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Mødet startet kl. 08.30
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, 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:
Beathe Poulsen, Maniitsoq (IA) – på grund af trafikale problemer
Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden
Afgørelse
Punkt 06 udsættes.
Dagsordenen godkendt med de faldne bemærkninger.
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Punkt 02 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 nedsættes 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
kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., samt bekendtgørelse nr. 35 af 5. oktober 2001 om
vederlæggelse 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 kommunalbestyrelsens 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 tjenestemænd 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
0-2.000
2.001- 5.000
5.001-

Lønramme
36
37
38
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at yde tillæg til borgmestervederlaget efter følgende satser, som er fastsat ved aftale mellem De Grønlandske Kommuners Landsforening og Landsstyret:
Folkeregistreret indbyggertal pr. 1. januar
0 - 1.500
1.501 - 3.000
3.001 - 10.000
10.001 -

Sats
kr. 38.700
kr. 58.050
kr. 101.580
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 (ASG)`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
oppebære 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 borgmestervederlaget 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 Overgangsudvalget 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
Forvaltningen forventer at overgangsudvalget vil anvende 28.000 kr. i tabt arbejdsfortjeneste som
afholdes under konto for kursusafgifter..
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Udgifterne til Overgangsudvalget budgetteres og bogføres i Sisimiut Kommunes budget og
regnskabssystem under konto 10-01-04 Overgangsudvalget. Refusionen fra Hjemmestyret indtægtsføres ligeledes i Sisimiut Kommunes regnskab og der udarbejdes et særskilt regnskab
Det præciseres i budgettet at formanden for overgangsudvalget er forudlønnet og at kontoen ændres
fra, månedsløn bagud, til, månedsløn for- og bagud.
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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
indkøringsperiode 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
borgmestre 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.
Overgangsudvalgets behandling af sagen
Overgangsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 24. april 2008.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 13. maj 2008.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller at overgangsudvalgets forslag til budget 2008 ændres således
At vederlags kontoen ændres fra månedsløn bagud, til, månedsløn for- og bagud
At tabt arbejdsfortjeneste konteres under konto for kursusafgifter.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt med de faldne bemærkninger.
Bilag
1. Forslag til budget 2008 for Overgangsudvalget
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Punkt 03 Retningslinier vedr. mødediæter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i
forbindelse med overgangsudvalgsmedlemmers deltagelse i kurser, seminar og
lign.
Journalnr. 03.08.00
Baggrund
I samarbejde med Kommunernes Revision har nuværende administration i Sisimiut Kommune
udarbejdet et udkast til retningslinier for udbetaling af diæter og tabt arbejdsfortjeneste for Kommunalbestyrelsen som nu er ændret til Overgangsudvalget. Den tidligere kommunalbestyrelse har
udsat stillingstagen til Overgangsudvalget.
Udkastet har været til høring i KANUKOKA.
Regelgrundlag
Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor, § 12.
Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994, ændret ved Ltl. nr. 6 af 12. juni 1995 § 17, stk. 3 om
kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v samt ændret igen ved Ltl. nr. 19 af 20. november
2006. (Styrelsesloven).
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35. af 5. oktober 2001 om vederlæggelse af kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. samt borgmestre og viceborgmestre (Vederlagsloven).
Faktiske forhold
Da det nye Overgangsudvalg skal på politikerkursus og budgetseminar til efteråret forelægges
udkastet til økonomiudvalgets stillingtagen. Rejseaktiviteter anses som forberedelse til arbejdet som
led i det politiske arbejde er derfor dækket af faste vederlag. Der udbetales dog rejsedagpenge efter
gældende takster. Men hvis rejsens formål er at deltage i seminar eller kurser, omfatter rejsen af
retningslinierne.
Administrationen skal dog gøre opmærksom på, at der i forbindelse med strukturreform og
kommende kommunesammenlægning pr. 1. januar 2009, har Hjemmestyret udarbejdet forslag til
Landstingslov om kommunalbestyrelser hvoraf der bl.a fremgår, hvad det faste vederlag for de nye
kommunalbestyrelsesmedlemmer i storkommunen dækker over:
”§ 16. Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer. Vederlaget omfatter
medlemmernes
a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,
b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg
af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om
særskilt vederlæggelse,
c) deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter
bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de
under litra a og b nævnte hverv,
d) deltagelse i seminarer,
e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 46,
f) varetagelse af nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg og
g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder m.v.
