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Emne

Godkendelse af dagsorden

Administrative bemærkninger til dagsorden:
I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 4, afholder den
nyvalgte kommunalbestyrelse sit konstituerende møde efter at valgbestyrelsen har truffet afgørelse
vedrørende eventuelle valgklager og prøvelsen af medlemmernes valgbarhed er afsluttet. På
tidspunktet for dagsordenens færdiggørelse, har valgbarhedsnævnet endnu ikke afsluttet prøvelsen af
medlemmernes valgbarhed. Imidlertid er administrationen blevet oplyst, at der ikke er valgte mandater
blandt sagerne, og at der kun er enkelte stedfortrædere iblandt. Sagerne kører således.
Valgbarhedsnævnets Sekretariat bestiller attester hos politimesteren. Når disse er tilsendt
domsudskrifter og bødeforlæg, kan de begynde at udarbejde sags indstillinger til Valgbarhedsnævnet.
Processen er således igang og det er ikke muligt at oplyse, hvornår der træffes afgørelser i sagerne.
Da er således ikke er valgbarhedssager blandt de valgte medlemmer, og idet der skal afholdes
konstituerende møde inden 1. Juni 2017, anser administrationen – efter samråd med indenrigskontoret
– det for ubetryggende at afholde konstituerende møde inden Valgbarhedsnævnets afgørelser
foreligger.
Beslutning:
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Orientering
Orientering om Overgangsudvalgets opgaver i 2017

Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor §§
9-12:
§ 9. Overgangsudvalgenes væsentligste opgave er at forberede delingen af Qaasuitsup Kommunia
i de to nye kommuner.
§ 10. Overgangsudvalgene udarbejder styrelsesvedtægter og forretningsordener for de nye
kommuner.
Stk. 2. Overgangsudvalgene nedsætter hvert et økonomiudvalg og kan nedsætte underudvalg.
§ 11. Overgangsudvalgene skal træffe de beslutninger, som er nødvendige, for at de nye kommuner
med virkning fra den 1. januar 2018 kan varetage de i lovgivningen fastsatte myndighedsområder.
Stk. 2. Overgangsudvalgene beslutter senest den 1. august 2017 hvilket navn og byvåben, der
ønskes for hver af deres nye kommuner.
§ 12. Overgangsudvalgene beslutter, hvor de fremtidige forvaltninger fysisk skal placeres.
Stk. 2. Overgangsudvalgene forbereder administrationen af de nye kommuner og ansætter det
nødvendige antal administrative ledere til at opbygge administrationen.
Stk. 3. Beslutning om fysisk placering og ansættelse af administrativ ledelse skal være truffet senest
den 31. december 2017.
Indledningsvis skal henvises til bemærkningerne til loven, der er vedlagt som bilag. Herunder er
angivet uddrag fra lovens bemærkninger:
Overgangsudvalgene får en vigtig rolle i forhold til at forberede de kommende nye kommuner.
Overgangsudvalgene skal fungere i overgangsperioden frem til den endelige opdeling af qaasuitsup
kommunia. Overgangsudvalgene skal blandt andet tage stilling til, hvordan etableringen af de nye
kommuner rent praktisk skal foregå.
Der skal udarbejdes en køreplan for de 8 måneder, som overgangsudvalgene har til at forberede
sammenlægningen, således at de nye kommuner er funktionsdygtige fra 1. Januar 2018.
Overgangsudvalgene konstituerer sig efter de gældende bestemmelser herom i inatsisartutlov om den
kommunale styrelse. Det foreslås, at det ældste medlem af overgangsudvalget indkalder til
konstituerende møde.
Fremgangsmåden omkring konstituering i øvrigt følger bestemmelserne i styrelsesloven, dog skal det
konstituerende møde være afholdt senest den 1. Juni 2017.
Overgangsudvalgene vælger formand, næstformand og 2. Næstformand efter bestemmelserne i
styrelsesloven om valg af borgmester, viceborgmester og 2. Viceborgmester. Efter delingen 1. Januar
2018 foreslås det, at overgangsudvalgene fortsætter som kommunalbestyrelser i de nye kommuner.
Formanden for hvert overgangsudvalg fortsætter i de nye kommuner som borgmester,
næstformanden som viceborgmester og 2. Næstformanden som 2. Viceborgmester.
Det foreslås, at overgangsudvalgenes medlemmer vederlægges efter bestemmelserne i styrelsesloven
om vederlag til kommunalbestyrelserne. Tilsvarende foreslås det, at formand, næstformand og 2.
Næstformand vederlægges efter bestemmelserne om vederlag til borgmester, viceborgmester og 2.
Viceborgmester.
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Overgangsudvalgenes væsentligste opgave er at forberede opdelingen af qaasuitsup kommunia, samt
tilrettelægge etableringen og driften af de to nye kommuner, således at de to nye kommuner vil være
i stand til at varetage det kommunale myndighedsansvar på betryggende vis fra 1. Januar 2018.
Derfor foreslås det, at overgangsudvalgene som noget af det første skal nedsætte økonomiudvalg og
nødvendige øvrige udvalg. Bestemmelserne i inatsisartutlov om den kommunale styrelse finder
tilsvarende anvendelse herfor. Endvidere skal overgangsudvalgene fastsætte en styrelsesvedtægt for
de nye kommuner samt en forretningsorden for overgangsudvalgenes arbejde. Lovens bemærkninger
om, at bestemmelserne herom i inatsisartutlov om den kommunale styrelse finder tilsvarende
anvendelse, må formentlig forståes således, at disse skal behandles på det konstituerende møde.
Overgangsudvalgene skal senest 1. August 2017 tage stilling til de nye kommuners navn og
byvåben. Det er afgørende, at denne beslutning træffes hurtigt, af hensyn til behandlingen af et nyt
forslag til inatsisartutlov om kommuneinddeling på efterårssamlingen i inatsisartut 2017.
Endvidere skal de fremtidige forvaltningers fysiske placering fastlægges. Forvaltningerne skal ikke
nødvendigvis samles på en lokalitet, men kan fordeles ud over den nye kommunes byer.
Overgangsudvalgene træffer beslutning om de enkelte forvaltningers placering, ligesom
overgangsudvalgene forbereder administrationen af den nye kommune, og ansætter det nødvendige
antal administrative ledere til at opbygge administrationen. Dette arbejde forventes afsluttet, inden
delingen af kommunen bliver en realitet 1. Januar 2018.
Når overgangsudvalget har taget stilling til den fysiske placering af de fremtidige forvaltninger i den
nye kommune, bør der hurtigst muligt udarbejdes en plan over hvilke af de ansatte, der skal placeres
hvor. De ansatte skal løbende informeres om planerne, og en flytning af den ansattes arbejdssted skal
meddeles så tidligt, at den ansatte har mulighed for at opsige sin stilling med det sædvanlige
opsigelsesvarsel, såfremt den ansatte ikke ønsker at flytte med opgaven. Som udgangspunkt skal
personalet følge opgaven. En ansat vil dog altid kunne opsige ansættelsesforholdet efter sædvanligt
varsel, såfremt den ansatte ikke måtte ønske at blive overført til en ny ansættelsesmyndighed.
Relevante love er vedlagt denne dagsorden som bilag, inklusiv lovbemærkninger.
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Bilag nr.
Journal nr.

001

Sagsfremstilling:
Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor:
§ 4. Det ældste medlem af hvert overgangsudvalg indkalder til konstituerende møde.
Stk. 2. Overgangsudvalgene konstituerer sig i henhold til bestemmelserne i Inatsisartutlov om den
kommunale styrelse. Det konstituerende møde skal være afholdt senest den 1. juni 2017.
Stk. 3. Indtil valg af formand for hvert overgangsudvalg har fundet sted, ledes
overgangsudvalgenes forhandlinger af det medlem, der har indkaldt til mødet.
§ 7. Overgangsudvalgenes formænd fortsætter som borgmestre, næstformændene som
viceborgmestre og 2. næstformændene som 2. viceborgmestre i de nye kommuner.
I medfør Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 § 6 om Den kommunale styrelse vælges formand
for Kommunalbestyrelsen blandt medlemmerne ved Kommunalbestyrelsens (her: Overgangsudvalgets)
konstituerende møde. Valget foretages som flertalsvalg (§ 6, stk. 2).
Efter valget af formand overtager denne herefter ledelsen af mødet.
Indstilling
Kommunalbestyrelsen bedes vælge deres formand.
Bilag:
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010
Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor

Beslutning:
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Overgangsudvalget.
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Bilag nr.
Journal nr.

