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Udvalgsmedlemmerne skal deltage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

Afgørelse 

 

Dagsorden godkendt. 
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Deltagere: 
 

Atassut 

Emilie Olsen 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen 

 

Partii Naleraq 

Malene Ingemann 

Siumut 

Hans Frederik Olsen 

Ruth Heilmann 

 

 

 

 

Punkt 02 Valg af Formand  

Journalnr. 01.01.00 

Baggrund 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 vælger de 

stående udvalg selv deres formand. Ethvert medlem af de stående udvalg er forpligtet til at modtage 

valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder de stående udvalgs møder, og er 

ansvarlig for udarbejdelsen af beslutningsreferater fra møderne. 

 

Herudover foreslås det, at der vælges en næstformand, som kan varetage udvalgsformandens 

opgaver ved formandens fravær.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 

 

Enslydende Forretningsorden for stående udvalg: § 3 ”På udvalgets første møde vælger udvalget en 

udvalgsformand og en næstformand. Valgene foretages hver for sig og afgøres ved almindeligt 

stemmeflertal. Valg af udvalgsformand ledes af borgmesteren.” 

 

Indstilling 

Udvalg for Familie og Sociale forhold skal vælge en formand 

 

Afgørelse  

Hans Frederik Olsen blev valgt 

 

Bilag  

Intet 
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Punkt 03 Valg af næstformand  

Journalnr. 01.01.00 

Baggrund 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 vælger de 

stående udvalg selv deres formand. Ethvert medlem af de stående udvalg er forpligtet til at modtage 

valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder de stående udvalgs møder, og er 

ansvarlig for udarbejdelsen af beslutningsreferater fra møderne. 

 

Herudover foreslås det, at der vælges en næstformand, som kan varetage udvalgsformandens 

opgaver ved formandens forfald.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 

 

Indstilling 

Udvalg for Familie og Sociale forhold skal vælge en næstformand 

 

 

Afgørelse  

Juliane Enoksen blev valgt. 

 

 

Bilag  

Intet 

 

 

 

 

 



Referat af Konstituerende møde for stående udvalg den 11. maj 2017 

KB03/2017 

 5 

Punkt 04 Forslag til mødedatoer resten af året  

Journalnr. 01.01.01 

Baggrund 

Udvalg for Familie og Sociale forhold fastlægger i lighed med de øvrige stående fagudvalg sine 

møder for et halvt år ad gangen. 

 

Regelgrundlag  

Den kommunale Styrelsesvedtægt.  

 

Faktiske forhold 

Administrationen har ud fra Kommunalbestyrelsens og Økonomiudvalgets fastlagte mødekalender 

udarbejdet forslag til Udvalg for Familie og Sociale forhold mødekalender. Forslaget er koordineret 

med de øvrige fagudvalgs mødekalender.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen foreslår følgende mødekalender for perioden 11.05 - 31.12.2017:  

 

Udvalg for Familie og 

Sociale forhold 

Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse 

11. maj  

(konstitutionsmøde) 

  

24. maj 16.maj 11. maj (vedr. styrelsesvedtægt) 

14. juni 6. juni  

16. august 15. aug. 24. aug. 

13. september 19. sep. 28. sep. 

11. oktober 17. okt. 26. okt. 

8. november 14. nov. 23. nov. 

6. december 12. dec.  

 

Alle møder starter kl. 08:30 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.  

 

Indstilling  

Administrationen indstiller, at Udvalg for Familie og Sociale forhold godkender forslaget til 

mødekalender for perioden 11.05.- 31.12. 2017 

 

Afgørelse  

Mødet den 16. august blev flyttet til den 2. august. Møderne starter kl. 13.00 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Mødekalender 2017 

 

 

 

  



Referat af Konstituerende møde for stående udvalg den 11. maj 2017 

KB03/2017 

 6 

Deltagere: 
 

Atassut 

Anna Karen Hoffmann 

 

Partii Naleraq 

Malene Ingemann 

Siumut 

Evelyn Frederiksen 

Ruth Heilmann 

Frederik Olsen 

 

 

 

 

Punkt 05 Valg af Formand  

Journalnr. 01.01.00 

Baggrund 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 vælger de 

stående udvalg selv deres formand. Ethvert medlem af de stående udvalg er forpligtet til at modtage 

valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder de stående udvalgs møder, og er 

ansvarlig for udarbejdelsen af beslutningsreferater fra møderne. 

