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Forord 

I april 2013 indgik en samlet kommunalbestyrelse i Kommune Kujalleq 

samarbejdsaftalen ”En udvikling der kræver handling og nytænkning af 

os alle!”. Samarbejdsaftalen gælder for valgperioden 2013 – 2017. 

Samarbejdsaftalen sætter rammerne for den udvikling, vi ønsker for 

kommunen i de kommende år. En væsentlig forudsætning for at opnå de 

overordnede mål er at skabe gode rammebetingelser for erhvervsudvik-

lingen i vores region.  

Dette forslag til en strategi- og handlingsplan for aktiviteter relateret til 

råstofsektoren i vores kommune har til formål at realisere målene om at 

skabe større uafhængighed, kompetenceudvikling og øget beskæftigel-

se. Nye råstofudvindingsprojekter skal skabes og implementeres, og det 

lokale erhvervsliv og den lokale arbejdskraft skal opkvalificeres til at 

skabe størst mulig samfundsprovenu af aktiviteterne i råstofsektoren 

ikke blot på kort sigt, men også på lang sigt for kommende generatio-

ner, når de ikke-fornybare ressourcer er fuldt udnyttet, og råstofaktivi-

teterne igen ophører. 

 

Jørgen Wæver Johansen 

Borgmester 

Kommune Kujalleq 
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1 Indledning 

Dette forslag til en strategi- og handlingsplan skal udfylde rammerne i 

kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale fra april 2013 ”En udvikling 

der kræver handling og nytænkning af os alle!” 

Samarbejdsaftalen fastsætter følgende mål og rammer for udviklingen 

på råstofområdet:  

”Koalitionen vil etablere et råstofsekretariat med henblik på øget delta-

gelse af det lokale erhvervsliv og den lokale arbejdsstyrke i råstofindu-

strien; det er nemlig formålsløst at udenlandske firmaer, der ikke ønsker 

samarbejde med lokalt erhvervsliv og arbejdsstyrken, skal udvinde rå-

stoffer i vores lokale område.  

Koalitionen er enig om at al råstofudvinding kun kan godkendes såfremt 

det kan dokumenteres at råstofudvinding kan ske uden at ødelægge 

miljøet og uden at skade folkesundheden. Det skal sikres at der er ved-

varende tæt inddragelse og medbestemmelse af befolkningen og rele-

vante interessegrupper.  

Idet, det er centralt for Inuit Ataqatigiit, at de eksisterende erhverv ikke 

lider skade og at de derfor fastholder deres nultolerance politik overfor 

uran; og idet, Siumut og Atassut på den anden side er åben for udvin-

ding af uranholdige forekomster, såfremt det kan dokumenteres at dette 

kan ske uden at skade folkesundhed og miljø, er Koalitionsparterne 

enige om at tage spørgsmålet op, når det bliver aktuelt at drøfte udvin-

ding af uranholdige og andre radioaktive forekomster. Koalitionen er 

nået til denne enighed fordi der er mange forhold i Sydgrønland der 

kræver fælleskab og samarbejde og fordi Koalitionen ikke ønsker at en-

kelte spørgsmål hindrer et samarbejde.  

Det er en prioritet for Koalitionen at der er fuld indsigt omkring planerne 

fra de virksomheder der ønsker udvinding.”  

Pr. 1. december 2013 er der i kommunen ansat en medarbejder til at 

varetage planlægningen på råstofområdet, og i et samarbejde med det 

nye udviklingssekretariat, foreligger dette forslag til en strategi- og 
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handlingsplan som første resultat af den yderligere prioritering af råstof-

området i kommunens planlægning. 

1.1 Strategi- & handlingsplanens omfang 

Råstofaktiviteterne omfatter en lang række aktiviteter, der med fordel 

samlet kan opdeles på følgende aktiviteter: 

Mineraler Kulbrinter 

Efterforskning mineraler Efterforskning olie og gas 

Etablering af miner 
Etablering af kulbrinteudvindings-

anlæg 

Aktive miner Aktiv kulbrinteudvinding 

Øvrige aktiviteter 

 

Opdelingen i mineral- og kulbrintedelen er nødvendig, fordi en stor del 

af planlægningen er væsentligt forskellige for de to råstofområder. Her-

udover er anvendt en opdeling på udvinding, efterforskning samt etab-

lering.  

