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Mødet startet kl. 09.10 
Mødet foregik pr. telefon og som videokonference 
 
Deltagere: 
 
Atassut 
Søren Alaufesen, Sisimiut 
Karl Davidsen, Maniitsoq 
Bitten Heilmann, Maniitsoq 
 
Demokraatit 
Palle Christiansen, Sisimiut 
 
Inuit Ataqatigiit 
Katrine Larsen Lennert, Sisimiut 
Agathe Fontain, Sisimiut 
Mimi Karlsen, Maniisoq 
Beathe Poulsen, Atammik – deltog pr. telefon 
 
Siumut 
Hermann Berthelsen, Sisimiut 
Karl Lyberth, Maniitsoq 
Evelyn Frederiksen, Sisimiut 
Alfred Olsen, Sisimiut 
Efraim Olsen, Kangaamiut – deltog pr. telefon 
Hans Frederik Olsen, Sisimiut – deltog fra Punkt 06  
Morten Siegstad, Sisimiut 
 
 
Fraværende med afbud: 
 
 
Fraværende uden afbud: 
 
 
 
 
 

 

 

Punkt 01  Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
Dagsordenen godkendt. 
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Punkt 02 Økonomirapport pr. ultimo november 2008 

Journalnr. 06.00 

Der vil blive givet en redegørelse. 
 
Afgørelse 
Redegørelserne fra henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq blev taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Sisimiut Kommune. 
2. Maniitsoq Kommune 
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Punkt 03 2. behandling af Styrelsesvedtægt for Qeqqata Kommunia  

Journalnr. 01.00.01 

Regelgrundlag  
Af § 1, stk. 2 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., fremgår det, at:  
 
Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler om kommunens styrelse herunder borgmeste-
rens forretninger i en styrelsesvedtægt. Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i styrelses-
vedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 14 dages mellemrum.  
 
Faktiske forhold 
Styrelsesvedtægten fastsætter regler for styrelsen af kommunens anliggender.  
 
Det fremgår af styrelsesvedtægten, hvilke opgaver der ligger under de stående udvalg samt økono-
miudvalget, jf. Overgangsudvalgets beslutning om politisk ansvarsfordeling af 17. oktober 2008.  
 
Af styrelsesvedtægten fremgår ligeledes antallet af bygdebestyrelser samt antallet af medlemmer af 
bygdebestyrelserne, jf. Overgangsudvalgets beslutning om bygdesammenlægning af 19. november 
2008.  
 
Styrelsesvedtægten foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2009.  
 
Overgangsudvalgets behandling af sagen 
Overgangsudvalget har behandlet sagen på sit ekstraordinære møde den 5. december 2008.  
 
Godkendt og fremsendes til 2. behandling som det foreligger. 
Forinden 2. behandlingen af styrelsesvedtægten fremsendes bilaget til høring i bygdebestyrelserne. 
 
Indstilling  
Forslag til ny styrelsesvedtægt indstilles til 2. behandling i overgangsudvalget.   
 
Afgørelse  
Styrelsesvedtægt for Qeqqata Kommunia blev godkendt. 
 
Bilag 
1. Udkast til styrelsesvedtægt for Qeqqata Kommunia 
2. Notat fra Familie og Arbejdsmarkedsområdet – eftersendes senest 17. december 2008 
3. Udtalelser fra bygdebestyrelserne 
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Punkt 04 Forslag til ny forretningsorden for Kommunalbestyrelsen  

Journalnr. 01.00.03 

Baggrund 
I henhold til Landstingslov om den kommunale styrelse vedtager kommunalbestyrelsen sin forret-
ningsorden.  
 
Det foreliggende forslag er stort set identisk med den normalforretningsorden, som tidligere er 
udsendt af Grønlands Hjemmestyre og de forretningsordener som tidligere var gældende i Sisimiut 
og Maniitsoq Kommuner.  
 
Dog fremgår af forslagets § 3, stk. 1, at  
Dersom et medlem senest 21 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om 
behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. 
 