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Borgmesteren vederlægges i henhold til § 36.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et tillægsvederlag til formændene for kommunalbestyrelsens stående udvalg.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de i stk. 1,
litra a-f nævnte møder m.v.
Stk. 4. En stedfortræder, som indtræder i kommunalbestyrelsen, modtager fast vederlag for den
periode, vedkommende fungerer som medlem af kommunalbestyrelsen, såfremt denne periode er på
mindst 2 måneder. Tilsvarende skal der ske forholdsmæssig afkortning i det faste vederlag til det
kommunalbestyrelsesmedlem, som midlertidigt udtræder af kommunalbestyrelsen, såfremt den
pågældende er fraværende i mindst 2 måneder.
Stk. 5. Et kommunalbestyrelsesmedlem, som midlertidigt fungerer som formand for et stående
udvalg i mindst 2 måneder, modtager tillægsvederlag jf. stk. 2. Tilsvarende skal der ske forholdsmæssig afkortning i tillægsvederlaget til den udvalgsformand, som midlertidigt ikke varetager
formandsfunktionen, såfremt den pågældende udvalgsformand er fraværende i mindst 2 måneder.
Stk. 6. I forbindelse med varetagelse af kommunale hverv kan der efter retningslinier fastsat af
Landsstyret ydes befordrings- og opholdsgodtgørelse for fravær fra hjemmet.
Stk. 7. Landsstyret kan fastsætte satser for faste vederlag, tillægsvederlag, diæter og erstatning
for tabt arbejdsfortjeneste samt de nærmere regler for disse ydelsers udbetaling og budgettering.
Stk. 8. Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer den pågældende i henhold til
stk. 1-6.”
Loven træder i kraft pr. 1. januar 2009 og erstatter styrelsesloven af hhv 1994, 1995 og 2006.
Der vil endvidere skulle udarbejdes en ny vederlagsbekendtgørelse.
Når loven træder i kraft vil det medføre, at vedlagte retningslinier gøres overflødige da vederlaget
kommer til at dække de aktiviteter som er lagt op til i retningslinierne.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Administrationen udarbejder en blanket der skal udfyldes når medlemmerne har været på kursus
eller seminar.
Økonomiske konsekvenser vil være, at der udbetales både mødediæt på 400,00 kr. samt 600,00 kr.
for tabt arbejdsfortjeneste og hvis der skal udbetales over 600,00 kr. skal dette dokumenteres i
henhold til retningslinierne.
Overgangsudvalget skal både deltage i politikerkursus og budgetseminar som vil beløbe sig til:
Politikerkursus: 14 x 1.000,00 kr
Budgetseminar: 14x 1.000,00 kr
I alt

= 14.000,00 kr
= 14.000,00 kr
= 28.000,00 kr

Midlerne kan konteres på 10-01-04-00-05-04 Kursusafgifter
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
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Administrationens vurdering
Selvom det nye styrelseslov formentlig træder i kraft i pr. 1. januar 2009 og den nye vederlagsbekendtgørelse formentlig træder i kraft omkring samme tidspunkt og som er lovgrundlag for
Retningslinerne, er det administrationens vurdering, at Overgangsudvalgsmedlemmer lider mindst
muligt tab, når de deltager i forskellige aktiviteter som led i varetagelsen af deres politiske hverv
såsom i forskellige kurser, seminarer og andre aktiviteter som nuværende vederlag ikke dækker.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 13. maj 2008.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller udkast til Retningslinier til Overgangsudvalgets godkendelse.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt med de faldne bemærkninger.
