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Oversigt – åbent møde: 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

 

Økonomisager 

Punkt 02 Kommunalbestyrelsesvederlag for 2010. 

 

Punkt 03 Eventuelt. 

 
 
 
 
Mødet startede kl. 14:40  
 
Deltagere: 
 
Atassut 
Søren Alaufesen, Sisimiut 
Karl Davidsen, Maniitsoq, deltog pr. telefon 
 
Inuit Ataqatigiit 
Katrine Larsen Lennert, Sisimiut 
 
Siumut 
Hermann Berthelsen, Sisimiut 
Karl Lyberth, Maniitsoq, deltog pr. telefon 
 
Fraværende med afbud: 
 
Fraværende uden afbud: 
 
 
 
 
 
Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt. 
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Punkt 02 Kommunalbestyrelsesvederlag for 2010 

Journalnr. 06.01.01 

Baggrund 
Hvert år vedtager kommunalbestyrelsen størrelsen af deres vederlag i forbindelse med vedtagelse af 
næste års budget. På grund af stor travlhed i administrationen blev vederlaget for kommunal- og 
bygdebestyrelserne for 2010 desværre ikke medtaget. 
 
Regelgrundlag  
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 18. december 2008 om vederlæggelse af borgmestre og 
viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer mv. (vederlagsbe-
kendtgørelse). 
 
Af bekendtgørelse nr. 29 af 18. december 2008 fremgår: 
§ 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af borgmesterens vederlag for dennes funktionspe-
riode.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af vederlag for viceborgmestre, kommunal- og 
bygdebestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og bygdebestyrelsesformænd, i forbindelse med 
budgettet for det kommende år. 
 
§ 2. Til borgmesteren ydes der et årligt vederlag maksimalt svarende til lønramme 38 incl. generelt 
tillæg, men excl. generelt skalalønstillæg og med et særligt tillæg på kr. 130.600 i årligt grundbeløb 
samt yderligere et særligt tillæg på kr. 174.130 i årligt grundbeløb, samt yderligere et særligt tillæg 
på kr. 12.100 i årligt grundbeløb pr. 1.4. 1991 for samtlige tillæg, svarende til den til enhver tid af-
talte løn for tjenestemænd inden for Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-G)’s for-
handlingsområde. 
Stk. 2. Borgmestervederlaget udbetales på samme måde som løn til månedslønnede tjenestemænd 
inden for Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-G)'s forhandlingsområde. 
Stk. 3. Borgmestre kan ikke, samtidig med borgmestervederlaget oppebære vederlag for andet 
kommunalt hverv efter denne bekendtgørelse. 
§ 5. Kommunalbestyrelsen yder et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer på maksi-
malt 1/6 af det i § 2, stk. 1 nævnte vederlag. 
Stk. 2. Vederlaget ydes med samme andel af maksimumssatserne til alle kommunalbestyrelsesmed-
lemmerne. 

§ 7. Kommunens samlede udgifter til tillægsvederlag til udvalgsformænd må årligt maksimalt ud-
gøre ½ af det i § 2, stk. 1 nævnte vederlag. 
 
Faktiske forhold 
Qeqqata Kommunia har følgende folkevalgte med krav på vederlag: 
 
Kommunalbestyrelsen: 15 medlemmer, heraf 1 borgmester og 2 viceborgmestre 
      7 politiske udvalg, inkl. ØU, hvor borgmester er formand. 
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Bygdebestyrelser (4): 16 medlemmer, heraf 4 formænd  
Borgmestervederlaget blev justeret pr. 1. april 2009 i henhold til gældende overenskomst mellem 
Grønlands Hjemmestyre og Akademikernes Sammenslutning Grønland (ASG). Justering har ikke 
fået konsekvens for vederlaget til kommunal- og bygdebestyrelser, selvom disse vederlag beregnes 
som en fast andel af borgmestervederlaget (henholdsvis 1/6 og 1/12), da kommunalbestyrelsen fast-
sæter størrelsen af vederlag for viceborgmestre, kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer i for-
bindelse med budgettet for det kommende år i henhold til vederlagsbekendtgørelsen. 
 
