
 

                         Kommuneqarfik Sermersooq 
Qinikkanut Allatseqarfik ▪ Ledelessekretariatet 

  
 

 
Bestyrelsesmøde i Vestnordisk Hovedstadsfond 

Nuuk, Reykjavík, Tórshavn 
Dato: mandag d. 25. maj 2020 

 
 

Tid: Kl. 10.30 – 12.00 (Grønlandsk tid)  
Sted: Via Teams 
 
Mødeleder: Charlotte Ludvigsen, Borgmester Kommuneqarfik Sermersooq  
 
Referenter: Rasmus Jakobsen, AC-fuldmægtig i ledelsessekretariatet, Kommuneqarfik Sermersooq  
 
Deltagere: Fra Sermersooq: 
 

• Charlotte Ludvigsen borgmester  

• Harald Bianco, kommunalbestyrelsesmedlem og medlem af bestyrelsen 

• Justus Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem og medlem af bestyrelsen 

• Lars Møller-Sørensen, kommunaldirektør 

• Rasmus Jakobsen, AC-fuldmægtig - referent 

 

Fra Reykjavík: 

• Dagur B. Eggertson, borgmester og medlem af bestyrelsen 

• Dóra Björt Guðjónsdóttir, byrådsmedlem og medlem af bestyrelsen 

• Eyþór Laxdal Arnalds, byrådsmedlem og medlem af bestyrelsen 

• Hilmar Hildar Magnúsarson, internationale anliggender, borgmesterkontoret 
 
Fra Tórshavn: 

• Annika Olsen, borgmester og medlem af bestyrelsen 

• Gunvør Balle, 1. viceborgmester og medlem af bestyrelsen 

• Heðin Mortensen, 2. viceborgmester og medlem af bestyrelsen 

• Jákup Simonsen, rådgiver, borgmesterkontoret 

• Randi Saxov, direktionssekretær, borgmesterkontoret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat: 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat 2019 
V/ Torshavn kommune - fremlægger  
 

Regnskabet blev fremlagt af Thorshavn Kommune.  
 
2.1 Godkendelse af regnskab 2019  
 
Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. 
 

2.2 Godkendelse af revisionsprotokollat  

 
Revisionsprotokollatet blev godkendt. 
 
2.3 Bemærkninger og anbefalinger fra revisor 
 
Ingen bemærkninger. 
 
2.3.1 Forretningsgang vedr. indhentning af regnskabsmæssige oplysninger  
 
Ingen bemærkninger 
 
2.3.2 Forretningsgang vedr. tilbagebetaling af overskydende midler  
 
Ingen Bemærkninger 
 
 

3. Fondsmidler at bevilge  
Charlotte Ludvigsen fremlagde punktet. 

 
4.  Behandling af ansøgninger om bevillinger  

 
Ansøgning nr. 1 
 
Ansøgers navn og adresse 
Nuuk Svømmeklub, Nanoq Team, V/ Peter Hinnerup, Saarfaarsuit 4, 3905 Nuussuaq – 
peterhinnerup@hotmail.com 
 
Projektets navn og formål 

mailto:peterhinnerup@hotmail.com


Team Nanoq har igennem de senere år flere gange deltaget i Reykjavik International Games (RIG) og 
ønsker at deltage også i 2021. Team Nanoq har hjemsted i Nuuk og er et svømmehold bestående ag 
unge i alderen 12 til 16 år. Fokus for deltagelsen i RIG er at lade de unge afprøve deres 
svømmefærdigheder og evner, lade dem opleve konkurrencesituationer og publikum, men samtidig 
bibeholde en social og omsorgsfuld holdånd, hvor de unge støtter hinanden uanset resultaterne. For 
deltagelsen i 2020 var resultaterne dog temmelige gode.  
Klubben forventer 14 deltagene i 2021 ledsaget af toju voksne instruktør og en voksen rejse- og 
holdleder. Dermed er antallet af deltagere fordoblet i forhold til forrige år, hvilket viser, at der på 
holdet er en god blanding af forskellige aldre, erfaringer og niveauer. En målrettet indsats omkring 
fastholdelse af børnenes interesse og entusiasme igennem årene bærer nu frugt i form af et 
rekordhøjt antal oprykkere.  
 
