Dato: 30. aug. 2016

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ

Side | 33

Kommunalbestyrelsen

04C Fordeling af overskydende midler fra AWG
Til beslutning
J.nr.: 6302
Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
Jævnfør paritetsaftalen mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Departementet for Familie, Kultur,
Kirke og Ligestilling skal uforbrugte midler i forbindelse med afholdelsen af AWG tilbageføres
ligeligt mellem de to aftaleparter.
Host City for AWG2016 har tidligere givet udtryk for, at eventuelt overskydende midler skulle
benyttes på initiativer, som kan efterlades som en arv i samfundet. Regnskabet for AWG2016 tyder
på, at der er et underforbrug på omkring 8 mio. kr. Ud fra det grundlag har AWG2016 sekretariatet
lavet følgende forslag til, hvordan underforbruget kan benyttes til gavn for forskellige grupper.
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.
Sagen blev behandlet på økonomiudvalgsmøde tirsdag den 16. august, hvor et flertal bestående af
IA og Demokraterne godkendte indstillingerne og et mindretal bestående af Siumut mente, at
overskydende midler skulle tilbageføres til kommunekassen jf. aftalen med Selvstyret og
Økonomisk Sekretariats bemærkninger.
Indstilling
Et flertal i Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- 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
Beslutning
Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. august 2016:
Et flertal bestående af Inuit Ataqatigiit og Demokraterne (10 medlemmer) godkender
indstillingerne.
Et mindretal bestående af Siumut og Atassut mener, at overskydende midler skal tilbageføres til
kommunekassen jf aftalen med Selvstyret og Økonomisk Sekretariats bemærkninger.
Sagsfremstilling
Jævnfør paritetsaftalen mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Departementet for Familie, Kultur,
Kirke og Ligestilling skal uforbrugte midler i forbindelse med afholdelsen af AWG tilbageføres
ligeligt mellem de to aftaleparter.
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. Regnskabet for AWG2016 tyder
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på, at der er et underforbrug på omkring 8 mio. kr. Ud fra det grundlag har AWG2016 sekretariatet
lavet følgende forslag til hvordan underforbruget kan benyttes til gavn for forskellige grupper.
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.
Følgende er forslag fra AWG Sekretariatet:
1. Inuusuit Kivitsisussat
AWG2016 ungdomsambassadørprogrammet, Inuusuit Kivitsussat, var et pilotprojekt for 30 unge
grønlændere der fokuserede på empowerment og frivilligt engagement. AWG2016 var inspireret af
Northwest Territories (NWT) ungdomsambassadørprogram. Programmet har haft positive
resultater og skabt unge rollemodeller for andre unge i de mindre samfund i NWT.
En mindre spørgeskemaundersøgelse efter Inuusuit Kivitsisussat programmet viste, at alle
deltagerne, havde fået noget brugbart ud af forløbet, enten på det faglige eller personlige plan. Der
er mange unge i Grønland som godt kunne bruge et løft og en oplevelse, som det Inuusuit
Kivitsisussat kan give dem, så de er bedre rustet til deres arbejde og til det de skal senere i livet.
Det foreslås derfor, at videreførelsen af Inuusuit Kivitsisussat bliver en arv fra AWG2016 projektet
til ungdommen og samfundet generelt.
Tanken er at de unge gennemgår et forløb som det de unge var igennem før AWG2016 og er
frivillige ved større arrangementer, som f.eks. AWG i 2018 i Canada, eller andre arrangementer i
ind- og udland.
' Det foreslås, at der laves en aftale med en forening, organisation eller institution der
arbejder med unge der skal sikre, at Inuusuit Kivitsisussat programmet kan fortsætte i
minimum tre år.
' Økonomi: ca. 4 mio. kr. Pengene bruges til aflønning af medarbejder og
programassistenter/ rejseledsagere, udgifter til afholdelse af program og rejser for de unge,
f.eks. i forbindelse med AWG.
2. Bog om AWG2016
Det foreslås at der laves en flot fotobog der skildrer Grønlands største arrangement, med fokus på
et samfund der løftede noget stort i fællesskab. Bogen skal indeholde en masse flotte billeder fra
legene og op til legene, krydret med citater fra forskellige folk, der var omkring legene.
'
'

Det foreslås, at der laves en AWG2016 fotobog i god kvalitet, som Kommuneqarfik
Sermersooq, Selvstyret, GA og sponsorer får eksemplarer af til uddeling som gaver.
Økonomi: Der afsættes ca. 500.000 kr. til at få en forfatter og et forlag til at lave sådan en
bog med fotos og materiale fra AWG2016.

3. Støtte til sporten
Sporten er kernen i AWG og en masse sportsforbund og klubber er på den ene eller anden måde
involveret i AWG. De grønlandske sportsfolks præstationer skal hele tiden udvikles og styrkes så
det kan ses på resultaterne. Derfor foreslås det, at der gives økonomisk støtte til sportsgrenene
indenfor AWG, så de kan forberede sig til næste lege.
' Det foreslås, at der gives økonomisk støtte så hvert forbund, med atleter der deltager ved
AWG, får penge som skal benyttes til at forberede præstationerne til AWG.
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'

Økonomi: Hvert forbund får ca. 100.000 kr. hver til arbejdet, som de selv skal beslutte
hvordan skal bruges, så længe det er forberedelse til AWG.

