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Sagsresumé
To medlemmer i Sted- og Vejnavnerådet, henholdsvis Marianne Petersen og Salik Hard, ønsker at
udtræde og der skal derfor udvælges to nye medlemmer til rådet.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 20.februar 2020,
hvor Udvalget godkendte indstillingen og sendte sagen til beslutning ved Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at nye medlemmer af Sted- og Vejnavnerådet godkendes:
o Hans Lange, udpeget af Sted- og Vejnavnerådet på grund af hans faglige profil, og
store viden inden for kultur og historie.
o Panigpak Daorana, udpeget af fritids fisker- og fangerforeningen
Sagsfremstilling
Kommuneqarfik Sermersooqs Sted- og Vejnavneråd trådte i kraft den 20. juni 2018 ved et
konstituerende møde. Følgende personer blev medlem af rådet:
- Marianne Petersen, Translatør
- Lisathe 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 fanger og fiskerforening i Nuuk, NAPP
- Salik Hard, repræsentant fra fritids fisker- og fangerforeningen
Idet Marianne Petersen samt Salik Hard har anmodet om udtrædelse af rådet, skal der udpeges to
nye medlemmer til rådet.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Se under selve indstillingen.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Rådets medlemmer arbejder frivilligt og uden honorar.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Vedtægt for Sted- og Vejnavneråd
o Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse (styrelsesloven).
o Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning
(sagsbehandlingsloven).
Det videre forløb
Nye medlemmer vil blive indkaldt til rådets næste ordinære møde d. 28. maj 2020.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet.

Borgerinddragelse/kommunikation
De nye medlemmer vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens
beslutning.
Andre bemærkninger
Ingen.
Tidligere beslutninger
Kommunalbestyrelsens beslutning 10. april 2018:
Indstillingerne godkendes med en bemærkning om, at Kommunalbestyrelsen er godkender af
Sted- og Vejnavnerådet, hvorfor godkendelse af vedtægten ved Sted- og Vejnavnerådet ikke er
nødvendigt.
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning 20.februar 2020:
Indstillingen godkendes.
Bilag
1. Vedtægter for rådet
2. Sagsfremstilling fra 10. april 2018 om godkendelse af rådets medlemmer

