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Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen  

Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen 
i Kommuneqarfik Sermersooq 

 
 

§ 1 
 

Kommunalbestyrelsen består af 19 medlemmer, valgt i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 
29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse § 3 (i det følgende kaldet styrelsesloven). 
 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger på det konstituerende møde borgmesteren, og en første og 
en anden viceborgmester, jf. § 6 i styrelsesloven. 
 
 

§ 2 
 

Regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i 
Kommunalbestyrelsens forretningsorden, jf. styrelseslovens § 1, (i det følgende kaldet 
forretningsordenen). 
 
 

Borgmesteren 
 

§ 3 
 

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder, 
fastsættes i forretningsordenen. 
  
Stk. 2. Borgmesteren er øverste daglige leder af kommunens administration, jf. styrelseslovens § 
19. 
 
Stk. 3. Borgmesteren drager omsorg for, at der i forbindelse med sager, der hører under et udvalgs 
område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen træffer 
beslutning i sagen. 
 
Stk. 4. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig 
forsinkelse og udfærdiger om nødvendigt, forskrifter herfor. Borgmesteren kan af udvalgene og de 
ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition. 
  
 

§ 4 
 

Borgmesteren sørger for at ingen udgift afholdes, eller indtægt oppebæres uden fornøden 
bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Tilsynsrådet og 
Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft 
bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen via Udvalg for 
Økonomi og Erhverv. 
 
Stk. 2. Borgmesteren skal meddele Kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er – 
med de begrænsninger som er fastsat i lovgivningen – i enhver henseende undergivet 
Kommunalbestyrelsens beslutninger. 
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Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses virksomhed m.v. 
 

§ 5 
 

Der nedsættes følgende udvalg, jf. styrelseslovens §§ 24 og 26. 
 

1. Udvalg for Økonomi og Erhverv (7 medlemmer) 
2. Udvalg for Børn og Skole (5 medlemmer)  
3. Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked (5 medlemmer)  
4. Udvalg for Anlæg og Miljø (7 medlemmer) 
5. Udvalg for Børn og Familie (5 medlemmer) 

 
Stk. 2. Udvalgene, bortset fra Udvalg for Økonomi og Erhverv, vælger selv deres formand, jf. 
styrelseslovens § 27. Borgmesteren er født formand for Udvalg for Økonomi og Erhverv. 
 
Stk. 3. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. 
 
Stk. 4. For hvert udvalg føres et beslutningsreferat hvori udvalgets beslutninger indføres og som 
underskrives ved mødets slutning af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem har 
ret til at få sin korte afvigende mening tilført beslutningsreferatet og ved sager, der af udvalget skal 
fremsendes til anden myndighed kræve, at denne gøres bekendt med indholdet af referatet. 
 
Stk. 5. Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det 
vedtagne årsbudget i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelser. De påser, at de 
bevilgede beløb ikke afviger fra det faktiske forbrug, og foretager gennem Udvalg for Økonomi og 
Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger herudover anses for ønskelige eller 
nødvendige. 
 
Stk. 6. Et udvalg skal inden iværksættelsen af foranstaltninger, der er af væsentlig betydning for et 
andet udvalg, forhandle med det pågældende udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af 
borgmesteren, jf. styrelseslovens § 29 stk. 2. 
 
Stk. 7. Udvalgene kan, indenfor lovgivningens rammer og medmindre Kommunalbestyrelsen 
beslutter andet, delegere beslutningskompetence i anliggender af ensartet karakter der ikke giver 
anledning til tvivl, til kommunens administration.  
 

 
Udvalg for Økonomi og Erhverv 

 
§ 6 

 
Der nedsættes et økonomiudvalg i henhold til styrelseslovens §§ 24 og 25. Udvalget varetager 
tillige den umiddelbare forvaltning på området for erhverv og benævnes Udvalg for Økonomi og 
Erhverv. 
 
Stk. 2. Udvalg for Økonomi og Erhverv består af borgmesteren, der er udvalgets formand, samt 6 
af Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i 
medfør af styrelseslovens § 25.  
 
Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens løn- og personaleforhold. 
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Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kulturelle aktiviteter. 
 
Stk. 6 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens borgerservice. 
 
Stk. 7 Udvalget fastsætter regler om erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører 
kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, 
inden sagen forelægges for Kommunalbestyrelsen til beslutning. 
 
Stk. 8. Udvalget for Økonomi og Erhverv varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 
økonomiske planlægning, herunder udarbejdelsen af budgetprocedurer. Udvalget drager omsorg 
for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. 
 
Stk. 9. Udvalget udarbejder forslag til kommunens budget, og aflægger kommunens regnskab til 
Kommunalbestyrelsen. 
 
