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Punkt 01

Godkendelse af dagsorden

Afgørelse
Forespørgsel under eventuelt:
Agathe Fontain: At der gives en redegørelse om Nalunnguarfiup Atuarfia.
Beathe Poulsen: Retningslinier for prioritering af dagsorden til kommunalbestyrelsen.
Mimi Karlsen: Efterlysning af sag om Krisecentre (Qimarngueqarneq), der er behandlet i
Familieudvalget.
Dagsordenen godkendt.

Punkt 02

Borgmesterens beretning

Afgørelse
Taget til efterretning.

Punkt 03

Beretninger fra udvalgsformænd

Afgørelse
Taget til efterretning med de faldne bemærkninger.
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Punkt 04

Orientering om udkast til samarbejdsaftale mellem Alcoa, Grønlands Hjemmestyre
og Qeqqata Kommunia

Journalnr.
Baggrund
De gamle kommuner Maniitsoq og Sisimiut Kommune samt efterfølgende Overgangsudvalget og
Qeqqata Kommunia har længe arbejdet for at udvidet den indgåede samarbejdsaftale mellem Alcoa
og Grønlands Hjemmestyre med den kommunale part.
Greenland Development og Qeqqata Kommunias administration har i fællesskab udarbejdet udkast til
samarbejdsaftale.
Regelgrundlag
Det står kommunen frit for at indgå en samarbejdsaftale.
Faktiske forhold
Udkastet til samarbejdsaftalen mellem Alcoa, Grønlands Hjemmestyre og Qeqqata Kommunia har
fokus på undersøgelser vedr. ny bydel og andre forhold på Maniitsoq øen.
Den eksisterende samarbejdsaftale mellem Alcoa og Grønlands Hjemmestyre har derudover fokus på
undersøgelser vedr. vandkraftpotentiale, transmissionslinie, miljøforhold og ikke mindst
ejerskabsforhold.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Samarbejdsaftalen indeholder ingen direkte yderligere økonomiske konsekvenser for kommunen. Til
gengæld lægger samarbejdsaftalen op til et samarbejde mellem parterne, så planlægningen af den nye
bydel kan igangsættes og viden mellem parterne kan udveksles til alles bedste.
Administrationens vurdering
Administrationen finder det afgørende, at der indgås en samarbejdsaftale mellem de tre parter.
Erfaringer fra Island viser, at det er meget vigtigt, at aluminiumsvirksomheden, den islandske stat (i
Grønland Hjemmestyret) og kommunen har et tæt samarbejdsarbejde, således planlægningen af et så
stort projekt forløber tilfredsstillende for alle parter.
Administrationens indstilling
Administrationen indstillede til Råstof- og Infrastrukturudvalgets godkendelse, at udkast til samarbejdsaftale godkendes
Råstof- og Infrastrukturudvalgets behandling af sagen
Råstof- og Infrastrukturudvalget godkendte på sit møde den 11. maj 2009 administrationens indstilling.
Råstof- og Infrastrukturudvalgets indstilling
Råstof- og Infrastrukturudvalget indstiller udkast til samarbejdsaftale til økonomiudvalgets godkendelse.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 22. maj 2009.
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Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
Ingen
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Punkt 05

Revideret A-overslag 30 studieboliger incl fjernvarme

Journalnr. 06.01.03 konto 70.52
Baggrund
Kommunalbestyrelsen i Sisimiut kommune gav på møde 28.8.2007 en bevilling på 12,976 mil kr til
opførelse af 30 studieboliger ved Adammip Aqq.
Sisimiuts kommunes økonomiudvalg godkendte på møde 02/2008 pkt 07 at give en tillægsbevilling
på 6.008 mil kr til studieboligerne.
Hjemmestyret har 21.5.2007 meddelt et fast m2 tilskud for 30 studieboliger a 30m2 på 8.730.000 kr.
og har 11.7.2008 givet tillægstilskud for 1,2m2 større areal i studieboligerne på 349.200, i alt et
tilskud fra Hjemmestyret på 9.079.200Kr.
Der var i budget 2007 bevilget 2,967 mill kr, år 2008 bevilget 2,083 mill kr netto, er i budget år 2009
afsat 17,2 mill kr og i budgetår 2010 5,804 mill kr dvs. i alt 28,054 mill kr.
Med den kommunale bevilling og hjemmestyrets refusion er der i alt en beløbsramme på 37,133 mil
kr.
Regelgrundlag
I henhold til styrelseslov og aftale med Hjemmestyret om byrde- og opgavefordeling har kommunalbestyrelsen bevillingsmyndigheden for boligbyggeri. Hjemmestyrets anlægstilskud er et fast beløb
ud fra boligarealet, og ændres derfor ikke hvis opførelsesprisen ændres.
Faktiske forhold
Der er indgået rådgivningskontrakt juli 2007 med Kitaa Arkitekter for projektering, tilsyn og byggeadministration med studieboligerne excl fjernvarme. Der er indgået rådgivningskontrakt 2008 med
Rambøll for projektering, tilsyn og byggeadministration med fjernvarmeledning til studieboligerne.
Efter licitation i maj 2008 tegnes kontrakt med entreprenører juli 2008.
Det konstateres ved afsætningen af bygningen i starten af september 2008 at lokalplanens grænser
ikke er overholdt, og efter naboindsigelse ændres projekt, så den ens bygning gøres 3 lejligheder
kortere nærmest nabo mod nord, og en ny bygning 7 opføres med 3 lejligheder mod øst. Denne
projektændring giver håndværkerne øget arbejde og derved en tillægspris.
Da indkørslen til de 30 studieboliger skal ske fra adgangsvejen til ingeniørkollegiet skal vejforløb og
lysmaster til studieboligerne tilpasses ingeniørkollegiets projekt. Dette giver øgede stenmængder for
at opnå samme vejhøjde og derved også en tillægspris.
Derudover har der i vinteren 2008-09 været meget snefald og derfor en ekstraudgift til snerydning på
0,709 mil kr af de samlede ekstraomkostninger på 1,983 mil kr.
For at varmeforsyne studieboligerne skal der etableres en fjernvarmeledning fra Nukissiorfiits
undercentral B-961 ved Adammip Aqq. Denne ledning var i første omgang udtaget af studieboligernes projekt, men er nødvendig da lokalplanen fastsætter tilslutningspligt. Fjernvarmeledningen
anlægges i koordinering med Nukissiorfiit, og såfremt de opnår bevilling hertil på finanslov, kan
Nukissiorfiit overtage fjernvarmeledningen og refundere kommunen opførelsesomkostningerne. Der
er licitation på fjernvarmeledningen 14.5. 2009 og B-overslag for anlægget er på 1,022 mil kr.

