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Kommunalbestyrelsen 
 
§1 Kommunalbestyrelsen består af 17 medlemmer.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester/næstformand, 
jf. §6 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse (i det følgende kaldet 
styrelsesloven).  
 
§2 Regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder i øvrigt fastsættes i 
kommunalbestyrelsens forretningsorden, jf. styrelseslovens §1 stk. 3 og kapitel 2.  
 
§3 Regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i 
forretningsordenen, jf. styrelseslovens kapitel 3.  
 
Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses virksomhed mv.  
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§4 Der nedsættes et økonomiudvalg i henhold til styrelseslovens §24.  
Stk. 2. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der tillige er udvalgets formand samt 6 af 
kommunalbestyrelsens medlemmer.  
Stk. 3. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i 
medfør af styrelseslovens §25 samt kapitel 6. Økonomiudvalget varetager endvidere den umiddelbare 
forvaltning af:  

 Økonomiske forhold, som for eksempel: budgetudarbejdelse, regnskaber samt løn og 
personaleforhold  

 Køb, salg og pantsætning af ejendomme til beboelse eller sanering, samt leje af ejendomme  

 Planlægning af udvikling  

 Særlige foranstaltninger i forhold til børn og unge  

 Regler og kontrakter i forhold til indkøb, koordination og samordning af disse  

 Kommunens arkivalier  

 Tolkning  

 Digitalisering  

 Kommune og sektorplaner over bygge- og anlægsopgaver.  
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om,  

 Forslag til budget og aflæggelse af kommunens regnskab  

 Kasse- og regnskabsregulativ  

 Udkast til besvarelse af revisionsberetninger, i samarbejde med stående udvalg, til 
kommunalbestyrelsen  
Stk. 5. Enhver sag, der vedrører kommunens økonomiske, administrative eller 
planlægningsmæssige og koordinerende forhold, skal forelægges økonomiudvalget inden sagen 
forelægges for kommunalbestyrelsen.  
Stk. 6. Udvalget drager omsorg for en koordinerende og samordnet løsning af kommunens 
planlægningsmæssige og økonomiske opgaver.  
Stk. 7. Udvalget fastsætter regler om:  

 Budget- og bevillingskontrol, herunder beretninger fra administrationen  

 Behandlingen af personalesager  

 Sikring af kommunens værdisæt realiseres  

 Persondata  

 Kommunens forsikringsforhold 
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Stående udvalg  
 
§5 Der nedsættes derudover følgende stående udvalg:  

1) Udvalget for Erhverv, der har 5 medlemmer.  
2) Udvalget for Fangst & Fiskeri, der har 5 medlemmer  
3) Udvalget for Familie, der har 5 medlemmer 
4) Udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid der har 5 medlemmer 
5) Udvalget for Teknik, der har 5 medlemmer  
6) Udvalget for Demokrati og Udvikling for Bygder der har 5 medlemmer 

Stk. 2. Udvalgene vælger selv deres formand jf. styrelsesloven §27.  
Stk. 3. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.  
Stk. 4. For hvert udvalg føres et beslutningsreferat hvori udvalgets beslutninger indføres og som 
underskrives ved mødets afslutning af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem 
har ret til at få sin afvigende mening tilført beslutningsreferatet og ved sager, der af udvalget skal 
fremsendes til en anden myndighed kræve, at denne gøres bekendt med indholdet af referatet.  
Stk. 5. Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, indenfor rammerne af det 
vedtagne årsbudget i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelser. De påser, at de 
bevilgede beløb ikke afviger fra det faktiske forbrug, og foretager gennem Økonomiudvalget 
indstilling til Kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger anses for ønskelige eller nødvendige.  
Stk. 6. Et udvalg skal inden iværksættelsen af foranstaltninger, der er af væsentlig betydning for et 
andet udvalg, forhandle med det pågældende udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af 
borgmesteren, jf. styrelseslovens §29. 
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§6 Udvalget for Erhverv varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:  

