
Kom Best 01-2018 - 27/02/18            Kommunalbestyrelse – Avannaata Kommunia  Side. 1 - 18 
 

DAGSORDEN MØDE I 

KOMMUNALBESTYRELSEN AVANNAATA KOMMUNIA 

27. FEBRUAR 2018 Kl. 10:00 

 

 

 

Palle Jerimiassen, Borgmesteri (S) 

Ane Lone Bagger (S) 

Sakio Fleischer (S) 

Ane Marie M. Andersen (S) 

Jens Imanuelsen, (S) 

Apollo Mathiassen (S) 

Jakob Petersen (S) 

Jørgen Kristensen (S) 

Masauna Holm Petersen (S) 

Aqqalu Clasen Jerimiassen (A) 

Karl Markussen (A) 

Aqqaluk Heilmann (A) 

Anthon Frederiksen (PN) 

Ole Danielsen (PN) 

Bendt B. Kristiansen (IA) 

Regine N. Bidstrup (IA) 

Lena Ravn Davidsen (D) 

 

 

Mødeleder:    Palle Jerimiasssen   

Fraværende:    Anthon Frederiksden  

Suppleat:     Edvard Geisler  

Referent:     Sivso Dorph  

Tilforordnede: Bea Mølgård Lennert, Hans Eriksen, Aviaaja Madsen, Nick Nielsen  
Mødeform: Telefonmøde     

 

 

 Emne Bilag 

 Orienteringssager 000 

01-2018 

Førstebehandling af ændringsforslaget til vedtægten for forvaltning af kommunens 

anliggender. 001 

02-2018 

Tilpasningstiltagsordninger af de organisatoriske forhold i administrationen i Avannaata 

Kommunia 002 

03-2018 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer mv. til råd, nævn, fonde. 003 

04-2018 Forslag til tillæg i taksbladet  004 

05-2018 Ansøgninger til Selvstyret vedr. FFL 2019  

06-2018 Idéudviklingsplan for Ilulissat 006 

07-2018 Fastlæggelse af mødekalenderen for Kommunalbestyrelsens møder i 2018 007 

08-2018 Godkendelse af medlemmer i lokaludvalget i Ilulissat Soq. 

09-2018 Godkendelse af medlemmer i lokaludvalget i Uummannaq Soq. 

   

 Svar til eventuelle spørgsmål  

   

   

   

   

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt 
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Orienteringssager: 

 

Emne Møde med KNTK Carsten Olsen 

 

Der blev afholdt et møde med Carsten Olsen fra KNTK i januar måned. 

Carsten Olsen fremlagde, at de har planer om at afholde sportsseminar i Ilulissat i maj måned, og alle kommuner er 

inviteret til deltagelse. 

 

Emne Møde med MIO 

 

Der blev afholdt møde med børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge i januar måned. Hun fremlagde, at de skal lave en 

undersøgelse i Qaanaaq og Kullorsuaq her i år. 

Børnetalsmanden ønsker at der etableres samarbejde med Avannaata Kommunia, og opfordrede til at man støtter 

hindanden i dette arbejde. 

 

Emne Møde i politisk koordinationsgruppen 

 

I slutningen af januar måned, afholdte politisk koordinationsgruppen et møde i Ilulissat, og overskriften til dette møde 

var, arbejdet vedrørende socialområdet. 

De primære emner som blev drøftet vil blive fremlagt 

 

Emne Møde med finansdepartementcheferne i vedrørende OPP 

 

Der blev afholdt møde med finansdepartementcheferne Nikolai Christensen og Peter Hansen, på dette møde blev der 

drøftet finansieringsordningerne under OPP, og hvordan denne mulighed kan bruges i vort land. 

 

Emne Lokaludvalget i Ilulissat 

 

Der blev nedsat en lokaludvalg efter man har afholdt borgermøde. 

Interessen var stor og man forventer meget fra dette udvalg 

 

Emne Lokaludvalget i Uummannaq 

 

Der blev nedsat en lokaludvalg efter man har afholdt borgermøde. 

Der var stor interesse i, at blive medlem i udvalget 

 

Emne Konference i Vestnordiskråd vedrørende turisme 

 

Vestnordiskråd afholdte konference vedrørende turisme i Ilulissat. 

Der blev afholdt en aftens fællessammenkomst i Sermermiut under afholdelsen, hvor man havde mulighed til at 

indtage smagsprøver af forskellige madvarer, som bliver lavet i de vest nordiske lande. 

 

Emne Arktiskrådets kommende møde i maj måned i Ilulissat 

 

Vi havde haft besøg af embedsmænd fra Selvstyret, hvor disse fremlagde etiskeregler og fremgangsmåder som skal 

følges, når der afholdes møde i Arktiskrådet i maj måned i Ilulissat, og dette møde skal markere 10 års jubiliummet 

af Ilulissat aftalen. På mødet skal bl.a. deltage udenrigsministeren fra USA samt udenrigsministeren fra Rusland. 

 

Emne Orienteringsrejse til Frederikssund, Køge og København i dagene 5.-9. februar  

I slutningen af det foregangne år, fremlage den afgående borgmester en udviklingsplan af Ilulissat by. Og for at få 

bedre indblik i disse planer, så holdte man en orienteringsrejse til Danmark. 

 

Emne Møde med Chresten Sørfensen 

 

Der blev afholdt et møde med Chresten Sørensen, økonomi professor og tidligere medlem i trafikkommissionen i 

Grønland, hvor man på mødet drøftede de mulige konsekvenser ved anlæggelse af den kommende lufthavn. 
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Emne Møde med Simon Friese Eriksen 

. 

Der blev afholdt møde med Simon Friese Eriksen, som har indgivet tilbud om at forskønne Ilulissat by og på mødet 

fremlagde han forskellige muligheder. Simon regner med at der kunne bruges 150-200 mio. kr. til byens forskønnelse, 

og denne vil udføres i samarbejde med kunstnere. 

 

Emne Møde med Jørgen Nielsen 

 

Ejeren af Hotel Icefiord, fremlagde udbygningsplaner at hotellet samt drøftede man Diskoline´s ønske om 

etableringsønske af en kaj til deres skibe.  