6

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 03/2009, den 29. maj 2009

Økonomiske og administrative konsekvenser
For de 30 studieboliger i 6 bygninger og uden fjernvarmeledning havde Kitaa i maj 2008 udarbejdet
A-overslag på 27,781 mil kr.
Kitaa har 5.5.2009 udarbejdet vedhæftede reviderede A-overslag på 29,831 mil kr.
Tillagt udgift til fjernvarmeledning på 1,022 mil kr bliver den samlede udgiftsramme for byggeriet
30,853 mil kr. Dette svarer til en opførelsesudgift på 1,028 mil kr pr bolig eller 28.568 kr /m2.
Administrationens vurdering
Det igangsatte byggeri bør færdiggøres, og den samlede bevillingsramme for byggeriet sættes til 31
mil kr. Det bliver dog ikke nødvendigt med tillægsbevilling, idet der i budget er indplaceret en
bevillingsramme på 37,133 incl hjemmestyretilskuddet, dvs 6,133 mil kr over den nye budgetramme.
Kommunens anlægsudgift kan derfor nedsættes med disse 6,133 mil kr
Med den nyeste tidsplan for byggeriet, som dog mangler entreprenørernes accept, bliver byggeriet
færdigt forår 2010, og der vil derfor kun blive få anlægsudgifter til næste år. Kommunens bevilling
kan derfor nedsættes med 3,1 mil kr i år og 3,033 mil kr år 2010.
Såfremt Nukissiorfiit senere opnår bevilling til fjernvarmeledningen, vil deres betaling til kommunen
for anlægsomkostningerne tilfalde kassebeholdningen.
Teknik- og miljøforvaltningens indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår Teknik og Miljøudvalget, at indstille til økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsens godkendelse
At justere bevilling iht ovenstående, så den samlede bevilgede ramme for de 30 studieboliger incl
fjernvarmeledning bliver 31 mil Kr, som når hjemmestyrets tilskud medregnes betyder, der kan gives
en negativ tillægsbevilling i år på 3,1 mil kr og overslagsbeløbet i budgetforslag 2010 reduceres med
3,033 mil kr.
Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og miljøudvalget har på sit møde den 11. maj 2009 godkendt forvaltningens indstilling.
Teknik- og miljøudvalgets indstilling
Teknik og Miljøudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens godkendelse
At justere bevilling iht ovenstående, så den samlede bevilgede ramme for de 30 studieboliger incl
fjernvarmeledning bliver 31 mil Kr, som når hjemmestyrets tilskud medregnes betyder, der kan gives
en negativ tillægsbevilling i år på 3,1 mil kr og overslagsbeløbet i budgetforslag 2010 reduceres med
3,033 mil kr.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har på sit møde den 22. maj 2009 godkendt Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.
Indstilling
Økonomiudvalgets afgørelse indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.
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Afgørelse
Borgmesteren orienterede om borgmesterbeslutning om ombygning af kollegielejligheder i Sisimiut
til at være handicapvenlige.
Taget til efterretning.
Bilag
1. Kitaa A-overslag af 5.5.2009.
2. Rambøll B-overslag for fjernvarmeledning 5.5.2009.
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Punkt 06 Qinnguata Atuarfia, Kangerlussuaqs ansøgning om oprettelse af 10. klasse pr. 1.
august 2009 til skoleåret 2009 / 2010
Journalnr. 51.00 / QA - Kangerlussuaq
Baggrund
Skolebestyrelsen har skriftligt i februar måned henvendt sig til forvaltningen om at kunne få lov til at
oprette 10. klasse i Kangerlussuaq, pr. 1. august 2009.
Elevprognose:
I forbindelse med ovennævnte arbejde antages det foreløbig, at bygdeeleverne fortsat undervises i
den enkelte bygdeskole indtil samme klassetrin som i dag. Såfremt Qeqqata Kommunia påtænker at
ændre sin skolestruktur med et andet tidspunkt for overgang fra bygdeskole til byskole, er det vigtigt
for udvalget at få kendskab til det, da det vil have betydning for opgørelsen af behovet for
undervisningsareal på såvel bygdeskoler som byskoler og for opgørelsen af kollegiebehovet i Sisimiut
by. Hver kommune skal gennemgå sin skolestruktur og beslutte sig for, hvilke årgange der fremover
skal undervises på de enkelte skoler i kommunen. Ud fra denne beslutning skal kommunen udarbejde
elevtalsprognose for hver skole i kommunen for de kommende 5 år – til og med skoleåret 2013 /
2014, forvaltningen har udarbejdet prognose frem til 2014 / 2015.
For at kunne opgøre kollegiebehovet skal der med udgangspunkt i den besluttede skolestruktur også
udarbejdes en prognose for kollegiebehovet i den samme periode. For hver kommune med kollegium
/ skolehjem oplyses tillige om nuværende elevkapacitet på kollegiet / elevhjemmet.
Elevprognosen for Qinnguata Atuarfia vil være på 70 i 2008 / 2009, 86 i 2009 / 2010 og ca. 105 i
skoleåret 2014 / 2015.
Tabel 1: Elevprognose lavet februar 2009.
Qinnguata Atuarfia
Elevprognose
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2009
2010
2011
2012
1. klasse
9
11
12
19
2. klasse
9
9
11
12
3. klasse
7
9
9
11
4. klasse
6
7
9
9
5. klasse
7
6
7
9
6. klasse
12
7
6
7
7. klasse
4
12
7
6
8. klasse
7
4
12
7
9. klasse
8
7
4
12
10. klasse
1.-9. kl.
9
7
4
70
81
84
96
Specialkl.
Tilflyttere fra
andre
5
5
5
kommuner.
I alt skoleelever

