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Sagsresumé
Kommuneqarfik Sermersooq har en servicekontrakt med Destination East Greenland (DEG), der
varetager opgaver inden for turismeudvikling i Tasiilaq og omegn.
Nuværende servicekontrakt er gældende for et kalenderår, og ophører med årets udløb.
Servicekontrakten for 2021 udgør 574.000 kroner til udbetaling over 4 rater.
DEG har ikke leveret årsregnskaber for 2018 og 2019, som de skal ifølge årsregnskabsloven. Det
er administrationens indstilling at der ikke udbetales servicebidrag før regnskaberne foreligger.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 14. januar 2021,
hvor udvalget godkendte indstillingen, og sendte sagen videre til godkendelse ved
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at servicekontrakten for 2021 mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden Destination
East Greenland godkendes
- at servicebidragene først udbetales når der foreligger revisionsgodkendte regnskaber for
2018 og 2019
- at midlerne tiltænkt servicekontrakten frigøres til andre aktiviteter med samme formål,
såfremt der ikke foreligger revisionsgodkendte regnskaber for de nævnte år den 1. august
2021
Sagsfremstilling
Kommuneqarfik Sermersooq har en servicekontrakt med DEG. Denne kontrakt omhandler
varetagelsen af en række opgaver inden for turismeudvikling i Tasiilaq og omegn.
Nuværende servicekontrakt er gældende for kalenderåret 2020, og ophører dermed med årets
udløb. På baggrund af det, er der indledet forhandlinger om servicekontrakt for 2021.
Administrationen har udarbejdet et udkast til en servicekontrakt på baggrund af dialog med DEG.
Servicekontrakten for 2021 udgør 574.000 kroner til udbetaling over 4 rater. Servicebidraget ligger
på samme niveau som 2020, dog er der ikke for 2021 ansøgt midler til at afholde turismeseminar.
DEG har ligesom tidligere år mulighed for, at søge midler fra den østgrønlandske turismepulje til
udviklingsaktiviteter.
DEG har ikke leveret årsregnskaber for 2018 og 2019, som de skal ifølge årsregnskabsloven. På
den baggrund indstiller administrationen, at der ikke udbetales servicebidrag jf. servicekontrakten i
2021 før disse forhold, er bragt i orden.
Servicekontrakten for 2021 omfatter følgende aktiviteter:







Åbent i turistinformationen i vintersæsonen og hele sommeren
Udarbejdelse af turistinformationsmateriale
Repræsentation på internettet via hjemmesider og Facebook
Turistinformation i Kulusuk
Messedeltagelse

Løsningsforslag – faglig vurdering
Servicekontrakten for 2021 indeholder bestemmelser, som skal sikre transparens vedrørende
DEGs indfrielse af servicekontrakten. DEG er forpligtet til at aflægge kvartalsrapporter til
kommunen hvor aktiviteterne beskrives. I det omfang DEG ikke afholder aktiviteter, sker der et
fradrag i servicebidraget således, at betalingen først kan finde sted, når og hvis de pågældende
aktiviteter er gennemført inden udgangen af 2021.
Administrationen vurderer det som meget alvorligt, at fonden ikke har formået at levere regnskaber
for 2018 og 2019. Såfremt DEG ikke afleverer regnskaberne kan Erhvervsstyrelsen pålægge
fonden en række sanktioner f.eks. dagbøder til bestyrelsen, og i yderste konsekvens opløse
fonden.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Servicebidraget for 2021 er på 574.000 kr. som indgår i Sermersooq Business budget for 2021.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til
erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed mv.
o Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse.
Det videre forløb
Såfremt indstillingerne godkendes, vil servicekontakten blive indgået og servicebidragene vil blive
udbetalt når regnskaberne for 2018 og 2019 foreligger.
Såfremt indstillingerne godkendes, og de pågældende regnskaber ikke er forelagt kommunen
inden 1. august frigøres midlerne til andre aktiviteter under samme formål.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ingen.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Økonomi og Erhverv, beslutning 14. januar 2021:
Indstillingen godkendes.
Bilag
1. Udkast til servicekontrakten for 2021 mellem DEG og Kommuneqarfik Sermersooq
2. Bilag til Servicekontrakten
3. 3. Kvartalsrapport for 2020

