Sted- og Vejnavneråd
Til beslutning
J.nr: EMN-2020-00556, Akt ID 6
Forvaltning for Anlæg og Miljø - Direktør Hans Henrik Winther Johannsen / HHWJ
Sagsresume
Medlemmerne af Sted- og Vejnavnerådet er udpeget af Kommunalbestyrelsen, og har nu siddet i
rådet i to år.
I henhold til vedtægten for Sted- og vejnavnerådet udpeges medlemmerne af
Kommunalbestyrelsen for en periode på to år, og genvalg kan forekomme.
Kandidater til at blive valgt som medlemmer af Sted- og Vejnavnerådet er fundet, og disse skal
godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Derudover er der udarbejdet ændringer af vedtægten for Sted- og Vejnavnerådet, disse skal også
godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Anlæg og Miljøs udvalgsmøde, den 07. december 2020, hvor
udvalget godkendte indstillede personer til medlemmer af Sted- og Vejnavnerådet, samt godkendte
ændringer af vedtægten, og sendte sagen videre til godkendelse ved Udvalg for Økonomi og
Erhverv, samt til godkendelse ved Kommunalbestyrelsen.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 10. december
2020, hvor udvalget godkendte indstillede personer til medlemmer af Sted- og Vejnavnerådet,
samt godkendte ændringer af vedtægten, og sendte sagen videre til endelig godkendelse ved
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at godkende indstillede personer til medlemmer af Sted- og Vejnavnerådet
- at ændringer af vedtægten godkendes
Sagsfremstilling
Medlemmerne af Sted- og Vejnavneråd er udpeget af Kommunalbestyrelsen og har nu siddet i
rådet i to år.
I vedtægten for Sted- og Vejnavnerådet står der i § 3, stk. 2.: “De af Kommunalbestyrelsen
udpegede medlemmer udpeges for en periode på 2 år og genvalg kan forekomme.”
Kandidater til at blive valgt som medlemmer af Sted- og Vejnavnerådet er fundet. Rådets
konstituerende møde afholdes til foråret.
Sekretærfunktionen for Sted- og Vejnavnerådet er efter to år overdraget til Forvaltning for Anlæg
og Miljø i oktober 2020, dette for at sikre koordination og mere fleksibel opgaveløsning.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Følgende personer indstilles som medlemmer af Sted- og Vejnavnerådet:
- Lisathe Kruse Møller, Specialkonsulent i Oqaasileriffik

-

Frederik Holm, Arkitekt og borger fra Nuuk
Tittus Dalager, medarbejder fra Forvaltning for Anlæg og Miljø
Johannes Heilmann, repræsentant fra NAPP
Jakob Mølgaard, repræsentant fra Fritids Fisker- og Fangerforeningen
Hans Lange, Museumsinspektør, Nationalmuseet

Derudover er der udarbejdet forslag til ændringer af vedtægten for Sted- og Vejnavnerådet:
Betegnelsen Koncernservice ændres til Forvaltning for Anlæg og Miljø.
I vedtægten ændres § 7 beslutningsreferat:
- Referatudkastet udsendes inden 10 dage efter mødets afholdelse til medlemmerne.
- Referatudkastet behandles og godkendes på det næstkommende møde.
Økonomisk og / ressourcemæssig vurdering
Der vil være udgifter i form af forplejning til møderne, som tages indenfor forvaltningens budget.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Vedtægt for Sted- og Vejnavneråd
o Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse (styrelseslov)
o Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning
(sagsbehandlingsloven).
Det videre forløb
Rådets konstituerende møde afholdes til foråret.
Indkaldelsen til mødet foretages af Forvaltning for Anlæg og Miljø, der yder sekretariatsfunktion til
Sted- og Vejnavnerådet.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ikke relevant.
Borgerinddragelse/kommunikation
Rådet kan arbejde for at skabe fokus omkring de grønlandske betegnelser igennem de
elektroniske kommunikationskanaler som hjemmeside og Facebook.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ikke indhentet.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljø, beslutning, 07. december 2020:
Indstillingen godkendes.
Udvalg for Økonomi og Erhverv, beslutning, 10. december 2020:
Indstillingen godkendes.
Bilag
1. Vedtægt for Sted- og vejnavnerådet