70

86

89

101

9

2012 /
2013
6
19
12
11
9
9
7
6
7
12
98

2013 /
2014
7
6
19
12
11
9
9
7
6
7
93

2014 /
2015
14
7
6
19
12
11
9
9
7
6
100

5

5

5

103

98

106
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Tabel 2: Elevprognose, kollegiet Sisimiut: Itilleq og Sarfannguit.
Itilleq & Sarfannguit.
Elevprognose
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2009
2010
2011
2012
Itilleq
4
2
4
Sarfannguit
5
2
3
Bygdeelever
6
9
4
7
I alt skoleelever
Tilflyttere fra
andre
kommuner
I alt skoleelever

2012 /
2013
2
1
3

2013 /
2014
2
1
3

2014 /
2015
2
2
4

6

9

4

7

6

6

8

6

9

4

7

6

6

8

Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen.
Faktiske forhold
Som ovenfor nævnt skal alle kommuner gennemgå deres skolestruktur og beslutte sig for hvilke
årgange der fremover skal undervises på de enkelte skoler i kommunen.
Den nuværende skolestruktur (skoleåret 2008 / 2009) i Sisimiut ser således ud:
Figur 1: Den nuværende skolestruktur i Sisimiut og bygderne Itilleq, Sarfannguit og Kangerlussuaq
MA
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
10. kl.

NA

1. – 10.
klasse

Qil. A.

1. – 10.
klasse

QA

SA

1. – 10.
klasse

IT. A

1. – 9. klasse

I 2004 har daværende Sisimiut Kommune besluttet at Kangerlussuaq underviser alle klassetrin, fra 1.
klasse til og med 10. klasse fra skoleåret 2008 / 2009.
Men Qinnguata Atuarfia, Kangerlussuaq ønskede at have et betænkningstid til at have 10. klasse i
skoleåret 2008 / 2009, til et senere tidspunkt og har ønsket at udsætte beslutningen fra 2004.
Samt at elever fra Itilleq og Sarfannguit flyttes til byskolen / kollegiet i 9. og 10. klasse fra skoleåret
2008 / 2009.
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Efter at skolerne ikke længere har 11. klasser fra skoleåret 2008 / 2009, indebærer der lidt mindre
pladsmangel på skolerne og kollegiet i Sisimiut og lidt mindre pladsmangel på skolerne i Itilleq og
Sarfannguaq.
Administrationen vurderer at det mest optimale for eleverne vil være at få et uafbrudt skoleforløb på
den samme skole. Hvis omstændighederne tvinger eleverne til at skifte skole af hensyn til afvikling af
prøver mv. er det mest hensigtsmæssigt med et tidligt skift, således at eleverne vænner sig til
forholdende på den nye skole.
Der er i øjeblikket vanskeligt med at skaffe undervisere til bygdeskolen i Sarfannguit.
Kangerlussuaq har det sidste par år haft en uddannet lærerdækning på 90 %.
Det må anses for umuligt at afvikle prøver i bygdeskolerne i Itilleq og Sarfannguit. Flyttes 9.
klasserne ind på byskolerne, vil de nuværende undervisere have mere tid til de yngre elever.
I Itilleq og Sarfannguit har forslagene i 2004 været diskuteret intenst og der har været afviklet møder
med bygden og skolebestyrelserne. Bygderne er enige i at skoleforløbet principielt bør være uafbrudt,
men erkender at det ikke er muligt at skaffe lærere og føre eleverne op til prøve. Begge bygder havde
støttet følgende.
1. Tilsynet på kollegierne forbedres da eleverne ny er yngre og har brug for mere støtte samt behov
for beskyttelse mod mobning.
2. Undervejs i 7. og 8. klassetrin afvikles besøg på byskolerne af kortere varighed, således at bygdeeleverne får en mere gradvis tilvænning til byskolen.
Administrationen er enig med bygderne i disse to forhold og foreslår endvidere at tilsynsførende for
kollegiet besøger bygden årligt og informerer forældrene i 8. klassetrin om livet på kollegiet i byen
for således også at gøre overgangen for forældrene mere smidig.
Tabel 3: Kommende kollegie beboere fra Itilleq og Sarfannguit.
Itilleq & Sarfannguit.
Elevprognose
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2009
2010
2011
2012
Itilleq
4
2
4
Sarfannguit
5
2
3
Bygdeelever
6
9
4
7
I alt skoleelever
Tilflyttere fra
andre
kommuner
I alt skoleelever

2012 /
2013
2
1
3

2013 /
2014
2
1
3

2014 /
2015
2
2
4

6

9

4

7

6

6

8

6

9

4

7

6

6

8
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Tabel 4: Kollegieelever fra Itilleq Sarfannguit og Kangerlussuaq.
Itilleq, Sarfannguit & Kangerlussuaq.
Elevprognose
2008 /
2009 /
2010 /
2011 /
2012 /
2009
2010
2011
2012
2013
Itilleq
4
2
4
2
Sarfannguit
5
2
3
1
Kangerlussuaq
8
7
4
12
Bygdeelever
17
11
11
15
I alt skoleele6
17
11
11
15
ver
Tilflyttere fra
andre
kommuner
I alt skoleele6
17
11
11
15
ver

2013 /
2014
2
1
7
10
10

2014 /
2015
2
2
6
10
10

10

10

Tabel 5: Viser budget overslag for Qinnguata Atuarfia, fra 2009 og frem til 2014
2009
2010
2011
2012
2013
Qinnguata
6.743
7.141
7.141
7.141
7.141
Atuarfia.
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.