Der anvendes i denne strategi- og handlingsplan også en geografisk op-

deling. Den geografiske opdeling omfatter råstofaktiviteter i selve kom-

munen, aktiviteter i resten af Grønland og råstofaktiviteter i udlandet. 

Udlandet omfatter her primært lande og regioner i Arktis samt i Skandi-

navien.  

Udlandet er taget med, fordi der allerede nu er eksempler på, at virk-

somheder og arbejdskraft, der har opnået kvalifikationer i råstofsekto-

ren her i landet, nu er efterspurgt uden for Grønland. Det skal også be-

mærkes, at olie- og mineselskaber rekrutterer for hele landet og normalt 

betaler for transport og ophold for arbejdskraft. F.eks. har der i Nalunaq 

Gold Mine været rekrutteret arbejdskraft fra Nordgrønland, Canada, 

USA, Island og Danmark. 

De enkelte kategorier omfatter også følgevirksomhed. Det kan f.eks. 

være etablering af vandkraftanlæg til en råstofaktivitet. 

Endelig er medtaget en kategori af aktiviteter, Øvrige aktiviteter. Denne 

kategori omfatter alle tværgående initiativer som f.eks. opkvalificering 

af kommunens ansatte, generelle kommunikationsprocesser om råstof-
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sektoren, proaktivitet i forhold til lovgivningsprocessen i Inatsisartut og 

lignende. Denne kategori omfatter også aktiviteter, som er tilknyttet en 

råstofaktivitet, men som ikke i lovgivning betegnes som en sådan. Et 

eksempel er et canadisk mineselskab, der ønsker etableret et omlast-

ningssted for deres malm fra specielle arktiske skibe til normale bulk 

carriers i det farvand, som er lokaliseret uden for kommunen. 

I Tabel 1 er de eksisterende råstofaktiviteter indsat i skema: 

Tabel 1. Råstofaktiviteter med relevans for Kommune Kujalleq 

Råstofaktivitet 
Kommune 

Kujalleq 
Resten af 
Grønland 

Udlandet 

Efterforskning - mineraler   

Efterforskning - kulbrinter   

Etablering - miner   

Etablering - kulbrinteudvindingsanlæg   

Aktive miner   

Kulbrinteudvinding   

Øvrige aktiviteter   

Tegnforklaring: 
: Aktiviteter i gang. : Mulige aktiviteter inden for 10 år. 

Kort 1. Råstoflicenser i Kommune Kujalleq, april 2014 

 
Kilde: www.bmp.gl, Updated april 2014. 
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De til enhver tid aktive råstofaktiviteter er kortlagt i dokumentet ”Rå-

stofaktiviteter i Kommune Kujalleq”. Hovedkilden er oplysninger fra 

www.bmp.gl, men dokumentet vil endvidere medtage oplysninger af 

relevans for lokalsamfundene. Dokumentet vil blive opdateret efter be-

hov. 

1.2 Lovgivningen 

Lovgivningen på råstofområdet omfatter foruden selve råstofloven, en 

lov om Grønlands Råstoffond og en lov om storskalaprojekter: 

 Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og 

aktiviteter af betydning herfor.(råstofloven). 

 Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond. 

 Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsar-

bejder ved storskalaprojekter. 

Kommunerne har ikke en central rolle i råstoflovgivningen. Myndig-

hedsrollen fastsættes i råstoflovens § 3:  

”§ 3. Råstofmyndigheden under Naalakkersuisut er den samlede admi-

nistrative myndighed for råstofområdet, herunder alle forhold vedrøren-

de mineralske råstoffer, råstofaktiviteter, anvendelse af undergrunden til 

lagring eller formål vedrørende råstofaktiviteter, tilknyttede energiakti-

viteter, tilknyttede rørledningsaktiviteter og andre tilknyttede aktiviteter. 