Omkostninger total 
275.550 
Ansøgt midler 
50.000 
Er projektet indenfor fundats rammer 
Ja 
Involverede byer/lande 
Reykjavik og Nuuk  
Projektets tidsramme 
Januar 2021 
 
Beslutning: 
Bevilling på 50.00 kroner fra Sermersooq. 
 
 
Ansøgning nr. 2  
 
Ansøgers navn og adresse 
Nuuk Shotokan Karate-Do, V/ Lissi Ottosen, Saqqarliit 2A, 3900 Nuuk – lissiottosen@yahoo.dk 
 
Projektets navn og formål 
Træningslejer for Nuuk Shotokan Karate klub, Karateklubben Thorshamar, i Reykjavik Træningslejren 
er for børn og unge samt kommende og nuværende instruktører fra Nuuk Shotokan Karate Do. 
Deltagerene er 12 talentfulde karateudøvere i alderen 12- 18 år fra Grønland, som dyrker karate tre 
gange om ugen. Udover deres egen træning er flere også instruktører på klubbens børnehold. Alle har 
trænet karate mellem 3 og 5 år, og er rollemodller for klubbens yngre medlemmer. Deltagerne vil blive 
ledsaget af Nuuk Shotokan Karate Dos ansvarlige ledere og instruktører. 
 
På denne træningslejr vil de unge karate udøvere styrke deres sportslige færdigheder samt opnå en 
større viden om at træne andre, herunder opbygge deres pædagogisk evner. De vil blive udfordret af 
andre instruktører end vores lokale, hvorfor deres personlige udvikling som karateudøver også er 
højsædet. Der er fokus på instruktørdelen, men også på at skabe bevisthed om træning, teamwork og 
alle aspekter i at udvikle sig som atlet.   
 

mailto:lissiottosen@yahoo.dk


Under opholdet vil indkvartering foregå for alle i Karateklubben Thorshamars træningssal, som får 
omkostningerne nede.  
 
Omkostninger total 
107.000 
Ansøgt midler 
82.000 
Er projektet indenfor fundats rammer 
Ja 
Involverede byer/Lande 
Reykjavik og Nuuk 
Projektets tidsramme 
30. september – 05. oktober 2020. 
 
Beslutning: 
Bevilling på 60.000 kroner fra Sermersooq. 
 
 
Ansøgning nr. 3 
 
Ansøgers navn og formål 
Casa Greenland v/ Sara J. Fleischer, Qassuserfik 8 – 106, 3905 Nuussuaq – casa@casa.gl 
 
Projektet navn og formål 
Projektet vil strække sig over en 2 årige periode, hvor der vil være et besøg I hver by og flere online 
møder. Opholdende vil være en blanding af faglige sparring i klient cases, oplæg og folkelige event 
med Stimulastik. Opholdene følges op af online møder, der har til formål at fastholde de faglige input 
og står som sparring for den enkelte også i erhvervsfokuseret regi. Der søges derfor om støtte der går 
ud over indeværende år, da projektet har ét besøg i år og 2 i næste kalenderår. 
 
