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Ændringsforslag 

 

Til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om den kommunale styrelse 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen.   

 

 

Til § 6 

 

1. § 6 stk. 1 og 2, affattes således: 

”På det konstituerende møde vælger kommunalbestyrelsen indledningsvis borgmesteren blandt sine 

medlemmer. 

  Stk. 2. En kandidat er valgt som borgmester, såfremt kandidaten opnår mere end halvdelen af 

stemmerne fra de tilstedeværende medlemmer. Opnår ingen kandidat absolut flertal, foretages ny 

afstemning. Giver denne afstemning heller ikke absolut flertal til en kandidat, foretages en tredje 

afstemning mellem de to kandidater, der opnåede flest stemmer ved anden afstemning. I tilfælde af 

stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.” 

 

Til § 7 

 

2. § 7, stk. 1, affattes således: 

”Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen er pligtig at modtage valg til borgmester eller 

viceborgmester.” 

 

Til § 8 

 

3. § 8, stk. 1, affattes således: 

”Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. 

Beslutning herom offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår på den måde, der sædvanligt 

benyttes i kommunen, og kommunalbestyrelsen har pligt til at orientere Naalakkersuisut herom.” 

 

4.  § 8, stk. 4, affattes således: 

” Stk. 4.  Borgmesteren udsender så vidt muligt senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens 

møder dagsorden til kommunalbestyrelsesmedlemmerne samt så vidt muligt senest 3 hverdage 

inden mødet det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen. 
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Kommunalbestyrelsesmedlemmerne har med de begrænsninger, der følger af lovgivningen om 

tavshedspligt, endvidere ret til at gennemse det fremlagte materiale sammen med personer, der ikke 

er medlemmer af kommunalbestyrelsen.” 

 

Til § 11 

 

5. § 11, stk. 2 og 3, affattes således: 

” Stk. 2.  Et medlem kan deltage i mødet ved telefon- eller videokonference samt telefax, når 

medlemmet opfylder betingelserne i § 15, stk. 1, og der ville kunne indkaldes stedfortræder.  

  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan i forretningsordenen bestemme, at møder kan afholdes som 

telefon- eller videokonference samt ved telefax, og at også andre kommunikationsteknologier kan 

anvendes.” 

 

Til § 12 

 

6. § 12, stk.1-2, affattes således: 

”Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har som led i varetagelsen af sit hverv ret til at gennemse 

sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration.  

  Stk. 2. Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 rettes til borgmesteren.” 

 

Til § 13 

 

7. § 13 affattes således: 

” § 13.  Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert 

spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene 

og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de 

begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen, i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens 

beslutninger.” 

 

Til § 15 

 

8. § 15, stk. 1 og 2, affattes således: 

”Når et medlem vil være forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen på grund af 

sygdom, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller 

lignende, kan de medlemmer, der er valgt på det forhindrede medlems kandidatliste, herunder 

enkeltkandidater i kandidatforbund, kræve stedfortræderen indkaldt til deltagelse i mødet. Til det 

konstituerende møde eller 2. behandling af forslaget til årsbudget, kan stedfortræderen også kræves 
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indkaldt ved forfald af anden grund. Er der ikke på den pågældende kandidatliste valgt noget 

medlem, som er i stand til at kræve stedfortræderen indkaldt, kan stedfortræderen selv kræve sig 

indkaldt.  

  Stk. 2.  Såfremt et kommunalbestyrelsesmedlem af de i stk. 1 nævnte grunde er hindret i at 

varetage sit hverv i mere end 2 måneder, skal kommunalbestyrelsesmedlemmet begære orlov uden 

vederlag, jf. dog § 56, stk. 8. Begæringen sendes til borgmesteren, og skal indeholde oplysning om 

baggrunden for begæringen, og hvor længe den hindring, som ligger til grund for begæringen om 

orlov, forventes at bestå. Fornøden dokumentation for begæringen skal sendes sammen med denne 

eller efter anmodning herom fra borgmesteren. Borgmesteren indkalder herefter stedfortræderen til 

førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.” 