Den tidligere frist for indgivelse af anmodning om optagelse på dagsordenen var vejledende på 14 
dage. Dette har bevirket at administrationen som udgangspunkt har haft 5 arbejdsdage til sagsbe-
handling, tolkning og udsendelse af dagsorden. Arbejdet med kommunesammenlægningen har vist, 
at administrationens arbejde i en storkommune vanskeligt kan nås inden for 5 arbejdsdage.  
 
Administrationen anbefaler derfor, for at sikre en grundig og hensigtsmæssig sagsbehandling i den 
nye kommune, at administrationen gives 14 dage til sagsbehandlingen, og at fristen for indgivelse 
af anmodning om behandling af en sag derfor udvides til 21 dage forud for et kommunalbestyrelses-
møde.  
 
Regelgrundlag  
Landstingslov om den kommunale styrelse § 1, stk. 3.  
 
Indstilling  
Det indstilles at Overgangsudvalget godkender forretningsordenen for kommunalbestyrelsen.  
 
Afgørelse  
Den grønlandske tekst i citatet fra § 3, pkt. 1 skal rettes. 
 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Forslag til forretningsorden for Kommunalbestyrelsen 
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Punkt 05 Politivedtægt  

Journalnr.  

Baggrund 
I forbindelse med kommunesammenlægningen er det nødvendigt, at der vedtages en ny politived-
tægt for den nye kommune.  
 
Kanukoka har i december 2008 udarbejde en standardskabelon for fremtidig politivedtægt til brug 
for de nye kommuner. Politimesteren i Grønland har tilrettet skabelonen og Rigsombudet har 
godkendt den. 
 
Den 4. december 2008 er skabelonen fremsendt til Overgangsudvalget.   
 
Faktiske forhold 
Skabelonen er udformet, så Overgangsudvalget skal indsætte kommunens navn i § 1.  
Endvidere skal Overgangsudvalget i § 2, stk. 3, angive de områder i den nye kommune, der i relati-
on til politivedtægten skal forstås som bebyggede områder, f.eks. byer, bygder, sommerhusområder, 
nedlagte bygder mv. 
Endeligt skal Overgangsudvalget i § 19 indsætte navnet på de politivedtægter, der hidtil har været 
gældende for de tidligere kommuner, og som ophæves med den nye politivedtægt.  
Disse ændringer er for Qeqqata Kommunias vedkommende indskrevet i skabelonen, og vedlagt som 
bilag 1.  
 
Kommunalbestyrelsen kan endvidere indsætte særlige afsnit med bestemmelser, der vedrører lokale 
forhold, f.eks. om snescooterkørsel i kommunen, om færdsel på og omkring vandforsyningsområ-
der, om affaldsbortskaffelse mv. Sådanne afsnit kan mest hensigtsmæssigt indsættes som selvstæn-
dige kapitler efter kapitel 3 i udkastet til skabelon. 
 
Vedr. færdsel på og omkring vandforsyningsområder: 
 
Overgangsudvalget kan frit vælge, hvorvidt udvalget ønsker indførelse af en sådan bestemmelse om 
regulering af færdsel i vandforsyningsområder i politivedtægten.  
 
I den hidtil gældende politivedtægt i Sisimiut og den hidtil gældende politivedtægt for Maniitsoq 
fremgik følgende 
 
§ 19…. 
 Stk. 3. I søer, vandløb eller vandbassiner, hvorfra befolkningen forsynes med drikkevand, og i 
området omkring sådanne, er det forbudt at henkaste affald, vaske tøj, forrette nødtørft eller foreta-
ge andet, der kan bevirke, at vandet forurenes. 
 
Herudover fremgik det af politivedtægten for Sisimiut:  
 
§ 20. Det er forbudt at bade i de i § 19 omhandlede vandsøer og vandløb, og der må ikke ske kørsel 
med motordrevet køretøj isen på disse eller vandindvindingsområder i øvrigt. Vandsøer og isen på 
disse må ej heller bruges som start- eller landingsbane for motordrevne luftfartøjer. 
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Herudover fremgik det af politivedtægten for Maniitsoq:  
 
§ 20. Det er forbudt at bade i de i § 19 omhandlede vandsøer og vandløb eller at opholde sig på 
isen på disse.  
 