Som ergoterapeut i privat praksis er man afhængig af at danne sig et professionelt netværk til at styrke 
en faglig tilgang til sit arbejde. I de tre Vestnordiske lande er det meget forskellige muligheder 
ergoterapeuter har for deres arbejde og deres sparrings mulighed. 
Fra Nuuk og fra Reykjavik har man arbejdet med Stimulastik, som er holdtræning for spædbørn og 
deres omsorgsgivere, og har via Stimulastik netværk i Danmark mødt hinanden.  
Formålet er, et kreativt, formål der skal give inspiration og hjælpe den enkelte deltagere med at 
udvikle sin tilgang til brug af leg og musik i arbejdet med børn. Primært inde for sundhedsfremmende 
aktiviteter såsom Stimulastik hold, men også indenfor den individuelle terapi med klienter der har et 
handicap. 
Samt et akademiske teoretisk formål, der skal bidrage til at deltagerne styrker deres evidensbaserede 
praksis, ved at få læst og drøftet bl.a. sanseintegrationsteoretisk litteratur og set på nyere 
forskningsresultater på området. 
Samt et erhvervsfremmende formål der skal bidrage til at den enkelte får ideer til udvikling af egen 
behandlende praksis og få inspiration til udbygning af erhvervsområder.  
  
Omkostninger total 
550.500 

mailto:casa@casa.gl


Ansøgt midler 
148.000 
Er projektet indenfor fundats rammer 
? 
Involverede byer/Lande 
Reykjavik, Thorshavn og Nuuk 
Projektets tidsramme 
2020-2022 
 
Beslutning: 
Ansøgningen blev afvist. 
 
Ansøgninger modtaget i Tórshavn 
 
Ansøgning nr. 4 
 
Ansøgers navn og formål 
Ítróttarfelagið Hvirlan, m. Eyðun Jakobsen, Tórsbyrgi 23, 100 Tórshavn. 
 
Projektet navn og formål 
“ÍR Stórmót 2021” 
 
ÍR Stórmót er afslutningen på indendørs sæsonen i atletik på Island. Hvirlan har været med hver gang 
siden 2009. ÍR og Hvirlan er venneforeninger. 
ÍR Stórmót tilbyder et proffesionelt stævne for børn og voksne, i alle indendørs discipliner. Det er 
sprint 60 m og 200 m. Løb fra 400 til 5.000 meter. Desuden længde, højde og trespring samt kuglestød. 
Der er konkurencer fra 8 år til senior. 
På Færøerne er der ikke indendørs faciliteter overhovedet, så der trænus udendørs hele året og 
suppleres med styrketræning indendørs. Stórmót er derfor eneste mulighed de fleste alteter har for at 
opleve en konkurence i vinterhalvåret. Desuden får vi opbygget relationer til Reykjaví, både som 
besøgende og udøvere.  
Hvirlan fik støtte fra denne fond i 2011, 2016, 2018 og 2019. 
Stævnet er i januar 2021, men der der program og anden info på http://ir.is/stormot/  
 
Omkostninger total 
61.000 
Ansøgt midler 
15.000 
Er projektet indenfor fundats rammer 
ja 
Involverede byer/Lande 
Island  
Projektets tidsramme 
22. januar 2021 - 25. januar 2021 
 
Beslutning: 
Bevilling på 15.000 kroner fra Thorshavn. 

http://ir.is/stormot/


 
Ansøgning nr. 5 
 
Ansøgers navn og formål 
KRIS, m. Beinta M. Pedersen, á Kneysum 6, Toftir. 
 
Projektet navn og formål 
Nýggjar leiðir-“Ny retning” 
 
