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Sagsresumé
I forbindelse med den igangværende coronakrise har kommunen igangsat en lang række tiltag og
aktiveret krisestyringsorganisationen - krisestaben. Alle disse tiltag samt krisestaben udgør
tilsammen et værn mod den samfundskrise vi har set eksempler på mange steder i verden omkring
os. Denne orientering vil redegøre for både de tiltag der er taget i direkte respons til krisen, men
også redegøre for de forberedelser der er gjort frem imod et evt. nyt udbrud.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at orienteringen tages til efterretning
- at sagen sendes videre til orientering ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
I denne ekstraordinære situation omkring COVID-19 har Kommuneqarfik Sermersooq taget en
række tiltag og aktiveret krisestyringsorganisationen - krisestaben.
I en situation som denne er det helt afgørende, at kommunens organisation opretholder
samfundets grundlæggende serviceniveau. Kommunen indtager i en situation som denne derfor en
nøglerolle overfor både borgere og andre myndigheder. Alle retningslinjer, særlove, restriktioner og
lignende vedtages som bekendt af Naalakkersuisut, Inatsisartut eller epidemikommissionen. For
en lang række af disse beslutninger gælder det dog, at det er netop kommunen der er
implementerende på de forandringer de medfører. Denne rolle tilfalder og passer naturligt til
Kommuneqarfik Sermersooqs administration, og administrationen har i den forgangne krisetid sat
en lang række tiltag i værk. En stor del af disse tiltag blev fremlagt udvalget som orientering på
mødet den 21. april. Disse tiltag omfatter men begrænser sig ikke til:
- Telt camp til hjemløse,
- Øget krisecenterindsats,
- Lukning og genåbning af skoler og daginstitutioner samt nødpasningsordning,
- Initiativ til stop for alkoholsalg,
- Fremrykkede betalinger,
- Hjælp til hjælpepakkebehandling,
- Webinar for erhvervslivet,
- Afskærmning af alderdomshjem,
- Opretholdelse af snerydning,
- Opretholdelse af nødberedskab,
- Corona.gl og andre kommunikationstiltag,
- Jobbank,
- Koordination med Selvstyret,
- Koordination med andre kommuner.
Disse mange initiativer blev systematisk og organiseret sat prompte i gang med krisestaben som
omdrejnings- og samlepunkt, og det er vurderingen at kommunens organisation samt krisestaben

generelt har fungeret hensigtsmæssigt. I forståelsen af disse mange tiltag, deres rækkevide samt
omkostninger er det vigtigt at holde sig for øje, at disse blev implementeret i respons til truslen om
en COVID-19 epidemi i Grønland. Dette skete som bekendt og meget lykkeligt ikke som
udgangspunkt, men beslutninger og implementeringer må altså ses i lyset af at de fungerede og
stadig fungerer som en forberedelse til en potentiel dødelig epidemi. Kommunens ledelse har fra
starten anlagt en ganske offensiv strategi i forhold til at begrænse epidemien, og har derfor som
hovedregel gjort så meget som muligt for at beskytte borgerne, også selvom dette har kunnet
medføre ekstraudgifter som kunne undgås ved en større risikovillighed med borgernes liv og
helbred.
Forberedelse til en evt. næste fase
De ovenfornævnte principper er også afgørende for kommunens forberedelser til en potentielt
anden fase af smittespredning og dermed krisehåndtering. Her er det ligeledes centralt at
kommunen i høj grad er velforberedt, og prompte kan reagere på beslutninger der tages i andre
institutioner som Naalakkersuisut eller epidemikommissionen. Dette gør som tidligere at
kommunen praktisk implementerer en lang række beslutninger der ikke er taget med
udgangspunkt i den kommunale praksis. Kommunen indtager naturligt denne rolle, og vil loyalt stå
sammen med resten af det offentlige Grønland i at imødegå denne krise.
Disse forberedelser til en evt. ny fase omfatter men er ikke udelukket til:
Skærmning af risikogrupper både på alderdomshjem og i eget hjem:
Særlige forholdsregler for kontakt og arbejde med personer med øget risiko ved COVID-19.
Forholdsreglerne sigter mod at forebygge smitte i netop disse risikogrupper. Forholdsreglerne
balancerer mellem størst mulig smitteforebyggelse og et samtidigt fokus på, at personer i øget
risiko kan genoptage daglige aktiviteter.
Skoler og daginstitutioner:
Tilrettelse af eksisterende beredskabsplaner jf. erfaringer med ned- og genåbning for parathed for
en 2. bølge.
