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Sagsresumé
Kommuneqarfik Sermersooqs kulturpolitik skulle opdateres og fornyes. Derfor er der blevet
udarbejdet en kulturpolitik for kommunen, som skal angive retningen for udviklingen.
Kulturpolitikken skal danne grundlaget for kommunens kulturstrategi, der i større grad vil beskrive,
hvordan man vil forme de kommende indsatser inden for kunst- og kulturlivet.
Kulturpolitikken beskriver kommunens overordnede vision inden for følgende fire fokusområder:
1. Kultur som kreativ vækstmotor
2. Kultur på tværs af grænser
3. Kulturkommune over isen
4. Et aktivt kulturliv for alle borgere
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 Kulturpolitik endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
Efter mangeårigt arbejde med kulturstrategiske mål har Kommuneqarfik Sermersooqs kulturpolitik
fået en opdatering. Kulturpolitikken skal angive retningen for udviklingen samt danne grundlaget for
kommunens kulturstrategi, der i større detaljer beskriver, hvordan man vil forme de kommende
indsatser inden for kunst- og kulturlivet.
Der har været fire inddragelsesprocesser:
1. Kunstnere er blevet hørt i en fokusgruppeundersøgelse
2. Alle kommunale kulturinstitutioner og kulturafdelinger og enkelte nationale kulturinstitutioner
og kunstnerforeninger er blevet hørt
3. Borgerne er blevet hørt med hjælp af et undersøgelse i kommunens borgerinddragelses-app
ISUMAGA
4. UNGKOMBEST er blevet bedt om at skildre deres erfaringer med kunstlivet og hørt om
ønsker til fremtidens udvikling af kunst- og kulturlivet
5. Lokaludvalgene er blevet hørt
Endvidere har Kommunalbestyrelsen været igennem en temadag, hvor der er blevet arbejdet med
visionerne og mål for kulturlivets udvikling i Kommuneqarfik Sermersooq. Resultaterne fra
temadagens gruppearbejde, svarene fra inddragelsesprocesserne og de definerede mål i
Hovedstadsstrategien og Samarbejdsaftalen danner derudover grundlaget for kulturstrategien.
Kulturpolitikkens mål er:
1. at forbedre rammebetingelserne for kunstneriske og kreative iværksættere.
2. at tænke kunst ind på tværs af grænser og brancher for at skabe større synergieffekter
3. at styrke samarbejdet i mellem hele kommunens kulturinstitutioner

4. at tilbyde et attraktivt kulturliv for alle aldersgrupper og løfte især de yngste og udsatte
borgere med kunst og kultur
Løsningsforslag – faglig vurdering
Kunsten og kulturen er hvad der bringer os fra fortiden i fremtiden igennem kulturbevarelse,
formidling og fornyelse. Kunst og kultur giver ikke altid løsninger, men det giver forståelse.
Forståelse af fortiden, nutiden og løsninger til fremtiden. Kultur er, og har altid været, altafgørende
for vores samfunds udvikling. Kunsten og kulturens opgave er at skabe viden, dannelse og
refleksion i samfundet. Den skaber sammenhold og fælles identitet. Og har sin helt egen værdi.
Med denne kulturpolitik ønsker vi at arbejde for at aktivere alle borgere som kulturbrugere.
Derudover skal vi forbedre rammerne for, at kunstnere kan leve af deres kunst.
For at nå i mål med vores politik har vi brug for et stærkt netværk blandt kulturaktører, kulturlivet og
andre dele af samfundet blandet med en høj kvalitet af vores kunst og værdiskabende
samarbejdsformer.
Den kommende kulturpolitik arbejder tæt sammen med de øvrige toneangivende politikker og
strategier for Kommuneqarfik Sermersooq. Målet har været at lave en politik, der udover at skabe
bedre rammebetingelser for udviklingen af kulturområdet også har et længerevarende fokus end
hvad politikker tidligere har haft.
Ved den kulturpolitiske debat under Nuuk Nordisk 2017 var en af kritikpunkterne at planlægningen
for kulturområdet var for kortsigtet.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er ikke nogle økonomiske omkostninger forbundet med selve politikken, men en godkendelse af
deres indhold forpligter til senere at budgettere til initiativer og projekter, der søger at løfte de
opgaver der ligger i politikken.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Kommuneqarfik Sermersooqs Hovedstadsstrategi
Kommuneqarfik Sermersooqs Samarbejdsaftale
Det videre forløb
Til næste udvalgsmøde den 16.5.2019 vil Koncernservice indstille Kulturstrategien til godkendelse.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Borgerinddragelse/kommunikation
Der har været fire inddragelsesprocesser:
1. Kunstnere er blevet hørt i en fokusgruppeundersøgelse
2. Alle kommunale kulturinstitutioner og kulturafdelinger og enkelte nationale kulturinstitutioner
og kunstnerforeninger er blevet hørt
3. Borgerne er blevet hørt med hjælp af et undersøgelse i kommunens borgerinddragelses-app
ISUMAGA
4. UNGKOMBEST er blevet bedt om at skildre deres erfaringer med kunstlivet og er blevet hørt
om ønsker til fremtidens udvikling af kunst- og kulturlivet
5. Lokaludvalgene er blevet hørt
Tidligere beslutning
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning 10.april 2019:
Udvalget godkendte indstillingen
Bilag
1. Kulturpolitik