 

Herudover foreslås det, at der vælges en næstformand, som kan varetage udvalgsformandens 

opgaver ved formandens fravær.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 

 

Enslydende Forretningsorden for stående udvalg: § 3 ”På udvalgets første møde vælger udvalget en 

udvalgsformand og en næstformand. Valgene foretages hver for sig og afgøres ved almindeligt 

stemmeflertal. Valg af udvalgsformand ledes af borgmesteren.” 

 

Indstilling 

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur skal vælge en formand 

 

Afgørelse  

Evelyn Frederiksen blev valgt. 

 

Bilag  

Intet 
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Punkt 06 Valg af næstformand  

Journalnr. 01.01.00 

Baggrund 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 vælger de 

stående udvalg selv deres formand. Ethvert medlem af de stående udvalg er forpligtet til at modtage 

valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder de stående udvalgs møder, og er 

ansvarlig for udarbejdelsen af beslutningsreferater fra møderne. 

 

Herudover foreslås det, at der vælges en næstformand, som kan varetage udvalgsformandens 

opgaver ved formandens forfald.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 

 

Indstilling 

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur skal vælge en næstformand 

 

 

Afgørelse  

Malene Ingemann blev valgt. 

 

Bilag  

Intet 
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Punkt 07 Forslag til mødedatoer resten af året  

Journalnr. 01.01.01 

Baggrund 

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur fastlægger i lighed med de øvrige stående 

fagudvalg sine møder for et halvt år ad gangen. 

 

Regelgrundlag  

Den kommunale Styrelsesvedtægt.  

 

Faktiske forhold 

Administrationen har ud fra Kommunalbestyrelsens og Økonomiudvalgets fastlagte mødekalender 

udarbejdet forslag til Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur mødekalender. Forslaget er 

koordineret med de øvrige fagudvalgs mødekalender.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen foreslår følgende mødekalender for perioden 11.05 - 31.12.2017:  

 

Udvalg for Uddannelse, 

Sundhed, Fritid og Kultur 

Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse 

11. maj  

(konstitutionsmøde) 

  

29. maj 16.maj 11. maj (vedr. styrelsesvedtægt) 

 6. juni  

7. august 15. aug. 24. aug. 

4. september 19. sep. 28. sep. 

2. oktober 17. okt. 26. okt. 

27. november 14. nov. 23. nov. 

 12. dec.  

 

Alle møder starter kl. 08:30 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.  

 

Indstilling  

Administrationen indstiller, at Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur godkender 

forslaget til mødekalender for perioden 11.05.- 31.12. 2017 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Mødekalender 2017 
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Deltagere: 
 

Atassut 

Emilie Olsen, deltog via telefon 

 

Inuit Ataqatigiit 

Sofie Dorthe R. Olsen 

 

Siumut 

Gideon Lyberth 

Karl Lyberth 

Frederik Olsen 

 

 

 

Punkt 08 Valg af Formand  

Journalnr. 01.01.00 

Baggrund 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 vælger de 

stående udvalg selv deres formand. Ethvert medlem af de stående udvalg er forpligtet til at modtage 

valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder de stående udvalgs møder, og er 

ansvarlig for udarbejdelsen af beslutningsreferater fra møderne. 

 

Herudover foreslås det, at der vælges en næstformand, som kan varetage udvalgsformandens 

opgaver ved formandens fravær.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 

 

Enslydende Forretningsorden for stående udvalg: § 3 ”På udvalgets første møde vælger udvalget en 

udvalgsformand og en næstformand. Valgene foretages hver for sig og afgøres ved almindeligt 

stemmeflertal. Valg af udvalgsformand ledes af borgmesteren.” 

 

Indstilling 

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø skal vælge en formand 

 

Afgørelse  

Gideon Lyberth blev valgt. 

