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Underskriftskompetence i Kommuneqarfik Sermersooq 
 

Generelt  
Denne forretningsgang omfatter alle typer af aftaler og kontrakter, der er økonomisk eller juridisk bindende, 

dog med undtagelse af ansættelseskontrakter.  

Beslutningen om at indgå aftaler eller kontrakter skal forinden træffes på det rette niveau i organisationen jf. 

Kompetencefordelingsplanen for Kommuneqarfik Sermersooq. 

Den, som har ret til at underskrive, er ansvarlig for at tjekke, hvorvidt beslutningen er truffet på det rette 

niveau inden dokumentet underskrives.  

Borgmesteren, direktører, fagchefer og afdelingsledere har som udgangspunkt ret til at underskrive 

dokumenter, aftaler og kontrakter, jf. oplistede regler i nærværende dokument.    

I fravær af underskriveren skal man bevæge sig op ad i organisationshierarkiet. Således at afdelingsleder går til 

fagchef, fagchef til direktør, direktør til kommunaldirektør og kommunaldirektør til borgmester. I 

borgmesterens fravær kan viceborgmesteren underskrive dokumenter sammen med kommunaldirektøren.   

 

Borgmester & direktører   
Borgmesteren og kommunaldirektøren er tegningsberettiget overfor kommunen.  

Borgmesteren kan sammen med kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren eller en forvaltningsdirektør 

underskrive aftaler og kontrakter af bestemte karakteristika. Dette drejer sig om:   

• Aftaler og kontrakter der er godkendt af Udvalget for Økonomi & Erhverv og/eller 

Kommunalbestyrelsen.   

• Aftaler og kontrakter på en samlet værdi af 2 mio. kr. og derover. Værdien skal være opgjort i forhold 

til årligt vederlag og løbetid 

• Aftaler og kontrakter, der strækker sig over et budgetår og/eller som har et opsigelsesvarsel på over     

1 år eller med længere uopsigelighedsperiode  

• Alle leasingaftaler  

Derudover fremgår det af Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse §21, at:  

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af 

garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren og en person bemyndiget hertil af 

kommunalbestyrelsen.   

Kommunalbestyrelsen bemyndiger som udgangspunkt tegningsret til hver forvaltningsdirektør samt 

kommunal- og vicekommunaldirektøren. Tegningsbemyndigelsen kan ændres i løbet af en valgperiode ved at 

fremsætte en separat sagsfremstilling herom. 
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Inden underskrift af dokumenter, aftaler og kontrakter af ovenstående karakter, sikre den ansvarlige direktør 

at forelægge beslutningen om indgåelse af aftalen for som minimum relevant fagudvalg med orientering til 

Udvalget for Økonomi og Erhverv.  

Fagchefer  
Fagchefer har ret til at underskrive aftaler og kontrakter inden for egen budgetramme og som ligger inden for 

indeværende budgetår.  

Alle aftaler og kontrakter med en værdi på 2 mio. kr. eller derover skal først godkendes af den ansvarlige 

direktør.   

Flerårige aftaler og kontrakter inkl. leasingaftaler kan underskrives, såfremt beslutning på forhånd er godkendt 

politisk gennem en sag fremsat for relevant fagudvalg med orientering til Udvalget for Økonomi og Erhverv. 

Fagchefer har mulighed for at uddelegere underskriftskompetencen til afdelingsledere og medarbejdere. Dette 

skal dog først godkendes af den ansvarlige direktør. Fagchefen bibeholder ansvaret for aftalen og kontrakten 

uanset, hvem underskriftskompetencen uddelegeres til på et lavere niveau.  

 

Afdelingsledere   
Afdelingsledere kan indgå og underskrive aftaler inden for deres afdelingens eller institutions eget årsbudget.  

Alle aftaler og kontrakter, som har en værdi på 100.000 kr. eller derover skal godkendes af nærmeste fagchef.  

Alle flerårige aftaler og kontrakter skal godkendes af ansvarlig direktør.  

 

Gyldighedsperiode  
De vedtagne regler for underskriftskompetence i Kommuneqarfik Sermersooq er gyldige i resten af 

indeværende valgperiode – frem til april 2025.  

Administrationen kan fremsætte en sagsfremstilling med en revideret udgave af 

underskriftskompetencereglerne, såfremt det findes nødvendigt af direktionen eller fremgår som et politisk 

ønske.  Underskriftskompetencerne bør som minimum revideres en gang i hver valgperiode.  

Derudover kan direktionen kan til enhver tid sætte lavere beløbsgrænser på aftaler og kontrakter end hvad er 

fastsat i nærværende dokument.  Dette kan være nødvendigt i tilfælde af budgetoverskridelser, økonomisk 

tilbagegang eller lignende situationer.  

 