Stk. 2. Naalakkersuisut drager omsorg for, at alle forhold vedrørende 

mineralske råstoffer, råstofaktiviteter, anvendelse af undergrunden til 

lagring eller formål vedrørende råstofaktiviteter, tilknyttede energiakti-

viteter, tilknyttede rørledningsaktiviteter og andre tilknyttede aktiviteter 

varetages som en samlet integreret myndighedsbehandling. 

Stk. 3. Myndighedsbehandling foretages på grundlag af denne 

inatsisartutlov og bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven. 

Myndighedsbehandling foretages også på grundlag af andre love og 

regler, som har betydning for mineralske råstoffer, råstofaktiviteter, an-

vendelse af undergrunden til lagring eller formål vedrørende råstofakti-

viteter, tilknyttede energiaktiviteter, tilknyttede rørledningsaktiviteter og 

andre tilknyttede aktiviteter, medmindre det følger af de andre love eller 

regler, at andre myndigheder skal foretage myndighedsbehandlingen. 

Råstofmyndigheden er den administrative og kompetente myndighed 

efter de andre love og regler med hensyn til mineralske råstoffer, rå-

stofaktiviteter, anvendelse af undergrunden til lagring eller formål ved-

rørende råstofaktiviteter, tilknyttede energiaktiviteter, tilknyttede rør-

ledningsaktiviteter og andre tilknyttede aktiviteter.” 

Denne placering af myndighedsrollen under råstofmyndigheden under 

Naalakkersuisut fastsætter samtidigt det samlede ansvar for en miljø-
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mæssig og samfundsøkonomisk positiv udnyttelse af vores råstof-res-

sourcer entydigt hos Naalakkersuisut og råstofmyndigheden. 

Råstoflovens § 46 omhandler kommunernes mulighed for at foretage 

indsamling og brydning af grus, sten og lignende mineraler til brug lo-

kalt som vej- og byggematerialer m.v. Paragraffen er formuleret såle-

des:  

”§ 46. Naalakkersuisut kan godkende, at kommuner foretager indsam-

ling og brydning af grus, sten og lignende mineraler til brug lokalt som 

vej- og byggematerialer og lignende ved etablering og vedligeholdelse af 

fælles veje, pladser, anløbssteder, huse, bygninger og lignende, jf. dog 

stk. 2. Naalakkersuisut kan ved en godkendelse fastsætte vilkår om alle 

forhold vedrørende udnyttelsen. Godkendes udnyttelsen, kan den fore-

tages uden udnyttelsestilladelse i det omfang og på de vilkår, som frem-

går af godkendelsen. Udnyttelsen skal foretages forsvarligt med hensyn 

til sikkerhed, sundhed og miljø. 

Stk. 2. Udnyttelse efter stk. 1 må ikke foretages i områder, hvor der er 

meddelt tilladelse efter § 16 eller § 33, og må kun foretages med re-

spekt af undergrundstilladelser efter § 39. 

§ 47. Naalakkersuisut kan godkende, at virksomheder, som producerer 

og leverer beton, betonvarer samt grus, sten og lignende mineraler til 

brug i Grønland som vej- og byggematerialer eller lignende, foretager 

indsamling og brydning af sådanne mineraler til sådant brug, jf. dog stk. 

2 og 4. Naalakkersuisut kan ved en godkendelse fastsætte vilkår om alle 

forhold vedrørende udnyttelsen. Godkendes udnyttelsen, kan den fore-

tages uden udnyttelsestilladelse i det omfang og på de vilkår, som frem-

går af godkendelsen. Udnyttelsen skal foretages forsvarligt med hensyn 

til sikkerhed, sundhed og miljø. 

Stk. 2. Udnyttelse efter stk. 1 må ikke foretages i områder, hvor der er 

meddelt tilladelse efter § 16 og § 33, og må kun foretages med respekt 

af undergrundstilladelser efter § 39. 

Stk. 3. Virksomheder, der i mindst 2 år før denne inatsisartutlovs ikraft-

træden har opfyldt kravene i stk. 1 og drevet den deri nævnte virksom-

hed, meddeles godkendelse efter stk. 1. 

