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Sagsresumé
På nuværende tidspunkt er sagsbehandlingsproceduren for tildeling af lejlighedsbevillinger, at
borgerservice står for den konkrete sagsbehandling og såfremt der kan udstedes en
lejlighedsbevilling forelægges lejlighedsbevillingen kommunaldirektør og borgmester til endelig
godkendelse ved underskrivelse.
Det vil være hensigtsmæssigt at hele processen omkring udstedelse af lejlighedsbevillinger
forankres i borgerservice. Samtidig vil sagsbehandlingstiden formindskes.
Udvalg for Økonomi og Erhverv godkendte sagen på deres møde den 14. december 2017, og
sendte sagen videre til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at Kommunalbestyrelsen godkender at kompetencen til at udstede lejlighedsbevillinger på
vegne af Kommuneqarfik Sermersooq uddelegeres til lederen af borgerservice i byerne og
deres stedfortrædere
Sagsfremstilling
På nuværende tidspunkt er sagsbehandlingsproceduren for tildeling af lejlighedsbevillinger, at
borgerservice står for den konkrete sagsbehandling og såfremt der kan udstedes en
lejlighedsbevilling forelægges lejlighedsbevillingen kommunaldirektør og borgmester til endelig
godkendelse ved underskrivelse.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det vil være hensigtsmæssigt at hele processen omkring udstedelse af lejlighedsbevillinger
forankres internt i borgerservice. Dermed skånes kommunaldirektør og borgmester. Samtidig vil
sagsbehandlingstiden formindskes.
Det følger af ombudsmandens udtalelser om ”god forvaltningsskik”, at myndighedsafgørelser ikke
bør underskrives på vegne af en afdeling, men derimod af den medarbejder, der i kraft af sin
stilling har mandat til at udstede lejlighedsbevillinger.
Det anbefales derfor, at lejlighedsbevillinger fremover underskrives og godkendes af den leder
som Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen bemyndiger til at udstede
lejlighedsbevillinger på vegne af kommunen. Det foreslås, at kompetencen til at udstede
lejlighedsbevillinger på vegne af kommunen uddelegeres til lederne af borgerservice i Nuuk,
Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.
Eventuelle klager, principielle sager og statusoversigter over lejlighedsbevillinger bør fortsat
forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv, hvilket begrundes med at delegation ikke fratager
Udvalget for Økonomi og Erhverv det overordnede ansvar for sagsområdet.

Da der er tale om en intern delegation indenfor den samme myndighed, bibeholdes de sædvenlige
over/underordnelsesbeføjelser i forhold til den instans, som beføjelsen uddelegeres til, og derfor er
anvendelsen af intern delegation i dette tilfælde uproblematisk.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Det økonomiske ressourceforbrug vil forblive uændret, hvorimod sagsbehandlingstiden vil blive
minsket en anelse, idet hele sagsbehandlingen af lejlighedsbevillinger forankres i borgerservice.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
- Landstingslove nr. 11 af 11. november 2000 om slag og udskænkning af alkoholdige drikke
(L TL 11 2000)
- Styrelsesvedtægten for Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq af 16. maj
2017
Det videre forløb
Beslutningen effektueres og interne procedurer tilpasses.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Tidligere beslutning
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning den 14. december 2017:
Indstillingerne godkendes.
Borgerinddragelse/kommunikation
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside,
samt øvrige kommunikationsplatforme.
Bilag
Ingen.

