Ubrugte midler i bygdepuljen i 2019
Til beslutning
J.nr.: 01.10.21/01.10.23
Koncernservice - Vicekommunaldirektør Marie Fleischer / MAFL
Sagsresumé
Ifølge aftalen om det politiske samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelserne i
Kommuneqarfik Sermersooq kan bygdebestyrelserne anmode om, overførsel af restbeløbet fra det
foregående år, dog 50 % af den samlede bygdepulje.
Samtlige Bygdebestyrelser har fremsendt en anmodning om overførsel af ubrugte midler i 2019.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at godkende bygdebestyrelsernes anmodning om overførsel af ubrugte midler fra
bygdepuljen 2019
Sagsfremstilling
I aftalen om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne i
Kommuneqarfik Sermersooq står følgende i § 15 stk. 1: ”Hvis bygdebestyrelsen ikke har anvendt
puljen ved regnskabsårets afslutning, kan restbeløbet (dog højst 50 % af den samlede pulje)
overføres til næste budgetår.” I stk. § 15 stk. 2 står ”Bygdebestyrelsen skal anmode
økonomiudvalget herom. Anmodningen fremsendes til Borgmestersekretariatet.
Borgmestersekretariatet drager omsorg for at anmodningen videregives til behandling i
økonomiudvalget”.
Løsningsforslag – faglig vurdering
For Bygdebestyrelsen for Arsuk blev der afsat 245.000 kr. til bygdepuljen for året 2019. Forbruget
for 2019 ifølge økonomisystemet er på 115.714 kr. dermed er restbeløbet på 129.286 kr. I henhold
til den politiske aftale kan bygdebestyrelsen overføre restbeløbet, dog højst 50 % af den samlede
beløb. Bygdebestyrelsen i Arsuk ansøger om overførsel af 122.500 kr. disponeret til følgende
formål:
Formål

Bevilling

Vedligeholdelse
af fangsthytter og
hoteller i Ivittuut
Reparation af
Multibane

Bemærkninger fra
Bygdebestyrelsen
Kr. 61.000,00 Der skal købes et nyt toilet til
hotellet, samt købes maling
til hytterne.
Kr. 61.500,00 Der skal lægges cement på
selve banen.

I alt

122.500 kr.

Bemærkninger fra
forvaltninger
Forvaltning for Anlæg og
Miljø:
Ingen bemærkninger.
Forvaltning for Anlæg og
Miljø:
Forvaltningen støtter
initiativet. Bør dog kun
omfatte kanterne for at
undgå kunstgræsbanen
flytter sig under blæsevejr.

For Bygdebestyrelsen for Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit blev der afsat 535.630 kr. til bygdepuljen
for året 2019. Forbruget for 2019 ifølge økonomisystemet er på 190.391 kr. Dermed er restbeløbet
på 345.239 kr. I henhold til den politiske aftale kan bygdebestyrelsen overføre restbeløbet, dog
højst 50 % af den samlede beløb. Bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit ansøger om
overførsel af 276.815 kr. disponeret til følgende formål:

Formål

Bevilling

Bemærkninger fra
Bygdebestyrelsen
Da indsamlinger i
bygderne er vanskelige.

Tilskud til foreninger og
lignende.

17.000 kr.

Fælles arrangementer for
borgerne

6815 kr.

Da fællesskaber er
vigtige.

Reparation af veje i
Qeqertarsuatsiaat og
Kapisillit

75.000 kr.

Da det er nødvendigt at
vedligeholde og reparere
veje.

Færdiggørelse af
midlertidig bådeoplag

120.000 kr.

Således der kan være 2
både som kan tages op
midlertidig.

Idræt

58.000 kr.

Til betaling af ubetalte
regning i 2018 vedr.
tilskud til transport ifm.
GM.

I alt

276.815 kr.

Bemærkninger fra
forvaltninger
Koncernservice:
Afd. for Sundhed og
Fritid støtter forslaget,
men vil også henvise til
tilskudsregler til sport,
motion og foreninger.
Ellers ingen
bemærkninger
Koncernservice:
Ledelsessekretariatet:
Godt initiativ, ellers
ingen kommentarer fra
administrationen.
Forvaltning for Anlæg
og Miljø:
Godt initiativ, ellers
ingen kommentarer fra
administrationen.
Forvaltning for Anlæg
og Miljø:
Forvaltningen støtter
initiativet.
Koncernservice:
Ledelsessekretariatet:
Idet ubetalte regning
skal betales fra
bygdepulje, er det en
god ide at der bliver
afsat penge til
regningen.

For Bygdebestyrelsen for Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq blev der afsat 853.000 kr. til bygdepuljen
for året 2019. Forbruget for 2019 ifølge økonomisystemet er på 520.525 kr. dermed er restbeløbet
på 332.475 kr. Bygdebestyrelsen for Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq ansøger om overførsel af
332.475 kr. disponeret til følgende formål:
Formål

Bevilling

Kulusuk – Isertoq
Færdiggørelse af 2
hytter

200.000
kr.

Bemærkninger fra
Bygdebestyrelsen
Hytter som ikke blev
færdiggjort sidste år skal
færdiggøres i år.

Bemærkninger fra
forvaltninger
Forvaltning for Anlæg og
Miljø:

Isertoq – etablering af
et nyt flænsested

42.475 kr.

Kulusuk, Isertoq
Sælskrabning 25.000
kr. til hvert sted

50.000 kr.

Tilskud til foreninger

40.000 kr.

I alt

332.475
kr.

For at undgå forurening
ønsker bygdebestyrelsen
at der etables et
flænsested til sælfangst.
Kulusuk, Isertoq
Forøgelse af midler til
sælskrabning.

