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Kommune i fælles udvikling 
Grundlæggende aftale 

Aftale om fire årigt samarbejde mellem SIUMUT og ATASSUT i Qaasuitsoq Avannarleq: 
 

Samarbejdet mellem SIUMUT og ATASSUT skal bygge på tillid, respekt og pålidelighed. Samarbejdet aftales 
til at skulle vare valgperioden ud på fire år.    

 
Grundlæggende aftaler SIUMUT og ATASSUT, at det er vigtigt, at man sikrer et god start for den nye kommune, 
at man styrker nærdemokratiet, og ikke mindst sikre stabilt personale, god drift samt sikker økonomi. 

 
I Qaasuitsoq Avannarleq skal man sikre en god og alsidig servicering i alle bosteder; for de enkelte individer, 
familier, interessenter samt erhvervsdrivende.     

 
På baggrund af flertalskoalition mellem SIUMUT og ATASSUT skal målene realiseres i fællesskab.  

 
SIUMUT og ATASSUT skal arbejde for, at i kommunen Qaasuitsoq Avannarleq skal det være attraktivt at bo, 
arbejde samt drive erhverv, og der skal være gode muligheder for at bruge det grønlandske sprog samt kultur.  

 
SIUMUT og ATASSUT vil arbejde for, at borgerne i vores kommune skal have de bedste rammer for at leve 
trygt og godt, og for at sikre dette, skal vi have fokus på borgernes muligheder og vilkår i arbejdslivet. Sidst 
men ikke mindst skal vi løbende være opmærksomme på børn og unges levevilkår. 

 
Mål, arbejdsopgaver og metoder for det næste 4 år skal aftales efter et omhyggeligt forarbejde. Disse aftaler 
skal underskrives indenfor de næste tre måneder. 

 
Så snart lovgivningen giver mulighed for det, skal Social- og familieudvalgets formand blive socialborg-
mester.
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Efter forhandling bliver fordelingen således: 

Borgmester: Palle Jerimiassen, Siumut 

1.viceborgmester: Aqqalu Jerimiassen, Atassut 

2.viceborgmester:   xxxxx 

Økonomiudvalgsformand er: 
Borgmester Palle Jerimiassen,  
Næstformand varetages af Siumut: 

Udvalget for Erhverv, Turisme, Mineral & Innovation: 
Formand: Siumut  
Næstformand: Atassut 
 
Udvalget for Fiskeri, Fangst & Levende Ressourcer:  
Formand:   Atassut 
Næstformand: Siumut 
 
Udvalget for Social & Familieområdet 
Formand: Siumut, 
Næstformand: Atassut 
 
Udvalget for Undervisning, Fritid og Kultur 
Formand: Siumut, 
Næstformand: 
 
Udvalget for Infrastruktur, Anlæg & Miljø 
Formand: Siumut 
Næstformand: 
 
Udvalget for Bygder, Nærdemokrati & Kommunikation 
Formand: Siumut 
Næstformand: 

Økonomiudvalget har 7 medlemmer og de øvrige stående udvalg har 5 medlemmer.  
 
 

 


