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Opsigelse af driftsaftale såfremt serviceaftalen godkendes
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Sagsresumé
Koncernservice, herunder Afdeling for Sundhed og Fritid, sender hermed et forslag om ændring af
aftalen mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Sisorarfiit, som indebærer opsigelse af den
nuværende driftsaftale og erstatte det med en servicekontrakt, såfremt dette forslag godkendes.
Serviceaftalen indebærer, at Sisorarfiit overtager helt skianlægget i Nuuk. Aftalen skal gælde med
tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Børn og Skoles udvalgsmøde, den 05. februar 2020, hvor
Udvalget godkendte indstillingen og sendte sagen videre til beslutning ved Udvalg for Økonomi og
Erhverv, samt Kommunalbestyrelsen.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 20.februar 2020,
hvor Udvalget godkendte indstillingen, og sendte sagen til beslutning ved Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at godkende forslag til ændring af aftalen dvs. opsigelse af den nuværende driftsaftale og
erstatter det med en serviceaftale
- at godkende forhåndstilkendegivelse på ekstra bevilling på 650.000 kr. årligt
Sagsfremstilling
Daværende Kommunalbestyrelse oprettede i 1993 en erhvervsdrivende fond Sisorarfiit. Siden har
skiliften været drevet af Sisorarfiit for Kommuneqarfik Sermersooq. Aftale indebar en driftsaftale,
hvor Kommuneqarfik Sermersooq delvist ejer bygningen og udstyr til skianlægget, og hvor
Sisorarfiit fik tilskud til at drive stedet.
Afdeling for Sundhed og Fritid blev i sommeren 2019 bedt om at stå i spidsen for at undersøge de
fremtidige rammer for kontrakten mellem Fonden Sisorarfiit og Kommuneqarfik Sermersooq. I den
forbindelse blev Deloitte bedt om at undersøge forskellige muligheder.
Fonden for Sisorarfiit har i længere tid haft store udfordringer med maskinernes vedligeholdelse.
Seneste sæson har vist, at Sisorarfiit havde store udfordringer med, at maskinerne har svært ved
at overholde det serviceniveau, der ønskes fra kommunens og løjpebrugernes side. På denne
baggrund indstiller Koncernservice til at annullere den nuværende driftsaftale og erstatte den med
en serviceaftale.
Forskellen mellem en driftsaftale og serviceaftale er:
Driftsaftale: Bygningen og udstyr ejes af Kommuneqarfik Sermersooq. Budget er ikke fast og
afgøres hvert år af Kommunalbestyrelsen. Sisorarfiit er ansvarlig for driften af skiliften. Større
indkøb af anlæg skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Serviceaftale: Al ansvar overdrages til Sisorarfiit. Bygning og udstyr sælges til Sisorarfiit. Et fast
budget, som er låst til et beløb og som vil vare i mindst 5 år aftales. Det giver mulighed for at

Sisorarfiit kan låne midler fra banken til f.eks. at investere i en pistenbully. Sisorarfiit skal selv
sørge for vedligeholdelse af bygning og udstyr.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Afdeling for Sundhed og Fritid vurderer, at en ændring af driftsaftalen til serviceaftale vil gavne
begge parter. Det vil gavne vedligeholdelse og indkøb af større udstyr såsom pistenbully.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Servicekontraktens økonomi udgør 3.850.000 kr. årligt. Parterne aftales om kvartalsvise
udbetalinger senest 1. november. I særlige tilfælde og efter behov kan ovenstående fordeling
ændres, efter nærmere aftale mellem parterne. Aftalen inkluderet midler til bygningsvedligeholdelse mv. Finansiering fremgår af bilag til denne servicekontrakt. Evt. fremtidige og
yderligere ansøgninger, der rækker udover servicekontraktens vilkår skal politisk behandles.
Afdeling for Sundhed og Fritid har et budget på 3.200.000 kr. og dermed ikke kan dække hele
beløbet af egen ramme, derfor søger afdelingen om ekstra bevilling på 650.000 kr. årligt til at
dække resterende beløb. Dette vil ske via en tillægsbevilling, hvis det godkendes politisk.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Kommunalfuldmagten
o Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed
Det videre forløb
Det godkendte serviceaftale vil træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat anbefaler ændringerne, da det vil give en mere hensigtsmæssig adskillelse
af hvad der er kommunens ansvar og hvad der er fondens ansvar. Med denne model sikres det
kommunen budgetsikkerhed og fondens muligheder for løbende at udvikle aktiviteterne.
Borgerinddragelse/kommunikation
Fonden Sisorafiit.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutninger:
Udvalg for Børn og Skoles beslutning d. 05. februar 2020:
Indstillingen godkendes.
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning 20.februar 2020:

Indstillingen godkendes.
Bilag
1. Serviceaftalen mellem KS og Fonden Sisorarfiit
2. Liste over bygninger og udstyr