Stk. 4. Tildeling af arealer i byer og bygder til brug for den i stk. 1 

nævnte virksomhed meddeles af kommunalbestyrelsen efter reglerne i 

arealanvendelseslovgivningen. 

§ 48. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om ind-

samling og brydning af mineraler efter §§ 4547, herunder bestemmelser 

om at bestemte områder ikke er omfattet af adgangen til indsamling og 

brydning efter §§ 4547.” 

§ 96 i råstofloven fastsætter, at en kommune, der foretager indsamling 

eller brydning af mineraler i strid med loven kan idømmes bøder. 
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Kommunerne indgår som en central part i alle høringsprocesser forbun-

det med etablering og videreudvikling af råstofprojekter. En kommune 

kan således også indgå i høringsprocesser i råstofprojekter beliggende i 

andre kommuner. 

Kommunerne spiller således en central rolle i forbindelse med udarbej-

delse af Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM) og Vurdering af 

Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB). Den lovgivningsmæssige bag-

grund for udarbejdelse af henholdsvis VVM og VSB fremgår af Råstoflo-

vens kapitel 15 og 16. 

Kommunerne spiller også en central rolle i udarbejdelsen og indgåelsen 

af såkaldte IBA-aftaler. IBA står for Impact Benefit Agreements. IBA-

aftaler indgås mellem Grønlands Selvstyre, kommune og rettighedsha-

ver. 

Kommunen indgår også i fastsættelsen af en såkaldt Benefit and Impact 

Plan. Dette er en plan til håndtering af positive og negative virkninger 

fra råstofaktiviteter.  

Denne plan skal foreslå programmer og implementering af disse, der 

kan maksimere positive virkninger og minimere negative. Planen bør ty-

deligt skitsere ansvarsfordeling, tidslinje m.v. Planen vil blive betragtet 

som et selvstændigt dokument efter godkendelsen af VSB-rapporten, og 

den endelige version af planen bliver et vigtigt element i samarbejdsaf-

talen (IBA-aftalen). Benefit and Impact Planen skal justeres seneste tre 

måneder efter afslutningen af et kalenderår (første gang året efter et 

fuldt driftsår) for at opdatere hensigter og mål med samarbejdsaftalen. 

Processen skal ske i tæt samarbejde med Råstofdirektoratet og den re-

levante kommune. 

Indholdet i den ovennævnte samarbejdsaftale eller IBA-aftale er fastsat 

i guidelines for udarbejdelse af en VSB. Samarbejdsaftalen består af to 

dele. For det første skal den definere de betingelser, som forventes at 

være gældende gennem hele projektets levetid. For det andet skal afta-

len definere specifikke mål og planer for en succesfuld implementering 

af aftalen.  
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Virksomhedens socio-økonomiske moniteringsudvalg, der har til formål 

at monitere, implementerer samarbejdsaftalen m.v. inkluderende en 

plan for moniteringsmøder mellem Råstofmyndighederne, rettighedsha-

ver og den relevante kommune for det efterfølgende år. 

Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond og 

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbej-

der ved storskalaprojekter har ingen henvisninger til kommunernes rolle 

som myndighed. 

1.2.1 Adgang til grundlæggende dokumenter 

Kommunerne har ikke adgang til en række dokumenter i forbindelse 

med, at Naalakkersuisut giver et selskab udnyttelsestilladelse, herunder 

en fuld gengivelse af selve udnyttelsestilladelsen, samt dokumenter i 

forbindelse med selskabernes analyser af lønsomhedsstudier, herunder 

selve lønsomhedsstudiet. 

Dette fritager samtidigt kommunen for ansvar for en række problemstil-

linger, som denne type forhandlingsdokumenter indebærer. 

1.2.2 Lovgivningens betydning for kommunernes 

handlingsmuligheder på råstofområdet 

Ovenstående gennemgang vedrørende myndigheden på råstofområdet 

viser, at denne rolle i stort set alle henseender tilfalder Naalakkersui-

sut’s råstofmyndigheder. Dette betyder, at kommunerne i princippet kan 

fralægge sig et hvert myndighedsansvar for råstofaktiviteter, selv om 

disse gennemføres inden for kommunens grænse. 

