Regnskab Arctic Winter Games 2016
Til orientering
J.nr.:06-03-00
Koncernservice – kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS
Sagsresumé
Arctic Winter Games (AWG) 2016 blev afholdt i marts 2016, projektet er dog formelt først helt
afsluttet i januar 2017, den restende tid er brugt på afrapportering, nedlukning, vidensoverdragelse
mv.
Der er på baggrund af hele projektet udarbejdet et regnskab – AWG 2016 har været aktiv i
perioden 2011 til 2017.
Det samlede regnskab er endt ud med et overskud på 8,3 mio. kr.
Et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af Inuit Ataqatigiit og Demokraterne godkendt den 30.
august 2016 følgende:
- at Kommunalbestyrelsen giver medlem af HOST City, Borgmester Asii Chemnitz Narup
mandat til at indgå aftale med det øvrige HOST City om udmøntningen af de overskydende
kr. 8 mio.
- at Kommunalbestyrelsen bemyndiger medlem af HOST City, Borgmester Asii Chemnitz
Narup, at fordele midlerne mellem indsatser for børn og unge, i samarbejde med øvrig
HOST City, hvad angår sport og kultur samt til at fremme frivillighed i almindelighed
- at der ikke tilbageføres midler af underforbruget til kommunekassen, men at underforbruget
benyttes til indsatser jævnfør nærværende
Et mindretal bestående af Siumut og Atassut mener, at overskydende midler skal tilbageføres til
kommunekassen jf. aftalen med Selvstyret og Økonomisk Sekretariats bemærkninger.
Regnskabet er revideret af Deloitte og disse har givet en blank revisionserklæring.
Udvalg for Økonomi og Erhverv tog sagen til orientering på deres møde den 14. december 2017,
og sendte sagen videre til Kommunalbestyrelsen som orientering.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at regnskabet for AWG 2016 tages til efterretning, og
- at den tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen tages til efterretning
Sagsfremstilling
Arctic Winter Games (AWG) 2016 blev afholdt i Nuuk i marts måned. AWG verdens største
multisport- og kulturbegivenhed for unge i Arktis. AWG afvikles i en uges tid og afholdes hvert
andet år med skiftende værtskab mellem regioner eller lande. AWG fejrer sport, social interaktion
og kultur.
AWG skaber bevidsthed omkring kulturel forskellighed og udvikler atleter med konkurrencer med
fokus på fairplay. AWG binder de arktiske lande sammen og inkluderer de traditionelle lege som
Arctic Sports og Dene Games.

Deltagerlande til AWG er: Alaska, Yukon, Northwest Territories, Nunavut, Nunavik, Alberta, Sapmi,
Yamal og Grønland.
AWG 2016 endte ud med et overskud på 8,3 mio. kr.
Et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af Inuit Ataqatigiit og Demokraterne godkendt den 30.
august 2016 følgende:
- at Kommunalbestyrelsen giver medlem af HOST City, Borgmester Asii Chemnitz Narup
mandat til at indgå aftale med det øvrige HOST City om udmøntningen af de overskydende
kr. 8 mio.
- at Kommunalbestyrelsen bemyndiger medlem af HOST City, Borgmester Asii Chemnitz
Narup, at fordele midlerne mellem indsatser for børn og unge, i samarbejde med øvrig
HOST City, hvad angår sport og kultur samt til at fremme frivillighed i almindelighed
- at der ikke tilbageføres midler af underforbruget til kommunekassen, men at underforbruget
benyttes til indsatser jævnfør nærværende
Et mindretal bestående af Siumut og Atassut mener, at overskydende midler skal tilbageføres til
kommunekassen jf. aftalen med Selvstyret og Økonomisk Sekretariats bemærkninger.
Host City for AWG2016 har tidligere givet udtryk for, at eventuelt overskydende penge skulle
benyttes på initiativer som kan efterlades som en arv i samfundet. Ud fra det grundlag har det
daværende AWG2016 sekretariatet udarbejdet et forslag til hvordan overskuddet kunne fordeles.
Dette forslag er tidligere godkendt af Kommunalbestyrelsen jf. mødet den 30. august 2016.
Her er tænkt på hvilke tiltag der kunne laves med udgangspunkt i et AWG2016 perspektiv. Fokus
har ikke været på at lave nye fysiske anlæg, men at midlerne skulle benyttes videre til projekter der
er i AWG2016 ånden og støtte til andre der kan være med til at sikre, at formålet med legene føres
videre.
Deloitte har foretaget revisionen af AWG 2016. I forbindelse med deres revision har de ikke fundet
grundlag for bemærkninger, deres konklusion er følgende:
Det er vores opfattelse, at projektregnskabet for perioden 01.01.2016 – 31.01.2017 i alle
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Arctic
Winter Games internationale værts manual.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Regnskabet er udført efter de gældende love og regler, hvilket revisionens konklusion bekræfter.
At overskuddet fordeles til formål i AWG’s ånd er med til at holde liv i det gode arbejde, som blev
igangsat under AWG 2016.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Regnskabet har ikke økonomisk påvirkning på kommunens økonomi eller regnskab.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Ingen.
Det videre forløb
Administrationen påbegynder en proces sammen med Selvstyret om udbetaling af midlerne.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ikke yderligere bemærkninger og anbefaler at ovenstående sag
godkendes.
Tidligere beslutning
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning den 14. december 2017:
Orienteringen tages til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Der er ikke indhentet bemærkninger fra de andre forvaltninger.
Bilag
1. AWG 2016 regnskab
2. AWG - Ledelsens regnskabserklæring 2016-17
3. AWG - Protokol pr. 30102017
4. Sagsfremstilling af 30. august 2016 - 04C Fordeling af overskydende midler fra AWG