 

Bilag  

Intet 
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Punkt 09 Valg af næstformand  

Journalnr. 01.01.00 

Baggrund 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 vælger de 

stående udvalg selv deres formand. Ethvert medlem af de stående udvalg er forpligtet til at modtage 

valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder de stående udvalgs møder, og er 

ansvarlig for udarbejdelsen af beslutningsreferater fra møderne. 

 

Herudover foreslås det, at der vælges en næstformand, som kan varetage udvalgsformandens 

opgaver ved formandens forfald.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 

 

Indstilling 

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø skal vælge en næstformand 

 

 

Afgørelse  

Sofie Dorthe R. Olsen blev valgt. 

 

Bilag  

Intet 
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Punkt 10 Forslag til mødedatoer resten af året  

Journalnr. 01.01.01 

Baggrund 

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø fastlægger i lighed med de øvrige stående fagudvalg sine 

møder for et halvt år ad gangen. 

 

Regelgrundlag  

Den kommunale Styrelsesvedtægt.  

 

Faktiske forhold 

Administrationen har ud fra Kommunalbestyrelsens og Økonomiudvalgets fastlagte mødekalender 

udarbejdet forslag til Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø mødekalender. Forslaget er koordineret 

med de øvrige fagudvalgs mødekalender.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen foreslår følgende mødekalender for perioden 11.05 - 31.12.2017:  

 

Udvalg for Teknik, 

Råstoffer og Miljø 

Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse 

11. maj  

(konstitutionsmøde) 

  

15. maj 16.maj 11. maj (vedr. styrelsesvedtægt) 

13. juni 6. juni  

8. august 15. aug. 24. aug. 

12. september 19. sep. 28. sep. 

 17. okt. 26. okt. 

7. november 14. nov. 23. nov. 

5. december 12. dec.  

 

Alle møder starter kl. 08:30 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.  

 

Indstilling  

Administrationen indstiller, at Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø godkender forslaget til 

mødekalender for perioden 11.05.- 31.12. 2017 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Mødekalender 2017 
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Deltagere: 
 

Atassut 

Siverth K. Heilmann 

 

Inuit Ataqatigiit 

Erneeraq Poulsen, deltog via telefon 

 

Siumut 

Karl Lyberth 

Frederik Olsen 

Jakob Olsen 

 

 

 

Punkt 11 Valg af Formand  

Journalnr. 01.01.00 

Baggrund 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 vælger de 

stående udvalg selv deres formand. Ethvert medlem af de stående udvalg er forpligtet til at modtage 

valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder de stående udvalgs møder, og er 

ansvarlig for udarbejdelsen af beslutningsreferater fra møderne. 

 

Herudover foreslås det, at der vælges en næstformand, som kan varetage udvalgsformandens 

opgaver ved formandens fravær.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 

 

Enslydende Forretningsorden for stående udvalg: § 3 ”På udvalgets første møde vælger udvalget en 

udvalgsformand og en næstformand. Valgene foretages hver for sig og afgøres ved almindeligt 

stemmeflertal. Valg af udvalgsformand ledes af borgmesteren.” 

 

Indstilling 

Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold skal vælge en formand 

 

Afgørelse  

Karl Lyberth blev valgt. 

 

Bilag  

Intet 
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Punkt 12 Valg af næstformand  

Journalnr. 01.01.00 

Baggrund 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 vælger de 

stående udvalg selv deres formand. Ethvert medlem af de stående udvalg er forpligtet til at modtage 

valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder de stående udvalgs møder, og er 

ansvarlig for udarbejdelsen af beslutningsreferater fra møderne. 

 

Herudover foreslås det, at der vælges en næstformand, som kan varetage udvalgsformandens 

opgaver ved formandens forfald.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 

 

Indstilling 

Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold skal vælge en næstformand 

 

 

Afgørelse  

Erneeraq Poulsen blev valgt. 

 

Bilag  

Intet 
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Punkt 13 Forslag til mødedatoer resten af året  

Journalnr. 01.01.01 

Baggrund 

Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold fastlægger i lighed med de øvrige stående fagudvalg 

sine møder for et halvt år ad gangen. 