 Erhvervsuddannelser,  

 Erhvervsfremme og -rådgivning  

 Kommunale erhvervsengagementer,  

 Koordinerende udvalg overfor erhvervslivets interesseorganisationer, 

 Tilpasning af arbejdsstyrken til råstofsektorens behov,  

 Spørgsmål om råstoffer og erhvervsspørgsmål, herunder miljøspørgsmål, affald, VVM, SIA, planer, 
rammer og handlingsplaner,  

 Høring om bl.a. uddannelser og opkvalificering indenfor råstof-, mine- og olieområdet,  

 Oplysningskampagne om konsekvenser ved udvinding og minedrift af råstoffer, mineraler og olie,  

 Planlægning og innovation af både land- og vandbaseret fiskerierhverv  

 Innovation 

 Majoriaq,  
- Revalidering, arbejdsprøvning og aktivering  
- Arbejdsmarkedsydelser 

Stk. 1. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen via 
økonomiudvalget om:  

 Kommunens erhvervspolitik 

 Varetage forholde til den kommunale Business Council   
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§7 Udvalget for Fiskeri & Fangst varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:  

 Forhold omkring fiskeri  

 Forhold omkring fangst  

 Forhold omkring begrænsning af fangst  

 Innovation  
Stk. 1. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen via 
økonomiudvalget omkring følgende forhold:  

 Kommunale vedtægter 

 Miljøtilsyn ift. tabte fiskeredskaber  
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§8 Udvalget for Familie varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder: 

 Fripladser på daginstitutionsområdet, 

 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge, herunder institutionsophold, 

 Kommunens børnepolitik  

 Underholdsbidrag, 

 Førtidspensioner  

 Offentlig hjælp  

 Ældreforsorg, alderdomshjem og aldersrenteboliger, 

 Handicapområdet, herunder boenheder, 

 Andre sociale ydelser, herunder krisecentret, 

 Udarbejdelse af sektorplaner af sociale anlægsopgaver, 

 Planlægning af hjemtagelse, alkoholområdet, handicapområdet, døgninstitutioner, (reformen)  
Stk. 1. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om sociale 
strategier og politiker, i samarbejde med Økonomiudvalget, samt udviklingsmæssige tiltag og 
analyser indenfor ovennævnte områder. 

 Kommunens ældrepolitik  

 Kommunens handicappolitik  
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§9 Udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:  

 Daginstitutionsområdet for børn og unge, vuggestuer, børnehaver, pasningstilbud  

 Dagpleje,  

 Skolevæsenet, herunder kollegier,  

 Vejlederfunktioner og introduktionsskoleområdet 

 Kommunens kulturpolitik  

 Idrætspolitikken  

 Tilskud til foreninger og idrætsliv 

 Sundhed og Fritid  
- Laver rammer for fritidshjem for børn og unge,  
- Laver rammer for fritidstilbud for børn og unge i aftentimerne,  
- Laver rammer for Fritidsundervisning,  
- Laver rammer for Biblioteksvæsen,  
- Udarbejder politik for Museer,  
- Udarbejdelse af ramme for Kulturelle og oplysende virksomheder,  
- Udarbejdelse af ramme for Tilskud til forenings- og idrætsformål,  
- Udarbejdelse af ramme for Idræts- og kulturhaller,  
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§10 Udvalget for Teknik varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:  

 Veje, broer og trapper,  

 Renholdelse incl. snerydning,  

 Forvaltning af levende ressourcer, i samarbejde med Udvalget for Fangs og Fiskeri,  

 Kommunale virksomheder, herunder faglig og logistisk support til bygderne,  

 Brandvæsen,  

 Øvrig teknisk virksomhed, kommunal entreprenørvirksomhed,  

 Varmecentraler,  

 Renovation, affaldsmodtagelse, miljøkrav,  

 Øvrige forsyningsvirksomheder, herunder forbrændingsanlæg,  

 Anlægsprojekter på alle områder, i samarbejde med relevante udvalg og Naalakkersuisut,  

 Miljøtilsyn og rådgivning,  

 Frednings- og naturplejeopgaver,  

 Arealadministration og byggetilladelser,  

 Planlægning af hjemtagelse, anlægsområdet, (reformen)  

 Drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger,  

 Forsyning og transport,  

 Overordnet kommuneplan  

 Forsyningsopgaver, havnemyndighed og lufthavnsmyndighed samt logistikopgaver herunder sø- , 
land-, luftbaserede infrastruktur.  