Hjemmeisolation udenfor eget hjem:
For at kunne kontrollere en eventuel smittespredning, er det Landslægeembedets anbefaling at en
smittet fra en ”overbefolket bolig” isoleres uden for hjemmet.
Hvis den enkelte husstand har udtømt alle muligheder, så bistår Kommuneqarfik Sermersooq med
et set-up for hjemmeisolation af borgeren uden for hjemmet. Kommunen har udpeget
isolationsmuligheder i kommunens byer og bygder.
Karantæneindkvartering for transitpassagerer:
I henhold til den godkendte genåbningsstrategi, skal indrejsende passagerer i karantæne i 5 dage
efter indrejse. På 5. dagen kan passagerer blive testet for coronavirus, og såfremt testen er
negativ, ophører karantænen.
For de passagerer som skal rejse videre til bygder gennem Nuuk, skal der etableres
karantæneindkvartering, da det ikke er muligt at få foretaget en test i bygderne uden for Nuuk.
Hygiejneorganisation:
I forbindelse med genåbningen af samfundet forventer vi, at der er en øget smittespredning af
COVID-19. Derfor er der stadig er stort behov for at have et skærpet øje på at forebygge
smitterisikoen. Afstand, håndhygiejne og rengøring er stadig de vigtigste midler mod
smittespredning, og værnemidler skal anvendes ved smitte eller mistanke om smitte med COVID19. Der er etableret centralt setup ved en hygiejneorganisation for koordinering af indsatser om
information og læring for medarbejderne samt det nødvendige overblik af værnemidler for indkøb
samt distribuering.

Intern/Ekstern kommunikation – Hotline
En af de store succeser i dette forårs coronakrise har været kommunens interne og eksterne
kommunikation til medarbejdere såvel som borgere. Det vurderes at kommunikationen var særlig
vigtig under denne krise, da frygten for smitte var større end den reelle smitte. Derfor blev
Sermeeraq anvendt til generel information og løbende opdatering om situationen, ligesom
corona.gl blev oprettet. Disse kanaler vil naturligvis reaktiveres ved ny smitte.
Hotline:
For at imødekomme de mange spørgsmål fra medarbejdere og ledere, blev der oprettet en hotline,
som blev besvaret af krisestabens operationssektion. Selvom hotline telefonen tog meget tid, var
tiden godt givet ud, da den besvarede spørgsmål og bekymringer samt understøttede direktionens
udmeldinger.
Koordination med de andre kommuner:
En anden af de store succeser i dette forårs coronakrise har været den tætte kommunikation de
fem kommuner ar opnået. Der har generelt været et højt informationsniveau, og en høj grad af
tværkommunal koordination på topplan, på erhverv, på beredskab, på værnemidler osv. Disse
kommunale koordinationer kører naturligt nok på lavere blus pt., de er dog alle klar til at blive
reaktiveret og vil blive det i en ny krisesituation. Den afgørende faktor er at der pt. er en ganske høj
grad af gensidig forståelse og koordination imellem kommunernes borgmestre og
kommunaldirektører på tværs.
Opsummering
Konkluderende vurderes det at kommunen er ganske velforberedt til en anden bølge af COVID-19.
Det er dog samtidig klart for alle at kriser som disse er svære at forberede sig 100 % på. Det er
derfor en stor og vigtig erfaring at sammenholdet og den fælles retning lige fra gummigeden til
direktørkontoret er af stor vigtighed. Ligeledes er troen på samarbejde med og på tværs af
myndigheder en forudsætning for succes. Disse prioriteter vil blive fastholdt i kriser fremadrettet.
Det er ligeledes erfaret at når en trussel som COVID-19 står for døren så skal alle borgere
beskyttes, og den beskyttelse må altid være kommunens førsteprioritet, og frygten for
bagklogskabens repressalier bør ikke få indflydelse på denne prioritet.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
En lang række af nævnte tiltag har naturligvis økonomiske omkostninger for kommunen.
Regningen for en krise som denne er ikke beskeden, og det har ganske enkelt allerede betydelige
økonomiske konsekvenser. Budgetter og forbrug monitoreres minutiøst af kommunens ledelse, og
økonomiske prognoser tilrettes hele tiden den igangværende udvikling.
Derudover er alle områder blevet gennemgået for evt. besparelser i forbindelse med TB1.
Det videre forløb
Inkorporeret i sagsfremstillingen.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ingen bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Der bliver løbende kommunikeret så bredt som muligt igennem hjemmeside, pressemeddelelser,
og sociale medier.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen bemærkninger.
Bilag
Ingen.

