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Mødet startet kl. 8:30 
 
Deltagere: 
 
Atassut 
Søren Alaufesen 
Bitten Heilmann 
 
Demokraatit 
Ingen deltog, da stedfortræderne var forhindret 
 
Inuit Ataqatigiit 
Katrine Larsen Lennert 
Beathe Poulsen 
Anda Berthelsen, som stedfortræder for Mimi Karlsen 
Terkil Larsen, som stedfortræder for Agathe Fontain 
 
Siumut 
Hermann Berthelsen 
Efraim Olsen 
Alfred Olsen 
Hans-Frederik Olsen 
Evelyn Frederiksen 
Morten Siegstad 
Aqqa Peter Lyberth, som stedfortræder for Karl Lyberth 
 
Fraværende med afbud: 
Karl Davidsen, Atassut (ingen stedefortræder indkaldt, da afbud meddelt nu til morgen) 
Palle Christiansen, Demokraatit 
Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit 
Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit 
Karl Lyberth, Siumut 
 
Fraværende uden afbud: 
 
 
 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
Godkendt. 
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Punkt 02 Sisimiut Kommune - Økonomirapport pr. ultimo april 2008 

Journalnr. 06.00 

Der vil blive givet en redegørelse. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. maj 2008.  
 
Kommunalbestyrelsens behandling af sagen 
Kommunalbestyrelsen har behandlet sagen på sit møde den 28. maj 2008.  
 
Indstilling 
Økonomirapporten forelægges til Overgangsudvalgets orientering. 
 
Afgørelse 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Økonomirapport pr. ultimo april 2008. 
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Punkt 03 Maniitsoq Kommune – Orientering om Social udbygningsplan 2009-2013 

Journalnr. 40.03 

Baggrund 
Maniitsoq kommunes udbygningsplan 2009-2013 er en oversigt over den aktivitet, der foregår på 
institutioner og i socialforvaltningen. 
 
Regelgrundlag 
Den sociale udbygningsplan skal udarbejdes i henhold til Socialdirektoratets cirkulære nr. 213 af 
01. december 1993. 
 
Faktiske forhold 
Den sociale udbygningsplan omfatter kommunens udbygning af dagsinstitutioner for børn, ældre-
institutioner, sociale aldersrenteboliger samt kommunale dagplejeordninger for børn. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Ud fra bevilling for 2008 og overslagsårene på kr. 49.748.000 havde man fordelt beløbet indenfor 
forskellige sociale områder, jfr. rapporten. 
 
Administrationens vurdering 
Sagen er rapport over aktiviteterne i den sociale sektor. Det skal bemærkes, at børnehaver og 
dagplejen er i dag under skoleforvaltning.   
 
Indstilling 
Indstilles til efterretning. 
 
Afgørelse 
Orienteringen taget til efterretning med de faldne bemærkninger. 
 
Bilag 
1. Den sociale udbygningsplan 2009-2013 for Maniitsoq Kommune. 
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Punkt 04 Ansættelse af kommunal koordinator til Alcoa projektet 

Journalnr. 74.30.21 

Baggrund 
Landstinget har på sit nyligt afholdte møde besluttet at opførelse af en aluminiumssmelter skal 
placeres i Maniitsoq på selve øen. 
 
Regelgrundlag  
Særlov nr. 14 af 19. november 2007, § 20 stk. 1 + 2. 
 
Faktiske forhold 
Der har nu i mere end et år været nedsat en arbejdsgruppe bestående af politikere og folk fra det 
private arbejdsmarked sammen med teknisk forvaltning i Maniitsoq. Denne gruppe har gjort et stort 
arbejde omkring at trække aluminiumssmelteren til Maniitsoq. 
 
Efter Landstingets beslutning om placeringen vil der meget snart skulle ske en række tiltag. 
Her kan nævnes at Alcoa vil etablere kontor i Maniitsoq, og der arbejdes på at flytte Greenland 
Development til Maniitsoq. 
 
Der skal snarest påbegyndes ny lokalplan for Maniitsoq, ligesom der skal ske en helt række andre 
tiltag. 
 
For at få koordineret kontakterne mellem Alcoa og lokalsamfundet, samt som opsamler af alle de 
mange forhold der vil blive berørt er det nødvendigt med en person der kan være samlende for 
projektet. 
 