4. Arktisk kulturudveksling
Kulturel udveksling er en stor del af formålet med AWG. Derfor er det også på sin plads at der
bruges midler på noget der vedrører kulturel udveksling i Arktis. Det kan illustrere, at den kulturelle
udveksling ikke stopper her, men forsætter efter og imellem legene.
' Det foreslås, at der gives økonomisk støtte til f.eks. EPI, KIMIK eller andre
sammenslutninger til at lave projekter i 2017 der indeholder Arktisk kulturudvekling for
unge.
' Økonomi: Der afsættes ca. 500.000 kr. til dette formål. Evt. fordelt mellem flere
kulturaktører.
5. Startkapital til det næste grønlandske AWG
Ifølge planen skal Grønland på et tidspunkt være værter for AWG igen. Som en arv fra AWG2016
til det næste AWG og for at give det kommende projekt et startgrundlag foreslås det, at der
afsættes penge til de næste lege.
' Det foreslås, at der sættes penge til side til afholdelsen af næste AWG.
' Økonomi: Der afsættes ca. 2 mio. kr., som startkapital til den næste grønlandske AWG
værtsorganisation.
Løsningsforslag k faglig vurdering
AWG Sekretariatet er anmodet om at fremkomme med et oplæg mere omkring frivillighed. AWG
Sekretariatet har oplyst, at de vil bringe KS anmodning op til Styrekomiteen ultimo august forud for
HOST City mødet den 2. september. Evt. kunne midler til frivillige forankres i GIF, der kunne
uddele på baggrund af nærmere definerede rammer for uddeling.
AWG Sekretariatet er ligeledes anmodet om at vurdere hvilke organisationer der kan løfte
opgaverne med Inuusuit Kivitsisussat samt oplysning om hvor mange forbund der er i forhold til
punktet om støtte til sporten.
Styrekomite foreslår en eventuel fondsoprettelse. I så fald, at fondsoprettelse bliver valgt, gør
forvaltningen opmærksom på, at dette kan medføre større administrative ressourcer i den
organisation fonden skal forankres i. Som eksempel nævnes Sermeq Fonden.
Andre forhold der eventuelt kan støttes, er støtte til behandling af sportsskader for børn og unge,
eftersom der er mange års ventetid på behandling { samt en bedre definering af hvad pengene
skal bruges til i forhold til kulturudveksling, så pengene ikke bliver opbrugt af en enkelt band der
tager afsted { men øremærket til børn og unge.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
|FdbbZciVgZg [gV NingZ`db^iZZc
Der er overordnet opbakning til idékatalogets indhold fra Styrekomitéen med følgende
kommentarer:
'

Stort ønske om at lade programmet komme ungdommen til gode, hvilket Youth
Ambassador forslaget imødekommer.

'

AdghaV\ db Vi eZc\ZcZ ZiVWaZgZh ^ Zc [dcY* [gZb [dg Vi aVYZ YZb |WgycYZ ^ adbbZc| cj,
Det kan virke som om pengene skal bruges her og nu, og det er muligvis en metodik, der i
en offentlig økonomi giver mening, men set fra det privates side kan det synes
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uhensigtsmæssigt. En fond med en række definerede formål, som f.eks. dem fremsat i idé
kataloget, kunne medvirke til at pengene anvendes over en periode, når et behov opstår,
[gZb [dg Vi YZ VckZcYZh ]Zg d\ cj es Zc gy``Z |de[jcYcZ| [dgbsa, =ZhingZahZc V[ [dcYZc
skulle selvfølgelig have repræsentanter fra hele HC, så alle interesser varetages.
'

Der er umiddelbart ikke et flertal for en bogudgivelse, omend der var en enkelt positiv
tilkendegivelse. Pengene bør bruges til blivende tiltag, der skaber værdi og ikke til en
yderligere promovering af projektet.

'

En hensættelse til næste lege er godt begrundet, men synes ikke i praksis at være
realistisk. Praksis vil jo være at man afleverer pengene tilbage til Selvstyre/Kommune. Det
noteres desuden, at der ikke er sat en egentlig dato for næste lege endnu.

'

Med tanke på grundidéerne i AWG er der opbakning til at både idræt og kultur modtager
midler til fortsat udvikling af respektive områder.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Paritetsaftalen.
Det videre forløb
Borgmester Asii Chemnitz Narup, Naalakkersuisoq Nivi Olsen og direktør i Grønlands Erhverv
Brian Buus Pedersen afholder HOST City møde den 2. september 2016, hvor de skal tage stilling
anvendelsen af de uforbrugte midler.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat kan ikke anbefale ovenstående sagsfremstilling.
Det er Økonomisk Sekretariats holdning, at de overskydende midler skal tilbageføres til
henholdsvis kommunekassen og selvstyrets kasse. Det skyldes, at der er tale om skatteyder
penge, som specifikt er givet til AWG 2016. Hvis der skal ske en evt. viderefordeling af midlerne,
bør det ske ved politisk drøftelse og beslutning.
Borgerinddragelse/kommunikation
Tidligere beslutning
Økonomiudvalgets beslutning tirsdag den 16. august 2016:
Et flertal bestående af IA og Demokraterne godkender indstillingerne.
Et mindretal bestående af Siumut mener, at overskydende midler skal tilbageføres til
kommunekassen jf. aftalen med Selvstyret og Økonomisk Sekretariats bemærkninger.
Bilag
Ingen
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