En sammenskrivning af de hidtidige bestemmelser kunne se således ud:  
 
§ X. I søer, vandløb eller vandbassiner, hvorfra befolkningen forsynes med drikkevand, samt i 
vandindvindingsområder i øvrigt, er det forbudt at henkaste affald, vaske tøj, forrette nødtørft eller 
foretage andet, der kan bevirke, at vandet forurenes.  
Stk. 2. Det er forbudt at bade i de i stk.1 omhandlede vandsøer og vandløb, og der må ikke ske 
kørsel med motordrevet køretøj isen på disse eller vandindvindingsområder i øvrigt. Vandsøer og 
isen på disse må ej heller bruges som start- eller landingsbane for motordrevne luftfartøjer. 
Stk. 3. Vandindvindingsområder er det areal omkring søer, vandløb eller vandbassiner, hvorfra 
befolkningen forsynes med drikkevand, hvorfra afstrømning af regn og smeltevand leverer vand til 
disse søer, vandløb eller vandbassiner.  
 
Vedr. regulering af snescooterkørsel i kommunen:  
 
Overgangsudvalget kan frit vælge, hvorvidt udvalget ønsker at regulere eksempelvis hvilket tidsrum 
der må ske færdsel på snescootere, og indføre en sådan bestemmelse i politivedtægten.  
 
I Sisimiut kommune er der hidtil fastsat regler om, at snescooterkørsel er forbudt i byzone mellem 
kl. 22 og kl. 06.  
 
Der er ikke i Maniitsoq Kommune fastsat regler for, inden for hvilke tidsrum snescooterkørsel må 
foregå i byzone.  
 
Såfremt overgangsudvalget skulle ønske at begrænse snescooterkørsel inden for byzone til bestemte 
tidsrum, kunne en bestemmelse herom se således ud: 
 
§ X. Al kørsel med snescootere i byzone er ikke tilladt mellem kl. 22 og kl. 06.  
Stk. 2. Det er dog tilladt for udefrakommende snescootere at køre til og fra byen i dette tidsrum. 
Udefrakommende snescootere defineres som kørere, der har været på tur uden for bymæssig 
bebyggelse og ikke er nået hjem inden kl. 22, eller kørere, der skal til eller kommer fra bygder. 
Stk. 3. Ved ulykkestilfælde, eftersøgninger eller hvor anden hjælpeudrykning er påkrævet, kan 
omtalte motorkøretøjer anvendes. Føreren af motorkøretøjet skal dog snarest herefter underrette 
politiet herom.  
 
Konsekvensrettelser, såfremt lokalbestemmelser indføres: 
 
Såfremt overgangsudvalget skulle vælge at indføre lokale særbestemmelser, eksempelvis om 
snescooterkørsel samt forbud mod færdsel i vandforsyningsområder, bør administrationen bemyn-
diges til at udføre konsekvensrettelser i vedtægten, således at overtrædelse af forbuddene kan 
sanktioneres på samme måde som andre overtrædelser af politivedtægten.   
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det vurderes, at vedtagelse af politivedtægten ikke får økonomiske eller administrative konsekven-
ser for Qeqqata Kommunia.  
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Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer at overgangsudvalget kan vedtage standardvedtægten i den form den 
foreligger fra Kanukoka.  
 
Det er desuden administrationens vurdering, at overgangsudvalget, såfremt det ønskes, kan 
fastsætte lokale bestemmelser om snescooterkørsel og om færdsel på og omkring 
vandforsyningsområder. 
 
