
Vedtægten er udarbejdet af bestyrelsen jf.§ 26 i selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 5. november 
2018 om oprettelse af en national institution til drift af besøgscentre og bekendtgørelsens bestem-
melser i §§ 11 og 12 om en midlertidig bestyrelsesfunktion.

§ 1. Navn og hjemsted
Den selvejende institutions navn er Den selvejende institution Greenland Visitor Center (GVC). 
Den selvejende institution er etableret af Naalakkersuisut ved Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af

5. november 2018 om oprettelse af en national institution til drift af besøgscentre udstedt i 
medfør af lnatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2016 om etablering og drift af besøgscentre og 
turistanlæg.

Institutionens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 2 Retlig status
Institutionen er en uafhængig selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. 
Institutionen er omfattet af den lovgivning og principper, der gælder for den offentlige forvaltning.

Institutionen skal i sit virke udøve ansvarlighed og åbenhed med henblik på at fremstå som en 
troværdig, national formidler med høj faglighed.

§ 3. Formål
Den selvejende institutions formål er at etablere og drive besøgscentre i henhold til Inatsisartutlov 
nr. 25 af 28. november 2016 om etablering og drift af besøgscentre og turistanlæg og de i medfør 
af Inatsisartutloven fastsatte regler ved bekendtgørelse om oprettelse af en national institution til 
drift af besøgscentre.

Den selvejende institution skal være en ramme for udbredelse og vidensdeling om Grønlands 
natur- og kulturhistorie. Den selvejende institution arbejder for opfyldelsen af sit formål ved at 
besøgscentrene skal skabe udvikling og vækst i turismen lokalt og skabe en klar fortælling om 
Grønlands natur- og kulturhistorie - formidlet på de enkelte destinationer og ved at være både et 
formidlingssted, et videns- og læringssted og et mødested. 

§ 4. Bestyrelsen
Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, der træffer afgørelse i alle væsentlige spørgs-
mål om institutionens faglige arbejdsområde, økonomi og forvaltning. Bestyrelsen varetager den 
overordnede ledelse og udvikling af besøgscentre, og bestyrelsen sikrer en rentabel drift, med høj 
faglighed i formidling og udstilling, samt lokal forankring.

Bestyrelsen skal løbende føre tilsyn med gennemførelsen af institutionens aktiviteter. 
Bestyrelsen skal herved blandt andet tage højde for udviklingen på området, således at institutio-
nen er i stand til at sikre dynamisk og aktualitet i driften og i den fremtidige udvikling. Bestyrelsen 
har ansvaret for prioriteringen inden for de til enhver tid gældende finansielle rammer.
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Bestyrelsesfunktionen varetages af Departementet for Erhverv indtil ibrugtagelse af 
Isfjordscenteret i Ilulissat og Naalakkersuisut har truffet beslutning om at overdrage ejerskabet 
heraf til institutionen jf. § 11 i Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse af en national institution 
til drift af besøgscentre. Den midlertidige bestyrelse fortsætter indtil en bestyrelse er udpe-
get i medfør af§ 6 selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse af en national institution til drift af 
besøgscentre.

Den midlertidige bestyrelse består af 3 medlemmer, hvoraf departementschefen for departe-
mentet for Erhverv varetager posten som formand og de 2 øvrige medlemmer er afdelingschef 
for departementets erhvervsafdeling og departementets juridiske chefkonsulent. Den midlertidige 
bestyrelse skal varetage institutions interesser i forbindelse med opførsel af Isfjordscenteret og 
varetage Selvstyrets opgaver i forbindelse med indgåede aftaler med fonde og andre eksterne 
sponsorer om opførsel af besøgscentre samt søge fremskaffelse af yderligere ekstern finansiering 
til besøgscentre.

Den midlertidige bestyrelse skal sørge for, at institutionens budget udarbejdes og vedtages, at 
der træffes beslutning vedrørende indretning og organisering af institutionens administration, samt 
at der træffes andre beslutninger, der er nødvendige for forberedelse af driften af den selvejende 
institution.