 

Emne Møde med Forfatningskommissionen 

Forfatningskommissionen afholdte møde i Ilulissat. Og der blev fremlagt erfaringer fra lokaleudvalg som kommunen 

har fået, dette skete efter anmodning fra Forfatningskommissionen. 

 

Emne Møde med præsidenten for ICC-p  

Præsidendten for ICC Hjalmar Dahl, fremlagde forskellige emner. Følgende blev drøftet: 

Nu har man udgivet rapporten vedrørende Pikialasorsuaq. Meninger og tanker omkring den kommende samarbejde 

vedrørende Pikialasorsuaq blev fremlagt. 

 

Borgmesteren blev inviteret til den kommende ICC konference der skal afholdes i Utqiagvik (Barrow). Samtidigt til 

dette, så fremlagde præsidenten af ICC konferencen skal afholdes i 2022 i vort land, og nævnte at Ilulissat kan være 

konference sted. Hvis dette bliver tilfældet, så skal foråret bruges til at udarbejde planlægning og afgivelse af tilbud. 

 

Avannaata Kommunia skal udpege en medlem i ICC. Avannaata Kommunia skal selv bestemme, hvorfra den 

kommende medlem skal komme fra. 

 

Emne Møde med Forfatningskommissionen 

. 

Forfatningskommissionen og Avannaata Kommunia indgik en samarbejdsaftale. 

 

Emne Møde vedrørende Allorfik  

 

Lederne fra Allorfik besøgte Ilulissat, for at finde en bygning som de kan bruge og for at planlægge deres opstart der 

skal ske i løbet af sommeren. 

 

Emne Kommende indhandlingssted i Kangersuatsiaq  

. 

Man gav støtte til indsættelse af indhandlingskib ved Kangersuatsiaq, da man anså at tiltaget vil være med til at 

udvikle den lokale erhvervliv 

 

Emne Status vedrørende økonomi 

Den nuværende status vedrørende økonomi skal fremlægges 

 

 

Emne Forretningsgangen når der indgives spørgsmål 

 

I den seneste tid, har flere kommunalbestyrelsesmedlemmer indgivet skriftlige spørgsmål, og borgmesteren skal 

fremlægge den kommende forretningsgang. 

 

 

 

 

Beslutning: 

 

Disse store opgaver der er blevet afholdt, tages til efterretning. Trykfejl og andre fejl skal rettes.  

 

 

 

 

Sags nr. 001-2018 Bilag nr. 001 Journal nr.  
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Emne Førstebehandling af ændringsforslaget til vedtægten for forvaltning af kommunens 

anliggender. 

 

Resumé: 

I henhold til forslaget om ændring af kommunens stående udvalgs navne og kompetencer ved revideringer samt 

ændring af vedtægten for forvaltning af kommunens anliggender, jfr. politisk målsætninger, fremsendes forslaget til 

kommunalbestyrelsen til behandling, hvori målet er at den omhandlende styrelsesvedtægt træder i kraft 1. marts 

2018. 

 

Sagssbehandling: 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, skal kommunalbestyrelsen 

lave styrelsesvedtægt for forvaltning af kommunens anliggender. Der er nu fremkommet ændringsforslag til den 

gældende styrelsesvedtægt, og derfor fremsendes dette forslag til behandling. 

 

Formålet er at ændre udvalgsnavnene samt ændring af dets kompetencer. 

 

I henhold til loven om den kommunale styrelse kap.4, skal der nedsættes økonomiudvalg og endvidere kan der også 

nedsættes andre stående udvalg.  Der kan nedsættes andre udvalg i henhold til den gældende udvalgsstruktur, 

udformet af den eksisterende kommunalbestyrelse, og dette kan ske i henhold til det gældende bestemmelser i 

Inatsisartutloven. 

 

Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i 

kommunalbestyrelsen med mindst 14 dages mellemrum. Ved førstebehandling af forslaget stadfæstes ikke 

styrelsesvægtens bestemmelser, men forslaget fremsendes videre til videreforanstaltning som beslutningsgrundlag. 

 

Revideringer og ønsker til navneændringer og ansvarsbeføjelser til flere udvalg, som Overgangsudvalget har nedsat 

efter sin tiltrædelse, er allerede kommet til kundskab i administrationen. Ved udfærdigelsen af styrelsesvedtægten 

bruges ovennævnte revideringer og ønsker som vigtigt led i udformning af styrelsesvedtægtens rammer.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Der skal ikke være økonomiske konsekvenser for udfærdigelsen af styrelsesvedtægten. 

 

Lovgrundlag: 

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, 

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen, forslag til styrelsesvedtægten godkendes til ved denne første 

behandling i videreforanstaltnings øje med, så den omhandlende forslag kan komme til 2. behandling senest 13. 

marts 2018. 

 

Beslutning: 

 

Godkendt 

 

 

 

 

 

Sags nr. 002-2018 Bilag nr. 002 Journal nr.  
Emne Tilpasningstiltagsordninger af de organisatoriske forhold i administrationen i Avannaata 

Kommunia 
 

Resumé: 

Overgangsudvalget godkendte organisationsplanen for administrationen i Avannaata Kommunia den 24. August 

2017 og i forbindelse med tiltrædelsen af Avannaata Kommunia 1. januar 2018 viste det sig at 

tilpasningstiltagsordninger af organisatoriske forhold er af nødvendig karakter. 

 

Tilpasningstiltagsordningernes nødvendighed kom til syne under Overgangsudvalgets behandling af budgettet for 

2018, og her viste det sig at personalebehovet er større end antaget, hvis Avannaata Kommunias målsætninger skal 

realiseres efter hensigten.  

 

Sagssfremstilling: 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFEC5A59B-30F6-4E02-8DE4-1B85E42EB395%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFEC5A59B-30F6-4E02-8DE4-1B85E42EB395%7d
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Derfor er der fremkommet forslag om, at de organisatoriske forhold i Avannaata Kommunias administration tilpasses 

til de politiske målsætninger man har sat sig for.  