2014
7.141
mio. kr.

Der er afsat i budget i alt 6,743 mio. kr. i 2009.
Nuværende timetal for skoleåret 2008 / 2009 er på i alt 23.389,25 timer, svarende til 13,08 normerede antal fuldtids lærer- og lederstilling.
Til næste skoleår 2009 / 2010 vil timetallet være på i alt 26.289,25 timer, svarende til 14,19 normerede antal fuldtids lærer- og lederstilling.
Svarende til oprettelse af ny lærerstilling på 1,11:
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Tabel 6: Sisimiut by og bygders timefordelingsplan ser således ud, for skoleåret 2008 / 2009.
Nukarliit/Yngstetrin
Akulliit/Mellemtrin
Angajulliit/Ældstetrin
Sisimiut by og bygder
Tiiiminik
agguataarineq/Timefordelingsplan
Fagit atuartitsissutit/Fag/fagområde
1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl.
Kalaallisut
210 210 210 210 210 180 150 150 150 150
Sprog:
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
Dansk
90
120 120 120 120 120 150 120 150 150
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
(4)
(5)
(5)
Engelsk
60
60
90
120 90
90
150
(2)
(2)
(3)
(4)
(3)
(3)
(5)
3. fremmedsprog
90
90
90
(3)
(3)
(3)
Samfundsfag/historie 30
30
30
30
30
60
60
60
60
60
Kultur og
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
samfund:
Religion/filosofi
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Matematik
120 120 120 150 150 150 150 150 150 150
Matematik og
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
natur:
Naturfag
30
30
30
60
60
90
90
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
Fysik/kemi
60
90
90
(2)
(3)
(3)
Biologi
60
60
60
(2)
(2)
(2)
Naturgeografi
60
60
60
(2)
(2)
(2)
60
30
30
60
30
30
60
30
30
30
Personlig
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
udvikling:
Lokale valg:
150 150 150 180 240 240 180 120 120 120
(5)
(5)
(5)
(6)
(8)
(8)
(6)
(4)
(4)
(4)
Håndværk og design
Kunst og arkitektur
Idræt og udeliv
Musik, sang,
bevægelse og drama
I alt ugenorm
24
24
24
30
31
33
33
31
33
35
I alt årsnorm
720 720 720 900 930 990 990 930 990 1020
Holddannelse:
Førhen alm. Spec. Uv. og særlig tilrettelagt undervisning i dansk og supplerende uv. i grønlandsk:
6 årstimer pr. elev på 1. -10. klasse
40 årstimer pr. klasse på 1. -10. klasse

13

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 03/2009, den 29. maj 2009

Økonomiske og administrative konsekvenser
Oprettelse af 10. klasse i Kangerlussuaq indebærer en ekstra fuldtidsstilling svarende til 1,11 lærer
stilling. Såfremt læreren er på løntrin 26. Svarende til resten af 2009, til ekstra bevilling på i alt
165.656,05.
For 2010 svarende til ekstra bevilling på i alt kr. 397.574,52.
Konto nr.
Kasse beholdningen
Tillægsbevilling Qinnguata Atuarfia

51-01-30-0110

beløb
- 165.656,05
+
165.656,05

Der skal så tages stilling til senere om kollegiet i Sisimiut eller i Maniitsoq skal nedlægges, så
Qeqqata Kommunia kan have sine bygdeelever et sted.
Administrationens vurdering
Figur 2: Den kommende skolestruktur i Sisimiut og bygderne Itilleq, Sarfannguit og Kangerlussuaq
MA
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.
10. kl.

NA

Qil. A.

QA

SA

1. – 10. klasse

IT. A

1. – 9. klasse

Til næste skoleår 2009 / 2010 vil timetallet være på i alt 26.289,25 timer, svarende til 14,19 normerede antal fuldtids lærer- og lederstilling.
Svarende til oprettelse af ny lærerstilling på 1,11:
Svarende til resten af 2009, til ekstra bevilling på i alt 165.656,05.
For 2010 svarende til ekstra bevilling på i alt kr. 397.574,52.
Indstilling fra Området for Uddannelse
Uddannelsesområdet i Sisimiut indstiller til udvalget at man opretter en 10. klasse på Qinnguata
Atuarfia, Kangerlussuaq.
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Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 27. april 2009.
Indstillingerne godkendt og for at dække udgifter, skal man undersøge om der kan omplaceres midler
til formålet. Videresendes til økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 22. maj 2009.
Indstilling
Det indstilles at kommunalbestyrelsen godkender Qinnguata Atuarfia, Kangerlussuaqs ansøgning om
oprettelse af 10. klasse pr. 1. august 2009 til skoleåret 2009 / 2010.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
Ingen
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Punkt 07 Retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer og
bygdebestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia
Journalnr. 03.08.00
Baggrund
Landstinget vedtog i december 2008 en ny kommunalstyrelseslov, Landstingslov nr. 14 af den 5.
december 2008 om den kommunale styrelse. Som følge heraf udarbejdedes ligeledes i december
2008 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29. af 18. december 2008 om vederlæggelse af borgmestre
og viceborgmestre samt kommunalbestyrelsesmedlemmer og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v.
Reglerne i bekendtgørelsen introducerer sammen med reglerne i den nye kommunestyrelseslov et ny
ordning for vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer og for udbetaling af erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmerne.
På baggrund heraf har administrationen udarbejdet retningslinjer for udbetalingen af erstatning for
tabt arbejdsfortjeneste.
Regelgrundlag
Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse og bekendtgørelse nr. 29 af
18. december 2008 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelsesog bygdebestyrelsesmedlemmer mv.
Faktiske forhold
Efter loven er det ikke muligt, at give erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til deltagelse i
kommunalbestyrelsens møder, hvilket er baggrunden for at vederlaget for
kommunalbestyrelsesmedlemmerne er forhøjet.
Følgende forhold er ikke omfattet af retningslinjerne:
-