Stk. 10. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb, leje, salg, sanering og 
pantsætning af fast ejendom. 
 
Stk. 11. Udvalget udarbejder efter samråd med kommunens sagkyndige revision forslag, og 
foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ.  
 
Stk. 12. Udvalget udarbejder i samarbejde med de respektive stående udvalg og 
bygdebestyrelser/lokaludvalg, udkast til besvarelse af fremkomne revisionsbemærkninger til 
forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. 
 
Stk. 13. Udvalget varetager behandlingen af alkoholbevillinger. 
 
Stk. 14. Udvalget fører tilsyn med kommunens interesser i kommunens selskaber, udarbejder 
ejerstrategi samt indstiller medlemmer til kommunens selskabers bestyrelser.  
 
 

§ 7 
 
Udvalg for Økonomi og Erhverv fastsætter regler om: 
 

• Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets budget- og 
bevillingskontrol 

• Behandling af personalesager 

• I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres 

• Samordning af kommunens indkøbsfunktioner 

• Regler og takster samt tilsyn vedrørende hyrevognsområdet 
 
 

§ 8 
 

Udvalg for Økonomi og Erhverv fører tilsyn med: 
 

• at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens 
beslutninger og påser, at de fastsatte bestemmelser om kontrol og sikkerhedskrav opfyldes, 
herunder at attestations- og anvisningsbestemmelserne overholdes 

• at forvaltningen af kommunens kasse og kommunens regnskabsføring er forsvarlig 

• at de på årsbudgettet meddelte bevillinger, ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens 
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samtykke i form af tillægsbevilling 

• at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde  
 

§ 9 
 

På erhvervsområdet varetager Udvalg for Økonomi og Erhverv følgende:  
 

• Myndighedsopgaver  

• Godkendelse af servicekontrakt med Nanu Travel 

• Drift af bygninger under udvalgets områder 

• Tilskud til boligbyggeri, herunder andelsboligbyggeri og 20/20/60 boligbyggeri 

• Erhvervs- og turismeudvikling 
 
Stk. 2. Udvalget skal sikre en overordnet sammenhæng mellem kommunens strategiske 
infrastrukturplaner og erhvervsudviklingen generelt. 
 
Stk. 3. Udvalget udarbejder indstilling til Kommunalbestyrelsen om: 
 

• En samlet politik for udvalgsområdet 

• Strategier for udvalgets områder 

• Udviklingsplaner for udvalgets områder 
 
 

Stående udvalg 

 
§ 10 

 
Udvalg for Børn og Familie består af 5 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalg for Børn og Familie træffer afgørelse i sager der ifølge lovgivningen er henlagt i 
udvalget. 
 
Stk. 3. Udvalg for Børn og Familie varetager den umiddelbare forvaltning på områder som vedrører 
børn og familier indenfor: 
 

• Hjælp til børn, unge og familier 
 
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om: 
 

• En samlet politik for udvalgsområdet 

• Strategier for udvalgets områder 

• Udviklingsplaner for udvalgets områder 
 
 

§ 11 
 

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked består af 5 medlemmer.  
 
Stk. 2. Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked træffer afgørelser i sager, der ifølge lovgivningen er 
henlagt til udvalget. 
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Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige anliggender, herunder: 
 

• Offentlige sikringsydelser 

• Tildeling af ydelser til alders- og førtidspensionister 

• Alkoholbehandling 

• Handicapområdet, herunder støtte til børn og voksne med handicap  

• Beskæftigelsesfremme 

• Arbejdsformidling, herunder kontrol af arbejdskrafttilgang 

• Drift af bygninger under udvalgets område 

• Majoriaq  
 

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag, og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om: 

• En samlet politik for udvalgsområdet 

• Strategier for udvalgets områder 

• Udviklingsplaner for udvalgets områder 
 
 

§ 12 
 
Udvalg for Anlæg og Miljø består af 7 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalg for Anlæg og Miljø træffer afgørelser i sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til 
udvalget. 
 
Stk. 3. Udvalg for Anlæg og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning på områder, der vedrører 
tekniske og miljømæssige anliggender, udvikling af fysisk planlægning samt de kommunale 
opgaver indenfor natur og bæredygtighed, herunder: 
 

• Arealmyndighed 

• Bygningsmyndighed 

• Miljømyndighed 

• Byplanmyndighed 

• Vejvæsen 

• Rekreative områder 

• Kommunale værker som asfaltanlæg, forbrændingsanlæg mv.  

• Forsyningsvirksomhed som kloakering og spildevandsanlæg mv.   