 

I forbindelse arbejdet vedr. Qaasuitsup Kommunias deling, har Avannaata Kommunia og Qeqertalik Kommune kom 

til enighed om, at administrationens personale på 143 normeringer fordeles til 2 kommuner således: 

 

• Avannaata Kommunia ,82 

• Kommune Qeqertalik,62 

 

 

Der var ellers lagt op til 82 stillinger i Avannaata Kommunias centraladministration, men efter ekstrabevillinger og 

for at kunne realisere realiseringsønskerne, er der nu 97,5 stillinger til besættelse, i henhold til de faktuelle behov, 

også af hensyn til tilpasningstiltagsordninger af de organisatoriske forhold i centraladministrationen.  

 

Derved fordeles såleles 97,5 stillinger i henhold til tilpasningstiltagsordninger i forvaltningerne: 

 

 

• Borgmesterkontoret: 4 

• Fælles service: 53 

• Teknisk Forvaltning: 20 

• Erhvervsforvaltning: 6 (12) 

• Familieforvaltningen: 7½ 

• Pædagogisk forvaltningen: 7 

 

Ændringsforslagene for organisatoriske forhold er som følger: 

 

Borgmesterkontoret: 

• Ny stilling, 1byudviklingskoordinator 1  

• Ny stilling, 1 informantionsmedarbejder/journalist. 

 

Fælles service: 

• Kontorchefstillingen i sekretariatet er nedlagt. Som erstatning for stillingen er der etableret afdelingsleder i 

forvaltningen iblandt eksisterende medarbejderstab. 

• Juriststillingen i sekretariatet er nedlagt. Der er sat en ordning for den nedlagte stilling, hvori man henter 

ekstern juristbistand i henhold til behovet.  

• I økonomiafdelingen etableres der en nyt lederstilling indenfor økonomi/regnskabsafdeling. 

• Omstilling, 2 tolke. 

• Fælles Service:  

• Ny stilling etableres som arbejdsmarkedskonsulet pilersinneqassaaq. 

• 2 stillinger i planafdelingen er placeret til TF. 

• Konsulentstilingen under særlig indsat for børn og unge er nedlagt. 

• Ny afdeling: IT og kommunikation etableres 

• Nu stilling som leder for IT og kommunikation etableres 

• Stilling som kommunikationsmedarbejder flyttes fra sekretariatet 

 Ny afdeling: afdeling for Sundhed og fritid etableres 

Til denne afdeling flyttes KUF/SOC afdelingen, kultur, fritid og forebyggelse, hvor disse samles som en enhed i 

henhold til målsætningerne. Ved ovennævnte målsætninger er det også mål, at alle nuværende ansvarsbeføjelser 

i de benævnte forvaltninger tages med ved flytningen til fælles enhed. Det skal dog bemærkes at der kan være 

udfordringer i overenskomstmæssige forhold for de ansatte i den nye afdeling og dette forhold kan også 

medføre merudgifter for kommunen. Ansvarsområderne er som følger: 

• Fritidsfremmende foranstaltninger. 

• Kulturrelaterede arrangementer. 

• Fritidsundervisning. 

• Fritidsklubber –  både dag- og aftentilbud. 

• Forebyggelsen. 

• Ny stilling, 1 koordinator. 

• Medarbejder, 1 stilling fra KUF flyttes med til den nye afdeling. 

• Målet er at alle medarbejdere i byerne samles under samme tag, med fælles kontor. 

• I henhold til de faktuelle forhold i alle byer undersøges om der eventuelt skal ansættes en 

kontorist. 

• Forslag til ændring af benyttelse af borgerservice/servicecentrene: 
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•  

• Ilulissat: 

• Tekniskafdelingen i byen er flyttet til centraladministrationen.  

• Ved at placere tidligere 2 ubesatte stillingerne i TF fra Servicecenteret til 

centraladministrationen, kan disse stillinger dække andre stillinger, der behøves 

i Servicecenteret.  

• 1 stilling i Servicecenteret 

• 1 konsulentstilling i erhvervsafdelingen 

• Uummannaq: 

• Ny stilling, der etableres koordinatorstilling til katastrofeområdet 

• En stilling der kun skal vare et år. 

•  3 tidligere ansatte i fagforvaltningen som ellers har beskæftiget med dag- og 

natrenovation, sættes i andet arbejde 

• Fagforvaltningen flyttes tilbage til byen 

• Upernavik: 

• 1 ny stilling til erhvervsforvaltningen 

• I henhold til placere af stillinger til TF´s centraladministration i Ilulissat flyttes 1 

stilling til Servicecenteret i Upernavik, til brug for dækning af behovet. 

 

Teknisk forvaltningen: 

• Ved ekstrabevilling er der sat 10 nye stillinger, af disse nye stillinger, skal der 8 nye ansatte, resten tages 

fra tidligere ansættelser i Qaasuitsup Kommunia. 

 

 Familieforvaltningen: 

• Der sat en ny stilling som supervisor – i henhold til krav i lovgivningen. 

• Den nye stilling er konsulentstilling, som stilles til anbringelser uden for hjemmet, hvor aflønningen finder 

sted 50/50 aflønning i samarbejde med Selvstyret 

 

Kulturforvaltningen: 

• Kontorfuldmægtigstilling, som skal stilles til den nye afdeling ”Sundhed og fritid”. 

• Målet er at kontorfuldmægtigstillingen stilles til servicecenteret i byen, for at varetage dagstilbud til 

institutionerne. 

 

Målet er at tilpasningstiltagsordninger i det organisatoriske forhold i Avannaata Kommunia skal komme til gode for 

borgerne, med gode effekt til følge, generelt set. Det skal dog bemærkes, at da vi nu er i gang med at omsætte 

målsætningerne i Avannaata Kommunia, må man dog regne med, at der vil komme andre tilpasningstiltagsordninger 

i det nære fremtid.  

