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Sagsresumé
Ved sagsfremstilling den 11. juni 2015 blev Økonomiudvalget præsenteret for en kortlægning af
forvaltningernes umiddelbare vurdering af konsekvenserne for kommunen ved udmeldelse af
KANUKOKA.
I denne forbindelse blev det pålagt forvaltningerne at lave en plan for håndtering af
konsekvenserne til orientering i Økonomiudvalget i 4. kvartal.
Kortlægningen, som er baseret på vurderinger fra de ansvarlige fagforvaltninger, viser, at
forvaltningernes berøringsflader med KANUKOKA i det daglige arbejde er begrænset til enkelte
konkrete spørgsmål i forhold til forståelse og fortolkning af lovgivning samt faglig sparring og
vidensdeling indenfor forvaltningernes konkrete fagområder.
Direktionen har således vurderet, at konsekvenserne er så begrænsede, at der ikke er behov for
udarbejdelse af konkrete planer hertil.
Der er forhold i KANUKOKA, hvor kommunen kan søge at lave en individuel aftale med Grønlands
Selvstyre.
Dette vedrører samarbejdet omkring Sullissivik og samarbejdet med ”digitale” løsninger for
borgeren samt det fælles offentlige IT-projekt ERP.
Ifølge af styrelseslovens § 68 forhandles lønforhold og ansættelsesvilkår for kommunernes
personale mellem Naalakkersuisut og KANUKOKA.
I teorien bør kommunen kunne forhandle selvstændigt med Naalakkersuisut. Dette kræver dog, at
Naalakkersuisut er villige til at indgå i direkte forhandling med Kommuneqarfik Sermersooq og lave
en separat aftale eller foretage eventuelle nødvendige lovændringer. Såfremt Naalakkersuisut ikke
ønsker dette, vil kommunen blive underlagt den aftale, Naalakkersuisut indgår med KANUKOKA
uden at have haft mulighed for indflydelse. Ovennævnte problemstilling omkring lønforhold og
ansættelsesvilkår er kompliceret og skal derfor til vurdering hos kommunens advokat.

Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller til Økonomiudvalget,
- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om Kommuneqarfik Sermersooqs udmeldelse
af KANUKOKA har Borgmestersekretariatet lavet en kortlægning af de umiddelbare konsekvenser,
som udmeldelsen har for kommunen.

Ved sagsfremstilling den 11. juni 2015 blev Økonomiudvalget præsenteret for en kortlægning af
forvaltningernes umiddelbare vurdering af konsekvenserne for kommunen ved udmeldelse af
KANUKOKA.
I denne forbindelse blev det pålagt forvaltningerne at lave en plan for håndtering af
konsekvenserne til orientering i Økonomiudvalget i 4. kvartal.

Bilag 1 viser en oversigt over forvaltningernes snitflader med KANUKOKA samt deres vurdering af
konsekvenserne ved udmeldelsen.
Jf. optegnelsen over konsekvenserne for Kommuneqarfik Sermersooq ved udmelding af
KANUKOKA vurderes konsekvenserne ved udmelding hovedsageligt at være af mindre betydning.
De fleste samarbejdsflader illustreres ved netværksmøder og sparring.
Selvom man ikke længere er en del af KANUKOKA, er der ikke noget til hinder for, at man
fastholder netværket til de andre kommuner. Det vurderes, at der ikke er behov for en konkret plan
hertil.
Vedrørende spørgsmål omkring inddragelse på høringer har Kommuneqarfik Sermersooq –
ligesom alle andre – muligheden for at tilgå høringsportalen uafhængigt af KANUKOKA.
Der er samarbejdsforhold i KANUKOKA, hvor kommunen kan søge at lave en aftale med
Grønlands Selvstyre. Dette vedrører, at:
- KS stadig er en del af Sullissivik samarbejdet med ”digitale” løsninger for borgeren.
- KS stadig er en del af det fælles offentlige IT-projekt ERP.
Kommuneqarfik Sermersooq har overdraget forhandlingsretten på lønforhold til KANUKOKA.
Dokumenter i denne forbindelse er Økonomisk Sekretariat i gang med at indhente, idet denne
overdragelse af forhandlingsretten på lønforhold skal annulleres.
I princippet vil Kommuneqarfik Sermersooq herefter selv have mulighed for at indgå i direkte
forhandling med Grønlands Selvstyre omkring løn- og ansættelsesforhold.
Sidstnævnte problemstilling skal til vurdering hos kommunens advokat.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Jf. optegnelsen over konsekvenserne for Kommuneqarfik Sermersooq ved udmelding af
KANUKOKA, vurderes konsekvenserne ved udmelding hovedsageligt at være af mindre betydning,
idet de fleste samarbejdsflader illustreres ved netværksmøder og sparring.
Disse muligheder kan opsøges i andre sammenhænge, og fortsat medlemskab af KANUKOKA er
derfor ikke en betingelse herfor.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er ikke foretaget konkrete beregninger på den økonomiske konsekvens for udmeldelsen af
KANUKOKA, men det kan tænkes at der vil være øgede udgifter til ekstern juridisk bistand, hvis
man ikke selv har funktionen in-house i forhold til juridisk sparring..
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Kommuneqarfik Sermersooqs udmeldelse af KANUKOKA, er i overensstemmelse med
foreningens vedtægter, og der findes således ikke anden lovgivning, der forhindrer kommunens
medlemskab af foreningen.
Det videre forløb
Intet at bemærke.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ingen bemærkninger fra ØS.
Bilag

1: Oversigt over forvaltningernes snitflader med KANUKOKA