Formålet er at få et samarbejde mellem de 3 hovedstader Torshavn, Reykjavik og Nuuk, specielt med 
henblik på at udveksle viden. Vi ser for os at der kan laves nogle studier, hvor vi sammenligner 
problematikken med seksuelt misbrug i de forskellige byer. Resultatet skal være en rapport, der 
beskriver og sammenligner seksuelt misbrug af barn og unge i de respektive land og byer. Eksempel på 
problemstillinger der skal undersøges er: 1) Seksuelt misbrug af barn og unge: Hvor omfattende er 
dette i de deltagende lande og hvad er konsekvenserne. Hvad koster dette for samfundet. Kommer 
disse oftere i forbindelse med det psykiatriske system end andre i samfundet? 2) Senfølger: Hvad gør 
seksuelt misbrug ved mennesker, hvordan påvirker dette de misbrugte psykisk og fysisk,og hvordan 
bliver de udsatte og deres pårørende påvirket gennem livet. Dette er hovedområdet, som KRIS 
arbejder med, og har stor kompetence indenfor. 3) Ældreomsorgen: I ældreomsorgen er der tre 
hovedfaktorer, der gør sig gældende: 3.1: Krænkeren flytter ind 3.2: Personale, der tidligere er blevet 
krænket, bliver sat til at pleje krænkeren, og har måske ikke mod til at sige fra til ledelsen om dette. 
3.3: Senfølger hos beboere: Nogle beboere har senfølger af seksuelt misbrug fra barndommen, når de 
flytter ind på plejehjem. Dette synliggøres bl.a. ved at disse beboere har depression og angst, som er 
en stor udfordring for personalet. Det er derfor vigtigt at vi er med til at hjælpe personalet med at blive 
påklædt til sådanne udfordringer. 
Et videre formål er også at kunne udvikle og påvise handlingsplaner der har vist sig at hjælpe de 
personer, der er blevet og bliver udsat for seksuelt misbrug. 
Startskuddet skal være en mini-konference i Reykjavik mellem repræsentanter fra NUUK og Reykjavik, 
og derefter videre til NUUK, for at parterne skal få en forståelse for hinandens problemstillinger. 
Når studiet er klart, er planen at orientere skoler, universiteter, læger, psykologer og idrætsforeninger 
om resultatet fra studiet, med fokus på konsekvenser af seksuelt misbrug. Vi mener også,at det er 
vigtigt at få frem at det er muligt at få et godt liv selv om man har været udsat for overgreb. Og vil vi 
vise hvilke redskaber der kan bruges for at få et godt liv. Arbejdet vil blive lagt frem på en konference i 
Torshavn. 
Det har stor betydning i møde med mennesker, er at vi kan fortælle disse, at det er muligt at få et godt 
liv selv om man har været udsat for overgreb. Og vil vi vise hvilke redskaber der kan bruges for at få et 
godt liv. Studiet skal derfor kunne give begrundet viden om hvordan vi bedst hjælper mennesker, der 
ufrivilligt får en vanskelig start på livet, ved at blive seksuelt misbrugt. 
 
Formålet med arrangementet er at få budskabet ud om: 

• hvad seksuelt misbrug gør ved mennesker  

• hvordan det påvirker de misbrugte psykisk og fysisk 

• hvordan de udsatte bliver påvirket flere år frem (senfølger) 

• hvem bliver udsat for seksuelt misbrug 

• hvordan de udsatte kan få et godt liv 

• teorier om seksuelt misbrug 

• at undersøge situationen i de 3 lande, Færøerne, Island og Grønland 



• Erfaringsudveksling i form af en mini-konference mellem deltagere fra Grønland, Reykjavík og 
Færøerne. 

• Samfundsmæssige konsekvenser at seksuelt misbrug 
 
Omkostninger total 
157.940 
Ansøgt midler 
125.000 
Er projektet indenfor fundats rammer 
? 
Involverede byer/Lande 
Reykjavik og Nuuk  
Projektets tidsramme 
Ultimo august 2020 - Primo september 2020 
 
Beslutning: 
Bevilling på 40.000 fra Thorshavn. 
 
