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Sagsresumé
Koncernservice foreslår to ændringer i Lokaludvalgenes vedtægt samt enkelte smårettelser. Den
ene ændring vedrører Lokaludvalgenes mulighed for at afgive høringssvar, og den anden ændring
vedrører forkortelse af Lokaludvalgenes nuværende valgperiode, da Lokaludvalgenes valgperiode
ikke kan overgå Kommunalbestyrelsens valgperiode.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 14. januar 2021,
hvor udvalget godkendte ændring af vedtægt for Lokaludvalg, og sendte sagen videre til
godkendelse ved Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at godkende ændringerne i Lokaludvalgenes vedtægt
Sagsfremstilling
Koncernservice foreslår to ændringer i Lokaludvalgenes vedtægt samt enkelte smårettelser. Den
ene ændring vedrører Lokaludvalgenes mulighed for at afgive høringssvar, og den anden ændring
vedrører forkortelse af Lokaludvalgenes nuværende valgperiode, da Lokaludvalgenes valgperiode
ikke kan overgå Kommunalbestyrelsens valgperiode.
Den nuværende valgperiode for lokaludvalgene i Ittoqqortoormiit, Tasiilaq og Paamiut er gældende
til januar 2023 og for lokaludvalget i Nuuk til oktober 2021.
Løsningsforslag – faglig vurdering
1. Forslag til vedtægtsændring
Vedtægten ændres fra at Lokaludvalgene skal afgive høringssvar i forhold af særlig betydning for
lokalsamfundet, til at Lokaludvalgene kan afgive høringssvar.
Nuværende vedtægt:
§ 2: Lokaludvalget skal afgive høringssvar i forhold af særlig betydning for lokalsamfundet, f.eks.
på områderne: fysisk planlægning, miljø, sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre, kultur og
fritid. Der skelnes imellem interne og eksterne høringer. Der er høringspligt ved kommunale
høringer (interne), og informationspligt ved eksterne høringer. Med informationspligt menes der en
orientering/kopi af kommunens høringssvar til lokaludvalget.
Ændring i vedtægten:
§ 2: Lokaludvalget kan afgive offentlige høringssvar i forhold af særlig betydning for
lokalsamfundet, f.eks. på områderne: fysisk planlægning, miljø, sundhed, trafik, idræt, skole, børn,
unge, ældre, kultur og fritid.
2. Forslag til vedtægtsændring
Af hensyn til den siddende Kommunalbestyrelses beslutningskompetence, kan lokaludvalgenes
valgperiode ikke overgå Kommunalbestyrelsens valgperiode. Det betyder i praksis, at der skal
afholdes valg til Lokaludvalgene kort efter Kommunalbestyrelsens konstituering. Derudover er

Lokaludvalgenes valgperiode fastsat til tre år i vedtægten, hvilket skal ændres til fire år, således
Lokaludvalgenes valgperiode stemmer overens med Kommunalbestyrelsens valgperiode.
Nuværende vedtægt:
§ 4, stk. 13: Valghandlingen foretages hvert 3. år.
Ændring i vedtægten:
§ 4, stk. 13: Valghandlingen foretages senest to måneder efter Kommunalbestyrelsens
konstituering.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ikke relevant.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 6 af 29. november 2013 om ændring af inatsisartutlov om den
kommunale styrelse
o Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq
Det videre forløb
De nuværende Lokaludvalg vil blive orienteret om Kommunalbestyrelsens beslutning.
Lokaludvalgskoordinatorerne vil i samarbejde planlægge, og afholde valg til lokaludvalgene.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive offentliggjort på Kommunens hjemmeside.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Lokaludvalgenes projekter og initiativer foregår i tæt dialog og koordinering med relevante
forvaltninger. Hertil er der kommunale repræsentanter i de arbejdsgrupper, hvor der er stort behov
for koordinering mellem Lokaludvalgets projekter og igangværende projekter i kommunalt regi.
Udvalg for Økonomi og Erhverv, beslutning 14. januar 2021:
Indstillingen godkendes.
Bilag
1. Gældende vedtægt
2. Udkast til revideret vedtægt, ændringerne er markeret med gult