Indstilling  
Det indstilles, at Overgangsudvalget  
- godkender at bestemmelserne i standardvedtægten skal gælde for Qeqqata Kommunia med 

ikrafttrædelse den 1. januar 2009, og 
- tager stilling til, om vedtægten skal indeholde lokale bestemmelser om vandforsyningsområder, 

og i givet fald om de foreslåede bestemmelser skal indeholdes i vedtægten, og 
- tager stilling til om vedtægten skal indeholde lokale bestemmelser om snescootere og i givet fald 

om de foreslåede bestemmelser skal indeholdes i vedtægten, og  
- bemyndiger administrationen til, såfremt lokale bestemmelser om snescooterkørsel og forbud 

mod færdsel i vandforsyningsområder vedtages tilføjet politivedtægten, at konsekvensrette 
vedtægtens sanktionsbestemmelser, således at overtrædelse af bestemmelserne kan sanktioneres 
på samme måde som andre overtrædelser af vedtægten.  

 
Afgørelse  
Den grønlandske tekst bedes foranlediget rettet. 
 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Udkast til politivedtægt for Qeqqata Kommunia, baseret på Kanukokas skabelon.  
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Punkt 06 Udpegning af anvisningsbemyndigede og orientering om status for forslag til 
Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia (eftersendt 16.12.2008) 

Journalnr. 06.00.01 
 
Baggrund 
Borgmesteren har det overordnede ansvar for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden 
fornøden bevilling. Kommunens områdechefer varetager Borgmesterens tilsyn indenfor eget 
ansvarsområde, og områdecheferne har mulighed for at videredelegere sit tilsyn til ansatte med 
selvstændigt budgetområde og med ledelses- og/eller tilsynsfunktioner. 
 
Det nye Kasse- og Regnskabsregulativ er i henhold til styrelsesloven sendt til godkendelse hos 
kommunens revisor – BDO Kommunernes Revision i Aalborg. Forsinkelsen af dette arbejde skyldtes 
det sene tidspunkt for Landstingets vedtagelse af ny styrelseslov, hvilket fandt sted den 27. november 
2008. Som en konsekvens af de gennemførte ændringer i styrelsesloven er disse blevet tilrettet i det 
nye Kasse- og Regnskabsregulativ. På den baggrund anbefales at principperne i Sisimiut Kommunes 
Kasse- og Regnskabsregulativ anvendes som styringsgrundlag for Qeqqata Kommunia indtil Kommu-
nalbestyrelsen har godkendt det nye regulativ. 
 
Regelgrundlag  
Landstingslov om den kommunale styrelse, § 19 stk. 2 
 
Faktiske forhold 
I henhold til Sisimiut Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ samt forretningsgangsbeskrivelse 
for anvisning, attestation og regnskabsføring m.m., udarbejdes der anvisningsbemyndigelser for 
indtægter og udgifter. Der henvises til særligt bilag. 
Når Overgangsudvalgets godkendelse foreligger, vil Centralforvaltningen påbegynde udarbejdelse 
af den særlige anvisningsblanket, hvorpå hver enkelt attestationsberettigede og anvisnings-beretti-
gede skal sætte sin signatur.  
Anvisningsblanketten er vedhæftet som bilag. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Administrationens vurdering 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Indstilling  
Centralforvaltningen indstiller til Overgangsudvalget  

• at godkende, at princippet i Sisimiut Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ anvendes 
indtil kommunalbestyrelsen har godkendt et nyt regulativ,  

• at godkende anvisningsbemyndigelse jf. bilag.  
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Afgørelse  
Kommende borgmester foranlediger færdiggørelsen af sagen. 
  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Forslag til konkrete anvisningsbemyndigelser, fordelt på kontoområder 
2. Bilag 7 til Kasse- og Regnskabsregulativet i Sisimiut Kommune 
3. Blanket til brug ved anvisningsbemyndigelse 
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Punkt 07 Valg af Revision for Qeqqata kommunia (eftersendt 16.12.2008) 

Journalnr. 06.04.01 

Baggrund 
Sisimiut og Maniitsoq kommuner anvendte begge BDO Kommunernes Revision og i forbindelse 
med forberedelsen af kommunesammenlægningen har forvaltningen anbefalet, at samarbejdet med 
BDO Kommunernes Revision fortsætter i Qeqqata kommunia. BDO Kommunernes Revision er 
Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60 % af markedet og leverer revision, 
rådgivning, service og kurser. BDO Kommunernes Revision er et selvstændigt datterselskab til 
BDO ScanRevision, som er Danmarks 5. største revisions- og rådgivningsvirksomhed. 
 