Maniitsoq kommunalbestyrelse har på sit møde den 22. april 2008 godkendt ansættelse af koordi-
nator, samt godkendt der gives en tillægsbevilling til formålet med finansiering over kassebehold-
ningen. 
 
Overgangsudvalget søges om godkendelse. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der er brug for en bevilling i størrelsesorden kr. 500.000,- til løn, kontor, tjenesterejser m.m. 
Der er i Maniitsoq Kommunes budget for 2008 ikke afsat midler til formålet, hvorfor der søges en 
tillægsbevilling med finansiering over Maniitsoq Kommunes kassebeholdning. 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer at Overgangsudvalget må tage stilling til om der skal ansættes en 
koordinator. 
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Indstilling  
Det indstilles,  
 At Overgangsudvalget tager stilling til ansættelse af koordinator i Maniitsoq 
 At såfremt Overgangsudvalget godkender ansættelse, da at der samtidig godkendes en 

tillægsbevilling på kr. 500.000 med finansiering via kassebeholdning i Maniitsoq Kommune. 
 
Afgørelse  
Indstillingen tiltrådt. 
 
Bilag 
1. Notat af 27. marts 2008 til kommunalbestyrelsen 
2. Mødereferat af kommunalbestyrelsens møde 22. april 2008 om sagens vedtagelse 
3. Kommunalbestyrelsens brev nr. 080038 af 25. april 2008 til arbejdsgruppen 
4. Maniitsoq kommunalbestyrelses brev 080661 af 23. maj 2008 til overgangsudvalget  
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Punkt 05 Udvælgelse af storkommunenavn og storkommunevåben 

Journalnr. 00.20/00.21 

Baggrund 
Jf. Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor skal 
Overgangsudvalget senest 1. august 2008 tage beslutning om hvilket kommunenavn og byvåben der 
ønskes for den nye storkommune.  
 
Den politisk Styregruppe for kommunesammenlægning af Sisimiut og Maniitsoq Kommuner har i 
løbet af efterår 2007 og vinter/forår 2008 arbejdet med at finde ny kommunenavn og –våben for 
storkommunen. Den 30. januar 2008 offentliggjorde den Politisk Styregruppe starten af navne og –
kommunevåben konkurrence for storkommunen. Konkurrencen varede til udgangen af februar 
2008.  
 
Kommunenavn og –våben skal bidrage til at skabe en fællesskabsfølelse og fælles identitet for den 
nye kommune og her er kommunens navn og kommunevåben to centrale elementer og vil have 
betydning for profil udadtil og markedsføring af den nye kommune.   
 
Forslag til kommunenavn og kommunevåben præsenteres overfor Overgangsudvalget til dens første 
ordinære møde den 20. maj 2008. Overgangsudvalget skal have rimelig god tid til at beslutte sig 
overfor forslagene, således selve beslutningen om hvilket kommunenavn og kommunevåben tages 
først ved Overgangsudvalgsmødet i juni måned 2008.  
 
Regelgrundlag  
Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor 
 
Faktiske forhold 
Nuværende Sisimiut og Maniitsoq Kommuner har hver deres eget kommunenavn og –byvåben, som 
skal udskiftes med andet navn og våben. Disse vil ikke længere være gældende som navn og våben 
den 1. januar 2009, hvor man skal have nyt kommunenavn og –våben.  
 
Der er indkommet i alt 164 forslag til kommunenavn og 75 forslag til storkommunevåben. Ud af 
disse har Den Politisk Styregruppe indstillet 12 forslag til kommunenavn og 20 forslag til kommu-
nevåben til videreforanstaltning for Overgangsudvalget om at vælge navn og kommunevåben.  
 
Når Overgangsudvalget har valgt hvilket kommunevåben skal denne registreres under Patent- 
Varemærkestyrelsen. Kommunevåben skal være genkendelig figur i klare kontrasterende farver og 
er let opfatteligt kendetegn med et så enkelt figurindhold og så få farver som muligt. Når 
Overgangsudvalget har valgt nyt kommunenavn skal denne videreforanstaltes til Grønlands 
Hjemmestyre til godkendelse.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
De økonomisk og administrativ konsekvenser vides ikke på nuværende tidspunkt.  
 
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger 
Ingen. 
 
Administrationens vurdering 
Administration vurderer, at så snart Overgangudvalget har valgt nyt kommunenavn og kommune-
våben videreforanstalte disse til Grønlands Hjemmestyrets og Patent- Varemærkestyrelse.  



