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Sagsresumé
Kommunalbestyrelsen har ved budgetforhandlingerne i efteråret 2018 besluttet at afsætte midler til
markering af 300året for Hans Egedes ankomst til Grønland.
Der er nu udarbejdet et kommissorium, der skal danne de administrative rammer for markeringen,
til politisk beslutning.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 10.april 2019, hvor
udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om tydeliggørelsen af turistaspektet og sendte
sagen videre til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at Kommissorium endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har ved budgetforhandlingerne i efteråret 2018 besluttet at afsætte midler til
markering af 300året for Hans Egedes ankomst til Grønland. Der er nu udarbejdet et
kommissorium, der skal danne de administrative rammer for markeringen, til politisk beslutning.
I år 2021 vil det være 300året for Hans Egedes ankomst til Håbets Ø. Til budgetforhandlingerne i
efteråret 2018 blev der godkendt midler til brug ved markeringen. Afdelingslederen i Kultur og
Event afdelingen vil være koordinator for projektet. Det blev ligeledes besluttet, at der nedsættes
en arbejdsgruppe bestående af både medarbejdere samt interesserede borgere.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Der er udarbejdet et kommissorium som imødekommer de politiske ønsker for opbygning. Det
overordnede tema til markeringen er ”kulturmøde”. Der er dialog med både Nationalteateret og
Nationalmuseet omkring et samarbejde. Disse to institutioner vil sammen med Kultur og Event
afdelingen skabe nogle rammer for fejringen hvorefter det vil være muligt at gå i dialog med andre
interessenter. Afdelingslederen i Kultur og Event vil være koordinator for projektet og fokus vil
være på at skabe interessante, aktuelle og oplysende arrangementer for byens borgere.
Der er bevidsthed om at markeringen ikke skal have fokus på den religiøse handling, men omkring
de kulturelle aspekter.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Til budgetforhandlingerne til budget 2019 blev der i alt bevilget kr. 2.750.000 til projektet fordelt
således: 150.000 i 2019, 600.000 i 2020 og 2.000.000 i 2021.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Budget 2019 forslag nr. P2 AIA
Det videre forløb

Såfremt kommissoriet godkendes vil der arbejdes videre med arbejdsgruppen og en decideret
projektbeskrivelse.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Borgerinddragelse/kommunikation
Dette vil der blive tænkt ind i det videre arbejde.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Der er ikke indhentet bemærkninger.
Tidligere beslutning
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning 10.april 2019:
Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om tydeliggørelsen af turistaspektet.
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