 

Til § 21 

 

9. § 21 affattes således: 

” § 21.  Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og 

påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren og en 

person bemyndiget hertil af kommunalbestyrelsen.” 

 

Til § 24 

 

10. § 24, stk. 2-3, affattes således: 

” Stk. 2.  Borgmesteren er formand for økonomiudvalget. De øvrige medlemmer vælges blandt 

kommunalbestyrelsens medlemmer. 

  Stk. 3.  Økonomiudvalget skal bestå af et ulige antal medlemmer, og antallet kan ikke overstige 

halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal. For hvert medlem bortset fra borgmesteren vælges 

en stedfortræder, som kan indkaldes til at give møde ved det ordinære medlems forfald” 

 

Til § 25 

 

11. § 25, stk. 1, nr. 4, affattes således: 

”4) Varetagelse af udarbejdelsen af generelle principper for den økonomiske planlægning, som er 

bindende for de stående udvalgs indstillinger til kommunalbestyrelsen.” 

 

12. § 25, stk. 3, affattes således: 

” Stk. 3.  Kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke er medlemmer af økonomiudvalget, har ret 

til, uden taleret, at overvære udvalgets afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige 

budgetoverslag.” 
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Til § 26 

 

13. § 26, stk. 2, affattes således: 

” Stk. 2.  De stående udvalg skal bestå af et ulige antal medlemmer, som ikke kan overstige 

halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal. Medlemmerne af de stående udvalg vælges blandt 

kommunalbestyrelsens medlemmer, og for hvert medlem vælges tillige en stedfortræder, som kan 

indkaldes til at give møde i udvalget ved det ordinære udvalgsmedlems forfald.” 

 

Til § 27 

 

14. § 27, stk. 1, affattes således: 

”De stående udvalg vælger 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.” 

 

Til § 28 

 

15. § 28, stk. 1, affattes således: 

”De stående udvalg udøver deres virksomhed i møder. De stående udvalg er beslutningsdygtige, når 

mindst halvdelen af medlemmerne deltager i mødet. De stående udvalg kan efter anmodning fra et 

medlem træffe beslutning om, at medlemmet kan deltage i mødet ved brug af 

telekommunikationsteknologier.”  

 

16. § 28, stk. 3-5, affattes således: 

” Stk. 3.  Reglerne om beslutningsreferat, jf. § 16, finder tilsvarende anvendelse for de stående 

udvalg. De stående udvalgs formænd sikrer, at beslutningsreferatet underskrives af deltagerne i 

mødet og fremsendes til Naalakkersuisut.  

  Stk. 4.  Personer, der er ansat i kommunens tjeneste, kan overvære de stående udvalgs møder med 

henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner med videre for de stående udvalg. De stående 

udvalg kan tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, for at 

overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. 

  Stk. 5.  Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har med de begrænsninger, der følger af 

lovgivningens regler om tavshedspligt, ret til efter anmodning at få tilsendt dagsordener og 

udskrifter af beslutningsreferater, der udsendes til medlemmer af de stående udvalg, som 

kommunalbestyrelsesmedlemmet ikke er medlem af, samt efter anmodning i det enkelte tilfælde 

sagsmateriale i samme omfang som det stående udvalgs medlemmer.” 
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Til § 29 

 

17. § 29, stk. 1, affattes således: 

”De stående udvalg bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det 

vedtagne årsbudget i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser. De stående udvalg 

påser, at det faktiske forbrug ikke afviger fra de bevilgede beløb, og foretager gennem 

økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, såfremt bevillinger herudover anses for 

ønskelige eller nødvendige.” 

 

Til § 32 

 

18. § 32 affattes således: 

”§ 32. Kommunalbestyrelsen nedsætter et lokaludvalg i hver by i den pågældende kommune.  

