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Mødet startet kl. 8.30 
 
Deltagere: 
 
Atassut 
Søren Alaufesen, Sisimiut 
Karl Davidsen, Maniitsoq 
Bitten Heilmann, Maniitsoq 
 
Demokraatit 
Ib Goldbach, Maniitsoq – i stdet for Palle Christiansen, Sisimiut 
 
Inuit Ataqatigiit 
Katrine Larsen Lennert, Sisimiut 
Agathe Fontain, Sisimiut 
Mimi Karlsen, Maniitsoq 
Beathe Poulsen, Maniitsoq 
 
Siumut 
Hermann Berthelsen, Sisimiut 
Karl Lyberth, Maniitsoq 
Evelyn Frederiksen, Sisimiut 
Alfred Olsen, Sisimiut 
Efraim Olsen, Maniitsoq 
Hans Frederik Olsen, Sisimiut 
Morten Siegstad, Sisimiut 
 
 
Fraværende med afbud: 
Palle Christiansen (D), Sisimiut 
 
Fraværende uden afbud: 
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Indledning 
 
I henhold til Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den Overgangsudval-
get sektor, § 9, stk. 1 indkalder det ældste medlem af Overgangsudvalget til konstituerende møde. 
 
Overgangsudvalget konstituerer sig efter §§ 6-8 i landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 som er 
ændret ved landstingslov nr. 6 af 12. juni 1995 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. 
 
Valgnævnets sekretariat har ved mail af 23. april 2008 meddelt Midtkommunen, at Valgnævnet er vidende 
om at der ikke er indkommet klager vedr. valget og at valgbestyrelserne har afholdt møde, hvorfor 
Valgnævnet har godkendt valget til Overgangsudvalget i Midtkommunen.  
 
Endvidere blev det meddelt, at Valgbarhedsnævnet har holdt møde og prøvet de valgte og stedfortrædere. 
Da Midtkommunen ikke er berørt af ikke valgbare, kan Midtkommunen også indkalde stedfortræder for 
Demokraterne. 
 
Til orientering skal det også meddeles, at som det fremgår af dagsorden, er der er valg til stående udvalg 
og valg af medlemmer til De Grønlandske Kommuners Landsforenings delegeret møde. Der skal således 
ikke udpeges medlemmer til andre udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, da de udpegede 
medlemmer af nuværende kommunalbestyrelser i Sisimiut og Maniitsoq kommuner til andre udvalg, 
kommissioner, bestyrelser og lignende, da deres funktion først ophører ved årets udgang. 
 
Efraim Olsens tale 
”Hermed er mødet åbnet. 
 
Alle tilstedeværende, lyttere samt seere velkommen til overgangsudvalgets første og konstituerende 
møde i dag den 24. april. 
 
Mine damer og herrer, jeg er glad for som det ældste medlem at kunne byde jer de første valgte 
medlemmer i Overgangsudvalget velkommen, i f.m. sammenlægningen af Maniitsoq og Sisimiuts 
Kommuner; tillykke alle sammen. 
 
Året i år er et vigtigt led I den nyere historie om Grønland. Nemlig, at 18 kommuner er slået 
sammen til 4 kommuner. 
 
Og I er dem der på vegne af de 2 midtkommuner Maniitsoq og Sisimiut skal virke som 
kommunalbestyrelser fra den 1. januar 2009, som foreløbigt bliver kaldt for Overgangsudvalg. I er 
dem der skal udforme hvorledes de fremtidige arbejdsopgaver skal løses, idet formålet med 
sammenlægningen jo er, at arbejde for at opnå nærhed til borgerne og ensarte service. 
 
I har under valgmøderne overfor borgerne fremført Jeres egne og partiernes programmer. Derfor 
er befolkningen spændt, og forventer at få et godt service. 
 
Det er mit håb og tror på, at vi i den kommende tid vil få et godt samarbejde. 
 
Tillykke til alle borgerne i de 2 sammenlagte kommuner. Jeg håber på, at dagen i dag vil bringe os 
alle forhåbninger til et vellykket fremtid og god arbejdsindsats.  
 