-

-

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes faste vederlag, jf. styrelseslovens § 65, stk. 1. Det faste
vederlag dækker bl.a. deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens
udvalg samt underudvalg, og 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.
Bygdebestyrelsesmedlemmernes faste vederlag
Hvervet som bestyrelsesmedlem i et selskab, en forening, en fond m.v. på grundlag af en udpegning af kommunalbestyrelsen, såfremt den udpegede ikke er medlem af kommunal- eller
bygdebestyrelsen
Medlemmer af udvalg eller bestyrelser, der ikke er direkte valgt af kommunalbestyrelsen

I bekendtgørelsens § 9 fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde erstatning for
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med rejsedage, der omfatter mødeaktiviteter, m.v.
i henhold til lov om den kommunale styrelse § 65, stk. 1.
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I retningslinjerne foreslås det, at kommunalbestyrelsen beslutter at yde erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste for følgende aktiviteter (omfattet af kommunestyrelseslovens § 65, stk. 1):
1. Rejsedage i forbindelse med deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og
kommunalbestyrelsens udvalg samt underudvalg,
2. Rejsedage i forbindelse med 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
3. Rejsedage i forbindelse med deltagelse i kurser, der af kommunalbestyrelsen eller af
økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning
for varetagelsen af de i punkt 1 og 2 nævnte hverv
4. Rejsedage i forbindelse med deltagelse i seminarer
5. Rejsedage i forbindelse med deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger
6. Rejsedage i forbindelse med varetagelse af nærmere angivne kommunale hverv efter
anmodning fra kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelsens udvalg
7. Rejsedage i forbindelse med udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under punkt
1-6 nævnte møder m.v.
Erstatningen kan ydes til både kommunalbestyrelsesmedlemmer og til bygdebestyrelsesmedlemmer.
I retningslinjerne foreslås det endvidere, at kommunalbestyrelsen beslutter, at der ved rejsedage i
forbindelse med følgende andre kommunale hverv, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmet direkte er
valgt af kommunalbestyrelsen, også kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste:
•

Medlemskab af valgbestyrelsen i Qeqqata Kommunia.

•

Delegerede til De Grønlandske Kommuners Landsforening (KANUKOKA)

•

Medlemskab af forbrugerudvalget i Qeqqata Kommunia.

•

Medlemskab af bestyrelsen for Kulturhuset Taseralik i Sisimiut.

•

Medlemskab af bestyrelsen for Idrætshallen i Sisimiut.

•

Medlemskab af bestyrelsen for Maniitsup Timersortarfia.

•

Medlemskab af bestyrelsen for Museet i Sisimiut.

•

Medlemskab af bestyrelsen for Maniitsup Katersugaasivia.

•

Medlemskab af bestyrelsen for forsamlingshusforeningen i Maniitsoq

•

Medlemskab af bestyrelsen af Sivdlek’

•

Valg af kommunalbestyrelsesmedlem til "Skicentret i Sisimiut".

•

Valg af medlem til bestyrelsen for medborgerhuset i Sisimiut.

•

Medlemskab af bestyrelsen for Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut.

Der ydes alene erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til rejsedage i forbindelse med aktiviteter som er
direkte relevante for varetagelse af bestyrelsesposten, dvs. som udgangspunkt alene for deltagelse i
bestyrelsesmøder.
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Andre medlemmer af overstående udvalg og bestyrelser, der ikke direkte er valgte af kommunalbestyrelsen og/eller som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen er ikke omfattet af retningslinjerne.
Der er ikke andetsteds i lovgivningen mulighed for at kommunalbestyrelsen yder disse andre
medlemmer erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hverken til rejsedage eller til mødeaktiviteter.
Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste kan maksimalt beløbe sig til:
1) Dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for lønmodtagere eller
2) Et vederlag svarende til 1/730 af det i bekendtgørelsens § 2, stk. 1 nævnte vederlag
(borgmesterens vederlag) pr. dag for personer, hvis indkomst på mødetidspunktet hovedsagelig
stammer fra selvstændig virksomhed så som fangere, fiskere, fåreholdere mv., medmindre et større
indtægtstab kan dokumenteres.
Retningslinjerne indeholder desuden formelle krav til, hvornår erstatning kan udbetales.
Retningslinjerne har været i høring hos Indenrigskontoret i Landsstyreformandens departement.
Indenrigskontoret har ikke nogen bemærkninger til retningslinjerne, og har i tilslutning hertil anført,
at kommunens retningslinjer er kommunens egen fortolkning af de gældende retsregler til internt
brug, og at det er bekendtgørelsen, som vil blive lagt til grund ved evt. afgørelser af sager
vedrørende området i tilsynsmyndigheden.
Retningslinjerne har tillige været i høring hos BDO Kommunernes Revision. BDO Kommunernes
Revision har ikke haft bemærkninger til retningslinjerne.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at yde maksimal erstatning vil dette medføre en udgift på
262.222,20 kr. årligt, hvis det antages, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne har en gennemsnitlig
indkomst på 250.000 kr. årligt, jf. vedlagte notat vedr. økonomi og rejsedage.
Midlerne tages fra konto 10-01-00-16-05, kommunesammenlægning
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne ydes
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for rejsedage, set i lyset af de geografiske forhold i Grønland.
Administrationens indstilling
1) Det indstilles, at Økonomiudvalget tager stilling til, i hvilket omfang økonomiudvalget vil indstille
til kommunalbestyrelsen at kommunalbestyrelsen yder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for
kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte sig for
a. at yde maksimal erstatning,
b. at fastsætte erstatningen til et mindre beløb end maksimalerstatningen, eller
c. ikke at yde erstatning
for rejsedage, som udløser tabt arbejdsfortjeneste.
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2) Det indstilles endvidere, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt Økonomiudvalget indstiller
til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der kan ydes erstatning for
kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i følgende andre kommunale hverv, hvor
kommunalbestyrelsesmedlemmet direkte er valgt af kommunalbestyrelsen:
•

Medlemskab af valgbestyrelsen i Qeqqata Kommunia.

