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Sagsresumé
Sermersooq Business Council (herefter SBC) har i forbindelse med indgåelsen af
servicekontrakten med Kommuneqarfik Sermersooq, udarbejdet udkast til en ny strategi for
perioden 2018-2021. Strategien godkendes endeligt på SBC’s førstkommende bestyrelsesmøde,
den 30. november 2017. Denne erhvervsplan tager udgangspunkt i dette strategiudkast som første
år af perioden.
Erhvervsplanen for 2018 har fokus på turisme, rammebetingelser, fiskeri, fødevareklynge og
iværksætteri.
Koncernservice anbefaler at SBC’s erhvervsplan for 2018 godkendes med følgende tilføjelser,
kommercialisering af kunst og kortidslejemål for iværksættere. ’
Udvalg for Økonomi og Erhverv behandlede sagen på deres møde den 14. december 2017, hvor
de godkendte sagen med et ønske om at der søges afholdt møde mellem Udvalg for Økonomi og
Erhverv samt SBC's forretningsudvalg i april 2018 for at indgå i dialog med henblik på
erhvervsplan 2019.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at Sermersooq Erhvervsråds Erhvervsplan for 2018 godkendes med tilføjelse af følgende
indsatser:
o Kommercialisering af kunst
o Oprettelse af korttidslejemål for iværksættere
Sagsfremstilling
SBC) har i forbindelse med indgåelsen af servicekontrakten med Kommuneqarfik Sermersooq
udarbejdet udkast til en ny strategi for perioden 2018-2021. Strategien godkendes endeligt på
SBC’s førstkommende bestyrelsesmøde den 30. november 2017. Denne erhvervsplan tager
udgangspunkt i dette strategiudkast som første år af perioden.
Kort om strategiplanen for SBC 2018-21
Strategiplanen tager blandt andet udgangspunkt i den politiske samarbejdsaftale for
Kommuneqarfik Sermersooq og fokuserer derfor på at udløse erhvervslivets vækstpotentialer
indenfor; turismeudvikling, eksportudvikling, udvinding af ikke-levende ressourcer, lokale råvarer,
lokal produktion, bæredygtig udnyttelse af ressourcer, miljø og klimateknologi og udvikling af
kortidslejemål for iværksættere. Derudover har SBC’s bestyrelse valgt at rette fokus mod de
modne virksomheder, hvor der vurderes at være det største vækstpotentiale.
I forbindelse med SBC’s strategi for 2018-2021 er følgende mission for SBC nedfældet:


Vi bidrager til erhvervslivets bæredygtige vækst og udvikling og har stærke relationer med
både det bestående erhvervsliv og iværksætteriet igennem målrettede produkter og tilbud.





Vi arbejder for at sætte erhvervslivets rammebetingelser på den politiske agenda, og er på
forkant med samfundets udvikling og behov, så både erhvervet og det offentlige kan agere
rettidigt på et faktuelt oplyst grundlag.
Vi opbygger og udvikler kompetencerne både i erhvervslivet, i den kommunale forvaltning,
og hos os selv som medarbejdere og organisation

Indsatsområder i 2018
SBC vil i året 2018 have fokus på turisme, rammebetingelser, fiskeri, fødevareklynge og
iværksætteri.
Turisme
Turismen i Grønland er i en vækstfase og SBC’s arbejde med brandet ”Colourful Nuuk” fortsættes
med fokus på forankring lokalt, samt udbredelsen til udenlandske aktører. Endvidere søges
brandet udvidet til erhvervslivet i Nuuk også uden for turismesektoren.
Vidensdeling på tværs
SBC forventer fortsat i 2018 at deltage i rejsemesser med fokus på at gøre opmærksom omkring
Nuuk og Paamiut som turismedestinationer. Endvidere arbejder SBC for at bringe nyeste viden og
strømninger fra disse messer tilbage til turismeaktørerne i Nuuk og Paamiut. Dette forventes gjort
gennem seminarer, vidensdelingsmøder og workshops.
Der vil ligeledes være et fokus på at skaffe de bedste rammebetingelser for turismeerhvervet
gennem støtte og rådgivning til beslutningstagere, således at disse kan agere proaktivt på
strømninger.
Iværksætteri
SBC arbejder med iværksættere gennem rådgivning ved udformning af forretningsplan og model,
for derigennem at bringe ideer fra ide-stadie til virksomhedsstart. SBC tilbyder
kompetenceudvikling gennem sparring og kurser samt netværk og mentorer til iværksættere.
Foruden dette vil der være et fortsat fokus på italesættelsen af iværksætteri som en levevej
gennem pop-up arrangementer og udviklingen af materialer til brug for at bringe pre-iværksættere
fra ide til virksomhedsstart.
Videreudviklingen af iværksætterboost.
Konceptet omkring iværksætterboost har gennem perioden 2015-2017 været igennem en række
iterationer, der i 2018 søges konstrueret til en ’basis’-pakke der kan tilbydes i regulære intervaller
til nye iværksættere. Denne pakke forventes at indeholde kurser og materiale der udgør en sund
støttende platform for nye iværksættere, således at de er forberedt indenfor de mange facetter,
formelle såvel som uformelle, der kræves i forbindelse med virksomhedsstart.
Samarbejde omkring iværksætteri i yderområder.
SBC vil fortsætte sit samarbejde i NORA-regi vedrørende udarbejdelsen af nye tilgange og
modeller i forbindelse med små samfund. Dette vil i 2018 gøres med et fokus på Tasiilaq med en
forventelig mulig udrulning af konceptet til byer og bygder i Kommuneqarfik Sermersooq.
Fiskeri
Fiskeriet er i høj grad det bærende erhverv i Grønland, hvorfor SBC ligeledes ser området som et
område med potentiale. SBC vil i 2018 arbejde videre med videreudviklingen af fiskeriet i
Kommuneqarfik Sermersooq. Dette gennem vidensdeling og informationer omkring fiskeriet fra
emner som opstart som fisker og videreudviklingen af fiskeriindustrien i Grønland.