Tak.” 
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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
 
Dagsordenen godkendt. 
 
 

 

Punkt 02 Valg af formand  

Valg af formand ledes, jfr. Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den 
Overgangsudvalget sektor, § 9, stk. 3 af det medlem, der har indkaldt til mødet. 
 
Efraim Olsen, har som det ældste medlem af Overgangsudvalget, indkaldt til mødet. 
 
Overgangsudvalget vælger formand, næstformand og 2. næstformand efter §§ 8 og 9 i landstingslov 
om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. 
 
Valg af formand foregår, jfr. lovens § 8, stk. 2, på den måde, at der ved første afstemning kræves absolut 
samme flertal af Overgangsudvalgets tilstedeværende medlemmer, hvilket vil sige 8 stemmer, såfremt 
samtlige medlemmer er til stede. 
 
Opnås sådant flertal ikke, foretages ny afstemning. 
 
Opnår en kandidat absolut flertal ved anden afstemning, eller afgives der ved denne kun stemmer på én 
kandidat, er den pågældende valgt. 
 
Bringer anden afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden 
afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to 
der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. 
 
Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning. 
 
Afgørelse 
Atassut og Siumut foreslog Hermann Berthelsen 
Indstillingen tiltrådt efter afstemning.  
10 for (Siumut, Atassut)  
5 undlod at stemme (Demokraatit, Inuit Ataqatigiit) 
 
 
Demokraatit og Inuit Ataqatigiit foreslog Agathe Fontain  
Indstillingen blev efter afstemning ikke tiltrådt.  
5 for (Demokraatit, Inuit Ataqatigiit) 
8 imod (Siumiut, Atassut)  
2 undlod at stemme (Karl Lyberth, Morten Siegstad) 
 
 
Hermann Berthelsen blev herefter valg som formand. 
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Punkt 03 Anmeldelse af grupper i forbindelse med valg af udvalgsmedlemmer 

Ifølge landstingslov nr. 20 af 3. november 1994, § 27, skal der ved valg af 2 medlemmer eller flere til 
udvalg m.v. anvendes forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig. 
 
Ved valg af medlemmer til udvalg m.v., hvor formanden er født medlem, medregnes dennes plads som en 
af de pladser, der ved forholdstalsvalg tilkommer den gruppe indenfor Overgangsudvalget, til hvilken 
formanden hører (§ 27 stk. 2). 
 
Forholdstalsvalg foretages på grundlag af d'Hondts metode efter følgende regler (§ 27, stk. 4): 
 
Overgangsudvalgets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at 
ville stemme ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3, o.s.v. De herefter 
fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræ-
sentanter. Er 2 eller flere kvotienter lige store afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. 
 
Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks 
meddele formanden, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på 
sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på 
den foran angivne måde. 
 
I forbindelse med nedsættelse af økonomiudvalg og stående udvalg Punkt 08-14, skal der samtidig 
udpeges stedfortrædere, som kan indkaldes til at give møde i udvalget ved det ordinære medlems fravær. 
Der skal udpeges faste suppleanter for hvert enkelt udvalgsmedlem jfr. styrelseslovens § 18, stk. 2. 
 
Afgørelse 
Siumut og Atassut indgik valgteknisk samarbejde med i alt 10 medlemmer. 
Demokraterne og Inuit Ataqatigiit indgik valgteknisk samarbejde med i alt 5 medlemmer. 
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Punkt 04 Valg af næstformand og 2. næstformand 

Valget ledes af den nyvalgte formand, eller i hans forfald af det medlem, der har ledet valget af formanden, 
og foregår efter reglerne i styrelseslovens § 8, stk. 4. 
 
Afgørelse 
Siumut og Atassut foreslog Karl Lyberth som næstformand. 
10 for (Siumut, Atassut) 
5 undlod at stemme (Demokraatit, Inuit Ataqatigiit) 
 
Demokraatit og Inuit Ataqatigiit foreslog Mimi Karlsen som næstformand 
5 for (Demokraatit, Inuit Ataqatigiit) 
10 undlod at stemme (Siumut, Atassut) 
 
Karl Lyberth (S) blev herefter valgst som næstformand. 
 