•

Delegerede til De Grønlandske Kommuners Landsforening (KANUKOKA)

•

Medlemskab af forbrugerudvalget i Qeqqata Kommunia.

•

Medlemskab af bestyrelsen for Kulturhuset Taseralik i Sisimiut.

•

Medlemskab af bestyrelsen for Idrætshallen i Sisimiut.

•

Medlemskab af bestyrelsen for Maniitsup Timersortarfia.

•

Medlemskab af bestyrelsen for Museet i Sisimiut.

•

Medlemskab af bestyrelsen for Maniitsup Katersugaasivia.

•

Medlemskab af bestyrelsen for forsamlingshusforeningen i Maniitsoq

•

Medlemskab af bestyrelsen af Sivdlek’

•

Valg af kommunalbestyrelsesmedlem til "Skicentret i Sisimiut".

•

Valg af medlem til bestyrelsen for medborgerhuset i Sisimiut.

•

Medlemskab af bestyrelsen for Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut.

3) Det indstilles desuden, at økonomiudvalget indstiller udkastet til retningslinjer for udbetaling af
tabt arbejdsfortjeneste til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 22. maj 2009.
Punkt 1.a, 2 og 3 i indstillingen blev godkendt.
Det skal undersøges med Hjemmestyret om, hvorledes man skal forholde sig til honorarer m.h.t.
rejsedage, når der afholdes møde samme dag.
Som bilag medsendes de omhandlede regelsæt/love.
Administrationens har efterfølgende undersøgt
Fast vederlag inkluderer medlemskab af valgbestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 65, stk. 1, nr.
6.
Vedr. skelnen mellem rejsedage og mødedage, så er hovedprincippet, at kommunens udgifter skal
holdes på så lavt en niveau som muligt. Det betyder, at såfremt en mødedeltager har mulighed for at
rejse samme dag som mødet afholdes, skal dette ske, og dagen vil blive betragtet som en mødedag,
der er omfattet af det faste vederlag.
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Indstilling
Økonomiudvalgets afgørelse indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Udkast til retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for
kommunalbestyrelsesmedlemmer og bygdebestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia
2. Notat vedr. økonomi og rejsedage + regneark
3. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 18. december 2008 om vederlæggelse af borgmestre og
viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlem-mer mv.
4. Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse
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Punkt 08 Forslag til vedtægt om tværfagligt samarbejde i sociale sager i Qeqqata Kommunia
Journalnr. 40.06
Baggrund
I forbindelse med kommunesammenlægningen er der behov for at træffe beslutning om fremtidig
organisation og struktur for tværfagligt samarbejde i sociale sager i Qeqqata Kommunia, herunder
om udarbejdelse af ny vedtægt for det tværfaglige samarbejdsudvalg.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 14 af 1. november 1982 om tværfagligt samarbejde i sociale sager.
Faktiske forhold
En arbejdsgruppe bestående af personer fra Socialforvaltningen i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq
Kommune har udarbejdet det vedlagte forslag til ny vedtægt. Vedtægten følger i det væsentlige den
tidligere vedtægt om tværfagligt samarbejde i Sisimiut Kommune.
Der stilles forslag om, at der etableres en tværfagligt samarbejdsudvalg i hver af de oprindelige
kommuner. Samarbejdsgruppen konstrueres efter samme princip som den eksisterende gruppe i
Sisimiut Kommune.
Vedtægten skal godkendes af Landsstyremedlemmet for sociale anliggender (i dag
Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed).
Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget skønnes ikke at få økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia.
Administrationens vurdering
Ingen bemærkninger.
Indstilling fra Området for Familie
Det indstilles, at Familieudvalget fremsender sagen til Kommunalbestyrelsens behandling med
anbefaling om at Kommunalbestyrelsen godkender
-

etablering af to tværfaglige samarbejdsudvalg,
forslaget til vedtægt om tværfagligt samarbejde i sociale sager, og
at forslaget til vedtægt fremsendes til Departementet for Familie og Sundhed til godkendelse.