Bilag
1. Udkast til Retningslinier
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Punkt 04 Konference om bygdebestyrelsessammenlægning
Journalnr. 00.06.04
Baggrund
Landstingets Midlertidige Udvalg vedrørende Strukturreform mener, at det med bevarelsen af
bygdebestyrelserne ikke vil være nødvendigt at indføre Lokalråd. I den nye særlov fremgår det ved
§ 8 at der vælges fællesbygdebestyrelser, og at fællesbygdebestyrelsen som minimum skal bestå af
to bygdebestyrelser inden for samme kommune. Samt afgørelse om hvilket bygder, der kan vælge
fælles bygdebestyrelse og om antal medlemmer, der skal vælges hertil, træffes af kommunalbestyrelsen (Overgangsudvalg), samt afgørelsen herom skal træffes inden udgangen 2008, idet der er
valg til fællesbygdebestyrelse april 2009. Ved loven fremgår det også at Landsstyret kan dispensere
fra kravet om fællesbygdebestyrelse, så vidt angår særligt afsides beliggende eller folkerige bygder.
Der er modtaget to henvendelser vedrørende ønsket om bygdernes fællesmøde med henblik på at
drøfte fremtidig bygdebestyrelsesstruktur under fællesbygdebestyrelser, hhv. bygdebestyrelsen i
Sarfannguit og bygdebestyrelsen i Atammik.
Regelgrundlag
Særlov vedtaget på EM07 som Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007, strukturreform af den
kommunale sektor.
Faktiske forhold
Den Politiske Styregruppes formand og næstformand, har sammen med sammenlægningskonsulenten afholdt borgermøder i samtlige bygder i løbet af december 2007 og januar 2008. Under borgermøderne fremkom man blandt andet med informationer om at bygdebestyrelserne sammenlægges
under strukturreformen. Reaktionen for denne har været overvejende positivt, dog enkelte bemærkninger som er skeptiske over for forslaget om fællesbestyrelser.
Til fællesmødet for kommunalbestyrelser i Maniitsoq og Sisimut den 30. og 31. januar 2008 har
man fremkommet med forslag og drøftede om at Sarfannguit og Itilleq sammenlægges i en fællesbygdebestyrelse, samt en fællesbygdebestyrelse mellem Atammik og Napasoq, begge med 5
medlemmer hver. Samt Kangaamiut og Kangerlussuaq søges at dispensere om at etablere bygdebestyrelser hver, uden sammenlægning med andre bygdebestyrelser, og med 3 bygdebestyrelsesmedlemmer hver.
Forslagene er ikke blevet behandlet af bygdebestyrelserne i de respektive bygder mellem Maniitsoq
og Sisimiut Kommuner, om at Sarfannguit og Itilleq sammenlægges i deres bygdebestyrelser,
tilsvarende også mellem Atammik og Napasoq. Nævnte bygdebestyrelser har ikke haft mulighed for
at drøfte forslaget igennem, således man ikke har noget bygdebestyrelsernes holdning til forslaget.
Jf. henvendelse fra Sarfannguit bygdebestyrelse, samt Atammik bygdebestyrelse er der ønsket om
en konference for samtlige bygder i den kommende storkommune mellem Sisimiut og Maniitsoq
med henblik på at behandlet fællesbygdebestyrelser, samt bygdebestyrelser.
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Jf. Overgangsudvalget har under sit konstituerende møde behandlet forslag til budget 2008 for
overgangsudvalget, hvor Landsstyret har bevilliget de nye kommuner hver 2 mio. kr. til drift af
overgangsudvalgene. Forvaltningen har udarbejdet forslag til driftsbudget. Til forslaget bemærkes,
under administrationens vurdering, at Overgangsudvalget vil få svært ved at overholde afsatte
midler på 2 mio. kr. således man anbefaler at rejseaktiviteter begrænses for at overholde den afsatte
ramme.
Der må således søges midler til dækning af omkostninger til bygdekonference med størrelsesorden
på i alt 100.000 kr. til Sisimiut og Maniitsoq Kommuner til deling.
Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske konsekvenser for Overgangsudvalget påregnes transport og opholdsudgifter samt
dagpenge til bygdebestyrelsesmedlemmer, til i alt 18 bygdebestyrelsesmedlemmer i Sisimiut og i
Maniitsoq Kommuner, samt uforudsete omkostninger.