 

Lovgrundlag: 

 

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse 

 

 

Konsekvenser: 

 

I forhold til tidligere målsætninger vil det give nogle konsekvenser for nogle ansatte. Nogle ansatte vil flyttes til andre 

afdelinger, og vil beskæftige sig med andre opgaver end de er vant til samt vil der ansættes nye personale. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Målet er at bruge så meget få midler ved denne forslags gennemførelse og selv om der allerede er budgetteret for 82 

ansattes løn ved delingen af kommunen og selv om midlerne er taget med til den nye kommune, og selv om 

Overgangsudvalget har ved tillægsbevilling givet flere midler til TF, og når nu vi skal lave budgetrevision for denne 

år, må man dog regne med at lave budgetreguleringer til lønområdet.  

 

Indstilling: 

 

Administrationen indstiller, tilpasningstiltagsordninger til administrationen godkendes af økonomiudvalget og 

videresender dette til kommunalbestyrelsen til videreforanstaltning 

 

Bilagsmaterialer: 

 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFEC5A59B-30F6-4E02-8DE4-1B85E42EB395%7d
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• Forslag til Tilpasningstiltagsordninger af de organisatoriske forhold i administrationen i Avannaata Kommuniata 

godkendes af økonomiudvalget og sender det til kommunalbestyrelsen til videreforanstaltning. 

• Normeringsoversigt over personalet 

• Oplysninger vedr. den nye forvaltning ”Sundhed og Fritid” 

 

Økonomiudvalgets beslutning den 20.02.2018: 

Forslaget godkendt. 

Avannaata Kommunia lægger vægt på at medarbejderne skal føles sig trygge, generelt set. 

 

Beslutning: 

 

Godkendt.  

 

 
 

 

 

Sags nr. 003-2018 Tapiliussaq nr. Soq. Journal nr. 01.01.00 

Emne Udpegning af bestyrelsesmedlemmer mv. til råd, nævn, fonde. 

 

Resumé: 

Kommunalbestyrelsen skal udpege medlemmer til aktieselskaber, selvejendeinstitutioner, kommunaleselskaber, 

fonde, foreninger, udvalg, råd og nævn, som skal repræsentere kommunalbestyrelsen eller kommunen. Sekretariatet 

har tidligere udarbejdet et notat vedrørende udpegningsprocedurer og hvor mange medlemmer som 

kommunalbestyrelsen skal udpege til de enkelte aktieselskaber, institutioner, fonde, foreninger, udvalg samt råd og 

nævn. 

 

Sagssfremstilling: 

Ifølge § 31 i den kommunale styrelseslov, skal Kommunalbestyrelsen vælge medlemmer af de udvalg, 

kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre 

bestemmelser skal være repræsenteret.  

 

Derfor skal Avannaata Kommnia udpege medlemmer til 

 

1. Fonde og andre udvalg: 

  

  

Thulefonden   

Navn Parti 
Stedet for medlemmet/suppleanten kommer fra 

 

  

Medlem i Kommunalbestyrelsen, lokalt.  

Servicecenterleder 

Repræsentant fra den lokale kommunekontor 

Repræsentant fra den centrale administration 

Repræsentant fra den centrale administration 

1. Masauna Petersen 
2. Helle  

 

Marmorilik Fondi   

Navn Parti 
Stedet for medlemmet/suppleanten kommer fra 

 

  

Medlem i Kommunalbestyrelsen, lokalt.  

Servicecenterleder 

Repræsentant fra den lokale kommunekontor 

Repræsentant fra den centrale administration 

Repræsentant fra den centrale administration 

 
 

Valgbestyrelsen   

Navn Parti Stedet for medlemmet/suppleanten kommer fra 
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Borgmester 

Medlem i Kommunalbestyrelsen 

 

 

Medlem i Kommunalbestyrelsen  

Medlem i Kommunalbestyrelsen  

Medlem i Kommunalbestyrelsen 
   
Beredskabsudvalget 

Navn Parti 
Stedet for medlemmet/suppleanten kommer fra 

 

 

 

 Beredskabschefen i kommunen 

 Repræsentant fra Politiet i Grønland 

Medlem i Kommunalbestyrelsen 

Medlem i Kommunalbestyrelsen 

Medlem i Kommunalbestyrelsen 

 Embedsmand fra kommunens teknikforvaltning 

 

Udpegning af medlem til ICC 

Navn Parti 
Stedet for medlemmet/suppleanten kommer fra 

 

 

 

Kommunens repræsentant i ICC 

 

Udpegning af medlem i bestyrelsen i SPS 

Navn Parti 
Stedet for medlemmet/suppleanten kommer fra 

 
 

 Kommunens repræsentant i bestyrelsen i SPS 

Udpegede medlemmer til Fonde, udvalg og lignende, følger Kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. 4 år.  

 

Vedrørende nedsættelse af råd: 

 

Kommunalbestyrelsen skal også beslutte, om der i Avannaata Kommunia skal nedsættes råd i alle byer, som skal 

varetage tværfaglige områder og følgende er: 

Råd for familie anliggender: 

Børn 

Familier 

Ældre 

Handicappede 

Beredskab 

 

Erhvervsråd: 

Levende ressourcer 

Arbejdsmarked/arbejdsstyrken 

Erhvervsområdet 

Turistbranchen  

 

Råd vedrørende tekniskområdet: 

Havnefaciliteter 

Transport 

Hundehold 

 

Medlemmerne til disse udpeges på baggrund af udvalgets egne forretningsorden. Medlemmerne ved disse råd, følger 

Kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. 4 år. 

 

 

 

 

Forslag til hvilke ansvarsområder der skal gives til de lokaleudvalg / Bygdebestyrelser: 

 

Med hensyn til styrkelsen af borgernes demokratiske indflydelse, så er disse allerede medtaget i nedenstående 

områder og følgende er:   

Forbrugerrådet 
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Sportsrådet 

Kulturrådet 

Fritidsrådet 

Forebyggelsesrådet 

 

Og der fremsættes forslag, at disse ansvarsområder indlemmes under lokaleudvalgenes og bygdebestyrelsernes 

ansvarsområder, da disse allerede ligger under deres daglige arbejdsområder 

 

Redegørelse vedrørende nævn: 

 

Redegørelse vedrørende valgbestyrelsen: 

 

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og 

menighedsrepræsentationer. 