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg til lokaludvalgene og bestemmer i hvilket 

omfang, det overlades til foreninger, herunder politiske partier og kandidatforbund, eller andre at 

opstille personer som medlemmer af lokaludvalgene eller at indstille personer som observatører til 

at deltage i lokaludvalgenes møder.  

Stk. 3. Lokaludvalgene kan varetage bestemte opgaver efter delegation fra kommunalbestyrelsen.  

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal afsætte midler, som lokaludvalgene kan disponere over. 

Midlerne skal anvendes til offentlige høringer, kultur, sport eller sociale aktiviteter.  

Stk. 5. Lokaludvalgene kan udføre rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, 

økonomiudvalget eller de stående udvalg.  

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for lokaludvalgenes virksomhed, herunder om pligt 

til udfærdigelse af skriftlige mødereferater, regnskabspligt og godkendelse af budgetmæssige 

dispositioner. 

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan yde et fast vederlag til medlemmer af lokaludvalg, som ikke er 

medlemmer af kommunalbestyrelsen. Vederlaget ydes inden for et maksimumbeløb fastsat af 

Naalakkersuisut, jf. § 56, stk. 6.  

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg med henblik på inddragelse af særlig 

viden og sagkundskab eller særlige interesser i behandlingen af enkeltstående sager i 

kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.  

Stk. 9. De i stk. 1 og 8 nævnte udvalg kan nedsættes på ethvert tidspunkt og med virkning for et 

nærmere bestemt tidsrum i løbet af kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  

Stk. 10. Såfremt der ikke er kandidater til et lokaludvalg, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der 

ikke vælges et lokaludvalg.  
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Stk. 11. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at lokaludvalgene i deres forvaltning overholder 

reglerne i denne lov og i øvrigt forvalter i overensstemmelse med gældende offentligretlige regler.” 

 

Til § 34 

 

19. § 34 affattes således: 

” § 34.  En kommunalbestyrelse kan som led i en ændret udvalgsstruktur beslutte at  

1) oprette eller nedlægge stående udvalg,  

2) ændre et stående udvalgs medlemstal, eller  

3) ændre opgavefordelingen mellem de stående udvalg.  

  Stk. 2.  Ændringer i udvalgsstrukturen, som anført i stk. 1, gennemføres efter reglerne om 

ændringer i kommunens styrelsesvedtægt i § 1, stk. 2.  

  Stk. 3.  Ved ændringer i udvalgsstrukturen skal der, såfremt ét kommunalbestyrelsesmedlem 

kræver det, ske omkonstituering af økonomiudvalget og samtlige stående udvalg.” 

 

Til § 35 

 

20. § 35 affattes således: 

” § 35.   Medlemmerne af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalg m.v., jf. §§ 

24, 26, 31 og 32, samt til at udføre øvrige hverv, som kommunalbestyrelsen måtte tildele dem.” 

 

Til § 36 

 

21. § 36, stk. 3, affattes således: 

” Stk. 3.  Skal valg af medlemmer til udvalg med videre foretages både blandt medlemmer og ikke-

medlemmer af kommunalbestyrelsen, foretages valget af samtlige de medlemmer, 

kommunalbestyrelsen skal vælge, ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg med videre for sig. 

Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-

medlemmer af kommunalbestyrelsen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat.” 

 

Til § 39 

 

22. § 39, stk. 4, affattes således: 

” Stk. 4.  Hvis et udvalg træffer beslutning om et medlems inhabilitet, uden at en stedfortræder er 

indkaldt, kan de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, 

og, hvis vedkommende er valgt som enkeltkandidat, medlemmet selv, kræve sagen udsat til det 
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efterfølgende møde. Udsættelse kan dog ikke ske, hvis udsættelse vil medføre overskridelse af 

frister, kommunen er forpligtet til at overholde.” 

 

Til § 44 

 

23. § 44, stk. 2, affattes således: 

” Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal på budgettet afsætte et dispositionsbeløb til 

bygdebestyrelserne, som disse kan anvende efter egen beslutning på et eller flere af følgende 

områder:  

1) Kultur og folkeoplysning.  

