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Formål for lokal udvalg: 

§ 1. Formålet for udvalget i Avannaata Kommunia er at lade borgerne føle medindfyldelse i samtlige 
lokaliteter  i henhold til de beskrevne rammer i styrelsesvedtægten for Avannaata Kommunia, samt i 
henhold til de beskrevne kompentencer for kommunalbestyrelser i styrelsesloven. 
Stk.2. Kommunalbestyrelsen vil oprette udvalg i samtlige byer. Derved skal lokaudvalget styrke 
lokaldemokratiet ved at fremme det arbejde der igennem samarbejde mellem lokalområdets beboere, 
foreninger, kommunale politikere og myndigheder. Dermed skal det gøres for at lade lokale beboere føle 
sig mere medbestemmende og merindfyldelse samt demokratiske omkring deres lokaliteter. 
 

 
Sammensætning af udvalget: 

§ 2. Lokaludvalget består af fem medlemmer. Medlemmerne udpeges under afholdelse af borgermøder. 
Udvalgsmedlemmer udpeges af borgerne under afholdelse af borgermøder, og på opførte liste over de 
kandidater, der ikke er valgt, opføres i rækkefølge efter deres stemmetal. 
Stk. 1. Medlemmerne skal består af følgende; 

- Ilulissat: 5 medlemmer, 1 medlem skal udpeges af kommunalbestyrelsen, samt 4 frivillige borgere, 
der er opstillet til valg og som er udpeget af borgerne. 

- Uummannaq: 5 medlemmer, 1 medlem skal udpeges af kommunalbestyrelsen, samt 4 frivillige 
borgere, der er opstillet til valg og som er udpeget af borgerne. 

- Upernavik: 5 medlemmer, 1 medlem skal udpeges af kommunalbestyrelsen og reprænsenterer 
byen, samt 4 frivillige borgere, der er opstillet til valg og som er udpeget af borgerne. 

- Qaanaaq: 5 medlemmer, 1 medlem skal udpeges af kommunalbestyrelsen, samt 4 frivillige borgere, 
der er opstillet til valg og som er udpeget af borgerne. 

Stk. 2. Under forudsætning af at kommunalbestyrelsen godkender indstillingerne, skal lokaludvalget 
konstitueres sig. 
Stk. 3. Servicecenterleder i den lokale kommunekontor i byen skal være sekretær for lokaludvalget. Enkelte 
sager kan dog uddelegeres til respektive embedsmænd i forhold til udvalgsformandens vurdering eller 
flertals krav fra medlemmerne. 
 
 
Udsendelse af dagsorden og mødevirksomhed: 

§ 3. På årets sidste møde skal lokaludvalget godkende udvalgets næste årshjul, men på 
konstituerendemøde  skal mødeplan for det gældende år godkendes. 
Stk. 2. Formanden sørger for, at der senest 4 hverdage forud for et ordinært møde fremsendes dagsorden. 
Stk. 3. Sager, der ønskes blive taget på dagsorden, skal sendes enten til formanden eller sekretæren 7 dage 
før mødets afholdelse. 
Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne 
underretning om de sager, der skal behandles på mødet. 
Stk. 5. Formanden beslutter om sager, der er blevet behandlet under mødet, skal genbehandles. 
Stk. 6. Såfremt det er blevet vurderet at den samlede sag skal belyses fuldent kan formanden indkalde 
kommunens personale til at fremlægge. 
Stk. 7. Fysisk møde skal afholdes i kommunekontorets mødesal. 
 
 
Beslutningsdygtighed og mødeledelse: 

§ 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. 
Stk. 2. Formanden leder møderne og forhandlingerne under disse under hensyntagen til god ro og orden. 
Endvidere formulerer formanden de punkter, der skal stemmes om. 
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Valg af formand: 

§ 5. På det konstituerede møde vælger bygdebestyrelsen indledningsvis bygdebestyrelsesformanden og 
næstformanden blandt sine medlemmer. En kandidat er valgt som formand, (næstformand), såfremt 
kandidaten opnår absolut flertal. 
Stk.2. Når en bygdebestyrelsesformand eller næstformand fratræder for sit hverv, foretages nyt valg i den 
næstkommende møde.  
 
 
Afstemning: 
§ 6. Der afgives stemmer når medlemmerne afholder fysisk møde. 
Stk. 2. Samtlige beslutninger afgøres af flertallet. 
Stk. 3. Såfremt formanden vurderer at sagens udfald er tvivlsom, vil afstemningen ikke være nødvendigt, og 
dette meddeler vedkommende ved at fremsige sin mening og begrundelse for sin beslutning. 

 
 

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning: 
§ 7. Udvalget træffer beslutning om hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er 
udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den 
pågældende forlade lokalet under forelæggelse, forhandling og afstemning om sagen. 
Stk. 2. Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om 
medlemmets habilitet. 
 
 
Beslutningsprotokoller: 

§ 8. Udvalgets beslutninger indføres under møderne i et beslutningsreferat af udvalgssekretær. Formanden 
skal tilkendegive at have fået forståelse for indført skrifter. 
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilføjet i henhold til styrelseslovens § 14. 
 
 
Ikrafttrædelse af forretningsorden: 

§ 9. Denne forretningsorden besluttes af overgangsudvalget pr. 30. November 2017 til at være gældende. 
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