 

  § 9.  Valgbestyrelsen består af borgmesteren samt mindst 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt af 

kommunalbestyrelsen. Valg af medlemmer til valgbestyrelsen sker ved sædvanligt forholdstalsvalg efter 

bestemmelserne i Inatsisartutlov om kommunernes styrelse. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. 

 

  § 11.  De i medfør af § 9, stk. 1, og § 10 udpegede personer har pligt til at påtage sig hvervet.  

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen yder vederlag til de i medfør af § 10 udpegede personer for deres virksomhed i 

forbindelse med valget. Vederlagene ydes efter reglerne i Inatsisartutlov om kommunernes styrelse. 

 

De enkelte medlemmer i valgbestyrelsen, skal udpeges af Kommunalbestyrelsen som er valgt ind i valgperioden. 

Borgmesteren skal være formand for denne bestyrelse. Ved udpegning af medlemmer til valgbestyrelsen, så skal 

beslutningen vedtages af flertallet i Kommunalbestyrelsen og hvor mange medlemmer der skal være i 

valgbestyrelsen. Ved at bruge ordet, mest antal medlemmer, kan Kommunalbestyrelsen beslutte, hvor mange 

medlemmer der skal være i valgbestyrelsen, med man må ikke udpege for få medlemmer til valgbestyrelsen. 

Udpegningen skal ske ifølge § 35 og § 37 i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse. 

 

Udpegning af suppleanter til medlemmerne i valgbestyrelsen. Når et medlem i valgbestyrelsen, udtræder som 

medlem i valgbestyrelsen, så skal Kommunalbestyrelsen udpege et nyt medlem i valgbestyrelsen, og dette skal ske 

ifølge de regler der forefindes i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse.  

 

Redegørelse vedrørende redningsberedskabet: 

 

Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og 

eksplosionsforebyggende foranstaltninger. 

Den kommunale redningsberedskabsudvalg  

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal i hver kommune etablere en beredskabskommission, der fungerer i kommunalt regi. 

Stk. 2.  En kommunal beredskabskommission, jf. stk. 1, består af mindst 6 medlemmer, hvoraf 4 udpeges af 

kommunalbestyrelsen. Af disse skal 3 være medlem af kommunalbestyrelsen, 1 medlem skal være ansat i 

kommunens tekniske forvaltning. Desuden består kommissionen af kommunens beredskabschef og 1 medlem 

udpeget af Politimesteren i Grønland. 

 

Redegørelse vedrørende forbrugerrådet: 

Hermed skal man gøre opmærksom på, at Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, 

markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg, er nedlagt. Derfor kan man ikke udpege medlemmer til 

dette råd.  

 

Der findes stadigvæk forbrugerråd i nogle byer og varetager deres opgaver, og der findes borgere/forbrugere som 

efterløser nedsættelse af forbrugerråd i de enkelte steder.  

 

Men selvom dette er tilfældet, så kan Kommunalbestyrelsen tage en beslutning om, at der nedsættes en 

forbrugerudvalg, men den vil ikke have noget lovgrundlag til deres arbejde. Derfor vil administrationen foreslå, at 

de opgaver som brugerrådet har varetaget, bliver flyttet til nu etablerede lokaleudvalg.  

 

Lovgrundlag: 

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse 

 

Konsekvenser: 

Vurderingen er, at indstillingen ikke medføre konsekvenser til miljøet, medarbejderne eller andre områder. 
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Økonomiske konsekvenser: 

Ingen. 

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsen at tager beslutning vedrørende følgende punkter: 

At udpege af medlemmer til Fonde og udvalg, dvs. personer der skal repræsentere Kommunalbestyrelsen eller 

kommunen i fonde, foreninger, selvskaber samt råd og nævn. 

 

At de stående udvalg i deres arbejdsområder, selv skal give udarbejde forretningsordener til de råd/udvalg og 

nedsætte disse råd/udvalg og står for nedsættelse af disse. 

 

At der udarbejdes yderligere beføjelser til de lokaleudvalg og bygdebestyrelser, således de også kan varetage de 

ansvarsområder som ligger under deres ansvarsområder. 

 

Bilag: 

Ingen 

 

Overgangsudvalget beslutning pr 29.11.2017:  

Punktet blev trukket tilbage. 

 

Beslutning: 

 

 

Thulefonden: 

Marmorilik Fonden: Opdatering af reglerne skal afventes 

Valgbestyrelsen: 

Palle Jerimiassen, Borgmester 

Jakob Petersen, Siumut 

Karl Markussen, Atassut 

Ole Danielsen, Partii Naleraq 

Bendt B Kristiansen. IA og D 

Beredskabsudvalget: 

Borgmester 

Sakio Fleischer 

Aqqaluk Heilmann 

Udpegning af medlem til ICC: 

Apollo Mathiassen 

 

Udpegning af medlem i bestyrelsen i SPS: 

Sivso Dorph 

 

Vedrørende nedsættelse af råd: 

 

De enkelte stående udvalg skal godkende de kommende medlemmer. 

 

Udpegning af den kommende medlem i idrætshallens bestyrelse i Uummannaq, skal afholdes I den 

kommende næste møde. 

 

 

 

Sags nr. 04-2018 Bilag nr. 003 Journal nr.  
Emne Forslag til tillæg i taksbladet 
  

 

Resumé: 

Under udarbejdelsen af kommunens takstblad for 2018, så havde man ikke medtaget betalingstakster 

vedrørende madudbringning til ældre som bor i deres boliger. 