Ansøgning nr. 6 
 
Ansøgers navn og formål 
For arrangørerne Forlaget Eksil, m. Kim Simonsen, Úti í Bø 14, 513 Syðrugøta 
 
Projektet navn og formål 
At tage os af hinanden i det antropocæne - vand, hjem, menneske.   
Hvor vi gentænker mulighederne for forholdet imellem mennesket og naturen, for muligheder for 
hjem og vores forhold til havet i dag. Det vil vi gøre ud fra håbefulde tilgange til verden, bl.a. inspireret 
af den amerikanske nyligt afdøde forfatter Ursula K. Le Guin og Astrida Neimanis. Vi har fokus på 
klimaforandringer med talks, samtaler, seminarer, debatter og oplæsninger med deltagende 
forfattere, forskere fra andre nordiske lande, samt verden. Konferencen vil øge fokus på havet og også 
på både udfordringer og muligheder på trods af klimaforandringer, vi har fokus på fællesskaber på 
tværs af sprog, kultur og litteratur.  De nordiske lande har fælles problematikker i forhold til 
klimaudfordringen. Golfstrømmens påvirkning af Nordatlanten og Arktis er fx fælles. De nordiske 
landes sammenlignelige kulturer giver et fælles udgangspunkt i forhold til varetagelse af udfordringen.   
De nordiske forfattere, kunstnere og forskere har et fælles udgangspunkt, og det er fornuftigt at se det 
nordiske litterære bidrag til klimadiskussionerne som et fælles, samlet bidrag.  
Oprindeligt stammer ordet ’økologi’ fra det græske ord ’oikos’, der betyder hjem. Den franske filosof 
Bruno Latour har introduceret begrebet ’solostalgia’ eller det at ikke føle sig hjemme selv om man er 
hjemme. I en tid, hvor hverken mennesket eller andre levende væsener kan undgå at blive ramt af ny 
økologiske udfordringer er hjemmet udfordret på en helt anden måde. Hjem indeholder også andre 
verdner og hele ordner af livsformer som fx planter, migrerede insekter, bakterier og tilmed husdyr. 
Vores legemer, som er vores første hjem, indeholder også livsformer, der ikke har samme DNA som vi. 
I os bor det ukendte og fremmede.   
 
Omkostninger total 
301.000 DDK  
Ansøgt midler 



75.000 DDK  
Er projektet indenfor fundats rammer 
ja 
Involverede byer/Lande 
 Nuuk og Reykjavik  
Projektets tidsramme 
15.05.2020 – 23.05.2020 (vi har taget højde for corona, alternativ dato er 15.10.2020 – 23.10.2020)  
 
Beslutning. 
Bevilling på 25.000 kroner fra Thorshavn. 
 
Ansøgning nr. 7 
 
Ansøgers navn og formål: 
MonkeyRat Duo og Arnold Ludvig Quintet, m. Arnold Ludvig, Heimasandsvegur 54, 210 Sandur 
 
Projektet navn og formål 
1) fremføre MonkeyRats nye, snart udgivne digitale sang, "Good Morning Reykjavik" på Tutl Records, i 
Reykjavik, så alle kan opdage og hære den. DJ'en kunne lide sangen så meget, at han markerede sin 
kalender for at købe sangen på den officielle udgivelsesdato, d. 20. marts 2020. Dette vil give os et 
stort løft med at promovere sangen og få eksponering i Reykjavik. 
2) lremføre mine nye kompositioner med min Quintet, med mine islandske musikere: J6le Pålsson - 
sax, Sigurdur Flosason - sax, Kjartan Valdemarsson - piano, Einar Scheving - trommer og spille 
improviseret jazz under Anna lachinos nye poesi. 
3) lave videooptagelser til den officielle musikvideo af sangen "Good l\4orning Reykjavik" med 
islandske skespillere Asa V. Sigurdardottii og Bragi Arnason. 
 
Vi blev opfordret af Hrafn Hr6lfsson til at fremføre en udgivelseskoncert med MonkeyRats splinternye 
sang, "Good Morning Reykjavlk" og andre nye sange, @ BRAVO i Reykjavik. https ://www.facebook. 
com/even tsl 59249223493A67 3 I 
2) Amold Ludvig Quintet ft. Anna lachino - Poetry over Music blev inviteret til at fremføre en koncert 
med mine nye kompositioner og Annas nye digte @ KEX Hostel i Reykjavik. https ://www.facebook. 
com/eventsl508098 0867 87 7 30 I 
3) Vi lavede videooptagelser i Reykjavfk til den officielle musikvideo af sangen "Good Morning 
Reykjavik". 
 