Regelgrundlag  
Den kommunale styrelseslov § 48 fastsætter, at enhver kommune skal have en statsautoriseret 
revision som skal godkendes af Landsstyret. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af den statsautori-
serede revisor kræver Landsstyrets godkendelse.  
 
Faktiske forhold 
Der stilles ingen krav til revisionen ud over, at den skal være statsautoriseret og godkendt af Lands-
styret. Set i lyset af størrelsen på de fremtidige kommuner anser Landsstyret det for påkrævet med 
større krav til revisionens arbejde og derfor, kan alene statsautoriserede revisionsfirmaer revidere de 
kommunale regnskaber. Kravet om at revisionen skal være statsautoriseret træder først i kraft den 1. 
januar 2012. 
Det er den kommunale revisions ansvar at påse, at generelle og specifikke regnskabs- og revisions-
bestemmelser efterleves. 
Revisionsselskab har mulighed for at foretage uanmeldt kasseeftersyn samt en kritisk gennemgang 
af kommunens regnskabsføring og de kontrolforanstaltninger, kommunen har indført for at sikre 
korrekte arbejdsgange. 
Kommunalbestyrelsen har ikke blot har en oplysningspligt overfor revisionen men tillige en egent-
lig dokumentationspligt. Det betyder at revisionen ikke selv vil være henvist til at tilvejebringe det 
nødvendige dokumentationsmateriale. Nødvendige oplysninger kan f. eks. være bogføringsbilag 
eller rejseafregninger. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt fået et konkret tilbud fra BDO Kommunernes 
Revision på hvad omkostningen bliver for at anvende dem i Qeqqata kommunia. 
 
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
På overgangsudvalgets budgetkonference den 18. september 2008 anbefalede forvaltningen, at 
Qeqqata kommunia vælger BDO Kommunernes Revision. Forvaltningen vurderer at BDO 
Kommunernes Revision har stor erfaring og indsigt fra kommunal administration og økonomisty-
ring hvilket bl.a. indebærer, at BDO Kommunernes Revision stiller præcise og forståelige spørgs-
mål til forvaltningen når revisionen ønsker oplysninger og dokumentationsmateriale. 
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Indstilling  
Forvaltningen indstiller 
 
at overgangsudvalget godkender at BDO Kommunernes Revision vælges som revisor for Qeqqata 
kommunia  
at BDO Kommunernes Revision indstilles til godkendelse af Landsstyret 
 
Afgørelse  
Formanden indstiller, at nuværende revisorer i Maniitsoq og Sisimiut, BDO Kommunernes 
Revision fortsætter til og med 2009. Der igangsættes forberedelse af licitation i 2009, således at der 
vælges revisor for Qeqqata Kommunia fra 2010. 
 
Indstillingen fra formanden for Overgangsudvalget blev godkendt. 
 
Bilag 
Ingen 
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Punkt 08 Marius Olsens ansøgning om udtrædelse som 1. suppleant fra partiet Siumuts 
stedfortræderliste 

Journalnr. 01.01.03 

Baggrund 
Marius Olsen har ved brev af 1. december 2008 meddelt formanden for Overgangsudvalg om, at 
han pr. 1. januar 2009 vil træde ud af stedfortræderlisten for partiet Siumut, hvor han er 1. supple-
ant. 
 
Regelgrundlag  
Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor fremgår det 
i: ”§ 6. Kommunalbestyrelsen for en ny kommune fungerer i perioden fra 1. maj 2008 frem til 31. 
december 2008 som overgangsudvalg for de nye kommuner. 
Stk. 2. 1. januar 2009 tiltræder overgangsudvalget, som kommunalbestyrelse i den nye kommune og 
fungerer frem til kommunalbestyrelsesvalget i april 2013.” 
 
