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Sagsresumé
Ledelsessekretariatet har opdateret den overordnet kompetencefordelingsplan i samarbejde med
forvaltningerne. Kompetencefordelingsplanen viser på det overordnede niveau fordelingen af
beslutningskompetencer mellem Kommunalbestyrelsen, udvalg og det administrative niveau.
Udvalg for Anlæg og Miljø bedes kun tage stilling til kompetencefordelingsplanens afsnit ”Udvalg
for Anlæg og Miljø’”.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Anlæg og Miljø:
- at kompetencefordelingsplanens afsnit ”Udvalg for Anlæg og Miljø’” godkendes
- at sagen sendes videre til endelig godkendelse ved Udvalg for Økonomi og Erhverv, samt
Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Ledelsessekretariatet har opdateret den overordnet kompetencefordelingsplan i samarbejde med
forvaltningerne. Kompetencefordelingsplanen viser på det overordnede niveau fordelingen af
beslutningskompetencer mellem Kommunalbestyrelsen, udvalg og det administrative niveau.
Kompetencefordelingsplanen skal sikre overblik og ensartethed i den politiske sagsbehandling på
tværs af forvaltningerne, samt afhjælpe eventuelle tvivl vedrørende beslutningskompetencen i de
enkelte sager.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Kompetencefordelingsplanen er udarbejdet i dialog med direktørerne og ledelsen i de enkelte
forvaltninger, samt på baggrund af forvaltningernes interne kompetencefordelingsplaner og
tidligere sagsfremstillinger og styrelsesvedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq. Planen er i
efteråret 2020 blevet opdateret, ligeledes i samarbejde med direktørerne og forvaltningerne.
Kompetencefordelingsplanen indeholder alle faste beslutningsområder, som enten ligger hos
kommunalbestyrelsen eller er uddelegeret til Udvalg for Økonomi og Erhverv, stående udvalg eller
administrationen. Kompetencefordelingsplanen regulerer ikke fordelingen af
beslutningskompetencer internt i administrationen. Det vil derfor stadig være relevant at udarbejde
de lokale planer for den interne kompetencefordeling i forvaltningerne.
Enhver sag skal uanset kompetencefordelingen dog forelægges kommunalbestyrelsen eller
Udvalg for Økonomi og Erhverv til afgørelse, hvis sagen har væsentlig eller principiel betydning for
kommunen eller andre særlige grunde taler for det.
Kompetencefordelingsplanen er inddelt i følgende områder:
- Generelt
- Økonomi
- Organisation og Personale
- Udvalg for Anlæg og Miljø

-

Udvalg for Børn og Familie
Udvalg for Børn og Skole
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

Kompetencefordelingsplanen skal politisk behandles i de stående udvalg, Udvalg for Økonomi og
Erhverv og Kommunalbestyrelsen. Når kompetencefordelingsplanen er endeligt godkendt, vil den
anførte fordeling af beslutningskompetencer være den gældende uanset tidligere beslutninger.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.
o Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.
Det videre forløb
Når den opdaterede kompetencefordelingsplan er godkendt, vil forvaltningerne blive orienteret om
beslutningskompetencernes fordeling fremadrettet.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ikke relevant.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen bemærkninger.
Bilag

1. Udkast til opdaterede version af Kompetencefordelingsplan for Kommuneqarfik
Sermersooq

