsaflæggelse samt tivistløsning ved deling af Qaasuitsup Kommunia 

 

Konsekvenser: 

Følgerne ved deling af Qaasuitsup Kommunia har betydning for valg af kommunenavn og byvåben, at 

den lovgivningsmæssige arbejde i Selvstyret kan gå i gang med henblik på 2 nye domæner med 2 

Winfortiksystemer således kommunen kan få tildelt kommune-og kundenummer GLN.  

Endvidere søges patentstyrelsen i Danmark om patent på kommunenavn og byvåben. 

Den praktiske del af arbejdet i centraladministrationerne kan ikke komme i gang sålænge disse er 

uafklarede.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Sagsbehandlingen: 

Indstillingsudvalgets har ved forslag til kommunenavn og byvåben tilendebragt deres arbejde og det er 

nu op til Økonomiudvalget i K1 om indstille til Overgangsudvalget i K1. Der er enighed om 

kommunenavn medens indstillingsudvalget foreslår to muligheder for Byvåben: Forslag 276 a og 7 b. 

 

Forslag 7 b.1.: Symboliseret med hundeslæde og hund og på den anden side en hellefisk på den anden 

side med en kajak ovenover symboliseret ved at kajakken som fartøj og fangstredskab tilstadigvæk 

bruges og på den anden side med 4 stjerner symboliseret ved de 4 byer og vintermørke og sommertiden 

symboliseret ved halvmåne i midten.  

 

Forslag 276 b: Byvåben omkranset med bølget blå hvor hellefisken på den ene side og 4 hunde med en 

stjerne oven over som symboliserer nordstjernen.   

 

Forslaget om kommunenavn falder naturligt på ind på: Avannaata Kommunia, (Nord Grønlands) 

Nordens Kommune, North Greenlands Municipality. 

 

 

khf
Gul seddel
Unmarked angivet af khf

khf
Rektangel

khf
Rektangel

khf
Rektangel

khf
Rektangel

khf
Rektangel

khf
Rektangel

khf
Rektangel
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Der var 14 borgere som har foreslåret den indstillede kommune kommunenavn, dette giver imidlertid 

udfordring med, at dele det i forbindelse konkurrencen vinderpræmie som er på kr. 15.000, da præmien 

er sat til at kun komme 1 vinder til gode, og vil komme til at beløbe sig til til kr. 1.071,43 hvis den deles 

mellem alle 14 forslagsstillere.  

 

Indstilling: 

 

Indstillingsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget i Kommune 1, at de tager stilling til 

kommunenavnet for kommune 1: Avannaata Kommunia samt tager stilling til hvilke Byvåben 

der skal indstilles over for Overgangsudvalget i K1.  

 

Administrationen indstiller ligeledes, at Økonomiudvalget også tager stilling til hvordan præmien 

skal fordeles til vinderne ved at vælge 1 af disse 2 forslag: 

 

- Samtlige forslagsstillere får en en vinderpræmie på i alt kr. 3.000,- 

- Der trækkes lod om vinderen blandt samtlige forslagsstillere. 

 

K1-Økonomiudvalgets Beslutning 13.06.2017 som fremlægges under mødet: 

 

Godkendt af alle medlemmer indstilles det til Overgangsudvalget, at den indstillede “Avannaata 

Kommunia” vælges som fremtidig Kommunenavn for Qaasuitsoq Avannerleq, K1. 

Udvalget godkendte ligeledes, at der udbetales kr. 3.000,- for samtlige 14 forslagsstillere for 

Kommunenavnet. 

 

Godkendt af alle medlemmer indstilles det til Overgangsudvalget, at den indstillede “276 b” 

vælges som fremtidig Kommunenavn for Qaasuitsoq Avannerleq, K1. 

 

 

Bilagsmateriale: 

Forslag til byvåben 276 a 

Forslag til byvåben 7 b 

 

Beslutning: 

 

Indstilling om at “Avannaata Kommunia” vælges som Kommunenavn er godkendt. 

Ligesom det godkendes, at der udbetales kr. 3.000,- til hver af de 14 forslagsstillere til 

Kommunenavnet. 

 

Indtilling om at “276 b” vælges som Kommunevåben er godkendt. 

  

khf
Rektangel

khf
Rektangel

khf
Rektangel

khf
Rektangel
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ORIENTERING 

 

Forslag fra medlemmer, til videre behandling i udvalg eller administration. 

Forespørgsler fra medlemmer, besvaret administrativt. 

 

 

Sag nr. Orientering 

Emne Mødekalender 2017 - Bilag 005 

 

Overgangsudvalget besluttede på sit konstituerende møde, at bemyndige økonomiudvalget til at 

fastsætte mødedatoer for Overgangsudvalget for 2017. 

 

Den godkendte mødekalender 2017 fremlægges til Overgangsudvalget til orientering. 

 

- Overngangsudvalgets planlagte møde den 10. August 2017 udsættes til den 23. August 2017. 

- Budgetseminar afholdes som fysisk møde i Ilulissat i dagene 11.-14. August 2017. Praktiske 

oplysninger og program sendes senere. 

- Overgangsudvalgets møde planlagte møde den 13. Oktober er aftalt, at den rykkes i kalenderen. Ny 

dato meddeles senere. 

 

Emne By- og bygdebesøg 

 

Formanden har sammen med formænd og partier aftalt, at der planlægges by- og bygdebesøg i 

følgende perioder: 

 

o I løbet af sommeren er det bygderne, Saqqaq, Qeqertaq, Oqaatsut, Ilimanaq. 

o Efter bugdetseminar, ultimo august, er det Uummannaq og bygder og derfra til Upernavik og 

bygder. 

 

Emne Aktiviteter 

 

Formanden er inviteret og deltager til åbningen af Ilimanaq projektet i dagene 15.-16. Juni 2017. 
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