Valglov, Landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrel-
ser og menighedsrepræsentation § 50, stk.1: ”Dersom et medlem i løbet af valgperioden begærer at 
udtræde af kommunalbestyrelsen, afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan begæring kan 
tages til følge. Er begæring begrundet i helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlige 
årsag, der vanskeliggør den pågældende medlemskab, skal begæringen normalt taget til følge.”   
 
Faktiske forhold 
Marius Olsen begrunder sin beslutning om udtrædelse som 1. suppleant for partiets Siumut med, at 
da han deltog som suppleant ved 2. behandling af budget for 2009 stemte han hverken for eller 
imod men undlod at stemme, fordi han ikke deltog i budgetseminar eller ved 1. behandling for på 
den måde ikke havde haft mulighed for at kommentere budgettet. Han stemte ikke for budgettet da 
han mener at kunne se, at Sisimiut Kommunia er blevet ofret ved sammenlægning ved at der i løbet 
af 1 år vil alle det opsparede midler gennem 8 år ved at føre en forsigtig økonomistyring blevet til 
intet gjort.  
 
Marius Olsen siger, at han ikke har noget i mod selve sammenlægningen, men at han havde regnet 
med at der skulle foretages harmonisering fra 2009 frem til 2013, men at dette desværre ikke vil ske 
og da Sisimiut Kommune på den måde bliver ofret ved kommende sammenlægning. 
 
Valg til Overgangsudvalget/ kommunalbestyrelsen er bindende for både de valgte og for stedfortræ-
derne og gælder til udgangen af april 2013.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Udmelding, såfremt dette godkendes af Overgangsudvalget vil ikke have konsekvenser både 
økonomisk og administrativ. 
 
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger 
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Administrationens vurdering 
For at imødekomme ansøgningen skal der tages beslutning med lovhjemmel i henhold til gældende 
lovgivning. Lovhjemmel til at imødekomme ansøgningen er valgloven, hvoraf det fremgår at hvis 
begæringen er begrundet i helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlige årsag, der 
vanskeliggør den pågældende medlemskab, skal begæringen normalt taget til følge. I dette tilfælde 
er begrundelse for udtrædelse, at Marius Olsen ikke er enig i vedtagelse af budget for 2009.  
 
Administrationen mener ikke, at denne begrundelse er omfattet af valgloven i lighed med 
KANUKOKA´s jurist. Administrationen kan ikke henvise til en anden lovhjemmel der omfatter 
Marius Olsen begrundelse for udtrædelse af kommunalbestyrelsen. Derfor mener administrationen, 
at anmodningen ikke bør imødekommes. 
 
Indstilling  
Kommunaldirektøren indstiller, at der gives afslag på Marius Olsen anmodning om udtrædelse som 
1. suppleant i partiet Siumuts stedfortræderliste.  
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt efter afstemning.  
14 for (Siumut, Atassut, Inuit Ataqatigiit)  
1 imod (Palle Christiansen)  
 
Bilag 
1. Brev fra Marius Olsen af 1. december 2008. 
2. Mailkorrespondance mellem kommunaldirektøren og KANUKOKA af 1. december 2008. 
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Punkt 09 Eventuelt 

Formanden gav en redegørelse om forslag til justeringer af satserne for offentlig hjælp. 
 
Formanden gav en redegørelse om “Stavnsbinding” af de geografiske mandater. 
 
Kommunaldirektøren gav en redegørelse omkring status for administrationsstrukturen, og 
formanden fremkom med supplerende oplysninger. 
 
Samtlige partier takkede for et godt samarbejde og glæder sig til samarbejde i det nye år. Ønsker 
alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Formanden for Overgangsudvalget sluttede mødet med tak til samtlige medlemmer og ansatte, og 
glæder sig til fortsat samarbejde. 
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Eftersendt den 17. december 2008 
 

Oversigt – lukket møde: 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

 

Personalesager 

Punkt 02 Ansøgere til stillingen som direktør for Familie og Uddannelse. 

Punkt 03 Ansøgere til stillingen som direktør for Økonomi, Teknik og Miljø. 

 

Punkt 04 Eventuelt. 

 
 
Mødet slut kl. 12.07 
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