Referat af overgangsudvalgets ordinære møde 03/2008, den 10. juni 2008 

 8

 
Den Politiske Styregruppes indstilling 
Den Politiske Styregruppe indstiller de udvalgte kommunenavn og kommunevåben til Overgangs-
udvalget videreforanstaltning samt at Overgangsudvalget tager endelig stilling til kommunenavn og 
kommunevåben ved næstkommende møde i juni måned. 
 
Overgangsudvalgets behandling af sagen 
Overgangsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 20. maj 2008, hvor indstillingen blev 
tiltrådt efter afstemning.  
13 for (Atassut, Siumut, Inuit Ataqatigiit, Demokraatit)  
1 imod (Morten Siegstad)  
1 ikke tilstede (Beathe Poulsen) 
 
Morten Siegstads mindretalsudtalelse: 
Foreslår at konkurrencen forlænges, idet forslagenes egnethed er begrænset. 
Ønsker at se alle forslag. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at Overgangsudvalget tager endelig stilling til kommunenavn og kommunevåben. 
 
Afgørelse 
Inuit Ataqatigiit foreslår:  
3.b, Simiutap Kommunea 
 
Atassut og Siumut foreslår:  
2.c, Qeqqata Kommunea  
 
Afstemning til forslag 3.b:  
For: 4 (Inuit Ataqatigiit) 
Imod: 9 (Atassut og Siumut) 
 
Afstemning til forslag 2.c: 
For: 9 (Atassut aamma Siumut) 
Undlod at stemme: 4 (Inuit Ataqatigiit) 
 
Det blev vedtaget at storkommunenavnet bliver: Qeqqata Kommunia 
 



Referat af overgangsudvalgets ordinære møde 03/2008, den 10. juni 2008 

 9

Forslag til kommunevåben: 
Atassut og Siumut foreslår nr. 9 
Inuit Ataqatigiit foreslår nr. 9 
 
Afstemning til forslag nr. 9: 
For: 10 (Atassut, Inuit Ataqatigiit og Siumut) 
Imod: 1 (Morten Siegstad, Siumut) 
Undlod at stemme: 2 (Aqqa Peter Lyberth, Siumut og Evelyn Frederiksen, Siumut) 
 
Morten Siegstads mindretalsudtalelse, som forrige møde: 
Foreslår at konkurrencen forlænges, idet forslagenes egnethed er begrænset. 
 
Bilag 
1. Forslag til storkommunenavn 
2. Forslag til storkommunevåben 
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Punkt 06 KANUKOKA’s Delegeretmøde 2008, samt indkaldelse af forslag 

Journalnr. 00.06.01 

Baggrund 
I henhold til De Grønlandske Kommuners Landsforening, KANUKOKA’s vedtægter indkalder 
bestyrelsen til ordinært delegeretmøde. Det meddeles at ordinært delegeretmøde finder sted i 
dagene 24. og 25. september 2008 i Ilulissat.  
 
I henhold til vedtægternes § 4 stk. 3 skal forslag til dagsordensemner fremsendes til bestyrelsen 
senest 3 måneder før mødets afholdelses, dvs. senest den 24. juni 2008.  
 
Regelgrundlag  
KANUKOKA’s vedtægter 
 
Faktiske forhold 
Under Overgangsudvalgets konstituerende møde den 24. april 2008 blev følgende valgt som 
delegerede til KANUKOKA 
 
Fra Siumut og Atassut: 
Evelyn Frederiksen (S) med Morten Siegstad (S) som stedfortræder 
Karl Davidsen (A) med Søren Alaufesen (A) som stedfortræder 
 
Fra Demokraatit og Inuit Ataqatigiit: 
Katrine Larsen Lennert (IA) med Mimi Karlsen (IA) som stedfortræder 
 
Den endelig dagsorden udsendes fra KANUKOKA den 24. august 2008.  
 
Overgangsudvalgets medlemmer indsender dagsordensforslag. Forslagene skal være begrundede og 
indeholde forslag til beslutning eller tema til behandling. Forslagene skal være Sammenlægnings-
konsulenten i hænde senest den 20. juni 2008.  
 
Indstilling  
Det indstilles at Overgangudvalget drøfter, hvilke emner/punkter der skal indstilles som 
dagsordensforslag.  
 
