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Koncernservice – Fungerende Kommunaldirektør Marie Fleischer / MAFL
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at nedlægge Ivittuut Museum (Model 1)
- at sende sagen videre til Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning
Sagsfremstilling
Ved kommunesammenlægningen overtog Kommuneqarfik Sermersooq ansvaret for det godkendte
Ivittuut Museum.
Museet rummer en spændende kulturhistorisk og geologisk samling. De seneste 8-9 år har
samlingen været opmagasineret på kommunens regning uden værdi for borgerne.
Det nu inaktive museum vil med al sandsynlighed miste sin godkendelse. Sker dette, vil
Nationalmuseet overtage samlingen. Som alternativ løsning kan foretages en sammenlægning af
museerne på vestkysten til én organisation, som også har ansvaret for Ivittuut museum.
Ivittuut Museum formidler geologi og kulturhistorie om minedrift og samfundsforhold. Museet var i
drift som godkendt museum i årene 2006 til 2012. Godkendelsen gælder fortsat, men museet har
ikke fungeret som organisation siden 2013.
Ivittuut Museums samling har siden 2014 været opmagasineret i Nuuk i seks containere, hvoraf tre
er opvarmede. Hertil kommer et par maskiner, som står udendørs. Omkostningen er aktuelt 6.000
kr. pr. måned, som betyder at tilsvarende færre penge anvendes på kultur til borgerne.
Løsningen med opmagasinering blev valgt ud fra en forventning om, at museets aktiviteter kunne
etableres i nye rammer. De forsøg der har været gjort til genetablering, er dog ikke lykkedes.
Der bør tages stilling til museets fremtid ud fra hensynet til at nedbringe kulturudgifter uden værdi
for borgerne, samt hensynet til at museets samling rummer muligheder for formidling af en unik del
af landets kulturhistorie og geologi.
Model 1. Afvikling af det kommunale engagement i Ivittuut Museum
Kommunen beder museumsnævnet om at indstille til Naalakkersuisoq at nedlægge det godkendte
museum. Herefter overgår museets samling til Nationalmuseet. Nationalmuseet og Kommunen
besigtiger samlingen ved overdragelsen. Kommunen mister ejerskabet over samlingen og
muligheden for at formidle den.
Model 2. Samling af museer og dermed overdragelse af ansvar for samlingen
Det vil være muligt at søge museumsnævnet om sammenlægning af Ivittuut Museum og Paamiut
museum. I denne model vil det mest oplagte være også at sammenlægge organisationen med
Nuuk Lokalhistoriske museum. Kulturhistorien og den geologiske samling fra Ivittuut vil så kunne
formidles både i Nuuk, Paamiut og Ivittuut.

Dermed vil samlingen og ansvar for den overgå til den nye organisation.
Forudsætningen for at få godkendt en samling af museerne, er at kommunen kan præsentere en
plan for hvordan det samlede museum skal fungere og drives.
Øvrigt
På et møde mellem Kommunalbestyrelsen og borgerne i Arsuk, er kommunen blevet spurgt til
mulighederne for at få tilbageleveret genstande fra museet. Dette er kort afklaret i bilag 1.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen
Ivittuut Museum belaster aktuelt kommunens kulturbudgetter med 72.000 kr. pr. år.
Overdrages museets samling til Nationalmuseet, vil den videre fordeling af omkostninger skulle
udredes. Nedlæggelse af museer, der er opmagasineret i containere i andre byer, er uden
fortilfælde. Omkostningen vil dog være mindre end at genetablere museet.
Model 2 vil give mulighed for at formidle samlingen. En sammenlægning, der medfører status som
godkendt museum vil kræve godkendelse i museumsnævnet. Blandt forudsætningerne for
godkendelse er en museumsfaglig leder, minimum et årsværk af arbejdskraft ud over ledelsen og
en fireårsplan for de fem søjler i museumsloven; forskning, formidling, registrering, indsamling og
udvikling. Hvorvidt denne model kan foretages omkostningsneutralt, vil kræve videre analyse.
Såfremt Udvalg for Økonomi og Erhverv ønsker det, vil administrationen kunne præsentere
analysen efter sommeren 2021.
Økonomisk vurdering fra Koncernservice
Vælges model 1 vil man afvikle Ivittuut Museum og dermed frigive midler svarende til 72.000 kr. til
andre kulturelle aktiviteter.
Vælges model 2 skal kommunens museumsbudgetter gennemgås og prioriteres på ny. Som
udgangspunkt vil de 72.000 kr. fortsat afsættes til museumsdrift.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvæsen.
Bilag
1. Muligheder for at returnere museumsgenstande til Ivittuut.