Kommunalbestyrelsen fastsætter selv om der skal ydes maksimalt vederlag til kommunalbestyrel-
sesmedlemmer og bygdebestyrelsesmedlemmer samt om udvalgsformændene vederlag skal afspejle 
deres arbejdsbyrde i udvalget.  
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 29 af 18. december 2008 og regulering pr. 1. april 2009 ser bereg-
ning af vederlag sådan ud: 
 
Beregning over vederlag med hvis maksimal vederlag følges – såfremt regulering finder sted pr. 
01.04.: 
 
 Qeqqata Kommunia    Indtil 01.04.     Pr.   Fra 01.04.           Vederlag 
 Vederlagsfastsættelse:    månedligt   01.04.2010    månedligt           2010 
  
 Borgmester    69.706,44    209.119,32     71.187,98           849.811,14 
 
 1. viceborgmester    10.455,97      31.367,91     10.678,20           127.471,71 

    + kombest.medlem   11.617,74      34.853,22     11.864,66           141.635,16 
     + udvalgsformand     5.808,87      17.426,61       5.932,33             70.817,58 
      
 2. viceborgmester              0              0              0                    0   
      + kombest.medlem    11.617,74      34.853,22     11.864,66           141.635,16 
      + udvalgsformand     5.808,87      17.426,61       5.932,33             70.817,58 
      
  12 kombest.medlemmer 139.412,88    418.238,64    142.375,92        1.699.621,92   
 
                4 udvalgsformænd (- ØKU)    23.235,48      69.706,44      23.729,32           283.270,32 

  
  16 bygdebestyrelsesmedl.    92.941,92    278.825,76      94.917,28        1.133.081,28 
 
  4 bygdebest.formænd (tillæg)   23.235,48      69.706,44    23.729,32           283.270,32         
 
   
    393.841,39 1.179.724,77     402.212,00        4.801.432,17   
 
Dette betyder at vederlag til folkevalgte for 2010 samlet er på i alt 4.801.431,17 kr. inklusiv juste-
ring pr. 01.04 i 2010. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
I forhold til beregningerne stiger vederlagene ved årsskifte pr. 1. januar 2010 for: Kommunalbesty-
relsesmedlemmer fra 11.309,24 kr. pr. måned til 11.617.71 kr. pr. måned på 308,50 kr. pr. måned 
og stiger igen pr. 01.04 med 246,92 kr. pr. måned til 11.864,66 pr. måned, hvis maksimalbeløbet 
følges. 
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Bygdebestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og bygdebestyrelsesformænd vil vederlaget stige 
fra 5.654,62 kr. til 5.808.87 kr. pr. måned med 154,25 kr. pr. måned og igen pr. 01.04 med 123,46 
kr. til 5.932,33 kr. pr. måned, hvis maksimalbeløbet følges. 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen har rettet henvendelse til Tilsynsrådet vedr. justeringstidspunktet for vederlag til 
kommunal- og bygdebestyrelser, da borgmestervederlaget følger den til enhver tid aftalte løn for 
tjenestemænd inden for AS-G. Tilsynsrådets sekretariat har udtalt, at kommunalbestyrelsen i for-
bindelse med vedtagelse af budgettet kan vedtage, at ”Borgmesteren, medlemmer af kommunalbe-
styrelsen, formænd for udvalg, bestyrelsesmedlemmer mv. vederlægges med den til enhver tid mak-
simale sats jfr. Vederlagsbekendtgørelsen”. 
 
På det baggrund er det administrationen vurdering, at justeringstidspunktet for vederlag for det fol-
kevalgte, bør følge den til enhver tid aftalte løn for tjenestemænd inden for AS-G. 
 
Det er administrationen vurdering, at kommunalbestyrelsen bør overveje at vederlægge udvalgs-
formænd med stor arbejdsbyrde, såsom formand for Familieudvalget, mere end andre udvalgsfor-
mænd der ikke har nær så stor arbejdsbyrde. 
 
Indstilling  
Det foreslås, at økonomiudvalget indstiller til, at borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen 
godkender,  
 
om der skal ydes kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer det til enhver tid mulige 
maksimumvederlag  
 
om justeringstidspunktet af vederlag for de folkevalgte skal følge den til enhver tid aftalte løn for 
tjenestemænd inden for AS-G 
 
om udvalgsformændenes vederlag skal variere i forhold til arbejdsbyrde  
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt, dog således, at udvalgsformændenes vederlag fortsætter som i dag, men 
tages op senere i henhold til det der blev drøftet under organisationsseminaret. 
 
Bilag 
1. Internt notat fra Intern revisor & controller 
2. skema over beregninger af vederlag   
  

 
Punkt 03 Eventuelt 

Borgmesteren orienterede om sin tur til Maniitsoq.  
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