Afgørelse  
Taget til efterretning med de faldne bemærkninger. 
 
Bilag 
Ingen 



Referat af overgangsudvalgets ordinære møde 03/2008, den 10. juni 2008 

 11

Punkt 07 Beslutningsoplæg til overgangsudvalgene om fremtidig model for det kommunale 
bloktilskud og skatteudligningssystem  

Baggrund 
Medio 2007 blev der ansat en arbejdsgruppe med deltagelse af KANUKOKA og Skatte- og 
Økonomidirektoratet. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til nye modeller for det kommunale 
bloktilskud og den kommunale skatteudligning, der skal være gældende efter 
kommunesammenlægningen den 1. januar 2009.  
 
Faktiske forhold 
Konsekvenserne af de nye modeller for MIDT kommunen vises i bilag 1. side 7 hvoraf det fremgår 
at kommunen vil tabe 1.9 mio. kr. gennem de foreslåede omlægninger. 
Udligningskriterierne i de nye modeller er forsørgerbyrden i stedet for befolkningstallet. 
Forsørgerbyrden er den andel af befolkningen som har brug for offentlig service set i forhold til den 
andel som er i den arbejdsduelige alder dvs. 0-17 årige + 65 + årige divideret med de 18 – 64 årige.   
 
Indstilling      
Forvaltningen indstiller at overgangsudvalget anbefaler de nye modeller. 
 
Afgørelse       
Indstillingen tiltrådt. 
 
Bilag 
1. Beslutningsgrundlag fra Departementet for Finanser og udenrigsanliggender 
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Punkt 08 Høring om ændringsforslag om landstingsforordning om hjælp til børn og unge 

Journalnr. 42.00 

Baggrund 
Overgangsudvalget er ved brev af 16. maj 2008 anmodet om at afgive høringssvar om 
ændringsforslag om landstingsforordning om hjælp til børn og unge.  
 
Regelgrundlag 
Ændringsforslag om landstingsforordning nr. 1. af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, som 
senest er ændret ved Landstingsforordning nr. 9 af 20. november 2006 om ændring af 
landstingsforordning om hjælp til børn og unge.  
 
Faktiske forhold 
I forlængelse af strukturreformen er det vedtaget at gennemføre en opgavereform med udlægning af 
en række opgaver fra hjemmestyret til kommunerne.  
 
Grønlands Hjemmestyre og KANUKOKA er blevet enige om, at døgninstitutionerne for børn og 
unge skal overdrages til kommunerne pr. 1. januar 2009.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det er ikke klarlagt, hvilke økonomiske og administrative konsekvenser forslaget vil få for de nye 
storkommuner, idet de endelige aftaler om kommunal udligning endnu ikke er indgået.  
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at området kan hjemtages til den nye storkommune.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at overgangsudvalget angiver i sit høringssvar,  

- at overgangsudvalget principielt kan tilslutte sig forslaget,  
- at overgangsudvalget imødeser en kommende forhandling mellem KANUKOKA og 

Grønlands Hjemmestyre om de økonomiske og administrative konsekvenser af forslaget, og 
- at overgangsudvalget forventer, at overdragelsen vil være udgiftsneutral for kommunerne.  

 
Afgørelse 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Bilag 
1. Høringsmateriale fra Departementet for Familie og Sundhed  

http://www.dgl.gl/regler/for/for-2006/for_2006-9.htm
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Punkt 09 Høring om ændringsforslag om landstingsforordning om hjælp til personer med 
vidtgående handicap 

Journalnr. 47.00 

Baggrund 
Overgangsudvalget er ved brev af 27. maj 2008 anmodet om at afgive høringssvar om 
ændringsforslag om landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap.  
 
Regelgrundlag 
Ændringsforslag om landstingsforordning nr. 7. af 3. november 1994 om hjælp til personer med 
vidtgående handicap, som senest er ændret ved Landstingsforordning nr. 13 af 20. november 2006 
om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap  
 
Faktiske forhold 
I forlængelse af strukturreformen er det vedtaget at gennemføre en opgavereform med udlægning af 
en række opgaver fra hjemmestyret til kommunerne.  
 
