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Sagsresumé
Det foreslås at der etableres et e-sportscenter som en del af de fritidstilbud der udbydes i Nuuk i
2020. Computerne til e-sport sættes op i én af de eksisterende fritidsklubber. Således kan
computerne anvendes af de unge til almindeligt computerspil og der er mulighed for at lave esportshold, hvor de unge kan spille og træne sammen.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Børn og Skoles udvalgsmøde, den 10. juni 2020, hvor
udvalget godkendte indstillingen, og sendte sagen videre til godkendelse ved Udvalg for Økonomi
og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Børn og Skole indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at godkende at der etableres e-sports faciliteter som en del af fritidsklubtilbuddene i Nuuk i
indeværende år
- at sagen sendes videre til beslutning ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Administrationen forslår, at der etableres e-sports faciliteter i en af de eksisterende klubber i Nuuk.
Computerfaciliteterne og e-sport skal indgå som en del af de fritidstilbud der udbydes i Nuuk.
Således at brugerne af fritidsklubberne kan anvende computerne til computerspil, og der er
mulighed for at lave e-sports hold, hvor man kan spille og træne sammen.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Der har igennem de seneste år været en voksende interesse for e-sport, i takt med at e-sport
vinder mere og mere ankerkendelse som konkurrencesport. Det er vigtigt at de aktiviteter der
udbydes i fritidsklubberne er tidsvarende og interessante for de unge, for at sikre at fritidsklubberne
er et attraktivt tilbud. Etablering af e-sports faciliteter i kommunens fritidsklubtilbud, vil være en
fornyelse af de tilbud der udbydes. Derudover kan det tiltrække unge med interesse for
computerspil, som ikke nødvendigvis er interesseret i de aktiviteter der udbydes i klubberne i dag.
Det foreslås at der i 2020 etableres et e-sportcenter som en del at de allerede eksisterende
klubtilbud. Placeringen af e-sport centeret afhænger af, hvor der er bedst mulighed for at etablere
en god internetforbindelse. Da internetforbindelsen er essentiel for at de forskellige computerspil
kan køre optimalt og for at kunne spille sammen og mod andre.
Computerne kan både anvendes af de unge til at spille og øve individuelt, ligesom det kan
anvendes i e-sports regi, hvor de unge spiller på hold og træner sammen.
Det forslås, at der indkøbes 10-13 computere. Antallet af computere er baseret på hvor mange
spillere, der kan være på et hold til de mest populære computerspil. Med 10 computere vil der
være mulighed for at to hold kan spille på samme tid i mange af de populære computerspil. For at
sikre at faciliteterne har kapacitet til alle spillerene, anbefales det at der indkøbes 13 computere,
således at der er mulighed for at skifte computere ud, i tilfælde af tekniske problemer.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

Midler til oprettelse af e-sport faciliteter i 2020 skal findes i eksisterende budgetter.
Udgifterne til indkøb af e-sportsudstyr dækkes af Sundhed og Fritidsafdelingen. Det vurderes at
indkøb af 10-13 computere og andet udstyr vil koste 150.000-200.000 kr. Herudover vil der
fremover kommer udgifter til drift og vedligeholdelse, som er skønnet til under 1000 kr. om
måneden.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Ingen.
Det videre forløb
Sundhed og Fritidsafdelingen er i dialog med eksperter på området, i forbindelse med indkøb og
vedligehold af udstyr. Såfremt forslaget godkendes, vil Sundhed og Fritidsafdelingen arbejde
videre med indkøb af udstyr, etablering af e-sportsfaciliteterne og tilbud igennem
fritidsundervisning og ferieaktiviteter.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ingen bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Unge med interesse for e-sport inddrages i processen med valg af udstyr. På den måde sikres det
at det udstyr der bliver indkøbt, bedst muligt svarer til de ønsker og behov de unge har. Således at
faciliteterne er attraktive for de unge.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Denne sagsfremstilling er udarbejdet i samarbejde med Forvaltning for Børn og Skole.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Børn og Skole, beslutning, 10.juni 2020:
Indstillingen godkendes
Bilag
Ingen.