Omkostninger total 
18.715 
Ansøgt midler 
18.715 
Er projektet indenfor fundats rammer 
? 
Involverede byer/Lande 
Reykjavik  
Projektets tidsramme 
29.02.2020-06.03.2020 (projektet er gennemført)  
 



Beslutning:  
Bevilling på 10.000 kroner fra Thorshavn. 
 
Ansøgning nr. 8 
 
Ansøgers navn og formål 
Sanne Storm, Mannbrekka 8 kj., 188 Hoyvík 
Ansøgningen er på vegne af Sanne Storm (FO) og Varna Marianne Nielsen (GR) 
 
Projektet navn og formål 
Projektet "Det internordiske fællesskab i grønlandsk trommedans" er et tværkulturelt samarbejde 
mellem Sanne Storm (FO) og Varna Marianne Nielsen (GR). Vi vil afholde tre arrangementer i 
henholdsvis Tórshavn, Reykjavík og Nuuk. Disse arrangementer vil være et første skridt mod et større 
tværkulturelt nordisk forskningsprojekt. Formålet med arrangementerne er at afholde 3 workshops á 5 
dage i henholdsvis Tórshavn, Reykjavík og Nuuk for at afdække og beskrive de alment tilgængelige 
virkemidler i den grønlandske trommedans som vi har til fælles som mennesker og som er universelt. 
Vi har en hypotese om, at disse elementer kan blive umiddelbare redskaber til at arbejde med krop og 
stemme uden om sproget, og anvendes til støtte af mental sundhed, eller helt simpelt til at støtte den 
basale personlige identitetsfølelse samt til almindelig fornøjelse på lige fod med kor-sang. For at kunne 
gøre dette mener vi, at det er væsentligt at afprøve en udarbejdet protokol, med udvalgte 
kerneøvelser, der knytter sig til den grønlandske trommedans både i nogle forsøgsgrupper, der 
befinder sig uden for denne sangtradition og i Nuuk - Grønland, ophavslandet for trommedansen. Et 
semi-struktureret interview med fokus på hver enkelt deltagers oplevelse af at give sig hen til den 
grønlandske trommedans og sang vil være et vigtigt bidrag til at kunne afdække det som vi har til 
fælles og som er det universelle på tværs af vores kulturer. 
 
Omkostninger total 
176.502 
Ansøgt midler 
140.202 
Er projektet indenfor fundats rammer 
ja 
Involverede byer/Lande 
Torshavn, Reykjavik, Nuuk 
Projektets tidsramme 
01.05.2021 – 01-11-2021 
 
Beslutning:  
Bevilling på 30.000 fra Thorshavn. Bevillingen blev støttet med yderligere 40.000 fra Sermersooq. 
 
Ansøgninger modtaget i Reykjavik:  
 
Ansøgning nr. 9 
 
Ansøgers navn og formål 
SNARK ehf., Fiskislóð 31, 101 Reykjavík, Ísland.  
 



Projektet navn og formål 
Hver drap Friðrik Dór? 
SNARK ehf. is currently in the process of filming a mini-series titled "Hver Drap Friðrik Dór". It's a 
drama-comedy in which we follow our lead star Vilhelm Neto while he is investigating the Icelandic 
popstar Friðrik Dór. Vilhelm's journey takes him through highs and lows turning his life upside down in 
pursuit of the truth. It's Nordic culture and humour, that meets conspiracies of the Da Vinci Code. The 
mini series is filmed in Iceland and Færeyjar, and we are arranging a filming period in Færeyjar at the 
end of april. We want to deepen the part of Færeyjar, spend more time there and work with more 
actors to enrich the story. As we realize that the filming period will be after the committee has 
reviewed our application, we have decided to take a leap of faith and move forwards, with the hope 
that we will receive support. We are already planning season 2 to go into production and we want to 
include Færeyjar or Faroese talent in that as well. Although that has not been confirmed. 
Omkostninger total 
DKK 355.716  
Ansøgt midler 
DKK 150.000 
Er projektet indenfor fundats rammer 
ja 
Involverede byer/Lande 
Tórshavn, Reykjavík.  
Projektets tidsramme 
1.4.2020 til 1.6.2020 
 