Sagsfremstilling:
I medfør Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 § 1, stk. 3 om Den kommunale styrelse,
fastsætter Kommunalbestyrelsen (Overgangsudvalget) selv sin forretningsorden.
Ifølge Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale
sektor § 10, vil forretningsordenen formentlig skulle godkendes på det konstituerende møde.
Det foreliggende udkast er i sit indhold identisk til den for Qaasuitsup Kommunia gældende, dog
konsekvensrettet i forhold til lovændringer. Det anbefales at Overgangsudvalget opdaterer denne igen
efter 1. Januar 2018, når overgangsudvalget overgår til Kommunalbestyrelse, idet minimum
kommunenavn bør tilpasses.
Indstilling
Det indstilles, at udkast til forretningsorden godkendes
Bilagsmateriale:
1. Forslag til forretningsorden.

Beslutning:
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17-003 Valg af 1. og 2. næstformand til for
Overgangsudvalget.
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Bilag nr.
Journal nr.

Sagsfremstilling:
I medfør Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 § 6, stk. 4 om Den kommunale styrelse, vælges
næstformænd blandt medlemmer af Kommunalbestyrelsen (her: Overgangsudvalgets) ved dettes første
møde.
Valget foretages som forholdstalsvalg (§ 35).

Indstilling
Overgangsudvalget bedes vælge deres 1. og 2. næstformand.
Bilagsmateriale:
Ingen

Beslutning:
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Bilag nr.
Journal nr.

Resumé:
Overgangsudvalget skal træffe beslutning vedr. den politiske udvalgsstruktur for Kommune K1, med
virkning for 1. Januar 2018.
Sagsfremstilling:
Det følger af Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den
kommunale sektor § 10, at overgangsudvalget skal udarbejde styrelsesvedtægter for de nye
kommuner.
Af § 10, stk. 2 følger, at der skal nedsættes et økonomiudvalg, og at der kan nedsættes underudvalg.
Disse underudvalg kan nedsættes efter samme princip som de eksisterende kommunalbestyrelser, i
overensstemmelse med Inatsisartutlov om den kommunale styrelses bestemmelser herom. Hensigten
er, at disse udvalg fortsætter efter 1. januar 2018.
En ændring af styrelsesvedtægten kræver to på hinanden følgende behandlinger, med mindst 14 dages
mellemrum. Ved 1. behandlingen realitetsbehandles forslaget ikke, men oversendes til beslutning ved
2. behandlingen.
Af § 9 fremgår: Overgangsudvalgenes væsentligste opgave er at forberede delingen af Qaasuitsup
Kommunia i de to nye kommuner.
Det er ikke et krav, at udkast til styrelsesvedtægt første behandles på det konstituerende møde.
Administrationen anbefaler imidlertid at arbejdet igangsættes straks, således at overgangsudvalgets
ønsker om nedsættelse af eventuelle udvalg, udover økonomiudvalget, kan få virkning hurtigst muligt.
Administrationen har modtaget oversigt over de udvalg, som ønskes nedsat. Disse vil udgøre den
overordnede “ramme” for den videre udarbejdelse af en egentlig styrelsesvedtægt.
Overgangsudvalget anmodes derfor om at fremsende oversigt over de udvalg der faktisk bliver nedsat,
samt uddybende og detaljerede oplysninger om udvalgenes opgaver og kompetenceområder, herunder i
hvilket omfang det enkelte gives selvstændig beslutningskompetence og/eller indstilling til andre
udvalg, fx Økonomiudvalg og Overgangsudvalget. Administrationen skal her særligt bemærke, at
eventuelle stående udvalg ikke ses at skulle have nogen selvstændig beslutningskompetencer i 2017.
Økonomiske konsekvenser:
Den endelige vedtagelse af styrelsesvedtægt vil få økonomiske konsekvenser i forhold til vederlag til de
kommende udvalgsformænd.
Lovgivning
Inatsisartutlov nr 22 af 18 november 2010 om den kommunale styrelse
Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor
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Indstilling
Overgangsudvalget bedes godkende, at udkast til styrelsesvedtægt udarbejdes og
førstebehandles på førstkommende møde, efter modtagelsen af de nødvendige detaljerede
oplysninger.
Beslutning:
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Bilag nr.
Journal nr.

