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Journal nr.

Whistleblowerordning Kommune Qeqertalik

RESUME
På baggrund af manglende en såkaldt whistleblowerordning i Kommune Qeqertalik giver Peter Olsen nu
forslag til udarbejdelse af en whistleblowerordning i Kommune Qeqertalik, Whistleblowerordningen har til
hensigt at sikre betryggende rammer for videregivelse af oplysninger om eksempelvis grove fejl i
administrationen samt borgerbetjening.
Whistleblower er en ordning der giver enhver medarbejder mulighed for at videregive oplysninger i
fortrolighed til offentlige virksomheder eller nærmeste foresatte omkring mere eller mindre ulovlige eller
kritisable forhold.
Alle ansatte bør "sladre" i god tro at indgive oplysninger til "whistleblowerordningen" uden frygt for at få
negative ansættelsesretlige reaktioner samt at blive straffet, omkring kritisable forhold og ulovlige handlinger
i vores offentlig virksomhed.
Der er pt. ingen mulighed for denne ret i Kommune Qeqertalik.
SAGSFREMSTILLING:
Lige efter modtagelse af forslaget og sagens opstart blev det konstateret, at der er igangsat undersøgelse af
om der mulighed for at oprette fælles whistleblowerordning for alle fem kommuner.
Når der oprettes en whistleblowerordning vil HR afdelingen i Kommune Qeqertalik blive ansvarlig for at
vurdere hvilke sager, der skal videresendes til kommunens advokatfirma.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Der vil blive brugt 95.000,00 kr om året, enhver kan komme ind i hjemmesiden og have mulighed for at
afgive meddelelse, derudover ser timetakster for sagsbehandling således ud:
Partner: 3.400,00 kr, Advokat: 2.725,00 kr, Advokatfuldmæftig: 1.325,00 kr
SAGSBEHANDLET AF:

Kommunalbestyrelse
BILAG:
Bilag 16-01 tilbud om Whitsleblow, hvis denne skulle blive godkendt
Bilag 16-02 Præsentation af Whistleblower på dansk.
Bilag 16-03 brev fra forslagsgiver
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INDSTILLING:
Administrationen indstiller overfor udvalget INUA samt kommunalbestyrelsen om at foretage beslutning om
kommunen skal deltage i fælles kommunal whistleblowerordning.
Såfremt ovenstående skulle blive forkastet,
skal forslaget indstilles til godkendelse i udvalget INUA samt videreforsendelse med indstilling til
godkendelse i kommunalbestyrelsen med henblik på at oprette denne ordning i Kommune Qeqertalik.
BESLUTNING: under Mødet den 20. marts 2019 i udvalget INUA
Indstilling godkendt

BESLUTNING:
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Journal nr.

Overnatningssted for hjemløse i Aasiaat

RESUME
Niels Kristensen og Aqqa Samuelsen har givet forslag, fordi der er flere og flere hjemløse borgere i Aasiaat,
der har markbart i den seneste tid har rettet henvendelse, derfor blev der igangsat pr. 5 november 2018
undersøgelse af mulighed for at leje en ejendom.
Der blev stillet spørgsmål til sagsområdet Inoqarfik i Aasiaat og derfra blev der svaret at ejendommen B- nr.
576, Qaqqamut 6, kunne anvendes som et overnatningssted. Det pågældende hus har en størrelse på 63,33
kvt, har 5 mindre rum, der er tre værelser til enlige og to værelser til to. Ejendommen er allerede møbleret,
og er allerede opvarmet. Inoqarfik har ladt Aasiaat VVS undersøge ejedommen. Aasiaat VVS har meddelt at
vandledningen har brug for at blive repareret.
Der ansøges om tillægsbevilling på 60.000,00 kr., der skal anvendes til reparation af den pågældende
ejendom.