§ 5. Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

§ 6. Rådgivende videnskabsråd 
Til rådgivning af bestyrelsen nedsættes et videnskabsråd med medlemmer fra forskningsinsti-
tutterne Grønlands Naturinstitut, GEUS, Niels Bohr Instituttet, DMI og National Snow and Ice Data 
Center, Grønlands Nationalmuseum og –arkiv.

Videnskabsrådet har til opgave at følge institutionens aktiviteter og sikre en kontinuerlig udvik-
ling af udstilling og formidlingsaktiviteter på besøgscentre.

Videnskabsrådet kan over for bestyrelsen fremsætte forslag til nye formidlingsaktiviteter og 
udstillinger og vurdere hidtidige formidlingsaktiviteter og udstillinger.

De nærmere regler for videnskabsrådets forhold og virke fastsættes i ny vedtægt efter udpeg-
ning af en permanent bestyrelse efter § 6 i selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse af en national 
institution til drift af besøgscentre.

§ 7. Direktør
Bestyrelsen udnævner efter offentligt opslag en direktør/leder til at forestå institutionens daglige 
ledelse i faglige spørgsmål og økonomi- og forvaltningsspørgsmål.

Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse, herunder den faglige, økonomiske og 
forvaltningsmæssige ledelse af institutionen og varetager personaleadministrative samt regn-
skabsmæssige opgaver.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for direktørens virksomhed. Direktørens opgavevare-
tagelse skal ske inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Direktøren kan inden for de 
fastsatte rammer og retningslinjer delegere opgaver til andre ansatte på institutionen efter de 
almindelige forvaltningsretlige regler.

Direktøren indstiller det årlige budget til bestyrelsens vedtagelse. Direktøren har ansvaret for 
overholdelse af det af bestyrelsen godkendte budget og for, at institutionens virksomhed i øvrigt er 
i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer herunder bestyrelsens forret-
ningsorden. Direktøren deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Indtil en direktør er ansat varetager Departementet for Erhverv sekretariatsfunktioner og 
anden bistand til løsning af bestyrelsens ledelsesopgaver.

§ 8. Årsmøde
Institutionen afholder et særligt bestyrelsesmøde hvert år inden årsmødet, hvor bestyrelsen god-
kender institutionens årsrapport.
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§ 9 Tilsyn
Institutionen er udlagt tilsyn af Naalakkersuisut herunder tilsyn med at institutionens økonomisty-
ring er baseret på gældende regler for selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning.

§ 10 Økonomi m.v.
Selvstyret kan indgå en servicekontrakt med institutionen om et årligt tilskud til institutionens 
drift og aktiviteter. Institutionen kan i overensstemmelse med sit formål indgå flerårige aftaler med 
offentlige myndigheder om løsning af konkrete opgaver, såsom driftsaftaler, servicekontrakter m.v.

Institutionen kan i overensstemmelse med sit formål modtage indtægter fra fonde, gaver m.v. 
og kan drive indtægtsdækket, virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre 
tilskudsfinansierede aktiviteter, i det omfang det er foreneligt med varetagelsen af institutionens 
opgaver.

§ 11. Revision og Regnskab
Årsregnskabet revideres af den af Inatsisartut udpegede statsautoriserede revisor, som reviderer 
landskassens regnskab. Institutionens årsrapport revideres i overensstemmelse med god offentlig 
revisionsskik af og efter de til enhver tid gældende regler på området.

Institutionens regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes institutio-
nens årsrapport, der underskrives af bestyrelsen og direktøren.

§ 12. Tegningsret
Institutionen tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med direktøren, af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 13. Overdragelse og nedlæggelse
Hel eller delvis overdragelse af besøgscentre, i henhold til lovens § 5, kan ske ved indgåelse af 
aftale med Naalakkersuisut jf. lovens § 8.

Institutionen kan kun nedlægges ved lov, jf. lovens § 9.
Nedlægges institutionen som selvejende institution, overgår dens bygninger, anlæg, inventar, for-
mue og forpligtelser til selvstyret.

§ 14. Ikrafttræden
Vedtægten træder i kraft den 1. juni 2020.

Nuuk den

Jens-Frederik Nielsen
Naalakkersuisoq for Erhverv og Mineralske Råstoffer
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