Der er tre forskellige økonomiske scenarier, alt afhængig af hvor konferencen kunne afholdes:
Sisimiut
:
88.873 kr.
Kangerlussuaq
:
112.887 kr.
Maniitsoq
:
74.956 kr.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer at Overgangsudvalget må tage stilling til om der skal afholdes
bygdekonference. Da Overgangsudvalget har begrænsede midler, må Maniitsoq og Sisimiut
Kommuner dække de nødvendige omkostninger der måtte komme, såfremt Overgangsudvalget
godkender bygdekonferencen.
Indstilling
Det indstilles,
• at Overgangsudvalget tager stilling til ansøgning om bygdekonference,
• såfremt Overgangsudvalget godkender at der skal arrangeres en bygdekonference, søges at
sagen videreforanstaltes til Maniitsoq og Sisimiut Kommuner med henblik på ansøgning til
dækning af omkostninger til bygdekonference, på i alt 100.000 kr.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt med de faldne bemærkninger.
Bilag
1. Henvendelse fra bygdebestyrelsen i Atammik, dateret den 7. februar 2008
2. Henvendelse af bygdebestyrelsen i Sarfannguit, dateret den 12. februar 2008
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Punkt 05 Forslag til ny forretningsorden for Overgangsudvalget – 2. 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.
Administrationens 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.
Overgangsudvalgets behandling af sagen
Overgangsudvalget har på sit møde den 24. april 2008 tiltrådt administrationens indstilling.
Administrationen har herefter korrekturlæst forretningsordenen og har rettet slåfejl samt tilpasset
oversættelsen i den grønlandske version § 4 stk. 3. I den danske version § 14 stk. 2 er tilføjet ”i
beslutningsreferatet”. Derudover er begrebet Styrelseslov i den grønlandske tekst ændret til
hjemmestyrets standardudtryk aqutsinissamik inatsit til aqutsinermi inatsit.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 13. maj 2008.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller forslag til ny forretningsorden til Overgangsudvalgets godkendelse.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Forslag til forretningsorden for Overgangsudvalget
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Punkt 06 Forslag til Styrelsesvedtægt for Overgangsudvalget i ”Midtkommunen” – 2.
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 kommunalbestyrelsen. Forslag til styrelsesvedtægt samt ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger 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
udgangen 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.
Administrationens 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.
Overgangsudvalgets behandling af sagen
Overgangsudvalget har på sit møde den 24. april 2008 tiltrådt administrationens indstilling.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 13. maj 2008.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller forslag til ny styrelsesvedtægt til Overgangsudvalgets godkendelse.
Afgørelse
Udsat.
Bilag
1. Udkast til Styrelsesvedtægt for Overgangsudvalget i Midtkommunen
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Punkt 07 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 kommunevåben til videreforanstaltning for Overgangsudvalget om at vælge navn og kommunevåben.
Når Overgangsudvalget har valgt hvilket kommunevåben skal denne registreres under PatentVaremærkestyrelsen. 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 kommunevåben videreforanstalte disse til Grønlands Hjemmestyrets og Patent- Varemærkestyrelse.
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Indstilling
Den Politiske Styregruppe indstiller de udvalgte kommunenavn og kommunevåben til Overgangsudvalget videreforanstaltning samt at Overgangsudvalget tager endelig stilling til kommunenavn og
kommunevåben ved næstkommende møde i juni måned.
Afgørelse
Indstillingen 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.
Bilag
1. Forslag til storkommunenavn
2. Forslag til storkommunevåben
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Punkt 08 Overgangsudvalgets og økonomiudvalgets møder i 2008
Journalnr. 01.01.01
Forslag til mødeplan for resten af året 2008.
Indstilling
Det indstilles at Overgangsudvalget godkender følgende møder og andre aktiviteter
Økonomiudvalget
13. maj
12. august
4. september

2. oktober
6. november
1. december

Overgangsudvalget
20. maj
21. maj 2008 politikerkursus for nyvalgte
medlemmer i Overgangsudvalget
Uge 23 og 24. 6.-13. juni. 10. juni vedtagelse af
storkommunenavn og –våben.