Resume:
For at administrationen i de nye kommuner kan være funktionsdygtig fra 1. januar 2018, skal
overgangsudvalgene tage stilling til, hvordan de nye kommuners administration skal organiseres, samt
ansætte det fornødne antal administrative ledere til at opbygge administrationen.
Sagsfremstilling:
Administrationen i Qaasuitsup Kommunia har i den anledning udarbejdet vedlagte notat, der opgør tre
forskellige organisationsmodeller for administrationen af den nye kommune.
De tre forslag er udarbjdet med afsæt i 6 strategiske mål som Administrationen i Qaasuitsup
Kommunia anbefaler, at Overgangsudvalget tager med i det videre arbejde i forbindelse med
etablering af de kommende administrative enheder i de to kommuner.
De strategiske mål kan således anvendes som Overgangsudvalgets pejlemærker, der er med til at sikre,
at de administrative enheder i den nye kommune bedst muligt understøtter det politiske arbejde,
fastlagte indsatsområder og borgerne.
Når Overgangsudvalget har fastlagt hvilken model for den administrative organisation for den nye
kommune, som administrationen i Qaasuitsup Kommunia skal arbejde videre med, vil der fortsat
skulle arbejdes med en række opgaver opdelt i Kommunikation til organisationen, Design af den
fremtidige organisation samt implementering. Disse tre elementer er nærmere beskrevet i figur i
notatet på side 7.
Lovgrundlag:
Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale
Sektor – særligt §12 stk. 1 og 2
Konsekvenser:
Indstillingen har ikke umiddelbart konsekvenser for andre områder.
Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvenser af forslaget vil blive fremlagt ved næste møde i forbindelse med
præsentation af design af den fremtidige organisation.
Indstilling:
Administrationen i Qaasuitsup Kommunia indstiller at overgansgsudvalget:
1. godkender de 6 strategiske mål for den fremtidige administrative organisering, som er
fremlagt i notatet, jf. side 2
2. godkender én af de tre foreslåede modeller for administrative organisation, som fremgår
af notatet, som den nye kommunes administrative organisation fra 1.1. 2018
3. bemyndiger administrationen i Qaasuitsup Kommunia til - frem mod næste møde i
Overgangsudvalget, - ud fra den model for administrativ organisering som
Overgangsudvalget godkender, at udarbejde at arbejde videre med kommunikation til
organisationen og Design af den fremtidige organisation.
Sidstnævnte vil herefter blive fremlagt ved næste møde i Overgangsudvalget med
henblik på, at Overgangsudvalget ved den lejlighed godkender Design af den fremtidige
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organisation herunder ledelsesstruktur, opgavfordeling mellem de enkelte områder i
administrationen, teamstruktur og samlede ressourcer.
Bilagsmateriale:
-

Beslutningsnotat - fremtidig organisering af de to nye kommuner

Beslutning:
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Bilag nr.
Journal nr.

Resumé:
I henhold til styrelsesloven, skal kommunalbestyrelsen (her: Overgangsudvalgets) på det
konstituerende møde i et valgår, fastlægge årets mødedatoer.
Sagsfremstilling:
Overgangsudvalgets vigtigste opgaver fremgår af det indledende orienteringspunkt.
I mødekalenderen skal særligt tages hensyn til, at der, jf. Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016
om ændring af strukturreform af den kommunale sektor § 15, senest 1. Juli 2017 skal fremlægges
forslag til budget 2017, som senest 1. august skal være behandlet og vedtaget. Senest samme dato skal
træffes beslutning om valg af revision og beslutning om kommunenavn og byvåben.
Derudover skal der tages højde for beslutninger omkring kommunens fremtidige organisation og
placering af forvaltninger, således at det nødvendige personale kan være på plads i behørig tid inden 1.
Januar 2018.
Der bør/skal derudover ske en mødemæssig koordinering i forhold til Qaasuitsup Kommunias
mødekalender, navnlig i forhold til behandlinger af Regnskab 2016 og evt. Tillægsbevillinger, jf.
Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor §
18.
Der vurderes ligeledes at være behov for koordinering af mødedatoer de to overgangsudvalg imellem,
hvorfor der anbefales dels at tage højde for dette, dels at overgangsudvalget udviser fleksibilitet i
forhold til evt. ændringer.
Under normale omstændigheder, forsøges så vidt muligt at holde juli måned fri af hensyn til ferie,
samt august/dele af september pga. rensdyrjagt. Af hensyn til især budgetbehandlinger m.m., vil det
formentlig være nødvendigt at holde møder i disse perioder.
Som bilag til mødeplanlægningen vedlægges tidsplan for budgetlægning for overgangsudvalgene 2017
og for 2018.
Som bilag vedlægges Kalender 2017. Mødetider for Inatsisartut er tilføjet, dog med forbehold for, at
mødedatoer for EM2017 endnu ikke er kendt.
Indstilling
-

at Overgangsudvalget fastsætter og godkender mødedatoer for 2017.

