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Orienteringssager 

 

Emne Status vedr. deling af Qaasuitsup Kommunia 

Landsstyremedlemmet for kommuner og bygder, Erik Jensen har afholdt møde med de 2 formænd for 

overgangsudvalgene i Qaasuitsup Kommunia i Ilulissat den 11. Juli 2017 i Ilulissat, for at kunne drøfte 

status vedr. deling af Qaasuitsup Kommunia. 

 

Overgangsudvalgsformanden, Palle Jerimiassen vil orientere om mødets indhold og hvilke svar der er 

givet til Landsstyremedlemmet under mødet. 

 

Emne Konsekvenser og dets følger under tsunami i Nuugaatsiaq 

Overgangsudvalgformanden, Palle  Jerimiassen vil orientere om konsekvenser og dets følger under 

tsunami i Nuugaatsiaq den 19. Juni 2017, og efterfølgende konsekvenser for borgene i Nuugaatsiaq, 

også for Uummannaq´s distriktet.  

 

Udover konsekvenser for Uummannaq distriktet, vil man også orientere om hvilke økonomiske og 

andre konsekvenser naturkatastroferne har afstedkommet, og der er som følger: 

 

- Siorpaluk – På grund af ekstrem regn i Siorapaluk, har man været nødt til at evakuere 

borgerne i Siorapaluk, også på grund af fare for jordskred. 

- Qaanaaq – Der blev orienteret om, at på grund ekstrem regn i Qaanaaq er vejen mod 

lufthavnen ikke passabel i 2 steder, da elven har gået over sine breder og taget vejlægningen 

med sig i 2 steder.  

- Nassuttooq – Der har været brandslukningsarbejde i Nassuttooq. Under 

brandslukningsarbejdet har man brugt brandfolk fra forskellige byer. 

- Qeqertaq/Saqqaq –  Brandslukningsarbejdet imellem Qeqertaq og Saqqaq var ellers fuldendt, 

men da branden blussede op igen senere hen, har man været nødt til at igangsætte ekstra 

brandslutningsarbejde. Under brandslukningsarbejdet deltog brandfolk og borgerne fra 

Ilulissat og omegnen.  

- Hellefisk – Der er dybt bekymring for væsentlig nedgang af indhandling af hellefisk, men der 

er forhåbninger om at hellefisken vil vende tilbage. 

 

Emne Seminar om Kanukoka´s fremtid 

Repræsentantskabs mødet i Kanukoka er aflyst, men der er til seminar den 8. og 9. September 2017 

om Kanukokas fremtid. Overgangsudvalgsformanden Palle Jerimiassen orienterer om ovennævnte 

forhold.  

   

Emne Møde med borgerne og medarbejderne i kommunen 

I løbet af september måned vil der være møderækker med kommende medarbejdere i Avannaata 

kommunia, borgerne og andre instanser. Overgangsudvalgsformanden Palle Jerimiassen om 

ovennævnte forhold. 

   

Emne Budgetseminar 

Der afholdes budgetseminar i dagene, 25-28. August 2017. Overgangsudvalgsmanden Palle 

Jerimiassen orienterer om forestående budgetseminar 

 

Emne. Lov om støtte til børn 

Der afholdes kursus for overgangsudvalgsmedlemmer i kommunalbestyrelsen i dagene 28-29. 

September 2017, i henhold til lovkrav vedr. ovennævnte lov. 

 

Bilagsmaterialer: 

- 000a brev af landsstyremedlemmet Erik Jensenip  

- 000b svarskrevelse af Avannaata Kommuniata  

 

Beslutning: 

Orienteringssager taget til efterretning. 
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Sags nr./emne 17-010 Organisationsstruktur i Avannaata 

Kommunias administration efter ikrafttrædelsen 
Bilags. nr. 001 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Hvis opstarten af de nye kommuner pr. 1. Januar 2018 skal lykkes, er det Overgangsudvalgets opgave 

at tage stilling til, hvilke organisationsstruktur de nye kommuner skal have i deres respektive kommuner 

samt sætte tal for, hvormange ledere der eventuelt skal ansættes i administrationen. 