Man har allerede godkendt de kommende kommune indtægter via betalinger, under udarbejdelsen af 

budgettet, men man har endnu ikke taget beslutning omkring mulige indtægter fra betalingstakster – og 

dertil vil man gerne tilrette dette administrativt. 
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Sagsfremstilling: 

 

Forslag til betalingstakster for udbringning til boligerne fra alderdomshjemmet (udbringning til ældre som 

bor i egen boliger i byen) 

 

- Stor portion varmt mad kr. 35,- 

- Lille portion varmt mad kr. 25,- 

- Proteindrik 1 liter kr. 20,- 

- Enkelt stykke rugbrød/franskbrød med pålæg 

 

Lovgrundlag 

 

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

 

Konsekvenser 

Der vil ikke ske ændringer på den nuværende praksis, men hvis disse ikke medtages så vil dette medføre at 

der opstår manglende indtægter i den økonomiskeområde. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Hvis disse ikke medtages, så vil der opstår underskud 

 

Indstilling: 

Der indstilles til udvalget, at indstillingen godkendes. 

 

 

Bilag: 

 

 

 

Beslutning: 
 

Godkendt 

 

 
 

 

 

Sags 05-2018 Bilag nr.  Journal nr. 17.05.00 
Emne Ansøgninger til Selvstyret vedr. FFL 2019 
  

 

Infrastruktur, Anlæg og Miljø udvalget behandlede sagen således: 

 
Resume: 

 

Udvalget skal prioritere anlægsønsker til Selvstyret, projekterne er Selvstyre og kommune finansieret. Det 

er byggerier som skal ske i 2019, og har indflydelse på budgetlægning for næste år.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Kommunen har selv et anlægsbudget. Anlægsbudgettet har en økonomisk ramme på ca. kr. 80.0 mio. 

Kommunen har i år valgt at udføre/opstarte følgende anlægsopgaver: 

 

Konto  Tekst  Budget 2018  
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70  Boligområdet  18.079  

71  Administrationen  19.210  

72  Teknisk område  4.599  

73  Arbejdsmarkedsområdet  0  

74  Socialområdet  0  

75  Kultur og undervisning  31.820  

76  Forsyningsvirksomhed  0  

77  Byggemodning  8.675  

Total  Anlægsområdet  82.383  

  

Forvaltningen er i gang med at arbejde med projekterne, således byggerierne kan igangsættes i år. Udvalget 

vil løbende blive orienteret i forhold til fremdrift af anlægsprojekterne. 

  

Det er også vigtigt at påpege, at kommunen bygger i samarbejde med Selvstyret. Her er projekterne helt 

eller delvist finansieret af Selvstyret. Kommunen skal søge anlægsprojekter til Selvstyret inden 1. marts. 

Det er ikke alle anlægsprojekter kommunen kan søge midler til, Forvaltningen giver vejledning hertil under 

mødet. 

Kommuner kan også søge midler til Nukissiorfiit i forhold til byggemodning, hvilket også skal ske inden 1. 

marts. Det er her vigtigt, at kommunen kommer med en samlet plan i forhold til hvor der skal 

byggemodnes. 

  

Ældre i fokus 

Avannaata Kommunia har i år fokus på de ældre i forhold til deres vilkår og boliger. Mange ældre bor i 

deres egne boliger. Det er ikke godt, da nogle ældre behøver beskyttet boliger, som er tilegnet deres særlige 

behov. Deres egne boliger er ikke tidsvarende, og dette kan i sidste ende nedsætte deres livskvalitet. 

Avannaata Kommunia ønsker derfor, at Selvstyret er med til at bygge beskyttede boliger til ældre i 

Avannaata Kommunia. Behovet er stort i alle byer i kommunen. 

Forventet udgift til beskyttede boliger kr. 12.000 mio. 

Alderdomshjemmet er gammel og slidt i Ilulissat, derfor ønsker Avannaata Kommunia, at Selvstyret er 

med til at bygge et nyt alderdomshjem. Kommunen forestiller sig, at den nye alderdomshjem skal ligge på 

den eksisterende grund, således fundament og byggemodningsomkostninger spares, hvis der skal bygges et 

nyt alderdomshjem. Den eksisterende alderdomshjem skal rives ned, og kommunen skal sørge for 

genhusning af ældre under byggeriet. 

Forventet udgift til nyt alderdomshjem i Ilulissat: kr. 40.000 mio. 

 

Ønsker mindre boliger 

Der er et stort boligbehov i Avannaata Kommunia. Der er stor efterspørgsel på mindre boliger med et 

soveværelse – eksempelvis er der stor efterspørgsel på ungdomsboliger. Grunden hertil er, at der er en stor 

generation af unge i Uummannaq og Kullorsuaq. Derfor ønsker Avannaata Kommunia, at Selvstyret er med 

til at bygge ungdomsboliger på de nævnte steder. 

Forventet udgift til mindre boliger i alt: kr. 24.000,- mio. fordelt med kr. 12.000 mio. i Uummannaq og 

12.000 mio. i Kullorsuaq 

 

Byggemodning 

Kommunen er i gang med at byggemodne en ny bydel i Ilulissat. Kommunen har et budget på ca. kr. 25.0 

mio. til byggemodning. Avannaata Kommunia ønsker, at Selvstyret er med til at finansiere 

byggemodningsomkostningerne til etablering af den nye bydel. Forvaltningen henviser til bilaget i forhold 

planen med byggemodningen.    

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ovenstående ønsker har indflydelse på næste års budget, men desværre er det svært at forudse hvilke 

projekter Selvstyre vil finansiere. Kommunen vil være opmærksom på finanslovsforslaget til 2019 i forhold 

til ovenstående ønsker. Hvis ovenstående ønsker kommer med til finanslovsforslaget skal projekterne 

indarbejdes til den kommunale budget for 2019. Budgetlægning for kommunen skal ske til efteråret. 

 

Sagsbehandlingen: 
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Udvalg for Anlæg, Miljø og Infrastruktur. 

 

Indstilling: 

 

Forvaltning for Anlæg & Miljø foreslår Udvalg for Anlæg, Miljø og Infrastruktur: 

 

At Udvalget sender ovenstående anlægsønsker til Selvstyret 

At  Udvalget sender punktet til Økonomiudvalget til videre behandling, da punktet kan have 

økonomisk konsekvens i det omfang Selvstyret støtter kommunale anlægsønsker 

 

Bilagsmateriale: 

 

Bilag 004 
 

Beslutning: 

 

Indstillingen blev godkendt, et yderligere ønske medtages udover ønske om et nyt servicehus i 

Nuussuaq. 