 

Regelgrundlag  

Den kommunale Styrelsesvedtægt.  

 

Faktiske forhold 

Administrationen har ud fra Kommunalbestyrelsens og Økonomiudvalgets fastlagte mødekalender 

udarbejdet forslag til Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold mødekalender. Forslaget er 

koordineret med de øvrige fagudvalgs mødekalender.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen foreslår følgende mødekalender for perioden 11.05 - 31.12.2017:  

 

Udvalg for Fiskeri, Fangst 

og Bygdeforhold 

Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse 

11. maj  

(konstitutionsmøde) 

  

30. maj 16.maj 11. maj (vedr. styrelsesvedtægt) 

 6. juni  

2. august 15. aug. 24. aug. 

 19. sep. 28. sep. 

3. oktober 17. okt. 26. okt. 

28. november 14. nov. 23. nov. 

 12. dec.  

 

Alle møder starter kl. 08:30 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.  

 

Indstilling  

Administrationen indstiller, at Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold godkender forslaget til 

mødekalender for perioden 11.05.- 31.12. 2017 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Mødekalender 2017 
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Deltagere: 
 

Atassut 

Anna Karen Hoffmann 

 

Inuit Ataqatigiit 

Sofie Dorthe R. Olsen 

 

Siumut 

Ruth Heilmann 

Hans Frederik Olsen 

Jakob Olsen 

 

 

 

Punkt 14 Valg af Formand  

Journalnr. 01.01.00 

Baggrund 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 vælger de 

stående udvalg selv deres formand. Ethvert medlem af de stående udvalg er forpligtet til at modtage 

valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder de stående udvalgs møder, og er 

ansvarlig for udarbejdelsen af beslutningsreferater fra møderne. 

 

Herudover foreslås det, at der vælges en næstformand, som kan varetage udvalgsformandens 

opgaver ved formandens fravær.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 

 

Enslydende Forretningsorden for stående udvalg: § 3 ”På udvalgets første møde vælger udvalget en 

udvalgsformand og en næstformand. Valgene foretages hver for sig og afgøres ved almindeligt 

stemmeflertal. Valg af udvalgsformand ledes af borgmesteren.” 

 

Indstilling 

Udvalget for Erhverv og Turisme skal vælge en formand 

 

Afgørelse  

Sofie Dorthe R. Olsen blev valgt.  

 

Bilag  

Intet 
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Punkt 15 Valg af næstformand  

Journalnr. 01.01.00 

Baggrund 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 vælger de 

stående udvalg selv deres formand. Ethvert medlem af de stående udvalg er forpligtet til at modtage 

valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder de stående udvalgs møder, og er 

ansvarlig for udarbejdelsen af beslutningsreferater fra møderne. 

 

Herudover foreslås det, at der vælges en næstformand, som kan varetage udvalgsformandens 

opgaver ved formandens forfald.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 27 

 

Indstilling 

Udvalget for Erhverv og Turisme skal vælge en næstformand 

 

 

Afgørelse  

Jakob Olsen blev valgt. 

 

Bilag  

Intet 
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Punkt 16 Forslag til mødedatoer resten af året  

Journalnr. 01.01.01 

Baggrund 

Udvalget for Erhverv og Turisme fastlægger i lighed med de øvrige stående fagudvalg sine møder 

for et halvt år ad gangen. 

 

Regelgrundlag  

Den kommunale Styrelsesvedtægt.  

 

Faktiske forhold 

Administrationen har ud fra Kommunalbestyrelsens og Økonomiudvalgets fastlagte mødekalender 

udarbejdet forslag til Udvalget for Erhverv og Turisme mødekalender. Forslaget er koordineret med 

de øvrige fagudvalgs mødekalender.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen foreslår følgende mødekalender for perioden 11.05 - 31.12.2017:  

 

Udvalget for Erhverv og 

Turisme 

Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse 

11. maj  

(konstitutionsmøde) 

  

 16.maj 11. maj (vedr. styrelsesvedtægt) 

1. juni 6. juni  

3. august 15. aug. 24. aug. 

 19. sep. 28. sep. 