Rundtur til samtlige bygder i Sisimiut og Maniitsoq (med start fra Sisimiut).
25. august
18. september. Budgetseminar for 2009
17. oktober
20. november

Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. Kalender 2008
2. Mødeplan for Maniitsoq KB og ØU
3. Mødeplan for Sisimiut KB og ØU
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Punkt 09 Orientering af personalesituation i Maniitsoq og Sisimiut Kommuner
Journalnr. 03.00
Baggrund
I henhold til Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale
sektor (strukturreformloven) § 20, stk. 3 fremgår det ”Oprettelse og genbesættelse af stillinger i den
oprindelige kommune i perioden fra 1. maj 2008 til 31. december 2008 kræver overgangsudvalgets
forhåndsgodkendelse.”
Faktiske forhold
Maniitsoq og Sisimiut Kommuner har for budgetår 2008 godkendte personalenormeringer. I
Maniitsoq Kommune er det økonomiudvalget der ansætter alle personale hvor man i Sisimiut
Kommune kun er chefstillinger der tages beslutning om i økonomiudvalget, men bliver løbende
orienteret om den aktuelle personalesituation ved hvert økonomiudvalgsmøde.
I henhold til strukturreformloven kræves det, at alle oprettelser og genbesættelser skal overgangsudvalget forhåndsgodkende stillingerne.
I Sisimiut Kommune er der en del personaleudskiftninger, hvorimod Maniitsoq har et mere stabil
personale.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ved fremtidige forhåndsgodkendelse ved genbesættelse af stillinger vil det kræve at en del stillinger
må have vikarer i længere tid og stillingsopslaget vil være længere undervejs. Det økonomiske
konsekvenser er ukendt på nuværende tidspunkt, dog kan det siges at ubesatte stillinger vil kræve
midlertidige ansættelse af vikarer.
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger
Sekretariatet vil anbefale at allerede godkendte personalenormeringer af nuværende kommunalbestyrelser administreres af nuværende administration i begge kommuner således, at forhåndsgodkendelse indhentes hos formanden for overgangsudvalget og undgå unødig lang ventetid på opslag
efter forhåndsgodkendelse af overgangsudvalget undgås. Ved nye oprettelser af stillinger skal
forhåndsgodkendelse hos overgangsudvalget indhentes.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering at indhentelse af forhåndsgodkendelse til at opslå ubesatte
stillinger vil resultere i tung administrering af ubesatte stillinger, da opslag vil kræve både
overgangsudvalgets økonomiudvalgs godkendelse med indstilling til overgangsudvalget. Administrationen vurderer at det vil være mest hensigtsmæssigt at lade nuværende administrationer i
henholdsvis Maniitsoq og Sisimiut administrere stillinger i henhold til personalenormering og
indhente forhåndsgodkendelsen hos formanden for overgangsudvalget, hvor Overgangsudvalgets
økonomiudvalg samt overgangsudvalget orienteres vedr. aktuelle personalesager ved hvert møde.
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Indstilling
Administrationen indstiller til Overgangsudvalgets godkendelse:
- At overlade kompetencen til formanden for overgangsudvalget, at kunne forhåndsgodkende
opslag til stillingsannoncer ved ubesatte stillinger til nuværende administrationer i
henholdsvis Maniitsoq og Sisimiut i henhold til personalenormeringer
- At tage aktuelle personaleorientering fra henholdsvis Maniitsoq og Sisimiut Kommuner til
efterretning.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.
Bilag
1. aktuel personalesituation i Maniitsoq kommune
2. aktuel personalesituation i Sisimiut kommune
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Punkt 10 Eventuelt
Karl Davidsen opfordrer at man som god skik slukker mobiltelefonerne til møderne.
Morten Siegstad ønsker at bordene tilpasses.
Formanden gav en redegørelse til Palle Christiansens forespørgsel om computere i mødesalen.

Mødet slut kl. 09:34
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