-  

 
 

Økonomiudvalget besluttede således: 
 

Beslutning: 

 

 

Godkendt.  Man finder det ønskeligt, at man mødes med Naalakkersuisut vedrørende behov der 

findes. 

 
 

 

Sags nr.006 Emne Tapil. nr.004 006 

UIAM 18-012 Idéudviklingsplan for Ilulissat Journal nr. 18.01.02 

 
Resume: 

Qaasuitsup Kommunia iværksatte en plan for Ilulissats byudvikling i forbindelse med den planlagte 

lufthavnsudvidelser. Med hjælp fra eksterne konsulenter blev der udarbejdet en idéplan, som der kan 

arbejderes videre ud fra. Planen kræver i første omgang udvalgets godkendelse og siden 

kommunalbestyrelsen godkendelse for, at der kan arbejdes videre med dette idégrundlag. 

 

Sagsfremstilling: 

Planen arbejder overordnet med den fremtidige udvikling af Ilulissat. I syd og sydøstlig retning er Ilulissat 

omgivet af UNESCO-området. Idéplanen arbejder derfor med en udvikling i nordlig retning, som omfatter 

byudvikling i Nordre Næs og området ud mod Bredebugt. Samtidigt udlægges der planer for en havn i 

Oqaatsut, for at aflaste Ilulissats eksisterende havn. I planen er der indtænkt nye boligområder, 

erhvervsområder, centerområder samt rekreative områder, som vist i bilag 1.  

 

En godkendelse af idéplanen vil betyde, at der kan arbejdes videre ud fra principperne om en udvidelse i 

nordøstlig retning. 

 

I anden fase af arbejdet skal specifik fagligviden indarbejdes sammen med lokale viden om de fysiske 

forhold. Der er også ubekendte faktorer, der skal tages højde for, og som kan have betydning for den 

endelige plan. Det endelige resultat af en VVM-undersøgelser for lufthavnens ind- og udflyvningszoner 

samt støjgener mangler f.eks. stadig. Disse undersøgelser vil kommer til at bestemme, i hvilken højde der 

kan bygges inden for disse zoner, ligesom de er afgørende for mulighederne for byggeri Brede bugt og 

Nordre Næs. 
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Dette betyder at dele af den nuværende idéplan kan ændre sig, men at der holdes fast i grundidéen om 

udvikling i nord og nordøstlig retning.  

 

Forklaring. En VVM-undersøgelse vurdere virkninger på:  

Mennesker, dyr og planteliv. 

Jordbund, vand luft og klima. 

Materielle goder og kulturarv  

 

Lovgrundlag: 

 

 Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. 

 Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 
om planlægning og arealanvendelse. 

 Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 med tillæg. 
 

Konsekvenser: 

 

Ved en godkendelse af forslaget vil idéplanen gå videre til behandling i Kommunalbestyrelsen. Hvis, hvis 

det der gokendes, at arbejde videre med planen, vil forvaltningen arbejde videre med anden face af arbejdet 

med Ilulissats udvikling. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen direkte økonomiske konsekvenser. 

 

Sagsbehandlingen: 

 

Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø 

 

Indstilling: 

 

Administrationen foreslår Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø 

 

at Udvalget godkender idéplanen, og at der arbejdes videre ud fra planens grundidéer. 

 

Bilagsmateriale: 

 

Bilag 006-01: Idéplan for Ilulissats udvikling 

 

 

 

Beslutning: 

 

Godkendt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sags nr. 07-2018 Bilag nr. 007 Journal nr.  
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Emne Fastlæggelse af mødekalenderen for Kommunalbestyrelsens møder i 2018 

 

Resumé: 

Ifølge af reglerne, så skal mødekalenderen fremlægges offentligt i begyndelsen af året, og Overgangsudvalget skulle 

ellers have drøftet de kommende mødedatoer i 2018, under deres sidste møde i Kommunalbestyrelsen, men da dette 

ikke skete på grund af velbegrundede årsager, så blev disse mødedatoer fremlagt ved det første møde i 2018.  

 

Sagsfremstilling: 

Kommunalbestyrelsen skal selv tage beslutning vedrørende mødedatoerne i 2018, selvom dette er tilfældet, så har 

administrationen fremlagt et forslag til mødekalenderen. 

 

I forslaget vedrørende mødedatoerne, har man taget højde for de økonomiske forpligtigelser som kommunen skal 

varetage i løbet af året.  

 

Lovgrundlag: 

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 

 

Hvis der opstår behov for afholdelse af ekstraordinære møde, udover de fastsatte mødedatoer, så skal dette møde 

afholdes ifølge forretningsordenen; dvs. formanden skal sørge for, at punkterne til dette møde informeres til 

medlemmerne igennem indkaldelse til det ekstraordinæremøde. 

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller til økonomidudvalget, at udvalget godkender forslaget til mødedatoerne i 2018, og 

følgende er: 

 

27-02-2018 Ordinær møde 

24-04-2018 Budgetrevision I  

10-06-2018 Fysisk mødeseminar vedrørende den kommende budget 

11-06-2018 Fysisk mødeseminar vedrørende den kommende budget 

12-06-2018 

Fysisk møde i Kommunalbestyrelsen / rammer til budget 2019 + drøftelse af Qaasuitsup Kommunia´s 

regnskab for 2017 

18-09-2018 Første behandling af budgettet for 2019, samt budgetrevision II 

24-11-2018 Fysisk budgetseminar i Ilulissat 

25-11-2018 Fysisk budgetseminar i Ilulissat 

27-11-2018 

Fysisk møde i Kommunalbestyrelsen i Ilulissat / anden behandling af budgettet for 2019, samt 

budgetrevision III 

 

Kommunalbestyrelsen skal også tage beslutning om, hvor man skal afholde det kommende fysisk møde, skal 

afholdes i løbet af juni måned. Administrationen skal gøre opmærksom på, at det berammede fysisk møde i Ilulissat 

vedrøende det kommende budget, som skal afholdes i november måned, kun er forslag fra administrationen. 