 Forsyningsopgaver, herunder el-, vand- og varmeforsyning af byer og bygder. 
Stk. 1. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen via 
økonomiudvalget om:  

 Vedtægter for kommunen  

 Takster for forsyningsvirksomheder,  

 Boligudbygningsplaner,  

 Planlægning af flere almennyttige boliger  
Stk. 2. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget om:  

 Fysisk plangrundlag og lokal-/sektorplaner, som er delegeret til Økonomiudvalget.  
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget med henblik på 
udtalelse om:  

 Forslag til Frilandsplaner – med henblik på Landsstyrets godkendelse.  
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget om:  

 Kommunens bidrag til landsplanlægningen.  
Stk. 5. Udvalget bemyndiges til:  

 at afgøre, hvornår forslag til nye områdeplaner (delområdeplaner og frilandsplaner) skal 
udarbejdes, såfremt dette ikke kræver kommuneplanændring,  

 at foretage endelig vedtagelse og godkendelse af foreløbigt vedtagne delområdeplaner og  

 at foretage endelig vedtagelse af foreløbigt vedtagne kommuneplantillæg med henblik på 
Naalakkersuisuts godkendelse såfremt der i offentlighedsperioden ikke er indkommet indsigelser 
og klager, som kan give anledning til ændring af planernes ide og hovedstruktur. 
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§11 Udvalget for Demokrati og Udvikling for Bygder varetager den umiddelbare forvaltning af følgende 
områder: Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget om:  

 Lokale anliggender og forhold  

 Bygdernes anliggender og forhold  

 Medbestemmelsesret for borgerne  

 Betjening af borgerne  

 Medindflydelse for lokale borgere  

 Forbedring af moderne teknisk udstyr, der kan anvendes som kommunikationsmiddel.  

 Give borgerne mulighed for følge med i kommunalbestyrelsesmøder.  

 Borgerservice  

 Afholdelse af borgermøder o.l., i det omfang der er økonomiske eller administrative konsekvenser 
forbundet hermed 
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§12 Der vælges mindst 3 og højst 5 medlemmer til fælles bygdebestyrelser, Der vælges højst 3 medlemmer 
i én enkeltstående bygdebestyrelse  
Stk. 2. Bygdebestyrelsen vælger selv en formand, jf. styrelseslovens §41.  
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter en forretningsorden for kommunens bygder, efter høring i de 
enkelte bygdebestyrelser.  
 
§13 Regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af bygdebestyrelsens møder, herunder 
bygdebestyrelsesformandens opgaver i forbindelse hermed, fastsættes i bygdebestyrelsens 
forretningsorden, jf. styrelseslovens §§ 41-46.  
 
§14 Forvaltningen sker inden for rammerne af det af kommunalbestyrelsen vedtagne budget og i 
overensstemmelse med de forskrifter, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.  
 
§15 Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bygdebestyrelsens forvaltning af områderne. 
 
Ændringer i vedtægten 
 
§16 Denne vedtægt træder i kraft den 31. maj 2021.  
 
§17 Forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt skal behandles i to kommunalbestyrelsesmøder med 
mindst 14 dages mellemrum jf. styrelseslovens §1, stk. 2 og de vedtagne ændringer og tillæg skal 
fremsendes til Naalakkersuisut jf. styrelseslovens §1, stk. 4.  
 
Således vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2021. 
 