 
Siumut og Atassut foreslog Søren Alaufesen (A) som 2. næstformand 
Demokraatit og Inuit Ataqatigiit foreslog Mimi Karlsen (IA) som 2. næstformand 
 
Søren Alaufesen (A) blev valgt som 2. næstformand ved lodtrækning (Peter Lennert). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat af Overgangsudvalgets konstituerende møde 01/2008, den 24. april 2008 

 7 

Punkt 05 Forslag til ny forretningsorden for Overgangsudvalget – 1. behandling 

Journalnr. 01.00.03 
 
Baggrund 
I henhold til Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor 
§ 10, stk. 1. udarbejder Overgangsudvalget styrelsesvedtægten og forretningsorden for den 
sammenlagte kommune efter § 2 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. 
 
Det foreliggende forslag er stort set identisk med den normalforretningsorden, som er udsendt af 
Grønlands Hjemmestyre som var tilpasset forholdene i begge kommuner. 
 
Forretningsordenen skal fremsendes til godkendelse i Overgangsudvalget, hvor den skal undergives 
to behandlinger. 
 
Efter Overgangsudvalgets 1. behandling foreslås det, at sagen sendes til økonomiudvalget inden 2. 
behandling. 
 
Regelgrundlag  
Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor § 10, stk. 1. 
 
Landstingslov nr. 20. af 3. november 1994 som er ændret ved landstingslov nr. 6 af 12. juni 1995 om 
kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. § 2, stk. 3. 
 
Indstilling  
Forslag til ny forretningsorden indstilles til 1. behandling i Overgangsudvalget, med forslag om at 
sagen videresendes til behandling i økonomiudvalget inden 2. behandling i Overgangsudvalget.   
 
Afgørelse  
Indstillingen tiltrådt. 
 
Bilag 
1. Forslag til forretningsorden for Overgangsudvalget 
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Punkt 06 Forslag til Styrelsesvedtægt for Overgangsudvalget i ”Midtkommunen” – 1. 
behandling 

Journalnr. 01.00.01 

Baggrund 
I henhold til Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor 
§ 10, stk. 1. udarbejder Overgangsudvalget styrelsesvedtægten og forretningsorden for den 
sammenlagte kommune efter § 2 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. 
 
Af § 2, stk. 2 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., fremgår det: ” De 
nærmere regler om kommunerne styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af kommu-
nalbestyrelsen. Forslag til styrelsesvedtægt samt ændringer i vedtægten skal undergives to behand-
linger i kommunalbestyrelsen med mindst 14 dages mellemrum” 
 
Regelgrundlag  
Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor § 10, stk. 1. 
 
Landstingslov nr. 20. af 3. november 1994 som er ændret ved landstingslov nr. 6 af 12. juni 1995 om 
kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. § 2, stk. 3. 
 
Faktiske forhold 
Da det nuværende kommunalbestyrelser stadig har ansvar for driften af bygdebestyrelserne til ud-
gangen af dette år, er bygdebestyrelser ikke medtaget for indeværende år. Ved årets udgang når 
Overgangsudvalget ophører og overgår til kommunalbestyrelse fra 1. januar 2009, udarbejdes et nyt 
styrelsesvedtægt, hvor bygdebestyrelser er omfattet. 
 
Indstilling  
Forslag til ny styrelsesvedtægt indstilles til 1. behandling i Overgangsudvalget, med forslag om at 
sagen videresendes til behandling i økonomiudvalget inden 2. behandling i Overgangsudvalget.   
 