Forøgelse af tilskud til
foreninger og ligne.

Godt initiativ, forvaltningen
anbefaler sejllads af
materialer koordineres med
bygdeindsatsen.
Forvaltning for Anlæg og
Miljø:
Godt initiativ, Forvaltningen
støtter forslaget.
Koncernservice:
Ledelsessekretariatet: Godt
initiativ, ellers ingen
kommentarer fra
administrationen.
Forvaltning for Velfærd og
Arbejdsmarked:
Fremadrettet bør det
efterstræbes at
beskæftigelsesforanstaltninger
og aktiveringsindsatser som
disse, koordineres med
og/eller udvikles i samarbejde
med Forvaltning for Velfærd
og Arbejdsmarked, således at
det sikres, at indsatser af
denne slags flugter med
kommunens overordnede linje
i forhold til udvikling af
beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger. Hertil
bemærkes det, at såfremt de
ledige modtager offentlig
hjælps ydelser, vil deres
timeløn blive modregnet i
forbindelse med udbetaling af
offentlighjælp.
Koncernservice:
Afd. for Sundhed og Fritid
støtter forslaget, men vil også
henvise til tilskudsregler til
sport, motion og foreninger.
Ellers ingen bemærkninger.

For Bygdebestyrelsen for Kuummiit og Sermiligaaq blev der afsat 964.000 kr. til bygdepuljen for
året 2019. Forbruget for 2019 ifølge økonomisystemet er på 385.240 kr. dermed er restbeløbet på
578.760 kr. I henhold til den politiske aftale kan bygdebestyrelsen overføre restbeløbet, dog højst
50 % af den samlede beløb. Bygdebestyrelsen i Kuummiit og Sermiligaaq ansøger om overførsel
af 482.000 kr. disponeret til følgende formål:

Formål

Bevillin
g
150.000
kr.

Bemærkninger fra
Bygdebestyrelsen
Der skal etableres et nyt
hegn i år.

Opførelse af nye trapper i
Kuummiit

100.000
kr.

Nye trapper i Kuummiit
skal færdiggøres i år.

Sælskinskrabning i
Kuummiit og Sermiligaaq –
25.000 kr. til hvert bygd

50.000
kr.

Forhøjelse af midler til
sælskinskrabning i
Kuummiit og Sermiligaaq.

Rengøring af begge
bygder

70.000
kr.

Forårs- og
sommerrengøring af
begge bygder.

Beskæftigelsesforanstaltni
nger i Kuummiit og
Sermiligaaq

102.000
kr.

Forøgelse af midler til
beskæftigelsesforanstaltni
nger

Etablering af et hegn
omkring kirkegården i
Sermiligaaq

Bemærkninger fra
forvaltninger
Forvaltning for Anlæg og
Miljø:
Forvaltningen støtter
initiativet.
Forvaltning for Anlæg og
Miljø:
Forvaltningen støtter
initiativet.
Koncernservice:
Ledelsessekretariatet:
Godt
initiativ, ellers ingen
kommentarer fra
administrationen.
Forvaltning for Velfærd og
Arbejdsmarked:
Fremadrettet bør det
efterstræbes at
beskæftigelsesforanstaltni
nger og
aktiveringsindsatser som
disse, koordineres med
og/eller udvikles i
samarbejde med
Forvaltning for Velfærd og
Arbejdsmarked, således at
det sikres, at indsatser af
denne slags flugter med
kommunens overordnede
linje i forhold til udvikling af
beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger. Hertil
bemærkes det, at såfremt
de ledige modtager
offentlig
hjælps ydelser, vil deres
timeløn blive modregnet i
forbindelse med udbetaling
af offentlighjælp.
Forvaltning for Anlæg og
Miljø:
Arrangementet lyder som
et fint initiativ.
Koncernservice:
Ledelsessekretariatet:
Disse midler bruges som
aktivering i bygderne hvor
det i forvejen er svært at få
private virksomheder til at
udføre ”små” arbejde.

Oprettelse af en komite i
forbindelse Sermiligaaqs
100 års jubilæum.

10.000
kr.

I alt

482.000
kr.

I forbindelse med
Sermiligaaq fylder 100 år i
året 2022 skal der oprettes
en komite.

Forvaltning for Velfærd og
Arbejdsmarked:
Fremadrettet bør det
efterstræbes at
Beskæftigelsesforanstaltni
nger og
aktiveringsindsatser som
disse, koordineres med
og/eller udvikles i
samarbejde med
Forvaltning for Velfærd og
Arbejdsmarked, således at
det sikres, at indsatser af
denne slags flugter med
kommunens overordnede
linje i forhold til udvikling af
beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger. Hertil
bemærkes det, at såfremt
de ledige modtager
offentlig
hjælps ydelser, vil deres
timeløn blive modregnet i
forbindelse med udbetaling
af offentlighjælp.
Koncernservice:
Godt initiativ, Kultur og
Event afdelingen
anbefaler, at man
integrerer nøglepersoner
fra komiteen i forbindelse
med Tasiilaqs 125 års
jubilæum i 2019 i denne
komite.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er i 2019 afsat 2.6 mio. kr. til bygdepuljerne.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
o Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne i
Kommuneqarfik Sermersooq
Det videre forløb
Samtlige Bygdebestyrelser vil blive meddelt Udvalget for Økonomi og Erhvervs beslutning.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat anbefaler at det ubrugte midler overføres fra 2019 til 2020, dog højst 50%
af det samlede beløb.

Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Bilag
Ingen.

