Godkendelse af destinationsudviklingsprojekt
Til beslutning
J.nr.: EMN-2020-04751
Koncernservice – Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS
Sagsresumé
Nuuk Lokaludvalg, det nu forhenværende Sermersooq Business Council og arkitektfirmaet Norrøn
har arbejdet tæt sammen om udviklingen af en projektplan i 2019. Arkitektfirmaet Norrøn har nu
afgivet tilbud på det 1-årige projekt, der skal fremme livskvaliteten og turismeudviklingen i Nuuk.
Nuuk Lokaludvalg har allerede godkendt 500.000 kr. til projektet.
Projektet vil gennem borgerinddragelse samle to potentialekataloger. Det første potentialekatalog
præsenterer 7-10 kulturprojekter, der kan fremme livskvaliteten og som en sidegevinst højne
turismeoplevelsen i Nuuk. Det andet potentialekatalog præsenterer 7-10 potentielle
erhvervsudviklingsprojekter til det private erhvervsliv indenfor turismen, der både fremmer
turismeoplevelsen og styrker den lokale økonomi. Turismedelen fokuserer på sæsonforlængelse
og etablering af nye oplevelsesmuligheder. Det er altså potentielt et projekt, der får lokal
livskvalitet, kulturlivet og turismeerhvervet til at gå op i en højere enhed.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at godkende projektet og finansieringen på 680.000
- at sagen sendes videre til beslutning ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Nuuk Lokaludvalg, det nu forhenværende Sermersooq Business Council og arkitektfirmaet Norrøn,
der blandt andet står bag Møns succeser med Dark Sky certificering til stjernekiggere og
Camønoen til vandreturister, har arbejdet tæt sammen om udviklingen af en projektplan i 2019.
Sermersooq Erhverv træder nu en ind i projektet i stedet for Sermersooq Business Council. Norrøn
har nu givet tilbud på projektet om at lave to potentialekataloger til fremme af turismen og
livskvaliteten i Nuuk. Det er altså potentielt et projekt, der får lokal livskvalitet, kulturlivet og
turismeerhvervet til at gå op i en højere enhed.
I tæt dialog med aktører og erhverv udarbejdes to potentialekataloger indeholdende 7-10 ideoplæg
for hhv. ”kulturstjernen” og ”erhvervsstjernen”. To kataloger der både er forankret i konkrete ønsker
og behov fra erhvervet og aktørerne, koblet med nye og innovative ideer hentet ind fra en visionær
arkitekttegnestue med speciale i destinationsudvikling. Indenfor ”kulturstjernen” udvikles ydermere
to konkrete prospekter med skitsetegninger og budget for hhv. rekreativ infrastruktur (en ny
oplevelse i forbindelse med Boardwalk) samt en kulturoplevelse (Holms Hus).
Det første potentialekatalog, ”kulturstjernen”, handler om at gøre Nuuk attraktiv at bebo gennem
udvikling af kulturlivet samt de rekreative tilbud i byen. De primære aktører i dette spor er aktører
indenfor kulturlivet (museer, kunstnere, eventmagere, kunsthåndværksteder, mv.) samt kommunen
der står for den offentlige rekreative infrastruktur (stier, boardwalk, pladser, udsigtspunkter mv.) og
med Lokaludvalget i en koordinerende rolle.
Det andet potentialekatalog, ”erhvervsstjernen”, handler om at gøre Nuuk attraktiv at besøge for
turister. Her er fokus på udvikling af fysiske rammer og koncepter for det kommercielle
turismeerhverv, der kan klæde dem på til at imødegå de kommende års vækstrater indenfor

storby- og mødeturisme. De primære aktører er således det kommercielle turisterhverv (hoteller,
restauranter, tour operatører mv.) og med Sermersooq Erhverv i en koordinerende rolle.
Projektet har særligt fokus på bæredygtig turismeudvikling, opnå Dark Sky certificering og for at
finde sæsonforlængende produkter og aktiviteter i turismen, så lavsæsonkapaciteten kan udnyttes
i højere grad.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Koncernservice vurderer, at tiltaget vil skabe stor værdi for Nuuk. For det første gavner det
turismeudviklingen, hvilket skaber flere indtægter og mere beskæftigelse. For det andet så gavner
projektet kulturlivet i Nuuk, hvilket skaber livskvalitet for byens borgere. Det kan altså gøre Nuuk til
en endnu bedre by at bo i. Derfor vurderer Koncernservice at projektet bør godkendes, da det
både skaber økonomisk værdi på lige fod med livskvalitet.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Projektet er budgetteret således:
Nuuk Lokaludvalg =
Sermersooq Erhverv =
Nationalbankens Jubilæumsfond =
Lokale og anlægsfonden =
I alt DKK

500.000
680.000
50.000
200.000*
1.430.000

*I form af bistand til projektet
Kommuneqarfik Sermersooq skal altså finansiere 1.180.000 kr. til projektet.
De 500.000 er allerede godkendt af Nuuk Lokaludvalg.
De 680.000 vil blive allokeret fra kommunens pulje til fodbedring af rammevilkår indenfor
turismeområdet.
Projektet vil resultere i en række anbefalinger og konkrete forslag til at udvikle kulturområdet lige
så vel som turismeerhvervet.
Nogle anbefalinger og forslag kan Kommuneqarfik Sermersooq på et andet tidspunkt beslutte om
man vil allokere yderligere ressourcer til.
Det forventes at turismeerhvervet selv vil realisere nogle af anbefalingerne. Særligt forslagene
omkring sæsonforlængende produkter vil være umiddelbart muligt at realisere.
Såfremt Kommuneqarfik Sermersooq vælger at iværksætte projekter fra idékataloget til
kommunen, så vil der komme yderligere omkostninger, men samtidig vil turismeudvikling også føre
til yderligere indtægter fra større beskæftigelse.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Ikke relevant
Det videre forløb
Projektet forventes at tage ca. 12 måneder at gennemføre. Første fase med en kortlægning af
turismen i Nuuk baseret på desktopresearch forventes af tage ca. 1½ måned.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra økonomiske sekretariat
Borgerinddragelse/kommunikation
Der har ikke været borgerinddragelse eller borgerkommunikation på nuværende tidspunkt med
borgerinddragelse er centralt i selve projektet.

Bemærkninger fra andre forvaltninger
Der er ikke indhentet bemærkninger fra andre forvaltninger.
Bilag
1. Procesplan Udkast
2. Projektbeskrivelse