Afgørelse  
Punkt 14 rettes til stående udvalg i stedet for særlig udvalg. 
 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Bilag 
1. Udkast til Styrelsesvedtægt for Overgangsudvalget i Midtkommunen  
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Punkt 07 Orientering om et notat om perspektiver på den politiske og administrative 
organisering i den kommende storkommune 

Journalnr. 00.06.00 

Baggrund 
Jf. Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor Over-
gangsudvalget væsentlig opgave er at forberede sammenlægning af kommuner, samt at Overgangs-
udvalget skal træffe de nødvendige beslutninger for ny kommune som skal have virkning fra 1. januar 
2009. Ligeledes, Overgangsudvalget skal beslutte den fremtidige forvaltning og den fysisk placering 
skal organiseres. På disse baggrund har Stabsfunktionen i Sisimiut Kommune udarbejdet et notat om 
Perspektiver på den politiske og administrative organisering i den kommende storkommune.  
 
Regelgrundlag  
Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor. 
 
Faktiske forhold 
Nuværende forvaltninger i Sisimiut og Maniitsoq Kommuner er to uafhængig og forskellige for-
valtninger, som bliver lagt sammen pr. 1. januar 2009. Forberedelse til sammenlægning er 8 måneder 
og er forholdsvis kort tid.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Økonomisk og administrative konsekvenser kan ikke på nuværende tidspunkt afklares. 
 
Administrationens vurdering 
Administration vurder, at fremlagte organisationsmodeller foreligges som orienteres til Overgangs-
udvalget. På et senere tidspunkt drøftes ved eventuelt seminar om fremtidig politisk- og administra-
tivstruktur. 
 
Indstilling  
Det indstilles at Notatet om Perspektiver på den politiske og administrative organisering i den 
kommende storkommune tages som orientering og være til inspiration for nyvalgte politikere i 
Overgangsudvalget.  
 
Afgørelse 
Taget til efterretning med de faldne bemærkninger. 
 
Bilag 
1. Et notat om perspektiver på den politiske og administrative organisering i den kommende 

storkommune. 
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Punkt 08 Valg af medlemmer til Økonomiudvalg 

Udvalget er nedsat i henhold til styrelseslovens § 18. 
 
Udvalget består af formanden, der tillige er udvalgets formand, samt 4 af Overgangsudvalgets øvrige 
medlemmer. 
 
Afgørelse 
Siumut og Atassut udpeger: 
Hermann Berthelsen (S) 
Karl Lyberth (S) med Evelyn Frederiksen (S) som stedfortræder 
Karl Davidsen (A) med Bitten Heilmann (A) som stedfortræder 
Søren Alaufesen (A) med Morten Siegstad (S) som stedfortræder 
 
Demokraatit og Inuit Ataqatigiit udpeger: 
Katrine Larsen Lennert (IA) med Mimi Karlsen (IA) som stedfortræder 
 
 
 

 

Punkt 09 Valg af medlemmer til Råstof- og Infrastrukturudvalg 

Udvalget er et stående udvalg og er nedsat i henhold til styrelseslovens § 18. 
 
Overgangsudvalget udpeger 5 overgangsudvalgsmedlemmer. 
 
Afgørelse 
Lodtrækning foretaget af Bilha Andersen  
 
Siumut og Atassut udpeger: 
Karl Lyberth (S) med Efraim Olsen (S) som stedfortræder 
Morten Siegstad (S) med Alfred Olsen (S) som stedfortræder 
Hans Frederik Olsen (S) med Evelyn Frederiksen (S) som stedfortræder 
Søren Alaufesen (A) med  Karl Davidsen (A) som stedfortærder 
 
Demokraatit og Inuit Ataqatigiit udpeger: 
Palle Christiansen (D) med Mimi Karlsen (IA) som stedfortræder 
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Punkt 10 Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalg 

Udvalget er et stående udvalg og er nedsat i henhold til styrelseslovens § 18. 
 
Overgangsudvalget udpeger 5 overgangsudvalgsmedlemmer. 
 
Afgørelse 
Lodtrækning foretaget af Jørgen Olsen 
 
Siumut og Atassut udpeger: 
Karl Davidsen (A) med Søren Alaufesen (A) stedfortræder 
Hans Frederik Olsen (S) med Karl Lyberth (S) stedfortræder 
Morten Siegstad (S) med Alfred Olsen (S) stedfortræder 
 
Demokraatit og Inuit Ataqatigiit udpeger: 
Palle Christiansen (D) med Beathe Poulsen (IA) som stedfortræder 
Mimi Karlsen (IA) med Agathe Fontain (IA) som stedfortræder 
 
 
 
 
 
Punkt 11 Valg af medlemmer til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg 

Udvalget er et stående udvalg og er nedsat i henhold til styrelseslovens § 18. 
 