 

Bilag: 

- 007 – Mødekalender og bilag dertil 

 

Beslutning: 

 

Mødekalenderen blev godkendt. Det kommende fysisk møde der skal afholdes i juni måned, skal foregå i 

Ilimanaq, og hvis der ikke er plads i Ilimanaq, så skal dette møde afholdes i Uummannaq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sags nr. 08-2018 Bilag nr. Soq. Journal nr.  

Emne Godkendelse af valgresultatet til lokaludvalget i Ilulissat 
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Resumé: 

Nedsættelse af lokaleudvalg er gået i gang, ifølge målsætningen som er taget hos Kommunalbestyrelsen i Avannaata 

Kommunia. 

 

Ifølge forretningsordenen for lokaludvalget, og efter Kommunalbestyrelsen har godkendt valgresultatet til 

lokaludvalget, så kan lokaludvalget medlemmer konstituere sig. 

 

Sagsfremstilling: 

Efter afholdelse af valg til lokaludvalget under borgermødet i Ilulissat, den 30. januar 2018, hvor ca. 70 borgere er 

fremmødt og foretog valg af kommende medlemmer blandt fremmødte borgere, så blev der valgt 4 medlemmer til 

lokaludvalget udover kredsmandaten fra Ilulissat og er valgt ind i Kommunalbestyrelsen, så kan man nu fremlægge 

resultatet til Kommunalbestyrelsen. 

 

Følgende personer, der har fået flest stemmer, er blevet valgt ind i lokaludvalget i Ilulissat: 

  

Jens Ole Nathanielsen (11) 

Brian Grønvold (9) 

Jens Peter Rosbach (9)  

Juaanna Abelsen Petersen, blev medlem efter der blev foretaget lodstrækning efter lige antal stemmer (8) 

Ane Lone Bagger, medlem i Kommunalbestyrelsen, kredsmandat 

 

Følgende blev valgt som suppleanter: 

 

Hans Johan Lennert (8) 

Lea Jensen (6) 

Marie Noahsen (3) 

Kristine Lennert (3) 

Ane Marie Geisler (3) 

Jess Petersen (3) 

Frederikke Cortzen (2) 

Lisa Marie Rasmussen (1) 

Kasper Larsen (1) 

Nuka Abel Lennert (0) 

 

Lovgrundlaget 

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 

 

Konsekvenser: 

Borgerne får mere indflydelse vedrørende deres egne lokaleforhold.   

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kommunalbestyrelsen har fastsat størrelsen af honorar til medlemmer i lokaludvalg og afsat midler som skal styres af 

lokaludvalget, derfor regner man ikke med, at der vil være ekstra udgifter.   

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender det meddelte valgresultat til lokaludvalget i Ilulissat. 

 

Bilag: 

- Ingen. 

 

Beslutning: 

 

Godkendt. Ønsker dem god arbejdslyst 

 
 

 

Sags nr. 09-2018 Bilag nr. Soq.  Journal nr.  

Emne Godkendelse af valgresultatet til lokaludvalget i Uummannaq 

 

Resumé: 

Nedsættelse af lokaleudvalg er gået i gang, ifølge målsætningen som er taget hos Kommunalbestyrelsen i Avannaata 

Kommunia. 
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Ifølge forretningsordenen for lokaludvalget, og efter Kommunalbestyrelsen har godkendt valgresultatet til 

lokaludvalget, så kan lokaludvalget medlemmer konstituere sig. 

 

Sagsfremstilling: 

Efter afholdelse af valg til lokaludvalget under borgermødet i Ilulissat, den 1. februar 2018, hvor ca. 70 borgere er 

fremmødt og foretog valg af kommende medlemmer blandt fremmødte borgere, så blev der valgt 4 medlemmer til 

lokaludvalget udover kredsmandaten fra Uummannaq og er valgt ind i Kommunalbestyrelsen, så kan man nu 

fremlægge resultatet til Kommunalbestyrelsen. 

 

 

Følgende personer, der har fået flest stemmer, er blevet valgt ind i lokaludvalget i Uummannaq: 

  

Ann Andreassen (18) 

Mikael Lange (10) 

Sabine Fleischer (9) 

Elisabeth Nielsen (8) 

Sakio Fleischer, medlem i Kommunalbestyrelsen, kredsmandat 

 

Følgende blev valgt som suppleanter: 

 

Inuutersuaq Ulloriaq Løvstrøm (6) 

Jakobine Markussen (5) 

Jakob Kruse (3) 

Amos Thorin (2) 

Peter Kruse (1) 

 

Lovgrundlag: 

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. 

 

Konsekvenser: 

Borgerne får mere indflydelse vedrørende deres egne lokaleforhold.   

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kommunalbestyrelsen har fastsat størrelsen af honorar til medlemmer i lokaludvalg og afsat midler som skal styres af 

lokaludvalget, derfor regner man ikke med, at der vil være ekstra udgifter.   

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender det meddelte valgresultat til lokaludvalget i Ilulissat. 

 

Bilag: 

- Ingen. 

 

Beslutning: 

 

 

Godkendt. Ønsker dem god arbejdslyst. 

 

 

 

 

 

 

Mødet slutter. 

 

Underskriftblad: 

 

 

Palle Jerimiassen, formand (S)         
 

 

Ane Lone Bagger (S)          
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Sakio Fleischer (S)          
 

 

Ane Marie M. Andersen (S)         
 

 

Jens Imanuelsen, (S)          
 

 

Apollo Mathiassen (S)          
 

 

Jakob Petersen (S)          
 

 

Jørgen Kristensen (S)          
 

 

Masauna Holm Petersen (S)         
 

 

Aqqalu Clasen Jerimiassen (A)         
 

 

Karl Markussen (A)          
 

 

Pualuna Kivioq (A)          
 

 

Anthon Frederiksen (PN)         
 

 

Ole Danielsen (PN)          
 

 

Bendt B. Kristiansen (IA)         
 

 

Regine N. Bidstrup (IA)         
 

 

Lena Ravn Davidsen (D)         
 

 

 

 

 