 

 

I henhold til ovennævnte har Qaasuitsup Kommunia derfor lavet 3 forslag. Overgangsudvalget har under 

sit møde den 13. Juli 2017 drøftet ovennævnte forhold og besluttet, at model 3 af forslagene skal bruges 

som organisatorisk fundament i Avannaata Kommunia.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Med henvisning til ovennævnte beslutning og i henhold til opstart for Avannaata Kommunias 

administration pr. 1. Januar 2018, har Avannaata Kommunias administration igangsat planlægningen af 

emplementeringsintentinerne for model 3 og arbejdet køres af i samarbejde med forvaltningslederne i 

Qaasuitsup Kommunia. Dog må man konstatere, forslag og ønsker til medarbejderskaren i Avannaata 

Kommunias ledelsesadministration har ikke fået fuld tilslutning fra ledelsessekretariatets side.  

 

I forbindelse med sagsbehandlingen af fordelingsspørgsmålet af medarbejderne i Qaasuitsup 

Kommunia, blev Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik enige om, centraladministrationens  

 

- Avannaata Kommunia 82 

- Kommune Qeqertalik 61 

 

Dermed skal der være 82 medarbejdere i Avannaata Kommunias centraladministration og nu er der 

klarhed om hvilke stillinger der tilfalder til de nye kommuner og i henhold til fordelingen af 

medarbejderskaren regner man med at intentionerne for bemanding af stillingerne vil holde stik. Dermed 

kan man nu fremlægge sagen vedr. ovennævnte forhold som beslutingsgrundlag. 

 

Dog skal det bermærkes, at de fleste adspurgte om, på hvilken nye kommune de vil helst arbejde, har de 

allerfleste svaret og ønsket, at de vil helst blive i Ilulissat.  

 

Ovennævnte bemærkning giver til udfordringer i Avannaata Kommunias fremtidige 

organisationsstruktur, også fordi politiske målsætninger og igangsættelser skal også sikres ved den nye 

organisationsstruktur og dette vil indebære nedlæggelse af nogle stillinger indenfor de eksisterende 

stillinger i centralafdministrationen, nogle vil flyttes til andre forvaltninger og nye stillinger, og andre 

tilbydes til flytning Kommune Qeqertalik. 

 

Ud af 61 stillinger har som skal flyttes til Qeqertalik, er der kun ca. 20 medarbejdere der har ønsket at 

flytte til Kommune Qeqertalik og der er også givet 22 ubesatte stillinger til Kommune Qeqertalik. Dette 

forhold kan give konsekvenser for personer der ellers ønsker at blive i Ilulissat, og der er tale om ca. 19 

stillinger. 

 

Medarbejdere der vil blive berørt af organisationsændringer, vil omplaceres i henhold til de gældende 

overenskomster.  

 

Arbejdet vedr. organisatinsstruktur i Avannaata Kommunia udfærdiges hurtigst muligt, for at undgå for 

lang tids venten for nuværende personel. 

 

Lovgrundlag: 

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

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bD44714E4-2EC2-432D-A4A4-3B5DAC5844A0%7d
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Konsekvenser: 

 

Det vil give konsekvenser for nuværende normeringer/stillinger. Nogle skal opsiges fra deres arbejde, 

andre flyttes til andre forvaltninger samt omplacering/flytning til anden nye kommune. 

 

Økonomisk konsekvenser: 

 

Man regner med at økonimiske konsekvenser for organisationsstrukforslaget vil ligge i omkring i det 

lave ende, fordi budgettet for løn for 82 ansatte tages med til den nye kommune. 

Derfor afslog man forslag om flere midler til flere medarbejdere, dvs. udover det fastlagte normeringer,  

 

Indstilling: 

 

Administrationen indstiller organisationsstrukturforslaget for Avannaata Kommunia godkendes sådan 

som den ser ud og videre sendes til Overgangsudvalget til videreforanstaltning. 

 

Økonomiudvalgets beslutning 16.08.2017:  

Indstilling godkendt. 

 

Bilagsmaterialer: 

 

- Forslag til organisationstruktur for administrationen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

 

Indstilling godkendt. 
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Sags nr. /emne 17-011 Effektuering af Avannaata Kommunia´s 

kommende logo 

Bilag. nr. 002 a/b  

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

Efter udvælgelse af logo til Avannaata Kommunia, blev den udvalgte logotegninger fremsendt til 

designerne til videreforanstaltning. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Designerne har nu udfærdiget tegningerne af Avannaata kommunia kommende logo og beslutningen 

herom ventes kun nu. 