Familieudvalgets behandling af sagen
Familieudvalget har behandlet sagen på sit møde den 7. januar 2009.
Indstilling tiltrådt.
Der skal arbejdes på, at den også skal gælde i resten af de samtlige beboede steder.
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Indstilling
Det indstilles at kommunalbestyrelsen godkender
- etablering af to tværfaglige samarbejdsudvalg,
- forslaget til vedtægt om tværfagligt samarbejde i sociale sager, og
- at forslaget til vedtægt fremsendes til Departementet for Familie og Sundhed til godkendelse.
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Forslag til vedtægt om tværfagligt samarbejde i sociale sager.
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Punkt 09 Forslag til visitationskriterier for tildeling af hjemmehjælp
Journalnr. 41.15
Baggrund
Jf. Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor skal
Familieudvalget tage beslutning om visitationskriterier gældende for tildeling af hjemmehjælp i
Qeqqata Kommunia. Formålet med visitationskriterierne er, at sikre et ensartet serviceniveau på
hjemmehjælpsområdet i den nye storkommune.
Ifølge de almindelige bestemmelser har borgene mulighed for at opnå hjemmehjælp, både på
baggrund af sociale årsager og på baggrund af helbredsårsager.
En arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra ældreområdet i Maniitsoq og Sisimiut Kommune
har i løbet af foråret 2008 – med udgangspunkt i de eksisterende visitationskriterier gældende for
Sisimiut Kommune - udarbejdet forslag til fremtidige enslydende visitationskriterier for tildeling af
hjemmehjælp i den nye storkommune.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp kap.2 § § 2 og 3 samt kap. 4 §
5 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp samt tilhørende vejledning
om hjemmehjælp af december 2003.
Faktiske forhold
I henhold til forordningens § 5 om hjemmehjælp kan hjemmehjælp ydes både til praktisk og personlig
bistand. Hjemmehjælp vil sædvanligvis bestå i bistand til almindelig husligt arbejde såsom rengøring
og madlavning, indkøb, tøjvask, personlig hygiejne, hjælp til opvarmning samt hjælp til af- og
påklædning.
Hvorimod hjemmehjælpen ikke er forpligtet til at foretage storvask og hovedrengøring uden at dette
sker efter aftale med hjemmehjælpens ledelse. Ligesom hjemmehjælpens arbejde ikke omfatter
egentlig sygepleje i hjemmet.
I Sisimiut Kommune har hjemmehjælpen siden begyndelsen af 2003 udført opgaverne i
overensstemmelse med politisk fastlagte visitationskriterier. Formålet med disse kriterier er, at sikre
et ensartet serviceniveau over for alle modtagere af hjemmehjælp. Samtidig har det vist sig,, at
kriterierne udgøre et meget anvendeligt redskab for hjemmehjælpen i forbindelse med tildeling af
hjemmehjælp til den enkelte borger. Desuden benyttes visitations kriterierne til at orientere
nytilkomne hjemmehjælpsmodtagere om kommunens serviceniveau på hjemmehjælpsområdet,
herunder hvilken type hjælp samt omfanget af den hjælp, der konkret kan tilbydes fra
hjemmehjælpskontoret.
I Maniitsoq tager hjemmehjælpslederen stilling til serviceniveauet, hvilket sker med udgangspunkt i
en konkret individuel vurdering af den enkelte husstands behov. Dette betyder at serviceniveauet kan
variere fra hjemmehjælpsmodtager til hjemmehjælpsmodtager afhængig af hvilke medarbejdere, der
er ansat i stillingen.
Arbejdsgruppen anbefaler, at Sisimiut Kommunes visitationskriterier udbredes til at gælde hele den
nye storkommune. Desuden anbefales at implementeringen af visitationskriterierne påbegyndes
snarest muligt.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Der forventes, at indførelse af ensartede visitationskriterier vil forbedre mulighederne for den
økonomiske styring af hjemmehjælpsområdet, idet serviceniveauet er politisk fastlagt hvad angår
omfang og ydelsestyper. Ligeledes vil muligheden for at foretage regelmæssig revisitering af hjælpen
forbedres, hvilket vil styrke den økonomiske og administrative styring af området.
Administrationens vurdering
Ingen bemærkninger
Indstilling fra Området for Familie
De indstilles at Familieudvalget fremsender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling om at
kommunalbestyrelsen godkender
- de af arbejdsgruppen udarbejdede visitationskriterier, og
- at implementeringen af visitationskriterierne påbegyndes snarest
Familieudvalgets behandling af sagen
Familieudvalget har behandlet sagen på sit møde den 7. januar 2009.
Indstilling tiltrådt.
Indstilling
Det indstilles at kommunalbestyrelsen godkender
- de af arbejdsgruppen udarbejdede visitationskriterier, og
- at implementeringen af visitationskriterierne påbegyndes snarest
Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Bilag
1. Visitationskriterier
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Punkt 10 Antal hyrevogne i Qeqqata Kommunia
Journalnr. 70.03.16
Baggrund
Kommunalbestyrelsen har i mødet den 25. februar 2009 efter forslag fra
kommunalbestyrelsesmedlem Godmand Rasmussen drøftet antallet af taxaer i Sisimiut.
Endvidere blev forslag til hyrevognsvedtægt forelagt teknik- og miljøudvalget i sit møde den 3. marts
2009.
Regelgrundlag
Hyrevognsvedtægt for Qeqqata Kommunia er fremsendt fra teknik- og miljøudvalget til endelig
godkendelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
I §3 fremgår det, at ”Det maksimale antal hyrevogne i kommunen fastsættes ved beslutning i
kommunalbestyrelsen”.
Faktiske forhold
Kommunalvedtægt om hyrevognskørsel i Qeqqata Kommunia er under godkendelse og forventes
godkendt i kommunalbestyrelsen ultimo april.
På samme møde bør antallet af maksimale antal hyrevogne godkendes, og på baggrund af drøftelsen i
kommunalbestyrelsen foreslår administrationen en forøgelse af det maksimale antal hyrevogne.
For nuværende er antallet af hyrevognstilladelser i Qeqqata Kommunia fastsat til maximalt 20
bevillinger i Maniitsoq, 25 bevillinger i Sisimiut og 2 bevillinger i Kangerlussuaq. Mens Sisimiut og
Kangerlussuaq tilladelser er fuldt udnyttet, har Maniitsoq for nuværende 18 taxaer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