Der blev på møde den 17. december 2007 mellem Landsstyremedlemmet for Familie og 
KANUKOKA besluttet, at handicapområdet skal overdrages til kommunerne pr. 1. januar 2009.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det er ikke klarlagt, hvilke økonomiske og administrative konsekvenser forslaget vil få for de nye 
storkommuner, idet de endelige aftaler om kommunal udligning endnu ikke er indgået.  
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at området kan hjemtages til den nye storkommune.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at overgangsudvalget angiver i sit høringssvar,  

- at overgangsudvalget principielt kan tilslutte sig forslaget,  
- at overgangsudvalget imødeser en kommende forhandling mellem KANUKOKA og 

Grønlands Hjemmestyre om de økonomiske og administrative konsekvenser af forslaget, og 
- at overgangsudvalget forventer, at overdragelsen vil være udgiftsneutral for kommunerne.  

 
Afgørelse 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Bilag 
1. Høringsmateriale fra Departementet for Familie og Sundhed  

http://www.dgl.gl/regler/for/for-2006/for_2006-13.htm
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Punkt 10 Høring om overførsel af ansvar for alkoholbehandling til kommunerne 

Journalnr. 48.02.04 

Baggrund 
Overgangsudvalget er ved brev af 16. maj 2008 anmodet om at afgive høringssvar om overførsel af 
ansvar for alkoholbehandling til kommunerne.  
 
Faktiske forhold 
I forlængelse af strukturreformen er det vedtaget at gennemføre en opgavereform med udlægning af 
en række opgaver fra hjemmestyret til kommunerne. 
 
Ansvaret for alkoholbehandling ligger i dag hos sundhedsvæsenet, som ud over den rådgivning, 
vejledning og begrænsede mulighed for medicinering lægerne kan give, har løst opgaven ved at 
indgå aftaler med Frederiksberg Centeret om alkoholbehandling på 2 behandlingsinstitutioner, et i 
Nuuk og et i Ilulissat.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det er ikke klarlagt, hvilke økonomiske og administrative konsekvenser forslaget vil få for de nye 
storkommuner, idet de endelige aftaler om kommunal udligning endnu ikke er indgået.  
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at Midtkommunen ikke bør overtage 
alkoholbehandlingsområdet, i og med at Midtkommunen ikke er i besiddelse af et 
alkoholbehandlingscenter. Det findes mest hensigtsmæssigt, at alkoholbehandling privatiseres, da 
der i dag allerede er tilbud på privat alkoholbehandling i Midtkommunen 
 
Indstilling 
Det indstilles, at overgangsudvalget angiver i sit høringssvar,  

- at overgangsudvalget ikke kan tilslutte sig forslaget, idet kommunen ikke er i besiddelse af 
et alkoholbehandlingscenter, og at 

- det er overgangsudvalgets holdning, at ansvaret for alkoholbehandlingen fortsat bør ligge 
hos Hjemmestyret, men evt. kan varetages af private organisationer på Hjemmestyrets 
vegne.  

 
Afgørelse 
Indstillingen tiltrådt med de faldne bemærkninger. 
 
Bilag 
1. Høringsbrev fra Departementet for Familie og Sundhed  
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Punkt 11  Forslag til Landstingslov om den kommunale styrelse (Styrelsesloven) 

Journalnr. 00.00 

Baggrund 
Nuværende Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser mv. er vedtaget i 1994 og 
senere ændret ved landstingslov nr. 6 af 12. juni 1995 (Tilsynsrådet), landstingslov nr. 8 af 14. 
november 2004 (Økonomiudvalgets øgede kompetence) og landstingslov nr. 19. af 20. november 
2006 (Telemøder). Ved dette lovforslag ønsker Landsstyret at indarbejde ændringerne i et samlet 
landstingslov.  
 
Den foreløbige udkast til loven har været i høring hos KANUKOKA og i Kommunerne, og 
høringssvarene har været indarbejdet i nærværende forslag. Den væsentlige ændring i forhold til det 
oprindelige udkast er, at Landsstyret i lovforslaget foreslår mulighed for at kommunerne kan 
etablere lokalråd, efter opfordring om genfremsættelse fra kommunernes side. Dette sikrer borgerne 
en reel lokal indflydelse i de nye storkommuner.   
 
Regelgrundlag  
Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 som ændret ved landstingslov nr. 6 af 12. juni 1995 om 
Kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.  
 