Beslutning: 
Bevilling på 100.000 kroner fra Reykjavik. 
 
Ansøgning nr. 10 
 
Ansøgers navn og formål 
Félag þjóðfræðinga á Íslandi (Icelandic Association of Folklorists, Efstahjalli 23, 200 Kópavogur, Ísland. 
Projektet navn og formål 
Iclandic Folklorists’ Mini-Conference and Cultural Trip  
The primary aim of this visit will be to arrange a mini-conference of Icelandic and Faroese folklorists 
and students on the theme of tradition, national identity and cultural heritage. 15 Icelandic folklorists 
at various stages of their study/career are expected to join. Through our collaboration with a Faroese 
colleague, a PhD student at the University of the Faroe Islands, we expect to have use of a classroom 
at the University for 2 days during our stay. An academic program is to be released when plans are 
finalised. As the plan currently stands, the visit will include trips to various places which tie into the 
theme of the conference (such as St. Olav‘s church and the ruins of Magnus Cathedral on Kirkjubøur), 
and will culminate in the Icelandic students getting the opportunity to observe the Ólavsøka festivities 
and Faroe Pride. 
 
Omkostninger total 
DKK 59.175  
Ansøgt midler 
DKK 15.000    
Er projektet indenfor fundats rammer 



ja 
Involverede byer/Lande 
Reykjavík, Tórshavn. 
Projektets tidsramme 
22.-29.7.2020 
 
Beslutning: 
Bevilling på 10.000 fra Reykjavik.  
 
Ansøgning nr. 11 
 
Ansøgers navn og formål 
Iceland Comedy Film Festival, Hafnarstræti 3, 425 Flateyri. 
 
Projektet navn og formål 
48 Hour Comedy Competition 
Our crew of 3 filmmakers visits each town/city for few days. In collaboration with a local contact we 
will introduce the competition. Teams need to sign up and on the first day of the program we meet 
with them to go over the rules, introduce the teacher who will oversee a crash course workshop in 
comedy film making. The teams will be given a theme to work with and then they have 48 hours to 
write, produce, shoot and edit a funny short film. Then there will be an open screening (free of entry) 
for the towns inhapitants. The Iceland Comedy Film Festival has been held every years since 2016 in 
Flateyri, Iceland. Last year the festival hosted the first 48Hour Comedy Film Competition with good 
reasults. This year in March it also hosted an online competition in collaboration with RÚV (The 
national television in Iceland). Over 40 films were sent in. 
 
Omkostninger total 
DKK 130.750   
Ansøgt midler 
DKK 75.000 
Er projektet indenfor fundats rammer 
- 
Involverede byer/Lande 
Reykjavík, Nuuk, Tórshavn. 
Projektets tidsramme 
Oktober 2019. 
 
Beslutning: 
Bevilling på 40.000 kroner fra Reykjavik. 
 