Overgangsudvalget udpeger 5 overgangsudvalgsmedlemmer. 
 
Afgørelse 
Lodtrækning foretaget af Hans Poulsen 
 
Siumut og Atassut udpeger: 
Alfred Olsen (S) med Morten Siegstad (S) som stedfortræder 
Efraim Olsen (S) med Hermann Berthelsen (S) som stedfortræder 
Søren Alaufesen (A) med Hans Frederik Olsen (S) som stedfortræder 
Evelyn Frederiksen (S) med Bitten Heilmann (A) som stedfortræder 
 
Demokraatit og Inuit Ataqatigiit udpeger: 
Agathe Fontain (IA) med Mimi Karlsen (IA) som stedfortræder 
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Punkt 12 Valg af medlemmer til Familieudvalg 

Udvalget er et stående udvalg og er nedsat i henhold til styrelseslovens § 18. 
 
Overgangsudvalget udpeger 5 overgangsudvalgsmedlemmer. 
 
Afgørelse 
Lodtrækning foretaget af Nikolaj Kreutzmann 
 
Siumut og Atassut udpeger: 
Bitten Heilmann (A) med Evelyn Frederiksen (S) som stedfortræder 
Alfred Olsen (S) med Karl Lyberth (S) som stedfortræder 
Efraim Olsen (S) med Morten Siegstad (S) som stedfortræder 
 
Demokraatit og Inuit Ataqatigiit udpeger: 
Mimi Karlsen (IA) med Katrine Larsen Lennert (IA) stedfortræder 
Agathe Fontain (IA) med Beathe Poulsen (IA) stedfortræder 
 
 
 
 
 

Punkt 13 Valg af medlemmer til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalg 

Udvalget er et stående udvalg og er nedsat i henhold til styrelseslovens § 18. 
 
Overgangsudvalget udpeger 5 overgangsudvalgsmedlemmer. 
 
Afgørelse 
Lodtrækning foretaget af Paninnguaq Olsen 
 
Siumut og Atassut udpeger: 
Søren Alaufesen (A) med Bitten Heilmann (A) som stedfortræder 
Evelyn Frederiksen (S) med Alfred Olsen (S) som stedfortræder 
Morten Siegstad (S) med Hans Frederik Olsen (S) som stedfortræder 
 
Demokraatit og Inuit Ataqatigiit udpeger: 
Beathe Poulsen (IA) med Mimi Karlsen (IA) som stedfortræder 
Katrine Larsen Lennert (IA) med Agathe Fontain (IA) som stedfortræder 
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Punkt 14 Valg af medlemmer til Opgaveudvalg til hjemtagelse af hjemmestyreopgaver 

Udvalget er et stående udvalg og er nedsat i henhold til styrelseslovens § 18. 
 
Overgangsudvalget udpeger 5 overgangsudvalgsmedlemmer. 
 
Afgørelse 
Lodtrækning foretaget af Camilla Frederiksen 
 
Siumut og Atassut udpeger: 
Morten Siegstad (S) med Evelyn Frederiksen (S) som stedfortræder 
Alfred Olsen (S) med Efraim Olsen (S) som stedfortræder 
Bitten Heilmann (A) med Karl Davidsen (A) som stedfortræder 
Karl Lyberth (S) med Hermann Berthelsen (S) som stedfortræder 
 
Demokraatit og Inuit Ataqatigiit udpeger: 
Katrine Larsen Lennert (IA) med Mimi Karlsen (IA) som stedfortræder 
 
 
 
 
 
 
Punkt 15 Valg af delegeret til De Grønlandske Kommuners Landsforenings delegeretmøde 

Overgangsudvalget udpeger 3 medlemmer og 3 stedfortrædere i henhold til § 17, stk. 1 i Landsfor-
eningens vedtægter 
 
”Overgangsudvalgene vælger umiddelbart efter afholdelse af valg til kommunalbestyrelserne, der 
finder sted 2008, 3 stemmeberettigede delegerede. Herudover vælges yderligere 1 delegeret for 
hver påbegyndte 10.000 indbyggere i kommunen. Samtidig vælger overgangsudvalgene stedfortræ-
dere for de delegerede.” 
 
