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Sagsresumé
Politisk har der længe været udtrykt et ønske om at der skulle oprettes et Råd for Sted- og
Vejnavne. Sted- og Vejnavnerådet skal være et rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen, hvor
rådets vigtigste opgave vil være at komme med forslag til sted- og vejnavne.
Økonomiudvalget har på mødet d. 19. januar 2017 ønsket at der skal nedsættes et lignende råd i
Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, og ikke alene for Nuuk.
Rådets endelige medlemmer er fundet, og det nyvalgte råd vil afholde et konstituerende møde i
løbet af foråret.
Udvalg for Økonomi og Erhverv har på mødet den 22. marts 2018 behandlet sagen. Udvalget var
enige om rådet i Nuuk skal være et rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen, hvor
lokaludvalgene skal være forankringspunkt uden for Nuuk. Udvalget gav Borgmesteren
bemyndigelse til at tilrette vedtægt for Sted- og Vejnavnerådet inden den endeligt godkendes på
Kommunalbestyrelsesmødet den 10. april 2018.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at godkende rådet i Nuuk som det overordnede rådgivende organ
- at godkende at rådet inddrager lokaludvalgene i Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og Paamiut i
forbindelse med navnforslag uden for Nuuk
- at godkende den tilrettede vedtægt
- at godkende rådets endelige medlemmer
Sagsfremstilling
Politisk har der længe været udtrykt et ønske om at de skulle oprettes et råd for Sted- og
Vejnavne. Sted- og Vejnavnerådet skal være et rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen, hvor
rådets vigtigste opgave vil være at komme med forslag til sted- og vejnavne.
Økonomiudvalget har på mødet d. 19. januar 2017 behandlet og har godkendt oprettelsen af rådet,
rådets medlemmer og vedtægt, med følgende bemærkninger:
- at der ikke kun skal være et Sted- og Vejnavneråd, der drejer sig om Nuuk by.
Der skal ligeledes nedsættes lignende råd i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit
- at Sted- og Vejnavnerådet i Nuuk skal have en repræsentant fra Fisker- og
Fangerforeningen og en repræsentant fra Fritids Fisker- og Fangerforeningen
- at Sted- og Vejnavnerådet har ret til at indkalde tilforordnede efter behov.
Udvalg for Økonomi og Erhverv har på mødet den 22. marts 2018 behandlet sagen. Udvalget var
enige om rådet i Nuuk skal være et rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen, hvor
lokaludvalgene skal være forankringspunkt uden for Nuuk. Udvalget gav Borgmesteren
bemyndigelse til at tilrette vedtægt for Sted- og Vejnavnerådet inden den endeligt godkendes på
Kommunalbestyrelsesmødet den 10. april 2018.

Løsningsforslag – faglig vurdering
I praksis skal lokaludvalgene inddrages i forbindelse med navngivning af sted og veje i deres
hjemby.
Rådets endelige medlemmer er følgende personer:
- Marianne Petersen, Translatør
- Lisathe Kruse Møller, Specialkonsulent i Oqaasileriffik
- Frederik Holm, Arkitekt og borger fra Nuuk
- Tittus Dalager, Bygningskonstruktør og medarbejder fra Forvaltning for Anlæg og Miljø
- Johannes Heilmann, Repræsentant fra NAPP
- Salik Hard, Repræsentant fra Fritids Fisker- og Fangerforeningen i Nuuk
Oprettelse af rådet vil understøtte Kommunalbestyrelsesmedlem Uju Petersens forslag om
navngivning af rundkørsler, samt kommunalbestyrelsesmedlem Storm Ludvigsens forslag om
navngivning af en vej efter Lars Miilu Lund.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der vil være udgifter til forplejning til møderne.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Vedtægt for Sted- og Vejnavneråd
Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse (styrelsesloven).
Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning
(sagsbehandlingsloven).
Det videre forløb
Det nyvalgte råd vil afholde et konstituerende møde i løbet af foråret.
Indkaldelsen til mødet foretages af Koncernservice, der yder sekretariatsfunktion til Sted- og
Vejnavnerådet.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet.
Tidligere beslutning
Økonomiudvalgets beslutning torsdag d. 19. januar 2017:
Økonomiudvalget godkender indstillingerne med bemærkning om:
- at der ikke kun skal være et Sted- og Vejnavneråd, der drejer sig om Nuuk by.
Der skal ligeledes nedsættes lignende råd i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit
- At Sted- og Vejnavnerådet i Nuuk skal have en repræsentant fra Fisker- og
Fangerforeningen og en repræsentant fra Fritids Fisker- og Fangerforeningen
- at Sted- og Vejnavnerådet har ret til at indkalde tilforordnede efter behov.
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning den 22.marts 2018:
Udvalg for Økonomi og Erhverv er enige om at lokaludvalgene bliver forankringspunkt udenfor
Nuuk og Borgmesteren bemyndiges til at tilrette vedtægt inden den endeligt godkendes i
kommunalbestyrelsesmødet den 10. april 2018
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
Der er ikke indhentet bemærkninger fra de andre forvaltninger.
Bilag
1. Vedtægt for Sted- og Vejnavneråd