5. oktober 17. okt. 26. okt. 

 14. nov. 23. nov. 

7. december 12. dec.  

 

Alle møder starter kl. 08:30 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.  

 

Indstilling  

Administrationen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Turisme godkender forslaget til 

mødekalender for perioden 11.05.- 31.12. 2017 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Mødekalender 2017 
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Punkt 17  Ansøgning om udefra kommende arbejdskraft 

Journal nr. 67.01.03 
 

Baggrund 

Der er den 25. april 2017 afsendt mail til Qeqqata Kommunias officielle mailbox via jobportalen suli.gl. Heri 

er der 2 separate ansøgninger om ansættelse af 2 tømrer med stillingsbeskrivelser som tømrer og tagdækker 

samt tømrerformand hos A+Illut, Maniitsoq.   

 

Regelgrundlag  

Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om  regulering af  arbejdskrafttilgangen i Grønland 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26. august 1993 om  regulering af  arbejdskrafttilgangen i Grønland 

Inatsisartutlov nr. 27. af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om  regulering af  

arbejdskrafttilgangen i Grønland (Arbejdsgivers anvendelse af jobportal) 

 

Faktiske forhold 

Stillingsannoncerne er i henhold til loven opslået på jobportalen suli.gl pr. 30. marts 2017samt ved 

lokalopslag i byen.  

 

Arbejdsmarkedskontoret har kontaktet de hjemmehørende tømreruddannede der står registreret under 

arbejdsmarkedsformidlingen, men det viser sig, at de alle er kommet i arbejde hos Royal Greenland og andre 

virksomheder i byen og ikke ønsker at tage det tilbudte arbejde hos A+Illut. Derudover er alle kommuner 

kontaktet for at høre om de har tømreruddannede de kan henvise. Sisimiut og Qaanaaq er de eneste byer der 

har reageret på henvendelsen. Qaanaaq bekræftede dog kun modtagelsen af henvendelsen. Fra Sisimiut 

kunne de henvise en tømreruddannet, men de har så efterfølgende trukket det tilbage med begrundelse i 

vedkommende ikke findes egnet til stillingen. 

 

Der har derudover ikke været nogen ansøgere til stillingerne.  

 

Arbejdsgiveren har overholdt de i lovgivningen angivne procedurer ved opslag på suli.gl. og der er ved 

gennemgang af ledighedsregisteret konstateret, at der ikke er ledig lokalt eller landbaseret arbejdskraft med 

de fornødne uddannelsesbaggrunde og kvalifikationer.  

 

Der skal senest den 9. maj 2017 sendes svar til ansøgeren.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er ikke bæredygtigt, at et land må basere sig på tilkaldt arbejdskraft, men en række lande benytter tilkaldt 

arbejdskraft i byggebranchen. Der bør generelt fokuseres på at opnå bedre samarbejde om ansættelse af 

lokalt arbejdskraft indenfor byggebranchen i Qeqqata Kommunia.  

 

Det videre arbejde med virksomhederne bør baseres på, at tilkaldt arbejdskraft oplærer og er med til at 

uddanne lokale praktikanter. En række virksomheder bør således blive bedre til at tage praktikanter og vise, 

at de arbejder med større anvendelse af lokal arbejdskraft. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det har ikke nogle væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for kommunen at behandle 

ansøgninger og meddele beslutningen til ansøger. Men samfundsøkonomisk kan det have større økonomiske 

konsekvenser, hvis der enten føres en for skrap eller slap politik over for virksomhederne ift. tilkaldt 

arbejdskraft.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at der bør gives tilladelse til, at A+Illut får tilladelse til at ansætte 2 

tømrer, da der ikke findes egnet arbejdskraft i blandt de ledige i byen og andre Kommuner. 
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Indstilling 

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget godkender A+Illut’s ansøgning om ansættelse af 

udefra kommende arbejdskraft.  
 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. 2 stk Ansøgningsskemaer fra Suli.gl for  A+Illut, Maniitsoq 
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Punkt 18 Eventuelt 

 

Ingen. 

 

 

 

Mødet slut kl. 10.35 

 


