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Sagsresumé
I forbindelse med nedlukningen forårsaget af COVID-19 har borgmesteren truffet 3
formandsbeslutninger. Disse er taget i forbindelse med en alkoholbevilling,
daginstitutionsbetalinger for lukkede institutioner og etablering af hjemløse-lejr.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
at orienteringen tages til efterretning
at sagen sendes videre til orientering ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
I forbindelse med nedlukning årsaget af COVID-19 har borgmesteren truffet 3
formandsbeslutninger. Disse har hjemmel i ”Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den
kommunale styrelse paragraf 18 og 27 stk. 2”. I disse står der følgende:
”§ 18. Borgmesteren kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler
udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.
Stk. 2. Borgmesteren orienterer senest på førstkommende ordinære møde kommunalbestyrelsen
om afgørelser truffet i medfør af stk. 1.”
”Stk. 2. Formanden kan på de stående udvalgs vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse
eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren underrettes forudgående om udvalgsformandens
afgørelse af sager, som ikke tåler opsættelse.”
Borgmesteren har orienteret kommunalbestyrelsen den 18. marts og 31. marts. Ligeledes har
borgmesteren løbende orienteret gruppeformændene om væsentlige forhold i forbindelse med
COVID-19.
Løsningsforslag – faglig vurdering:
Borgmesteren har truffet følgende 3 formandsbeslutninger:
1)
Koncernservice har den 14. april 2020 modtaget ansøgning fra Pisiffik/Sparkøb, Aqqusinersuaq 14
C – B 4181, 3900 v/ bestyrelsesformand Karsten Høy, om tildeling af alkoholbevilling type A til salg
af stærke og svage drikke.
Pisiffik/Sparkøb er flyttet til nye lokaler fra Jens Kreutzmannip Aqq. 3B 2098 til HHE Express,
Aqqusinersuaq 14 C – B 4181, 3900 Nuuk. Da ansøgningen om alkoholbevilling ikke kunne
behandles af Udvalg for Økonomi og Erhverv den 16. april 2020, godkendte borgmesteren i sin
funktion af formand for Udvalg for Økonomi og Erhverv ansøgningen om alkoholbevilling den 1.
maj 2020.
Det bemærkes at Politiet i Grønland, Brandmyndigheden, Afdelingen for Børn- og Ungeområdet
samt Afdelingen for Sundhed og Forebyggelse ingen bemærkninger havde.
2)

Den 20. marts 2020 besluttede borgmesteren, at der ikke skulle opkræves betalinger for
daginstitutionsplads i de områder af kommunen, hvor disse var midlertidigt lukket. Dette blev gjort
for at imødekomme den ekstraordinære situation som mange børnefamilier i især Nuuk oplevede
under nedlukningen.
3)
Den 17. marts 2020 besluttede borgmesteren, at starte etableringen af en teltlejr for hjemløse i
Nuuk. Dette skete på både eget kommunalt initiativ, men også i rådslagningen med
landslægeembedet, der anså det for yderst vigtigt, at byens hjemløse havde et sted at gå i
eventuel karantæne. Det blev ligeledes gjort for at skabe tryghed og sikkerhed for en gruppe
særdeles udsatte borgere i en potentiel smitteudbredelse.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Beslutning 2 medfører et indtægtsfald og beslutning 3 påfører kommunen en merudgift.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
Det videre forløb
Ingen.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
De tre beslutninger er kommunikeret til de relevante parter og borgere via direkte henvendelser
eller igennem pressemeddelelser.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen bemærkninger.
Bilag
Ingen.