Afgørelse 
Siumut og Atassut udpeger: 
Evelyn Frederiksen (S) med Morten Siegstad (S) som stedfortræder 
Karl Davidsen (A) med Søren Alaufesen (A) som stedfortræder 
 
Demokraatit og Inuit Ataqatigiit udpeger: 
Katrine Larsen Lennert (IA) med Mimi Karlsen (IA) som stedfortræder 
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Punkt 16 Forslag til budget 2008 for Overgangsudvalget 

Journalnr. 06.01.01 

Baggrund 
Overgangsudvalget fungerer fra den 1. maj til 31. december 2008. Landsstyret har bevilliget de nye 
kommuner hver 2 mio. kr. til drift af overgangsudvalgene. Forvaltningen har udarbejdet forslag til 
driftsbudget for Overgangsudvalget under hensyntagen til at flertalsgruppen indstiller, at der ned-
sættes seks stående udvalg.  
 
Regelgrundlag  
Landstingslov nr. 14. af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor bestemmer 
i § 12, at Overgangsudvalgets medlemmer vederlægges efter §§ 17 og 37 i Landstingslov om kom-
munalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., samt bekendtgørelse nr. 35 af 5. oktober 2001 om ve-
derlæggelse af kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. samt borgmestre og 
viceborgmestrer. 
 
Faktiske forhold 
Bekendtgørelse nr. 35 af 5. oktober 2001 bestemmer, 
§ 1 kommunalbestyrelsesmedlemmer 
At kommunalbestyrelsesmedlemmer ydes et fast vederlag på 37.500 kr. pr. år og 
At kommunalbestyrelsesmedlemmer som tillige er medlem af økonomiudvalget eller et stående 
udvalg ydes et vederlag på 75.000 kr. årligt. 
§ 3 udvalgsformænd 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et tillægsvederlag til formændene for kommunalbestyrel-
sens stående udvalg. 
Stk. 2. Kommunens udgifter til tillægsvederlag til udvalgsformænd må maksimalt udgøre 220.000 kr. 
årligt. Et kommunalbestyrelsesmedlem må maksimalt oppebære kr. 85.000 årligt for hverv som 
formand for et eller flere udvalg. 
§§ 13, 14 og 15 Borgmester og 1. viceborgmester 
§ 13. Borgmesterens vederlag fastsættes af kommunalbestyrelsen for dennes funktionsperiode. 

§ 14. Vederlaget kan maksimalt udgøre et beløb svarende til den til enhver tid aftalte løn for tjene-
stemænd inden for Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-G)'s forhandlingsområde i de 
nedenfor nævnte lønrammer, incl. generelt tillæg, og særlig feriegodtgørelse efter ferielovgivningen 
således: 
 
Folkeregistreret indbyggertal pr. 1. januar Lønramme 
0-2.000 36  
2.001- 5.000  37 
5.001- 38 
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at yde tillæg til borgmestervederlaget efter følgende sat-
ser, som er fastsat ved aftale mellem De Grønlandske Kommuners Landsforening og Landsstyret:  
 
Folkeregistreret indbyggertal pr. 1. januar Sats 
0 - 1.500 kr. 38.700 
1.501 - 3.000 kr. 58.050 
3.001 - 10.000 kr. 101.580 
10.001 - kr. 153.820  
Stk. 3. Tillæggene er anført i årlige grundbeløb pr. 1. april 1991 og reguleres på samme tidspunkter 
og på samme måde som særlige tillæg inden for Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-
G)`s forhandlingsområde. 
Stk. 4. Borgmestervederlaget udbetales på samme måde som løn til månedslønnede tjenestemænd 
inden for Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-G)'s forhandlingsområde. 
Stk. 5. Borgmestre kan ikke uden Landsstyrets tilladelse, samtidig med borgmestervederlaget oppe-
bære vederlag for andet kommunalt hverv.  