Men modsat fastsætter loven ikke grænser for, hvordan en kommune 

kan optimere de muligheder, som en råstofaktivitet giver lokalområder-

ne. Samtidigt er der heller ikke i lovgivningen udmøntet nogen form for 

restriktioner i en kommunes adgang til at promovere sine råstofpotenti-

aler samt at gå i direkte dialog med råstofselskaber, der er aktive på rå-

stofområdet i kommunen. Kommunen kan også selv videreudvikle rå-

stofpotentialet ved selv at efterforske lokalområder, f.eks. i samarbejde 

med forskere m.v. 
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Kommunens aktiviteter på råstofområdet skal naturligvis gennemføres i 

gensidig respekt med Naalakkersuisut og Naalakkersuisut’s aktiviteter 

på råstofområdet gældende for den region, som kommunen dækker. Og 

i overensstemmelse med Råstoflovens tilladelsessystem. 

Det er på baggrund af denne forståelse af lovgivningen, at denne stra-

tegi- og handlingsplan er udarbejdet for Kommune Kujalleq. 

1.3 Strukturen i den samlede strategi- og 

handlingsplan 

Denne rapport opstiller et forslag til en samlet strategi- og handlingsplan 

for råstofaktiviteter. Strategi- og handlingsplanen omfatter en række 

elementer, der tilsammen udgør planen: Først formuleres der en vision 

for den kommunale indsats på råstofområdet. Visionen er en konkret 

formulering af vores fælles overordnede ønsker for, hvordan vi griber 

udfordringerne an på råstofområdet. 

Visionen bindes op på et værdigrundlag. Værdigrundlaget beskriver de 

værdier, der samlet set skal give Kommune Kujalleq en stærk profil 

overfor alle aktører i råstofsektoren. En fælles vision og et fælles værdi-

grundlag vil være et vigtigt redskab til at sikre en så bred lokal opbak-

ning bag råstofaktiviteterne som muligt. 

På baggrund af vision og værdigrundlag er der opstillet en strategi 

for, hvordan visionen opfyldes. Det drejer sig om at skabe et sammen-

spil, hvor alle interessenter kan finde deres rolle og opgaver, og som 

også giver det bedst mulige fingerpeg om, hvordan vi ønsker at udvikle 

sektoren til et nyt væksterhverv, der giver varige jobs og høje indkom-

ster til kommunens borgere. 

Strategien udmøntes i konkrete mål på en række områder i vores re-

gion, der på den ene eller anden måde påvirkes af fremtidige råstofakti-

viteter her i kommunen, i resten af Grønland og i udlandet. 

Ovenstående er den politiske overbygning til den konkrete administrati-

ve indsats, der samlet betegnes som handlingsplanen. Handlingspla-

nen er de tiltag, der skal sikre, at vi opnår de formulerede mål. Hand-

lingsplanen er kommunalbestyrelsens styringsinstrument, når det gæl-
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der råstofaktiviteter. I handlingsplanen beskrives alle initiativer. Opga-

verne uddelegeres til personer og instanser, og der sættes effektmål på 

alle opgaver. 

I Figur 1 er strategi- og handlingsplanens samlede indhold opstillet. 

Figur 1. Koncept for strategi- og handlingsplan 

 

Handlingsplanen vil indgå som bind 2 til denne rapport om Strategi- og 

Handlingsplan. 
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2 Forslag til strategi 

Strategien omfatter formulering af vision, værdigrundlag, strategiens 

dækning af behov og målsætning for strategi- og handlingsplan. 

2.1 Vision for råstofaktiviteter 

Dette forslag til strategi for råstofaktiviteterne i Kommune Kujalleq tager 

sit udgangspunkt i følgende vision: 

Kommune Kujalleq vil være foregangskommune 

for udvikling af rammerne for råstofsektoren 

som et nyt væksterhverv.  

Råstofaktiviteterne skal ikke blot understøtte 

det eksisterende, nuværende behov for udvik-

ling, men også understøtte det fremtidige 

grundlag for udvikling. 

Udnyttelsen af de ikke-fornybare ressourcer 

skal medvirke til en generel opkvalificering af 

kommunens borgere. 

