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DAGSORDENEN EKSTRAORDINÆRMØDE  

KOMMUNALBESTYRELSEN AVANNAATA KOMMUNIA 

14. MARTS 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 Jerimiassen   

Fraværende:  Ane Lone Bagger, Sakio Fleischer, Apollo Mathiassen, Karl Markussen, Aqqaluk 

Heilmann, Regine Bidstrup 

Suppleant: Pualuna     

Referent:   Sivso Dorph   

Tilforordnede: Hans Eriksewn, Ane Louise Løvstrøm  
Mødeform: Telefonmøde og i kommunens mødesal     

 

 

 Emne Bilag 

   

10-2018 

Andenbehandling af ændringsforslaget til vedtægten for forvaltning af kommunens 

anliggender 001 

11-2018 Forslag til forretningsordenen i Avannaata Kommunia´s kommunalbestyrelse 002 

12-2018 Godkendelse af medlemmer i lokaludvalget i Upernavik  

   

   

   

   

   

   

   

 Svar til eventuelle spørgsmål  

   

   

   

   

 

 

Beslutning: 

 

 

Kommunalbestyrelsen afholder sit næste møde den 26. april  
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Sag nr. 001-2018 Bilag nr. 001 Journal nr.  

Emne Andenbehandling af ændringsforslaget til vedtægten for forvaltning af kommunens 

anliggender 

 

Eqikkaaneq: 

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 senest den 

13. 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. 

 

En enig kommunalbestyrelse godkendte indstillingen ved førstebehandlingen. 

 

Beslutning: 

 

 

Godkendt. 

Datoen under § 15, skal rettes 

 

  

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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Sag nr. 011-2018 Bilag nr. 001 Journal nr.  

Emne Forslag til forretningsordenen i Avannaata Kommunia´s kommunalbestyrelse 

 

 

Resumé: 

 

Ifølge § 1, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, kan 

kommunalbestyrelsen vedtage selv sin forretningsorden. 

 

Sagsfremstilling: 
 

Enhver borger og medlem i kommunalbestyrelsen har ret til at kende kommunalbestyrelsens forretningsorden. 

 

I kommunalbestyrelsens forretningsorden findes regler som vedrører hvordan man fremsætter et forslag. Deri står 

der, tidsfristen til aflevering af et forslag og hvornår dagsordenen skal sendes ud til medlemmer i 

kommunalbestyrelsen. Ved fremlæggelsen af dagsordenen, skal der der også fremlægges lukkede punkter, grundet 

herfor er, at alle kommunalbestyrelsesmøder er åbne for borgerne. 

 

Udover de ting som blev nævnt ovenover, så skal vi indstille til at følgende punkter også medtages i arbejdsgangen, 

for at sikre at forretningsordenen følges uden der opstår tvivlspørgsmål: 

 

Forsendelse af dagsordenen og sagsfremstillinger. 

Beslutningskompetence, mødeledelse samt sagsfremstillinger. 

Medlemmernes deltagelse ved afstemninger og drøftelse vedrørende dagsordenspunkter. 

Afgivning af stemmer, ændringsforslag samt begrænsede ændringsforslag. 

Afstemninger ved flertal 

Afstemninger på baggrund af flertallet. 

Ved fastsættelsen af reglerne, så skal man sikre sig hvordan sagsbehandlingen af en konkret sag er blevet udført. 

 

Lovgrundlag: 
§ 9 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse 

 

Økonomiske konsekvenser 
Forslaget til forretningsordenen vil ikke medføre økonomiske konsekvenser, da man allerede har medtaget denne i 

budgettet. 

 

Indstilling: 
 

Der indstilles at forslaget godkendes, da man derved kan sikre sig, at der ikke findes tvivlspørgsmål vedrørende 

forretningsordenen. 

 

 

 

Godkendt. 

§ 4 stk 1 skal fjernes. 

Ord der findes i  § 4 og § 7 og som findes den danske udgave, skal rettes 
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Sag nr. 12-2018 Tapiliussaq nr. Soq.  Journal nr.  

Emne Godkendelse af valgresultatet til lokaludvalget i Upernavik 

 

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: 

Der blev afholdt borgermøde i Upernavik den 7. marts 2018. Og deltagerne på mødet foretog valg af kommende 

medlemmer blandt fremmødte borgere, så blev der valgt 4 medlemmer til lokaludvalget udover kredsmandaten fra 

Upernavik 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 Upernavik: 

Samuel Mørch (13) 

Julia Karlsen = (11) 

Anine Louise Mattaaq (10) 

Lars Petersen (Laasi) (7) 

Jens Imanuelsen, medlem i Kommunalbestyrelsen, kredsmandat 

 

 

Følgende blev valgt som suppleanter: 

Ludvig Markussen= IIIII 5 

Lars Peter Juliussen = IIII 4 

Knud Møldrup = IIII 4 

Thomas Petersen = III 3 

Pavia Johnsen = III 3 

Gabriel Petersen = III 3 

Lars Petersen (Laasiaraq) = III 3 

David Karlsen = II 2 

Anine Mørch = II 2 

Niels Grim = II 2 

Gustav Lennert  = I  1 

Søster Hermarij = I 1 

 

 

 

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 

Upernavik. 

 

Bilag: 

- Ingen. 

 

Beslutning: 

 

 

Godkendt. 
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Mødetslutter: 

 

Underskriftblad: 

 

 

Palle Jerimiassen, Siulittaasoq (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)          

 

 

Pualuna Kivioq (A)          

 

 

Anthon Frederiksen (PN)         

 

 

Ole Danielsen (PN)          

 

 

Bendt B. Kristiansen (IA)         

 

 

Regine N. Bidstrup (IA)         

 

 

Lena Ravn Davidsen (D)         

 

 

 

 

 


