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Indledning: Der er med aftalen 0m 
Finanslov for 2022 tilve

jebragt finansiering af l
ufthavn ved

Qaqortoq på 1500 met
er. Arbejdsgruppen om

 Narsarsuaqs fremtid g
enetableres

dermed formelt, med fo
rnyet kommissorium, e

fter afleveringen af den
 første rapport d.

27. juni 2019. Baggrund: Inatsisartut vedtog i 20
18 lnatsisartutlov nr. 4 

af 22. november 2018 
om

rammebetingelser for a
nlæg, drift og finansieri

ng af international lufth
avn i Nuuk og i

Ilulissat samt regional l
ufthavn i Qaqortoq.

Op til vedtagelsen af F
inanslov for 2022 beslu

ttede kommunalbestyre
lsen i Kommune

Kujalleq på ekstraordin
ært møde d. 10. septem

ber 2021, at indstille fø
lgende til

Naalakkersuisut: "Alle partier er enige om
 at Kommunalbestyrels

en skal kommunikerer
overfor Naalakkersuisu

t at den samlede Komm
unalbestyrelse fasthold

er

et 1500 meters /ufthavn
sbane og at der ikke er

 noget alternativ.”

Med vedtagelsen af Fin
anslov for 2022 har Ina

tsisartut vedtaget finan
siering af ny

lufthavn i Qaqortoq på 
1500 meter, hvorfor de

tte projekt nu er igangs
at.

Dette betyder, at der sk
al tages konkrete skrid

t med planlægningen a
f fremtiden for

Narsarsuaq. Naalakkersuisoq for Bo
liger og infrastruktur og

 Borgmester for Komm
une Kujalleq har

på møde d. 2. decemb
er 2021 aftalt, at der sk

al tages udgangspunkt
 i det allerede

udførte arbejde. Fremtidig beskæftigels
e i Narsarsuaq i regi af

 Mittarfeqarfiit

Den fremtidige passag
erbefordring af Narsars

uaq forventes at falde f
ra ca. 50.000 årlige

ankommende og afgåe
nde passagerer til ca. 3

.000, svarende til 4 ank
ommende og 4

afgående om dagen ell
er én dash 8 på ugentli

gbasis. Befordringen vi
l i udgangspunktet

ske i form af helikopter
transport og/eller skib a

fhængigt af efterspørgs
el. . Driften af

Narsarsuaq vil kun kun
ne levere beskæftigels

e i størrelsesordenen a
f 1 til 2 ansatte

efter ibrugtagning af Qa
qortoq lufthavn.

Der arbejder i dag ca. 6
0 personer for Mittarfeq

arñiti Narsarsuaq: 30 ti
l lufthavnen, 10 til

forsyningen og 20 til ho
teldriften. Fremover er 

der behov for ca. 30 m
edarbejdere i

Qaqortoq lufthavn. Arbe 'ds ru ens o aver Da den overvejende in
formationsindsamling e

r sket og udgivet i "Rap
port fra

Arbejdsgruppen om Na
rsarsuaqs fremtid juli 2

019", lægges der vægt
 på, at

arbejdsgruppen har et 
praktisk og operationel

t udgangspunkt. Det fø
lger dermed, at der
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ikke bruges ressourcer
 på omfattende udarbe

jdelse af nyt materiale 
i form af større

rapporter mv. Arbejdsg
ruppen skal følgende:

1) 2) 4) Udarbejde en tidsplan 
for hvornår og hvordan

 anbefalingerne (bilag 1
) fra

"Rapport fra Arbejdsgru
ppen om Narsarsuaqs 

fremtid juli 2019" mest
hensigtsmæssigt eksek

veres inden ibrugtagnin
g af Qaqortoq lufthavn.

Anbefalingerne omfatte
r:

a. Afhændelse af hotel
leti Narsarsuaq

Normalisering af boligo
mrådet i Narsarsuaq

c. Afdækning af øvrige
 af Mittarfeqarfiits aktiv

er, som skal afhændes
 eller

nednves d. Afklaring af økonom
iske konsekvenser ved

 overdragelse af

forsyningsvirksomhed i
 Narsarsuaq fra Mittarfe

qarfiit til Nukissiorfiit

e. Afklaring af fortsat b
ehov for brændstoffors

yning, og opfølgende
handleplan Overdragelse af lokal h

avnemyndighed fra Mit
tarfeqarfiit til KNI

Overdragelse af opgav
e vedr. sandsortering (

med anlæg) til Kommu
nen

Politisk stillingtagen til 
ønskerne fra foreninge

n "Bevar Narsarsuaq"