Bilag:
- tidsplan for budgetlægning for overgangsudvalgene 2017 og for 2018
- Kalender for 2017, med mødedatoer for QaKom
Beslutning:
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økonomiudvalg
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Bilag nr.
Journal nr.

Resume:
Efter Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale
sektor § 10, stk. 2, skal Overgangsudvalget nedsætter et økonomiudvalg og kan nedsætte underudvalg.
Sagsfremstilling:
Hvis, eller når der nedsættes andre udvalg, vil dette ske efter samme princip som de eksisterende
kommunalbestyrelser, i overensstemmelse med Inatsisartutlov om den kommunale styrelses
bestemmelser herom. Hensigten er, at disse udvalg fortsætter efter 1. januar 2018. Ifølge Inatsisartutlov
nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse §§ 24 og 26 kan Kommunalbestyrelsen vælge
at nedsætte stående udvalg, jf. disses sammensætning i styrelsesvedtægten (dagsordenens punk 131020), ligesom Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer til Økonomiudvalget.
Formand for overgangsudvalget er født formand for Økonomiudvalget.
Medlemmerne vælges blandt Overgangsudvalgets medlemmer, og skal bestå af et ulige antal
medlemmer, som ikke kan overstige halvdelen af Kommunalbestyrelsens medlemstal. For hvert medlem
af de stående udvalg vælges tillige en stedfortræder, som kan indkaldes til at give møde i udvalget ved
det ordinære udvalgsmedlems forfald.
For så vidt angår de øvrige andre udvalg, “stående udvalg”, vil udpegning af medlemmer til disse mest
naturligt ske i umiddelbar forlængelse af 2. Behandling af den ny styrelsesvedtægt for
Overgangsudvalget, hvorefter disse udvalg hurtigst muligt konstituerer sig selv og vælger deres
respektive formænd.
Lovgrundlag:
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse.
Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor
Konsekvenser:
Der vurderes ikke at være miljø-, personale-, eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Sagsbehandlingen:
Sagen skal ikke behandles i andre udvalg/råd, Overgangsudvalget har afgørelseskompetencen.
Indstilling:
Overgangsudvalget bedes udpege nye medlemmer til Økonomiudvalget, efter D `Hondts metode.
Bilagsmateriale:
Beslutning:
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17-009 Beslutning om vederlag til 1.
viceborgmester
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Bilag nr.
Journal nr.

Resume:
Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt vederlag til 1. viceborgmester skal ske med
en fast månedlig procentsats på 15% af borgmestervederlaget eller om denne skal vederlægges med
det fulde borgmestervederlag når denne fungerer på posten som borgmester. Beslutningen gælder kun
1. viceborgmester.
Sagsfremstilling:
Tidligere krævede det ikke en udtrykkelig beslutning mht. hvilken vederlagsform der skal ydes til
kommunens 1. viceborgmester, men kræves nu som følge af ændring i bekendtgørelsen om
vederlæggelse til borgmestre, viceborgmestre m.fl. i 2011.
Lovgrundlag:
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af den 21. januar 2011 om vederlæggelse af borgmestre og
viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer mv., § 3, stk. 1.
Konsekvenser:
Der vurderes ikke at være miljø-, personale-, eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling.
Økonomiske konsekvenser:
Det vurderes ikke, at den ene model fremfor den anden, hvor der ydes fuldt borgmestervederlag i de
perioder hvor denne er på ferie el.lign., vil medføre væsentligt forskellige vederlag til 1.
viceborgmesteren. Det er vurderingen, at de to modeller set over valgperioden som helhed, vil være
stort set ens.
Sagsbehandlingen:
Sagen skal ikke behandles i andre udvalg/råd, Kommunalbestyrelsen har afgørelseskompetencen.
Indstilling:
Overgangsudvalget bedes beslutte, om vederlaget til 1. viceborgmester skal ydes som fast
månedligt vederlag på 15% af borgmesterens vederlag.
Bilagsmateriale:
Ingen