2) Idrætsaktiviteter.  

3) Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed.  

4) Lokale erhvervsprojekter i bygden.  

5) Sociale aktiviteter.  

 

Til § 45 

 

24. § 45, stk. 1, affattes således: 

”Bygdebestyrelsens formand påser, at bygdens anliggender forvaltes i overensstemmelse med 

forretningsordenen for bygdebestyrelsen og gældende offentligretlige regler.” 

 

Til § 46 

 

25.  § 46, stk. 2, affattes således: 

” Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et tillægsvederlag til formændene for 

bygdebestyrelserne inden for et maksimumsbeløb fastsat af Naalakkersuisut, jf. § 56, stk. 6.” 

 

Til § 47 

 

26. § 47, stk. 2, affattes således: 

” Stk. 2.  Naalakkersuisut fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan 

tage stilling til den pågældende sag.”  

Til § 50 

 

27.  § 50, stk. 1, nr. 3, affattes således: 

”3) 2 medlemmer udpeget af kommunerne i forening efter hvert kommunalvalg blandt 

kommunalbestyrelsesmedlemmerne.”   
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28.  I § 50 indsættes efter stk. 3, som nyt stk.: 

” Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for udpegning af medlemmer og stedfortrædere til 

Tilsynsrådet.”  

 

Til § 55 

 

29. § 55, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

”2) der ikke efter anden lovgivning er en klageinstans, og væsentlige hensyn, særlig til private 

interesser, ikke taler herimod.” 

 

Til § 56 

 

30. § 56 stk. 1, affattes således: 

”Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens menige medlemmer. Vederlaget omfatter 

medlemmernes: 

1) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens udvalg samt underudvalg,  

2) 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) deltagelse i kurser, der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra 

kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under nr. 1 og 2 nævnte 

hverv,  

4) deltagelse i seminarer,  

5) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger,  

6) varetagelse af nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen 

eller kommunalbestyrelsens udvalg, og  

7) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under nr. 1-6 nævnte møder m.v.” 

 

31. § 56, stk. 3-4, affattes således: 

” Stk. 3.  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. 4.  Et kommunalbestyrelsesmedlem, som midlertidigt fungerer som formand for et stående 

udvalg i mindst 2 måneder, modtager tillægsvederlag, jf. stk. 2. Tilsvarende skal der ske 
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forholdsmæssig afkortning i tillægsvederlaget til den udvalgsformand, som midlertidigt ikke 

varetager formandsfunktionen, såfremt den pågældende udvalgsformand er fraværende i mindst 2 

måneder.” 

 

Til § 61 

 

32. § 61, stk.1, affattes således: 

“Undlader kommunalbestyrelsen at udføre en handling, som den efter lovgivningen har pligt til at 

udføre, kan Tilsynsrådet pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for 

undladelsen, tvangsbøder.” 

 

Til § 63 

 

33. § 63, stk.1, affattes således: 

”Et kommunalbestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse at de pligter, som 

kommunalbestyrelsesmedlemmets hverv medfører, kan idømmes bøde.  
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Bemærkninger til ændringsforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Ved fremsættelsen af nærværende ændringsforslag imødekommer Naalakkersuisut Lovudvalgets 

indstilling om nedsættelse af lokaludvalg i alle byer. Endvidere er bestemmelsen om valg til 

lokaludvalgene blevet præciseret, og der er indsat hjemmel for Naalakkersuisut til at fastsætte regler 

for tillægsvederlag til formændene for bygdebestyrelserne, samt for udpegning af medlemmer og 

stedfortrædere til Tilsynsrådet. Endelig er det formålet herved at rette sproglige fejl og mangler i 

den grønlandske version af lovforslaget. 