En forøgelse til henholdsvis 40 bevillinger i Sisimiut, 25 bevillinger i Maniitsoq og 5 i Kangerlussuaq
vil ikke have hverken økonomiske og administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det er fornuftigt, at der gives mulighed for flere hyrevogne og dermed
også større frihed til etablering af privat virksomhed.
Administrationens indstilling
Teknik- og miljøområdet foreslog Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget indstiller til
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, at antallet af hyrevognsbevillinger
fastsættes til 40 i Sisimiut, 25 i Maniitsoq og 5 i Kangerlussuaq
Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og miljøudvalget godkendte på sit møde den 2. april 2009 indstillingen, men ønskede at
brugerne skal høres inden kommunalbestyrelsens beslutning.
Sagens videre forløb
Teknik- og miljøområdet har efterfølgende hørt taxaforeningerne i Sisimiut, Maniitsoq og
Kangerlussuaq. De er alle kommet med indsigelser mod en forøgelse af antallet af hyrevogne.
Teknik- og miljøforvaltningens indstilling
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Teknik- og miljøforvaltningen foreslår Teknik- og miljøudvalget, at hyrevognsbevillinger fastsættes
til 40 i Sisimiut, 25 i Maniitsoq og 5 i Kangerlussuaq.
Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen
Teknik- og miljøudvalget har på sit møde den 11. maj 2009 besluttet, at indstille til
kommunalbestyrelsens godkendelse, at man bibeholder det nuværende antal hyrevogne med 25 i
Sisimiut, 20 i Maniitsoq og 2 i Kangerlussuaq.
3 stemmer for (Siumut og IA) og 1 imod (Demokraterne).
Demokraterne skal udtale, at en forhøjelse af mulige antal bevillinger ikke er ensbetydende med, at
alle bevillinger ville blive taget i brug. Muligheden for at ansætte egnede chauffører vil sætte en
naturlig grænse for antallet af aktive hyrevogne. Dette må erhvervet selv finde og ikke
kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Teknik- og miljøudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at man bibeholder det
nuværende antal hyrevogne med 25 i Sisimiut, 20 i Maniitsoq og 2 i Kangerlussuaq.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt efter afstemning.
13 for (Siumut, Søren Alaufesen, IA)
1 imod (Godmand Rasmussen)
1 deltog ikke i afstemningen (Palle Christiansen deltog ikke i Punkt 10)
Teknik og Miljøudvalget opfordres til at lave kriterier for tildeling af taxabevillinger. Samtidig
analyseres antal af bevillinger på 2 i Kangerlussuaq er nok i forhold til 600 borgere.
Bilag
1. Indsigelse fra Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq Taxa af 22. april 2009
2. Indsigelse fra Kangerlussuaq Taxa af 20. april 2009
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Punkt 11 Genindtrædelse i kommunalbestyrelse efter orlov – Karl Davidsen
Journalnr. 01.01.03
Baggrund
Overgangsudvalget bevilgede Karl Davidsen orlov i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.
Karl Davidsen har ved mail af 7. maj 2009 ønsket at vende tidligere tilbage til sit politiske hverv fra
pr. 1. juni 2009.
Regelgrundlag
Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor § 6, stk. 2,
hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen fungerer frem til kommunalbestyrelsesvalg i april 2013.
Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse § 15, stk. 4, hvoraf det
fremgår, at ”Når medlemmer på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af
kommunalbestyrelsen.”
Faktiske forhold
Ved Karl Davidsens orlov er Godmand Rasmussen indtrådt som medlem af kommunalbestyrelsen.
Ved Karl Davidsens genindtrædelse, udtræder Godmand Rasmussen således af kommunalbestyrelsen
og bliver 1. suppleant på Atassut´s suppleant liste i henhold til valg til Overgangsudvalget den 8. april
2008.
Karl Davidsen genindtræder i følgende udvalg:
- Økonomiudvalg med Bitten Heilmann som suppleant
- Teknik- og Miljøudvalg med Søren Alaufesen som suppleant. Der vælges ny formand i
udvalget samt
- genindtræder som delegeret medlem i KANUKOKA med Søren Alaufesen som suppleant.
Karl Davidsen genindtræder som suppleant i følgende udvalg:
- Råstof- og Infrastrukturudvalg som suppleant for Søren Alaufesen
- Opgaveudvalg for hjemtagelse af hjemmestyreopgaver som suppleant for Bitten Heilmann
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med genindtrædelse af Karl Davidsen i
kommunalbestyrelsen, da vederlag for 1. suppleant og nuværende kommunalbestyrelsesmedlem
Godmand Rasmussens stopper ved udgangen af maj måned 2009 samtidig med, at vederlaget for
Karl Davidsen starter pr. 1. juni 2009.
Indstilling
Det indstilles til kommunalbestyrelsen at godkende:
- At Karl Davidsen genindtræder i kommunalbestyrelsen pr. 1. juni 2009. Samtidig udtræder
Godmand Rasmussen af kommunalbestyrelsen og bliver 1.suppleant i Atassut´s
stedfortræderliste.
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Afgørelse
Indstillingen godkendt.
Samtidig blev Bitten Heilmann udpeget som suppleant til (Karl Davidsen) delegeret i KANUKOKA.
Bilag
1. Mail fra Karl Davidsen af 7. maj 2009.
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Punkt 12

Eventuelt

Borgmesteren gav orientering om:
• Ombygning af kollegielejligheder i Sisimiut til at være handicapvenlige, jfr. Punkt 05.
• Om kommende borgmesterbeslutning om merbevilling ifm. Piareersarfiks udbygning.
Forespørgsel under eventuelt:
Agathe Fontain: At der gives en redegørelse om Minngortuunnguup Atuarfia.
Områdechef Axwl Lund Olsen og borgmesteren gav en redegørelse.
Beathe Poulsen: Retningslinier for prioritering af dagsorden til kommunalbestyrelsen.
Mimi Karlsen: Efterlysning af sag om Krisecentre (Qimarngueqarneq), der er behandlet i
Familieudvalget og program til Nationaldagen. Borgmesteren lovede at programmet vil blive
fremsendt til samtlige kommmunalbestyrelsesmedlemmer.
Forespørgslerne blev besvaret.
På baggrund af Alfred Olsens forespørgsel om visitationsgruppen til daginstitutioner i Sisimiut er
opløst, skal sagen undersøges og besvares skriftligt. (Udpegning foretaget under KB 01.2009 Punkt
31)
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