Beslutning:
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Sagsnr. /emne

17-010 Nedsættelse af indstillingskomité vedr.
kommunenavn og logo
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Sagsfremstiilling:
I medfør af inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den
kommunale sektor § 11, stk. 2, skal overgangsudvalget senest 1. August 2017 beslutte navn og
byvåben, der ønskes for den nye kommune.
Administrationen har igangsat konkurrencer vedr. navn og byvåben for begge de to nye kommuner,
med afleveringsfrist 1. Maj. Der foreligger således på nuværende tidspunkt forslag til både navn og
byvåben.
Overgangsudvalget bedes derfor udpege medlemmer til en indstillingskomité, der skal gennemgå de
modtagne forslag og fremkomme med 3 finalister til navn og 3 finalister til byvåben, med henblik på
at fremlægge disse for overgangsudvalget til endelig godkendelse snarest muligt.
Indstillingskomitéen foreslåes at bestå af 3-5 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af
overgangsudvalget, men kan være personer med særlig regional kulturel og samfundsmæssig indsigt.
Overgangsudvalget kan vælge at nedsætte to komiteer; eet for navn, og eet for byvåben.
Der vil være tale om ulønnet hverv, der ophører med overgangsudvalgets godkendelse af henholdsvis
navn og byvåben.
Indstilling:
Overgangsudvalget bedes beslutte, hvor mange medlemmer indstillingskomiteen skal bestå af,
samt udpege medlemmerne til komiteen.
Bilagsmateriale:
-

Konkurrence-opslag.

Beslutning:
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Sagsnr. /emne

17-011 Orientering: Valg af medlemmer til råd,
nævn, fonde, bestyrelser m.m.
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01.01.00

Resumé:
Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmer til aktieselskaber, selvejende institutioner, kommunale
institutioner, fonde, foreninger, udvalg og råd, som kommunalbestyrelsen eller kommunen skal være
repræsenteret i, jævnfør styrelseslovens § 31.
Sagsfremstilling:
Med henvisning til Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den
kommunale sektor § 8 og § 2, stk. 3, jf. Styrelseslovens 31, stk. 2, 2. pkt, skal Overgangsudvalget
udpege disse medlemmer med funktionsperiode fra 1. Januar 2018, idet deres funktionsperiode følger
den kommunalbestyrelses funktionsperiode, der har udpeget dem.
Af styrelseslovens § 31 fremgår, at valget til disse udvalg, råd m.m., skal ske efter valg af medlemmer
til de stående udvalg (Økonomiuvalget er et fast udvalg, ikke et stående). Da disse andre stående
udvalg imidlertid først kommer til eksistens når styrelsesvedtægten er 2. behandlet, vil valg således
først kunne ske i umiddelbar forlængelse heraf.
Forbrugerudvalg:
Særligt om disse skal bemærkes, at Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd,
markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg er ophævet. Der skal derfor ikke længere
udpeges medlemmer til disse. I en række byer har udvalgene hidtil fortsat deres virke og opretholdt et
vist aktivitetsniveau, ligesom der også fra borgernes/forbrugernes side, ses at være efterspørgsel for et
lokalt forbrugermæssigt organ. Overgangsudvalget kan dog beslutte at nedsætte et alligevel, men det
vil i så fald ikke have nogen lovgivningsmæssige beføjelser. Dette kan i så fald ske på et senere møde,
hvilket anbefales, idet det i så fald bør ske på grundlag af grundigere overvejelser omkring et sådan
udvalgs opgaver og funktioner.
I en række byer er der endvidere nedsat Handicapråd og Ældreråd, som Socialudvalget udpeger
medlemmer til.
En detaljeret liste over de udvalg, råd, nævn, bestyrelser osv., hvortil der skal udpeges, bliver
eftersendt til overgangsudvalget.
Indstilling:
Overgangsudvalget bedes tage orienteringen til efterretning

Beslutning:
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ORIENTERING
Forslag fra medlemmer, til videre behandling i udvalg eller administration.
Forespørgsler fra medlemmer, besvaret administrativt.
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