§ 15. Viceborgmestre i kommuner med en enkelt viceborgmester og 1. viceborgmester i kommuner 
med to viceborgmestre kan efter kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med vedtagelsen af 
budgettet for det kommende år vederlægges med et fast vederlag på maksimalt 15 pct. af borgme-
stervederlaget ud over vederlag i henhold til §§ 1 til 3. 
Stk. 2. En viceborgmester, som ikke oppebærer fast vederlag i henhold til stk. 1, vederlægges for den 
tid, pågældende fungerer som borgmester, såfremt den pågældende af kommunalbestyrelsen er pålagt 
at varetage samtlige borgmesterens opgaver og rettigheder, jf. styrelseslovens § 36, stk. 2. 
Stk. 3. Vederlæggelse efter stk. 2 finder først sted, når pågældende har fungeret som borgmester i i 
alt 15 dage i et kalenderår. 
Stk. 4. Udover bestemmelsen i stk. 3 beregnes og udbetales funktionsvederlag i medfør af stk. 2 efter 
tilsvarende regler som for vederlag for funktion i stillinger indenfor Akademikernes Sammenslutning 
i Grønland (AS-G)'s forhandlingsområde.  
Telefongodtgørelse ydes efter de gældende takster med 169,45 kr. til medlemmer og yderligere 
113,88 kr. til udvalgsformændene. Herudover afsættes en ramme til kontorbrug på 20.000 kr. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forvaltningen har beregnet de økonomiske konsekvenser under forudsætning af at Overgangsudval-
get tildeles de maksimale vederlag og udvalgsformændene tildeles de samme vederlag for alle udvalg 
dvs. 220.000 kr. fordelt på 6 udvalgsformænd, med hver 36.600 kr. pr. år. 
De samlede økonomiske konsekvenser af vederlag og andre udgifter fremgår af bilag 1  
 
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger 
Udgifterne til Overgangsudvalget budgetteres og bogføres i Sisimiut Kommunes budget og regn-
skabssystem under konto 10-01-04 Overgangsudvalget. Refusionen fra Hjemmestyret indtægtsføres 
ligeledes i Sisimiut Kommunes regnskab og der udarbejdes et særskilt regnskab  
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Administrationens vurdering 
Forvaltningen vurderer at Overgangsudvalget vil få svært ved at overholde den afsatte ramme på 2 
mio. kr. Det må således anbefales at rejseaktiviteterne begrænses således, at udvalget efter en indkø-
ringsperiode afholder en væsentlig del af sine møder og øvrige aktiviteter gennem anvendelse af 
videokonferenceudstyret.  
Forvaltningen har rettet henvendelse til Indenrigskontoret for at få oplyst hvilke ændringer der må 
forventes i vederlagssatserne ved den forventede ændring af Bekendtgørelse nr. 35 af 5. oktober 
2001 om vederlæggelse af kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. samt borg-
mestre og viceborgmestrer. Indenrigskontoret svarede ved mail af 16. april at man ikke kunne give 
oplysninger herom på nuværende tidspunkt.  
Forvaltningen vurderer at vederlaget for udvalgsformændene fastlægges endeligt når udvalgenes 
kompetencer er vedtaget således at de justeres med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2008. 
 
Indstilling  
Forvaltningen indstiller at forslag til budget 2008 for Overgangsudvalget godkendes 
 
Afgørelse  
Indstillingen tiltrådt. 
 
Bilag 
1. Forslag til budget 2008 for Overgangsudvalget 
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Punkt 17 Stillingsannonce til kommende kommunaldirektør 

Journalnr. 03.02 

Baggrund 
Jf. Landstingslov nr. 14. af 19. november 2007 § 17 stk. 2 og 3 skal Overgangsudvalget beslutter sig 
fremtidig forvaltninger, samt forbereder administrationen af den nye kommune og ansætter det nød-
vendige antal administrative ledere til at opbygge administrationen.  
 