Kommunale ydelser so
m:

- Drift af offentligt afløb
ssystem

- Affaldsindsamling i by
gden

- Drift af dumpen - Vintervedligehold af o
ffentlig vej

- Vedligehold afveje og
 stier

- Drift og vedligehold a
f belysning ved vej og s

ti

- terrænvedligehold skal i fremtiden løses a
f andre end Mittarfeqar

fiit. Der bør indledes
dialog om køb/salg af M

ittarfeqarfiits materiel i 
Narsarsuaq til løsning a

f

opgaverne j. Bygdebrandvæsen o
g beredskab fremover 

varetages af Kommune

Kujalleq fremfor Mittarf
eqarfiit

P' "K5437" inddrage Mittarfeqarfiit 
og Kalaallit Airports Do

mestic A/S med henblik
 på at

udarbejde en plan for a
t tilbyde medarbejdere 

i Mittarfeqarfiit arbejde 
i den

kommende lufthavn ve
d Qaqortoq og samtidig

t sikre opretholdelsen a
f driften af

Narsarsuaq lufthavn in
dtil ibrugtagningen af Q

aqortoq lufthavn,

a. Herunder undersøge
 mulighederne for- og i

gangsætte planlægning
 for

en nedskalering af lufth
avnen i Narsarsuaq, un

der hensyntagen til det
forventede kommende 

trafikmønster,

Nedsætte en kontaktgr
uppe mellem Kommun

e Kujalleq og relevante
 instanseri

Grønlands Selvstyre til
 håndtering og vejledni

ngsindsats på arbejdsm
arkeds-,

social-, og uddannelse
sområdet,

Kortlægge erhvervslive
ts interesser og muligh

eder i Narsarsuaq, sam
t nedsætte

en kontaktgruppe melle
m relevante aktører til d

røftelse af erhvervslive
ts

interesser og potentiale
 i Narsarsuaq,



a. Herunder igangsætte
 en systematisk unders

øgelse af
Iokalbefolkningens visi

oner og engagement i 
Narsarsuaqs fremtidige

erhvervsudvikling, 5) Udarbejde oplæg til 
Naalakkersuisut om mi

ljømæssige konsekven
ser, i tilfælde

af nedlukning af anlæg
, bygninger eller bolige

r nødvendiggøres.

6) Kortlægge nødvendi
ge tinansieringsbehov 

i forbindelse med tiltag
 omfattet af

nærværende kommisso
rium,

Arbejdsgruppens orqan
iserinq

- Forvaltningen i Komm
une Kujalleq er leder o

g sekretariat for arbejd
sgruppen.

Opgaven kan uddelege
res.

Arbejdsgruppens medl
emmer består af:

- Kommune Kujalleq - Innovation South Gre
enland

- Departementet for Bo
liger og Infrastruktur

o Mittarfeqarflit o Kalaallit Airports Dom
estic A/S

- Grønlands Erhverv - Repræsentant for de 
faglige organisationer

- SPS (Fåreholdernes s
ammenslutning)

Medlemmerne udpege
r 1 eller flere faste relev

ante medarbejdere til r
ådighed for

arbejdsgruppen. Mittarfeqartiit og Kalaa
llit Airports Domestic A

/S inddrages i nødvend
igt omfang af

Departementet for Boli
ger og Infrastruktur.

Arbejdsgruppen kan ne
dsætte underarbejdsgr

upper og kontaktgrupp
er til løsning af

kommissoriets opgaver
, samt indkalde ad hoc

 medlemmer med særl
ig faglig indsigt.

Arbejdsgruppens sekre
tariat koordinerer løben

de de nedsatte undera
rbejdsgrupper og

kontaktgrupper, og sør
ger for vidensdeling bla

ndt hele arbejdsgruppe
n.

Arbejdsgruppen mødes
 minimum 1 gang hver 

anden måned. Der kan
 afholdes

hyppigere møder ad ho
c - sekretariatet kan an

modes om at indkalde,
 og kan selv

indkalde. Arbejdsgruppen ophøre
r formelt d. 31. decemb

er 2023, hvor de færdig
e planer skal

afleveres til politisk beh
andling. Delopgaver ka

n afsluttes tidligere.

Arbejdsgruppen har ko
nstituerende møde i Na

rsarsuaq i marts 2022. 
Ved

opstartsmødet, skal for
mål, mål og forventet ti

dslinje afklares, så arbe
jdet bliver målbart

og får retning.
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