Ansøgning nr. 12 (Bilag 1b) 
 
Ansøgers navn og adresse: 
NORA – Nordisk Atlantssamarbejde, Bryggjubakki 12, 100 Tórshavnar kommuna 
 
Projektets navn og formål: 



Bakgrunn 

Siden Covid-19-pandemien brøt ut i mars har samfunnet vi bor i blitt satt på prøve. Folkehelsen, 
bedrifters levebrød og sosial kontakt står alle svakere enn det gjorde før pandemien kom. Dette gjelder 
også i høyeste grad for Nord-Atlanteren. Også for NORAs vedkommende er en del av aktiviteten 
foreløpig begrenset på grunn av reiserestriksjonene. Sammen med partnere i USA skulle vi egentlig 
arrangere North Atlantic Data Challenge, et fysisk hackathon, i Maine i april. Et hackathon er en 
konkurranse, der lag eller enkeltpersoner i løpet av kort tid (vanligvis 24-48 timer) skal finne digitale 
løsninger på et gitt problem. Dette arrangementet er foreløpig utsatt til høsten, men det er risiko for at 
det kan bli ytterligere forsinket. 

Idé/konsept 

NORA ønsker å arrangere et heldigitalt hackathon for å finne gode løsninger på dagens situasjon i et 
nordatlantisk perspektiv. Målgruppen for arrangementet er nordatlantisk ungdom mellom 18 og 30 år. 
Vi ser også på muligheten for å invitere deltakere fra Skottland og samarbeide med Highlands and 
Islands Enterprise.  
Under kategoriene «Save lives», «Save communities» og «Save businesses» skal deltakerne i løpet av 
48 timer komme opp med kreative ideer til løsninger på problemer i dagens situasjon. De fleste 
løsningsforslag forventes å være digitale, men alle idéer er velkomne. Resultatet skal de formidle 
gjennom en video på opp til to minutter.  
Deltakerne skal rekrutteres ved hjelp av de nasjonale studentorganisasjoner, NORAs kontaktpersoner, 
lokale studiesteder, intensiv og målrettet markedsføring i sosiale medier og iverksetterorganisasjoner 
som Innovasjon Norge, Íverksetarahúsið/Hugskotið, Business Greenland og Nýskøpunarmiðstøð 
Íslands og andre relevante steder. 
Det færøyske IT-selskapet Tökni vil stå for den tekniske gjennomføringen.  

Deltakere 

Deltakerne på arrangementet vil primært være unge mellom 18-30 år fra de fire NORA-landene 
Grønland, Island, Færøyene og Kyst-Norge. Derutover vil det – sannsynligvis – også være deltakere fra 
våre sørlige naboer Skottland.  

Tidsramme 

Arrangementet foreslås gjennomført 29.-31.mai. Det er for øyeblikket et momentum rundt denne type 
arrangement i Europa nettopp på grunn av situasjonen vi står i, og det er derfor avgjørende å 
arrangere dette så raskt som mulig.  
 
Omkostninger totalt: 180.000 
Ansøgte beløb: 50.000 
Involverede byer: Grønland, Island, Færøyene og Kyst-Norge 
Projektets tidsramme: 29.-31.mai 2020 
(Et hackathon er en konkurranse, der lag eller enkeltpersoner i løpet av kort tid vanligvis 24-48 timer) 
 
Beslutning: 
Bevilling på 30.000 kroner fra Thorshavn. 
 

 
5. Fremtidig opsætning af Vestnordisk Hovedstadsfond  

V/ Kommuneqarfik Sermersooq – se bilag 2  



 
Sermersooq fremlagde udspillet v. borgmester Charlotte Ludvigsen og kommunaldirektør Lars Møller-
Sørensen.  
 
Bestyrelsen drøftede udspillet og besluttede at øge kommunernes tilskud til fonden med 50.000 om 
året som udgangspunkt og så drøfte det videre på et møde i oktober til Arctic Circle Assembly.  

 
6. Næste møde  

Næste møde bliver i forbindelse med Arctic Circle Assembly i oktober. 
 
Næste års bevillingsmøde bliver i Thorshavn.  Datoen vil blive besluttet i oktober til Arctic Circle 
Assembly.  

 
7. Eventuelt  

 
Ingen bemærkninger til evt. 
 

 