Faktiske forhold 
Kompetencefordelingen mellem sektortilsynet, som udføres af Indenrigskontoret og Tilsynsrådet er 
i den nugældende landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser mv. uklar, hvilket 
har givet anledning til en del problemer og Indenrigskontoret i forbindelse med tilsynet med 
kommunernes administration. Ved dette lovforslag vil Landsstyret foreslå en klar opdeling af 
henholdsvis sektortilsynet og Tilsynsrådets kompetencer.  
 
KANUKOKA har høringsfrist til den 3. juli 2008. Medlemmer af Overgangsudvalget må senest 
komme med bemærkninger den 27. juni 2008.  
 
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer at medlemmer til Overgangsudvalget skal kigge på lovforslaget og 
kommer med eventuelle bemærkninger til Sammenlægningskonsulent, som behandler høringen 
samlet og videresender høringssvarene til KANUKOKA. 
 
Indstilling  
Det indstilles at Overgangsudvalget fremkommer med bemærkninger til lovforslaget. 
 
Afgørelse  
Indstillingen tiltrådt med de faldne bemærkninger. 
 
Bilag 
1. Forslag til: Landstingslov nr. xx af yy om den kommunale styrelse. 
2. Bemærkninger til lovforslaget. 
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Punkt 12 Orientering om aktuelle personalesager i Maniitsoq og Sisimiut Kommuner for 
maj måned 

Journalnr. 03.00 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale 
 
Maniitsoq Kommune: 
 
1. Ansættelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Museum Tea D. Christensen Museumsleder 01.05.2008 
 
2. Fratrædelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 
Brandstationen Flemming Heilmann Brandmand 30.04.2008 
Brandstationen Søren Jakobsen Brandmester 05.05.2008 
Vuggestue AJA Marie L. Josefsen Barnehjælper 30.04.2008 
 
Sisimiut Kommune: 
 
1. Ansættelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 
Teknik- og Miljøforvaltningen Erik Lomholt-Bek Leder i Driftsafdelingen 1. maj 2008 
Børne- og Kulturforvaltningen Martha Schmidt Dagplejer 1. juni 2008 
Døveskolen Nivi Heilmann  Lærer 15. maj 2008 
Bofællesskabet Pisoq Dorthe Olsen Sundhedsmedhjælper 1. juni 2008 
Integreret daginst. Kanaartaq Panu Kristensen Souschef 1. juni 2008 
Centralforvaltningen Lars Jørgen Kleist Projektøkonom 1. juni 2008 
 
2. Fratrædelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 
Nalunnguarfiup Atuarfia Pani Rosing Timelærer 31. maj 2008 
Vuggestuen Nuka Panu Kristensen Pædagog 31. maj 2008 
 
3. Venteliste personaleboliger 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansættelses-

dato 
Antal 
rum 

Minngortuunnguup Atuarfia. 
 

Johanne I. Lennert  Forskolelærer Fremsendt ansøg-
ning om tjeneste-
bolig den 5. februar 
2008 

4 

Servicecentret i Kangerlussuaq Trine Kleist Adm. leder  1. maj 2008 4 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til Overgangsudvalgets orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til orientering. 
 
Bilag 
1. Godkendte stillingsopslag – Maniitsoq og Sisimiut 
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Punkt 13 Eventuelt 

Evelyn Frederiksen takkede på vegne af Siumut for at man kunne holde møde i Maniitsoq 
kommune samt deres velkomst. 
 
Ligeledes takkede Katrine Larsen Lennert, Inuit Ataqatigiit for at man kunne holde møde i 
Maniitsoq ligesom hun takkede for den gode behandling man fik under turen til bygderne. 
 
Søren Alaufesen, Atassut lykønskede Maniitsoq borgerne med udvælgelsen af stor-kommune 
navnet og byvåbnet, da det jo er historisk milepæl, og han håber på fortsat godt samarbejde i 
fremtiden. 
 
Hermann Berthelsen nævnte forslagsstillerne for betegnelsen Qeqqata Kommunea: 
H.C.Petersen, Ebeltoft. Inge Dahl, Sisimiut, Marie Platou, Napasoq. Lars Poulsen, Atammik. Gerth 
Poulsen, Atammik. Søren Møller, Maniitsoq. Telef Lynge, Sisimiut. Hans-Kristian Petrussen, 
Kangaamiut. Vivian M. Johansen, Sisimiut. Einar Heilmann, Nuuk. 
 
Forslaget til byvåben er indgivet af: 
Rita Bornhuus, Maniitsoq. 
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