• Renovationsvæsenet og miljøforanstaltninger 

• Anlægsopgaver 

• Renovering af kommunens ejendom 

• Brandvæsenet 

• Kommunale opgaver indenfor naturbeskyttelse 

• Drift af bygninger under udvalgets område 

• Fordeling af fiskerilicenser  

• Udarbejdelse af høringssvar inden for lovtiltag på fangst, fiskeri og landbrugsområdet 
 
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om:  

• Kommuneplanlægning (lokalplanlægning og dispositionsplanlægning m.v.) 

• Kommunens bidrag til landsplanlægning 
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• Takster for forsyningsvirksomheder, herunder busdrift. 
 
Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til 
Kommunalbestyrelsen vedrørende boligudbygningsplaner. 
 
Stk. 6. Udvalget påser, at de til fordel for kommunen pålagte servitutter og afgivne deklarationer 
overholdes. 
 
Stk. 7. Udvalget er bygherre for kommunens bygge- og anlægsopgaver.  
 
Stk. 8. Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om: 
 

• En samlet politik for udvalgsområdet 

• Strategier for udvalgets områder 

• Udviklingsplaner for udvalgets områder 
 

 
§ 13 

 
Udvalg for Børn og Skole består af fem medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalg for Børn og Skole træffer afgørelse i sager der ifølge lovgivningen er henlagt i 
udvalget. 
 
Stk. 3. Udvalg for Børn og Skole varetager den umiddelbare forvaltning på områder som vedrører 
børn og skole indenfor: 
 

• Dagpasningstilbud 

• Folkeskolen 

• Fritidsundervisning, folkeoplysning, samt fritidsforanstaltninger for børn og unge 

• Musikskole 

• Sportslige aktiviteter 

• Udviklingsfremmende aktiviteter for børn og unge 

• Forebyggelse 

• Pædagogisk-psykologisk rådgivning til børn og unge 

• Almen fritidsundervisning for voksne 

• Drift af bygninger under udvalgets område 
 
Stk. 4. Udvalget forestår udlån og udleje af lokaler i de under dette udvalg henhørende kommunale 
ejendomme til benyttelse af foreninger mv. 
 
Stk. 5. Udvalget forestår ydelsen af tilskud og etablering af foranstaltninger for foreninger og 
lignende efter Kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser. 
 
Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om undervisningsplaner for kommunens skoler. 
 
Stk.7. Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg og Erhverv indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om: 

• En samlet politik for udvalgsområdet 

• Strategier for udvalgets områder 
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• Udviklingsplaner for udvalgets områder 
 

 
Bygdebestyrelserne 

 
§ 14 

 
Der nedsættes følgende bygdebestyrelser jf. styrelseslovens kap. 5. 
 

• Bygderne Kulusuk, Tiilerilaaq, og Isertoq vælger en fælles bygdebestyrelse på 5 
medlemmer 

• Bygderne Kuummiit og Sermiligaaq vælger en fælles bygdebestyrelse på 5 medlemmer 

• Bygderne Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat vælger en fælles bygdebestyrelse på 5 
medlemmer 

• Bygden Arsuk vælger en bygdebestyrelse på 3 medlemmer 
 
Stk. 2. Bygdebestyrelsen vælger selv en formand. 
 
Stk. 3. De nærmere regler om bygdernes styrelse fastsættes i en forretningsorden for 
bygdebestyrelsen, der vedtages af Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 42. 
 
 

§ 15 
 
Regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af bygdebestyrelsens møder, herunder 
bygdebestyrelsesformandens opgaver i forbindelse hermed, fastsættes i bygdebestyrelsens 
forretningsorden, jf. styrelseslovens § 42. 
 
 

§ 16 
 
Kommunalbestyrelsen fastsætter i forretningsordenen for bygdebestyrelsen, hvilken delegation, 
der er givet til den enkelte bygdebestyrelse. 
 
Stk. 2. Forvaltningen sker inden for rammerne af det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budget og 
i overensstemmelse med de forskrifter, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen. 
 
 

§ 17 
 
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bygdebestyrelsens forvaltning af kommunens økonomiske 
midler. 
 
 

 
Budget, regnskab og revision 

 
§ 18 

 
Reglerne om kommunens budget og regnskab er fastlagt i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 
2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, samt i Selvstyrets 
bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, 
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revision samt kasse- og regnskabsvæsen.  
 
Stk. 2. Kommunens budget for det kommende år samt budgetoverslag skal undergives 2 
behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 2 ugers mellemrum.  
 