 

Af de fremsendte logotegninger til designerne, skal der vælges 2 logotegninger: 

 

1) Ud af 5 forslag til logo, skal der vælges en som logo til Avannaata Kommunia 

2) Ud af 4 forslag til kommunens navn,skal der vælges en som navn til Avannaata Kommunia 

 

Indstilling: 

 

Administrationen indstilling er fremsendt til Økonomiudvalget til videre foranstatning, i godkendelses 

øje med: 

 

- Ud af kommunelogoforslagene indstilles det, at tegning nr. H-4-D vælges som logo til kommunen, 

fordi der er brugt kun 3 farver og hundene let genkendelige. 

- Navneforslag nr. 4 indstilles til godkendelse, da navnet fremvises klart og tydeligt. 

- .  

 

Økonomiudvalgets beslutning 16.08.2017:  

Økonomiudvalget har indstillet følgende til godkendelse i overgangsudvalget: 

Kommunens kommendende logo: H-4-C 

Navn til kommunens logo: nr. 4 

 

Bilagsmaterialer: 

 

- Forslag til kommunens kommende logo. 

- Forslag til navngivelse af kommunens logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

 

Indstillingen godkendt. 
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Sags nr./emne 17-012 Forretningsorden for bygdebestyrelser i 

Avannaata Kommunia 

Bilags. nr. Ingen. 

Journal nr.  

 

Sagsfremstilling: 

I forbindelse med etablering af Avannaata Kommunia og i henhold til bygdebestyrelsernes ønske om 

større kompetenser i deres virke samt i henhold til overgangsudvalget besluttende instans for 

effektuering af forretningsorden for bygdebestyrelser skal der udfærdiges forretningsorden for 

bygdebestyrelser. 

 

Derfor foreslåes det nu, at forretningsorden for bygdebestyrelserne i Avannaata Kommunia skal være 

gældende og effektueres pr. 1.1.2018. Dermed kan man give bygdebestyrelserne større ansvarlighed, 

efter deres ønsker og klart arbejdsgang i deres virke. 

 

Formålet med forretningsordningen er, at der skal være klare arbejdsgange for bygdebestyrelserne i 

deres virke, hvilke ansvarskompetenser de har samt hvordan og hvorledes de kan etablere 

samarbejdspartnere. 

 

Forinden effektuering af forretningsgangen for bygdebestyrelserne regner man med at der afholdes 

seminar om ovennævnte forretningsorden, så deltagerne kan drøfte og snuse sig til forretningsordenen, 

som de senere han skal være ansvarlig for, hvad brug af forretningsordenen angår. 

 

Lovgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse 

 

Konsekvenser: 

Avannaata kommunia vil derved give bygderne mulighed for mere selvbestemmelse i deres 

videreudviklingsintentioner, med gode effekter til følge hen ad vejen.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Bygdebestyrelserne honorarer er allerede fastsatte og vil ikke give noget økonomiske konsekvenser. 

 

Dog vil overgangsudvalget/kommunalbestyrelsen sætte budgetter for de efterfølgende årrækker, med 

fastbestemte rammer og midler. Af den grund vil det ikke give større forskydninger for Avannaata 

Kommunias økonomi, også fordi man regner med at en del opgaver fra byen vil flyttes til bygderne. 

 

Hvis vi ser på større kompetenser og ansvarsbeføjelser til bygdebestyrelserne, hvori der skal serviceres 

23 (21) bygder, med ca. 3.000 indbyggere, er det pålæggende nødvendighed at tænke på, hvilke kriterier 

og rammer man vil benytte under budgetlægningerne, gældende for bygderne.  

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller at forretningsordenen sendes til overgangsudvalget til godkendelse. 

 

Bilagsmaterialer: 

 

- Forretningsordensforslag til bygdebestyrelserne. 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

 

Indstillingen godkendt 

 

 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b013A4B78-E8C4-45C3-8FF3-090618CAE5C1%7d
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