 

 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

 

Til § 6 stk. 1 og stk. 2 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version,  

 

Til nr. 2 

 

Til § 7 stk. 1 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version,  

 

 

Til nr. 3 

 

Til § 8 stk. 1  

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 
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Til nr. 4 

 

Til § 8 stk. 4 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr. 5 

 

Til § 11 stk. 2 og stk. 3 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

 

Til nr. 6 

 

Til § 12 stk. 1 og stk. 2 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr. 7 

 

Til § 13  

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

 

Til nr. 8 

 

Til § 15 stk. 1 og stk. 2 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 
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Til nr. 9 

 

Til § 21  

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

 

Til nr. 10 

 

Til § 24 stk. 2 og stk. 3 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr.11 

 

Til § 25 stk. 1 nr. 4  

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr.12 

 

Til § 25 stk. 3 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

 

Til nr.13 

 

Til § 26 stk. 2 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 
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Til nr.14 

 

Til § 27 stk. 1 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr.15 

 

Til § 28 stk. 1.  

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr.16 

 

Til § 28 stk. 3-5 

 

Bestemmelsen er en delvis videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i 

den grønlandske version. 

 

 

Til nr.17 

 

Til § 29 stk. 1 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

 

Til nr.18 

 

Til § 32 

 

Bestemmelsen er en delvis videreførelse af den gældende § 31a med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. Og det foreslås, at kommunalbestyrelsen skal nedsætte et lokaludvalg i hver 
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by i den pågældende kommune. Bestemmelsen skal ses i lyset af Naalakkersuisuts ønske om at 

styrke nærdemokratiet i kommunerne. 

 

Til nr.19 

 

Til § 34 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

 

Til nr. 20 

 

Til § 35 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr.21 

 

Til § 36 stk. 3 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr.22 

 

Til § 39 stk. 4 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

 

Til nr. 23 

 

Til § 44 stk. 2  
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Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. Bestemmelsen præciserer, at kommunalbestyrelsen skal afsætte et 

dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne. 
 

Til nr. 24 

 

Til § 45 stk. 1 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr. 25 

 

Til § 46 stk. 2 

 

Bestemmelsen er med ændringer af lovteknisk karakter en videreførelse af den gældende paragraf 

56, og der er ikke tiltænkt realitetsændringer.  

 

Ligeledes præciseres det, at tillægsvederlag til formændene for bygdebestyrelserne kan ydes af 

kommunalbestyrelsen inden for rammer fastsat af Naalakkersuisut. Ved vurderingen skal 

kommunalbestyrelsen særligt lægge vægt på formændenes ansvar og arbejdsbyrde. 

 

 

Til nr. 26 

 

Til § 47 stk. 2. 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr. 27 

 

Til § 50 stk. 1 nr. 3 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende § 60. Som konsekvens af de strukturelle 

ændringer af KANUKOKA foreslås bestemmelsen ændret således, at udpegning af kommunale 

medlemmer af Tilsynsrådet ikke længere sker fra KANUKOKA, men overlades til kommunerne. 

Endvidere foreslås det præciseret, at der ved ledigblevne pladser skal udpeges nye medlemmer og 
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stedfortrædere. Naalakkersuisut vil kunne fastsætte regler for udpegning af medlemmer og 

stedfortrædere. Der er i øvrigt ikke tiltænkt ændringer. 

 

 

Til nr. 28  

 

Til § 50 stk. 4 

 

Bestemmelsen er ny. Hjemmelen for Naalakkersuisut til at fastsætte regler for udpegning af 

medlemmer og stedfortrædere har som formål at sikre, at kommunerne i forening udpeger 

medlemmer til Tilsynsrådet. 

 

Til nr. 29 

 

Til stk. 55 stk. 2 nr. 2  

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr. 30 

 

Til stk. 56 stk. 1  

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr. 31 

 

Til stk. 56 stk. 3 og stk. 4 

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelser med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr. 32 

 

Til stk. 61 stk. 1  
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Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

Til nr. 33 

 

Til stk. 63 stk. 1  

 

Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse med en sproglig korrektion i den 

grønlandske version. 

 

 

 

 

 