SBC har i 2017 haft succes med rejsende fiskerikonsulenter, der har kunnet møde fiskerne i
øjenhøjde, og samtidigt har kunnet hjælpe med at manøvrering indenfor lovgivning, støttemidler
med videre. Derfor vil SBC i 2018 fortsætte denne tilgang samtidigt med at have et fortsat fokus på
afklaring og italesættelse af rammebetingelser for fiskeriet på øst- og vestkysten. Dette vil blive
gjort gennem fortsat kommunikation med fiskeriets interessenter.
Rammebetingelser
SBC vil i 2018 arbejde på at afdække og sikre de bedste rammebetingelser for at der kan skabes
en udvikling for erhvervslivet i Kommuneqarfik Sermersooq. Dette gøres gennem en række
konkrete projekter, samt et kontinuert fokus på facilitering af de nødvendige kontakter på tværs af
organisationer, brancher og stadier.
Arbejdet mod oprettelsen af en fødevareklynge
SBC vil i 2018 arbejde mod oprettelsen af en formel fødevareklynge i Nuuk. Dette med fokus på at
forbedring af samarbejdet på tværs af det offentlige, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.
Det forventes samtidigt at arbejdet med denne vil være med til at støtte op om udviklingen af nye
produkter fra både iværksættere og modne virksomheder.
Trafik og transportnetværk
SBC vil i 2018 fortsætte arbejdet med trafik og transportnetværket der er blevet vel modtaget
iblandt de modne virksomheder som deltager i netværket og gennem deres deltagelse knytter
bånd på tværs af brancher og organisationer.
SBC vil ligeledes fortsætte arbejdet med Kommuneqarfik Sermersooq omkring at afholde minimum
2 årlige morgenmøder i Nuuk, for derigennem at dele viden omkring indsatser og tiltag i
kommunen.
Erhvervsanalyse
SBC har i 2017 afsluttet arbejdet med erhvervsanalysen i Nuuk. Denne vil således danne grundlag
for det videre arbejde omkring de problemstillinger der fremlyses i rapporten. SBC vil arbejde
videre med at holde analysen ajour i 2018.
Endvidere vil SBC i 2018 arbejde med at udbrede analysen til at indeholde Kommuneqarfik
Sermersooq’s andre byer og bygder, for derigennem at italesætte og skaffe de bedste
rammebetingelser for en videreudvikling af erhvervslivet i Kommuneqarfik Sermersooq.
Hovedstadsstrategi samt Siorarsiorfik - Nuuk City Development
SBC vil aktivt medvirke til at understøtte og virkeliggøre Kommuneqarfik Sermersooq’s
udviklingsplaner, som beskrevet i Hovedstadsstrategien. Dette vil ske i samarbejde med både
Siorarsiorfik - NCD A/S og Vækst- & Bæredygtighedssekretariatet i Kommuneqarfik Sermersooq.
Øvrige indsatser
SBC følger nøje med i udviklingen på råstofområdet er, vil være parat til at understøtte
erhvervsudviklingen her.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Koncernservice anbefaler at SBC’s erhvervsplan for 2018 godkendes med følgende tilføjelser.


Kommercialisering af kunst
o Påbegyndelse af arbejdet med en plan for kommercialisering af kunst, herunder
etablering af fælles portal/hjemmeside til salg og profilering af Sermersooq’s
kunstnere og kulturproducenter.



Oprettelse af korttidslejemål for iværksættere
o Oprettelse af korttidslejemål for iværksætter i et innovativt miljø med fokus på
sparring og interaktion imellem iværksætterne og SBC’s konsulenter.

Tilføjelserne tager udgangspunkt i den politiske samarbejdsaftale for Kommuneqarfik Sermersooq.
Det er Koncernservices vurdering at SBC ville kunne løfte tilføjelserne indenfor rammerne af den
gældende Servicekontrakt.
Indsatsområderne i erhvervsplanen er alle vigtige prioriteter både i forhold til de politiske prioriteter
i samarbejdsaftalen, og også i forhold til de muligheder og potentialer som pt. er under udvikling.
Koncern Service vurderer at der er et stort potentiale i arbejdet med etablering af netværk og
klynger i forhold til videndeling, samarbejde mellem virksomhederne, kommunen og universitetet
med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen, Kommuneqarfik Sermersooqs økonomiske bidrag til SBC er indregnet i budgettet og
reguleret i servicekontrakten.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Servicekontrakten mellem SBC og Kommuneqarfik Sermersooq 2018-21.
Det videre forløb
Såfremt indstillingen godkendes videregives tilføjelserne til SBC til videre foranstaltning.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Tidligere beslutning
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning den 14. december 2017:
Indstillingerne godkendes med denne bemærkning:
- at der søges afholdt møde mellem Udvalg for Økonomi og Erhverv samt SBC's forretningsudvalg
i april 2018 for at indgå i dialog med henblik på erhvervsplan 2019.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
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