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Sagsresumé
Nuuk Kunstmuseum ønsker at søge Museumsnævnet om godkendelse som museum, idet det vil
åbne op for muligheder indenfor museums verden.
Som en nødvendig del af godkendelsen skal Kommunalbestyrelsen godkende forslag til vedtægter
samt sammensætning af bestyrelsen, for at Nuuk Kunstmuseum kan søge museumsnævnet
herom.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 10.april 2019, hvor
udvalget godkendte indstillingen og sendte sagen videre til endelig beslutning i
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at Vedtægter for Kunstmuseum endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
Nuuk Kunstmuseum, som er en kulturinstitution under Kommuneqarfik Sermersooqs Kultur og
Eventafdelingen, ønsker at søge om godkendelse som museum hos Museumsnævnet. For at
kunne blive godkendt er det nødvendigt at der udarbejdes et forslag til vedtægter og
bestyrelsessammensætning som skal godkendes af både Kommunalbestyrelse og
Museumsnævn.
En godkendelse af Nuuk Kunstmuseum hos Museumsnævnet vil foranledige et tættere
samarbejde med både Museumsnævnet, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, samt andre
godkendte grønlandske museer. Godkendelsen af Nuuk Kunstmuseum vil således åbne op for
blandt andet samarbejde og lån af værker fra andre godkendte museer, tilgang til nationale
registreringssystemer, samt øget mulighed for konsultation og rådføring hos Nationalmuseet
vedrørende museologiske problemstillinger.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Indeværende udkast til vedtægter er udarbejdet af museumslederen for Nuuk Kunstmuseum i
samråd med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Departementet for Kultur, samt Kommuneqarfik
Sermersooqs Politisk Sekretariat og Kultur og Eventafdelingen. Vedtægterne er udarbejdet på
baggrund af gældende lovgrundlag samt med hensyn til gavebrevet som museet er bygget op
omkring.
Lovgivningen foreligger at Kommunalbestyrelsen skal udpege to medlemmer samt to suppleanter,
der ikke nødvendigvis er en del af Kommunalbestyrelsen.
Vedtægterne er udformet så de lever op til lovgivningen på området. På baggrund af en juridisk
vurdering af gavebrevet og allongen til dette, afviger vedtægterne dog fra lovgivningens krav om
ophørsbestemmelse, da denne vil være i strid med gavebrevet.

Gavebrevet forudsætter således: ”Jeg, Helene og Investeringsselskabet forudsætter, at Nuup
Kommunea for den samledes gaves vedkommende vil sikre, at museet bliver først videres om
museum og påtager sig derved de forbundne fremtidige drifts- og vedligeholdelsesforpligtigelser.”
Museumslovens §19 om et museum ophør: ”Såfremt et museum må ophøre med sin virksomhed,
afgør Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, hvad der skal ske med museets samlinger.
Stk.2. Ved ophør på grund af inddragelse af museets godkendelse, skal afgørelsen efter stk.1.
træffes på en sådan måde, at det ophørte museum igen kan disponere over samlingerne, hvis
museet på ny godkendes indenfor 2 år efter inddragelsen.
Gavebrevet forpligter kommunen til at drive museet videre. Det er derfor ikke muligt at lade
Nationalmuseet afgøre samlingens fremtid, ligesom det på nuværende tidspunkt ikke vil være
muligt at lade museet ophøre. Som følge af uoverensstemmelse mellem gavebrevet og
lovgivningen er følgende paragraf derfor udformet i stedet for Museumslovens §19 om et museums
ophør.
Vedtægt for Nuuk Kunstmuseum 8: ”Såfremt museets virksomhed som godkendt museum
ophører, herunder såfremt godkendelse inddrages, overgår museet til drift efter de samme
retningslinjer som før museets opnåede godkendelse og med den samling, der består på
ophørstidspunktet.”
Det vil være nødvendigt, at præsentere den særlige baggrund for udformningen af den særlige
bestemmelse overfor Museumsnævnet. Museumslederen vil påtage sig denne opgave. Det
forventes at der vil være forståelse for, at vedtægterne til Nuuk Kunstmuseum kræver en særlig
ophørsbestemmelse for ikke at krænke gavegivers ønsker og forudsætninger.
Fremtidige ændringer i vedtægterne vil skulle godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra museumsbestyrelsen, jf. kompetencefordelingsplan
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Det vurderes ikke at have økonomiske eller ressourcemæssige konsekvenser.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr.8 af 3.juni 2015 om museumsvæsen
Gavebrevet af 15.august 2005
Det videre forløb
Såfremt Udvalg for Økonomi og Erhverv og kommunalbestyrelsen godkender oplæg vil
museumslederen søge om godkendelse hos Museumsnævnet.
Såfremt der er ændringsforslag af vedtægterne fra museumsnævnet skal de igennem det politiske
system igen. Men hvis de godkendes uden ændring tiltræder vedtægterne den dag
museumsnævnet godkender vedtægterne, og skal således underskrives af borgmesteren.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Tidligere beslutning
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning 10.april 2019:
Udvalget godkendte indstillingen
Bilag
1. Gavebrevet af 15.august
2. Forslag til vedtægter for Nuuk Kunstmuseum