SAGSFREMSTILLING:
Der er 24 hjemløse personer i Aasiaat i henhold til folkeregistret i Winformatik. Der er modtaget 5 person,
der har rettet henvendelse til sagsområdet Inuit for at få hjælp.
Udvalget INUIT har under sit møde pr. 18. januar 2018 behandlet forslag om oprettelse af overnatningssted
for hjemløse i Kommune Qeqertalik og forslagsgiverne er Aqqa Samuelsen Inuit Ataqatigiit og Niels
Kristensen Inuit Ataqatigiit. Udvalgets henvisning: at Kommune Qeqertalik skal rette henvendelse til
Selvstyret, med ønske om et samarbejde af denne sag
Kommune Qeqertalik har ikke rettet henvendelse til Selvstyret i løbet af året 2018 omkring
overnatningssted til hjemløse, fordi administrativ personale kunne ikke se at sagen skulle høre til under
Selvstyrets regi
Sagsområdet Inuit i Aasiaat modtager flere og flere hjemløse der retter henvendelse i løbet af
vinterhalvåret for at få hjælp og grundet voksende antal af hjemløse, der har fået hjælp fra
Sømandshjemmet under frysetid, er der igangsat nærmere undersøgelse af forholdene.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Der er udarbejdet følgende budgetforslag til oprettelse af overnatningssted for hjemløse, ved eventuel
godkendelse af forslaget:
Forventet indtægter:
Husleje for enlige om måneden kr.: 850 om året
Husleje for toværelse om måned kr.:1.500 om året
Forventede indtægter fra leje af værelser om året

kr.: 10.200
kr.:18000
kr.: 66.600

Udgifter:
Til elforbrug: om måneden kr.: 1800 om året
Til varme om måneden kr.: 1600 om året
Vedligeholdelse: om måneden kr.: 2300 om året
Årlige udgifter..............................................

kr.: 22.000
kr.: 16.000
kr.: 27.600
kr.: 65.600

Møde nr. 4/19 -28/03/2019

Kommunalbestyrelse AH

Side 6 / 11

Balance:
Indtægter om året…………:
Udgifter om året:
Difference……………….:

kr 66.600
kr -65.600
kr.+1000

DER ER FØLGENDE GRUNDLAG TIL AT HENVISE FREMLAGTE OPLYSNINGER TIL GODKENDELSE:
Sagsbehandler har, på baggrund af sin undersøgelse, følgende forslag til fremlagte oplysninger:
Der kommer flere og flere hjemløse personer til sagsområdet Inuit i Aasiaat for at få hjælp.
Når sagsområdet Inuit modtager henvendelser fra hjemløse i vinterhalvåret giver sagsområdet hjælp i form
af overnatninger i Sømandshjemmet. Det er ikke forsvarligt at lade personer overnatte i det fri under
vinteren.
Der er stort behov for at give overnatningsmulighed for hjemløse i vinterhalvåret og på grund af voksende
antal af hjemløse, er der behov for at oprette overnatningssted for hjemløse i Aasiaat.
BILAG:
Bilag 17-1 Forslag til behandling
INDSTILLING:
Oprettelse af overnatningssted i Aasiaat for hjemløse indstilles til godkendelse og videresendes til udvalget
INUA med indstilling til godkendelse.

BESLUTNING: Under mødet i udvalget INUIT pr. 05 Marts 2019
Indstilling godkendt
BESLUTNING: Under mødet i udvalget INUA pr. 20. marts 2019

Indstilling godkendt

BESLUTNING:
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Journal nr.

RESUMÈ:
INUA gav i efteråret 2018 grønt lys for at kommunen skulle arbejde for at finde andre måder at finansiere
anlægsbyggeri. Kommunen har efterfølgende være i dialog med følgende to banker i Grønland
”GrønlandsBanken” og Bank Nordik. Bankerne har været positive i dialogen.
SAGSFREMSTILLING:
Kommunen har store ønsker til et stort anlægsbudget. Dette sætter kommunens likviditet samt resultater
under pres. Kommunen har derfor undersøgt mulighederne for at finde nye modeller for finansiering af
anlægsopgaver.
Modellen er vedlagt som en case i vedlagte bilag 2.
GrønlandsBanken er som den første vendt tilbage med svar jf. bilag 1 Dette betragtes som positivt.
Kommunen vil kontakte Selvstyret for at sikre at de bakker op omkring modellen inden for det nærmeste
såfremt INUA beslutter at godkende den skitserede model.
Bank Nordik er rykket for svar i uge 10, 2019.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