Stk. 3. Naalakkersuisut fastsætter en endelig frist for 2. behandlingen af årsbudgettet, og 
Kommunalbestyrelsen skal senest 14 dage efter årsbudgettets vedtagelse indsende et eksemplar 
af budgettet til Naalakkersuisut.  
 
Stk. 4. Endvidere skal budgettet ligeledes efter 14 dage være tilgængeligt for kommunens borgere.  
 
Dette følger af ovennævnte lov nr. 26 af 28. november 2016 §§ 21 og 22.  
 
 

§ 19 
 
Kommunens, ikke-reviderede regnskab aflægges af Udvalg for Økonomi og Erhverv til 
Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april måned i året efter regnskabsåret, jf. 
bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 § 7.  
Formålet er, at Kommunalbestyrelsen kan overgive regnskabet til revisionen til gennemgang. 
 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen behandler regnskabet på førstkommende ordinære 
Kommunalbestyrelsesmøde efter regnskabet er aflagt af Udvalg for Økonomi og Erhverv. 
 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen og Naalakkersuisut jf. lov nr. 26 af 
28. november 2016 § 42. stk. 2, og dette skal ske senest en måned efter kommunalbestyrelsens 
behandling, jf. bekendtgørelse nr. 3, af 3. februar 2012 §8. 
 
Stk. 4. Når revisionen har gennemført sit arbejde, afgiver revisionen en beretning om revisionen af 
årsregnskabet til økonomiudvalget. Udvalg for Økonomi og Erhverv udfærdiger så en besvarelse af 
revisionens bemærkninger, og Kommunalbestyrelsen godkender dernæst årsregnskab og 
revisionsberetning samt besvarelsen heraf, jf. lov nr. 26, af 28. november 2016 §43. stk. 1 og 2.  
(Der er ikke nogen tidsgrænse for, hvornår revisionen skal have færdiggjort sit arbejde). 
 
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal senest 14 dage efter vedtagelsen af årsregnskabet og 
revisionens beretning samt Kommunalbestyrelsens besvarelse af denne, indsende et eksemplar til 
Naalakkersuisut, jf. bekendtgørelse nr. 3, af 3. februar 2012 § 10. stk. 2.  
 
Stk. 6. Endvidere skal materialet ligeledes efter 14 dage være tilgængeligt for kommunens 
borgere. Dette følger af ovennævnte lov nr. 26, af 28. november 2016 § 43. stk. 3.  
 
 

§ 20 
 
Kommunalbestyrelsen skal have en godkendt revision i henhold til den enhver tid gældende 
revisorlov. Dette følger af lov nr. 26, af 28. november 2016 § 44. 
 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser m.v., 
denne finder nødvendig, og skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger og den bistand, 
som revisionen anser for påkrævet for udførelse af hvervet, jf. lov nr. 26, af 28. november 2016 
§44. Stk. 3.  
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle en revisionsberetning efter, at den 
grønlandsksprogede version af revisionsberetningen er modtaget i kommunen, jf. bekendtgørelse 
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nr. 3, af 3. februar 2012 § 10. 
 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal behandle og besvare alle typer af revisionsberetninger.  
Dette er fastsat i lov nr. 26 af 28. november 2016 § 44. stk. 5, og behandlingen skal foregå i 
henhold til § 43 stk. 1 og 2. 
 
 

§ 21 
 
Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for tilrettelæggelsen af og forretningsgange 
for kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ.  
 
Stk. 2. Regulativet tilsendes den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle 
ændringer i regulativet inden regulativet træder i kraft, jf. lov nr. 26, af 28. november 2016 § 45. 
 

 
Vederlag m.v. 

 
§ 22 

 
Vederlæggelse af hvervet som borgmester, viceborgmester, Kommunalbestyrelsesmedlem, 
bygdebestyrelsesmedlem, udvalgsformand samt bygdebestyrelsesformand, fastsættes af 
Kommunalbestyrelsen i henhold til lovgivningen, jf. styrelseslovens kapitel 7. 
 

 
Ændringer i vedtægten 

 
§ 23 

 
Denne vedtægt træder i kraft den 1. juni 2021 med virkning for Kommunalbestyrelsens 
funktionsperiode. 
 

 
§ 24 

 
Forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt skal behandles i to Kommunalbestyrelsesmøder 
med mindst 14 dages mellemrum, jf. styrelseslovens § 1, stk. 2, og de vedtagne ændringer og 
tillæg skal tilsendes Naalakkersuisut, jf. styrelseslovens § 1, stk. 4. 
 
Således vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 14. marts 2022 og Kommunalbestyrelsens 
ordinære møde den 5. april 2022  
 
 

 
Nuuk, den 5. april 2022 

 
 
 

Charlotte Ludvigsen  
Borgmester 