Den Politiske Styregruppe for sammenlægning mellem Sisimiut og Maniitsoq Kommuner har be-
sluttet, at den kommende kommunaldirektør skal ansættes tidligt som muligt, således denne kan står 
spidsen for udvikling og opbygning af den kommende administration af den nye kommune. I den 
anledning har Den Administrative Styregruppe udarbejdet udkast til stillingsannonce for kommende 
kommunaldirektør.  
 
Regelgrundlag  
Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor.  
 
Faktiske forhold 
Der er ingen administrative medarbejdere for Overgangsudvalg udover to sammenlægningskonsu-
lenter, hvor den ene har sæde i Sisimiut og den anden i Maniitsoq, således når Overgangsudvalget 
begynder at arbejde fra maj 2008 er der ingen overordnede administrative ledelse, udover nu sid-
dende kommunaldirektører både i Maniitsoq og i Sisimiut kommuner. Forberedelse til etablering af 
den storkommune indebærer mange ting at opbygge, samt modtage mange Hjemmestyreopgaver 
som skal overtages af den kommende storkommune.  
Overgangsudvalget skal godkende stillingsannoncens indhold, og efterfølgende ansætte kommende 
kommunaldirektør 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
På nuværende tidspunkt kan man ikke sige noget om økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen mener at kommende kommunaldirektør skal ansættes snarest som muligt, således 
denne kan står i spidsen for Overgangsudvalgets administration.  
 
Indstilling  
Det indstilles at udkastet til stillingsannonce til kommende kommunaldirektør skal godkendes og 
offentligt annonceres hurtigst som muligt.  
 
Afgørelse  
Til kravene skal tilføjes, at kommende kommunaldirektør skal have godt kendskab til 
økonomistyring. 
 
Sidste frist for indlevering af ansøgning er fastsat til den 19. maj 2008. 
 
Indstillingen tiltrådt.. 
 
Bilag 
1. Stillingsannonce 
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Punkt 18 Overgangsudvalgets og økonomiudvalgets møder i 2008 

Journalnr. 01.01.01 

Mødeplan for resten af året 2008 vil blive forelagt i Overgangsudvalgets møde den 20. maj 2008.  
 
Indstilling 
Det indstilles at Overgangsudvalgets godkender følgende møder og andre aktiviteter 
 
Økonomiudvalget Overgangsudvalget 
13. maj 20. maj 
 21.-22. maj 2008 politikerkursus for nyvalgte 

medlemmer i Overgangsudvalget 
 Uge 24. 9.-14. juni  

Rundtur til samtlige bygder i Sisimiut og Maniit-
soq (med start fra Sisimiut) 

 
Afgørelse  
Indstillingen tiltrådt. 
 
Bilag 
1. Kalender 2008 
2. Mødeplan for Maniitsoq KB og ØU 
3. Mødeplan for Sisimiut KB og ØU 
 
 
 
 
 
 



Referat af Overgangsudvalgets konstituerende møde 01/2008, den 24. april 2008 

 19 

Punkt 19 Eventuelt 

Formanden orienterede om de valgte sekretærer for Overgangsudvalgets stående udvalg 
 
• Økonomiudvalg: Mogens Hansen og Paneeraq Olsen 
• Råstof- og Infrastrukturudvalg: Laust Løgstrup 
• Teknik- og Miljøudvalg: Vakant indtil 1. juni 
• Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg: Hans Henrik Olsen 
• Familieudvalg: Janne Lindblad 
• Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalg: Mads Pihl Rasmussen 
• Opgaveudvalg til hjemtagelse af hjemmestyreopgaver: Hans Henrik Olsen 
 
 
Gruppeformænd i Overgangsudvalget: 
Fra Atassut: Søren Alaufesen 
Fra Inuit Ataqatigiit: Katrine Larsen Lennert 
Fra Siumut: Evelyn Frederiksen 
Fra Demokraatit: Palle Christiansen 
 
 
Samtlige partiformænd lykønskede alle folkevalgte.  
 
 
 
 
Mødet slut kl. 10.12 
 