LOVGRUNDLAG:
INDSTILLING:
Vi indstiller at kommunen fortsætter arbejdet ud fra den skitserede model anført i casen og at kommunen
arbejder videre for at få selvstyret accept af modellen.
BILAG:
Bilag 18-1 ”mail fra GrønlandsBanken”.
Bilag 18-2 ”case”,

BESLUTNING: Under mødet i udvalget INUA pr. 20. marts 2019
Indstilling godkendt

BESLUTNING:
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ORIENTERINGSSAGER:
Sags nr.
Emne

Til orientering
1
Status over lønsystem

INUA

RESUMÈ:
Ved INUA mødet i februar 2019 blev der givet en kort status på kommende lønsystem. Her kort opfølgning
på dette.
SAGSFREMSTILLING:
Der er i uge 10 2019, afholdt endnu et seminar omkring kommende lønsystem. De forskellige krav som blev
stillet ved første seminar vurderes alle at kunne indfries uden at det kræver større tilpasninger i gængse
lønsystemer.
Ved det netop afholdt seminar deltog Kommune Qeqertalik desværre ikke grundet trafikale problemer.
Status om lønsystemet vedlægges som bilag.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Der er pt. ingen udgifter forbundet med systemet ud over ressourcetræk på personalet i organisationen.

BILAG:
Bilag orientering 1-1 Status løn og vagtplan

Sags nr.
Emne

Til orientering
2
INUA
Orientering om nyt ERP system

RESUMÈ:
I henhold til orienteringen fremsendt i februar her en mere detaljeret plan for ERP systemets
implementering i kommune Qeqertalik.
SAGSFREMSTILLING:
Den 25. februar fik økonomifunktionen få besøg af ERP folk fra ERP sekretariatet i Nuuk, hvor organisation
og hierarki vil blive gennemgået. Ledelsen fik ligeledes en orientering om systemet og de planer der ligger
herfor. Vi har udarbejdet vedlagte præsentation som hiver nogle detaljer frem som er vigtige at have for
øje.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Der vil i implementeringsperioden være en del ekstraarbejde for folkene i organisationen. Der er taget de
nødvendige hensyn til dette i budgettet for året 2019.

BILAG:
Bilag orientering 2-1 ERP præsentation
Bilag orientering 2-2 ERP implementering
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Til orientering
3
INUA
Ansættelse af økonomichef/vicekommunaldirektør

RESUMÈ:

Efter ansøgning og ansættelsessamtale, er Thomas Holm Jensen, Aarhus, tilbudt en stilling som
økonomichef/vicekommunaldirektør, med ansættelse pr. 01. juli 2019 at regne.
Ansøgeren har tilkendegivet og herefter ønsket sig ansat, og dermed fået præsenteret sig et
udkast til ansættelseskontrakt.

Sags nr.
Emne

Til orientering
4
INUA
Regnskab 2018 samt regnskab januar – februar 2019

RESUMÈ:
Regnskabet for året 2018 er fortsat under udarbejdelse.
Der har været nogle regninger og poster som er kommet sent frem og der har været en del opgaver med at
få omposteret en del bilag.
Til næste kommunalbestyrelsesmøde vil flere detaljer omkring resultatet bliver fremsendt.
Resultatet for året bliver som det også fremgik af orienteringen i efteråret 2018 bedre end budgettet.
For årets to første måneder i 2019 vedlægges balancen.
Disse tal er som vanligt behæftet med en del variationer grundet den korte tidshorisont som perioden
dækker.
Når balancen for marts måned 2019 foreligger vil vi gå mere i dybden med regnskabstallene.
Bilag:

Bilag 4-1 balance februar 2019 DK
Bilag 4-2 Balance februar 2019 GRL
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