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Sagsresumé
Sermersooq Erhverv arbejder målrettet med erhvervsudvikling i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.
Vi er nu repræsenteret i en arbejdsgruppe under Selvstyret, som arbejder målrettet med
erhvervsfremme i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.
Sermersooq Erhverv modtager i 2020 kr. 841.000 kr. til erhvervsfremmende projekter i
Østgrønland. Alle projekter følges op af en større tilstedeværelse fra Sermersooq Erhvervs side,
således at der sikres kontinuitet og opfølgning.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling
Sermersooq Erhverv er repræsenteret i en tværfaglig arbejdsgruppe under Selvstyret, som
målrettet arbejder med erhvervs- og beskæftigelsesfremme i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.
Erhvervschefen samt en medarbejder fra Sermersooq Erhverv sidder med i gruppen.
Gruppen består af repræsentanter fra departementerne for infrastruktur, fiskeri og fangst samt
erhverv. Gruppen har som mål at mødes hver 3. uge, men har under Coronakrisen ikke holdt
møder.
Der er fokus på turisme, fiskeri, kultur og en genåbning af indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit.
Sermersooq Erhvervs indsats med fiskeriudvikling i Tasiilaq samt åbning af indhandlingsanlæg i
Ittoqqortoormiit har stor gavn af udvalgets tværfaglighed, hvor blandt andet forvaltningen af
moskusokser bakkes op af medlemmerne fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug med
tilpasning af kvoter m.m.
Sermersooq Erhverv modtager i 2020 kr. 841.000 kr. til erhvervsfremmende projekter i
Østgrønland. Alle projekter følges op af en større tilstedeværelse fra Sermersooq Erhvervs side,
således at der sikres kontinuitet og opfølgning.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det forventes at indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit endelig kommer i gang efter flere års
stilstand.
Medarbejderen tager sammen med en slagter og en producent af moskusuld til Ittoqqortoormiit og
åbner anlægget op. Det kommer til at kræve en del tilstedeværelse med opstart af stedet som
arbejdsplads samt opstart af en egentlig produktion.
Vigtigst er at der skabes vedvarende arbejdspladser og derfor er Forvaltningen for Velfærd og
Arbejdsmarked inddraget fra start.
I marts 2020 blev der færdiggjort en rapport om UNESCO verdensarv i Tasiilaq, som blev
præsenteret for byens borgere, erhvervsliv og kulturliv. Byen har taget rigtig godt imod rapporten
og projektet og har selv taget initiativ til det videre arbejde.

Ligeledes er der optimisme indenfor fiskeriet i Tasiilaq distrikt, hvor der afholdes et fiskeriseminar i
løbet af 2020.
Turismen har det hårdt på grund af Corona krisen, men forventes igen fremgang de kommende år.
Der bliver i 2020 oprettet et erhvervsråd for Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Det kommer til at styrke
erhvervslivet og beskæftigelsen, da erhvervsrådet får en samlet stemme og da Sermersooq
Erhverv bliver repræsenteret i rådet vil arbejdet med projekter mm. være mere effektive og bedre
koordineret.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Indsatsen forventes ikke at have nogen nævneværdig påvirkning på kommunens økonomi og
ressourcer, fordi der medfølger midler fra Selvstyret.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Ikke relevant.
Det videre forløb
Møderne i arbejdsgruppen forventes afholdt som planlagt nu da Corona-restriktionerne er blevet
lempede. Med forbehold for udviklingen i Corona forventer Sermersooq Erhverv at komme til
Ittoqqortoormiit i sommeren 2020 for at opstarte indhandlingsanlægget og de forskellige indsatser i
Tasiilaq bliver der løbende arbejdet med.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Der har ikke været borgerinddragelse eller borgerkommunikation.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Der er ikke indhentet bemærkninger fra andre forvaltninger.
Bilag
Ingen.

