
























Referat 
Kommunalbestyrelsen - ordinært møde 06/2020 

Økonomi: Ingen 

Direktionens indstilling: Til politisk drøftelse. 

Beslutning: 
Siumut, indstiller at stillingen slås op omkring april 2021 og indtil da, fortsætter fungerende 
kommunaldirektør Dorthe Bidstrup. 
IA, bakker Siumut op om indstillingen. Er dog ked at, at Dorte Bidstrup ikke fortsætter på 
Skole området. IA syntes at man skulle finde en fungerende udefra. 
Atassut - Bakker også indstillingen op og bakker op omkring at Dorthe Bidstrup fortsætter 
som kommunaldirektør. 
Siumut - konstatere at man har fuld tillid til stedfortræderen inden for Skoleområdet. 

PKT. 151.BEHANDLING AF BUDGET 2021 

Politiske udvalg er i gang med budgetarbejdet, og godkendte rammer for budget 2021 er igangvæ

rende hos de enkelte afdelinger. 

Det er lidt forskelligt hvad der er leveret af materialer - så hvert område har fået et bilag kode. 

A = Samlet B =Økonomi udvalg C = Teknik- & Miljøudvalg D = Erhvervs- & arbejdsmarkedsud

valg E =Social udvalg F = Skole-, daginstitutions- & innovationsudvalg G = Kultur, Fritids- & fo

rebyggelsesudvalget H = Bygdebestyrelser /sekretariat 

Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 20 

Økonomiske konsekvenser: 

Direktionens indstilling: At udvalgene fortsætter budgetarbejdet med de foreløbige budgetforslag 

inden for de vedtagne budgetrammer. 

Beslutning: 

Siumut - Vi bakker op om 1. behandlingen og tager opgaverne med tilbage til udvalgene, som 

skal arbejde videre med budgettet så vi rammer tættere den tidligere bevilget budgetramme 

for år 2021. Vi skal også bemærke, at der stadigvæk ikke fremlægger en bloktilskudsaftale 

fra Selvstyret. 

Vores medlemskab i ESANI skal også indarbejdes i budgetmaterialet for år 2021. 

IA-Ønsker at man også kigger på kommunens organisation i forbindelse med 

budgetarbejdet som også blev nævnt på budgetseminaret i går. 

Atassut -bakker også op om at budgettet sendes retur til forvaltningerne og udvalgene, som 

skal arbejde videre med budgettet, inden den skal 2. behandles. 
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Siumut -Håber at partierne er åbne og samarbejdsvillige i arbejdet med at udfærdige et 

budget der skal 2. behandles til november 2020. Vi har alle et ansvar for at løse denne opgave. 

Det besluttes, at der atboldes seminar omkring hele Socialforvaltningen inden 2. 

behandlingen af budget 2021 i økonomiudvalget. Det vil sige at det skal atboldes i enten uge 43 

eller 44. Alle fagudvalgene skal have fået et overblik hvad der er gældende i den kommende 

bloktilskudsaftale. Udvalgene skal sikre sig, at der ønsker er realistiske i forhold til 

kommunens samlede budget. Prioriteringerne skal være foretaget. 

Budget 2021 skal tage udgangspunkt i borgerens behov, indtægt og udgifter skal nøje vurde

res. 

Det er meget vigtigt at NORMATIVERNE bliver rettet, så vi har et sandfærdigt billede af 

normativerne. Fremadrettet bliver det HR chefen der fremlægger kommunens normativer. 

PKT. 16. EVENTUELT 

Kiista deltog ikke i evt. og i stedet var Simon Simonsen ordstyrer. 
- Asmus Hansen - Ønsker at man har logo på kommunens biler. Dorthe Bidstrup, svare

at sekretariatschefen arbejde på at finde logo til alle bilerne.
Ole Mølgaard Motzfeldt - ønsker at man får kigget på borgerserviceområdet for at
højne kvaliteten overfor borgerne. Vi bør også at kigge på kommunens organisation.
Vi har ansatte som er bange for ledelsen og håber at den fungerende kommunaldirek
tør kan få rettet op på tingene, da hun selv var en del af skrivelsen.

Mødet sluttede: 14.00. 

Kiista P. !saksen Mari S. Abelsen Karla Egede Bisgaard 

Monica Dorph Simon Simonsen 

Benjamin Kielsen Anders Olsen Josef Petersen 

Manasse Semsen Kim Ezekiassen Mouritz Karlsen 

NajaLund Asmus Hansen Ole Mølgaard Motzfeldt 

Stine Egede 
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