Forudsætningerne for en bæredygtig udnyttelse 

af de ikke-fornybare ressourcer er at sikre, at 

det samlede resultat af råstofaktiviteterne ef-

terlader lokalområdet i en positiv position, hvor 

den økonomiske vækst fortsætter på trods af 

ophøret af råstofaktiviteterne. 

2.2 Værdigrundlag 

Kommune Kujalleq’s indgangsvinkel til at skabe de bedst mulige ram-

mebetingelser for en bæredygtig råstofsektor i regionen kan formuleres i 

følgende værdigrundlag: 
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1. Kommune Kujalleq vil være foregangskommune for ikke blot en 

bæredygtig udvikling af naturressourcer her i landet, men for hele 

det arktiske område.  

 

2. Kommune Kujalleq vil arbejde for, at der anvendes de bedste 

standarder for sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø såvel i de områder, 

hvor mineaktiviteterne foregår og i de omkringliggende områder. 

 

3. Kommune Kujalleq vil skabe rammerne for inddragelse af hele 

befolkningen og erhvervslivet i indsatsen for at udvikle råstofsekto-

ren til et nyt regionalt væksterhverv. Hele lokalbefolkningen skal in-

viteres til at deltage i en kommunikativ proces, hvor alles røst høres, 

og hvor alles viden og trang til forbedring af udviklingen anvendes til 

på sigt at indfri de behov, som vi i fællesskab har formuleret skal 

indfries.  

2.3 Hvilke behov vil kommunen dække? 

Indsatsen på råstofområdet tager sit udgangspunkt i følgende status for 

Kommune Kujalleq ved årsskiftet 2013/14: 

- At lokalområdet af geologiske eksperter vurderes som værende rig 

på mange, værdifulde mineral- og kulbrinteforekomster. 

 

- At lokalområdet i mange henseende i dag er i en vanskelig situation 

med høj afhængighed af tilskud udefra samt stagnation og tilbage-

gang i befolkningsudviklingen og dermed i regionens økonomi. 

 

- at erhvervslivets udviklingsmuligheder inden for eksisterende er-

hverv er begrænsede. 

 

- at befolkning og arbejdsstyrke i kommunen generelt har et lavt 

uddannelsesniveau og dermed også en relativ lav livsløn. 

 

- at en stor del af arbejdsstyrken er afhængige af jobs i den offentlige 

sektor, hvor scenarier for de offentlige finanser viser, at det frem-

over bliver nødvendigt at gennemføre effektivisering og besparelser, 

der også vil ramme de ansatte. 
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- at en stor del af arbejdsstyrken enten er truet af marginalisering, 

marginaliseret eller udstødt af arbejdsmarkedet og derfor afhængige 

af overførselsindkomster fra det offentlige. 

 

- at der på grund af befolkningsudviklingen og på grund af en usam-

menhængende infrastruktur og en ineffektiv forsyning generelt er et 

relativt højt omkostningsniveau i hele regionen. 

Kommune Kujalleq forventer, at etableringen af et eller flere råstofpro-

jekter i kommunen vil vitalisere hele regionen og skabe det nødvendige 

økonomiske grundlag for, at der igen kan skabes vækst og fremgang i 

lokalsamfundene i kommunen. Råstofaktiviteterne vil sikre nye jobmu-

ligheder med gode indkomstmuligheder for kommunens borgere. Dette 

vil også skabe grundlag for igen at skabe netto tilflytning til kommunen.  

Formår vi at gribe de nye muligheder rigtigt an, vil hele regionen også 

efter råstofaktiviteters ophør stå på et godt grundlag til at videreudvikle 

sektoren eller skabe nye væksterhverv på basis af de erfaringer, som 

det lokale erhvervsliv har opnået til at agere i en moderne økonomi, og 

på basis af et generelt højere uddannelsesniveau i befolkningen som 

helhed samt en arbejdsstyrke, der vil være kendt som regionens egent-

lige styrke. 

2.4 Målsætningen for strategi- og handlingsplanen 

Råstofsektoren er et af flere vækstinitiativer i Kommune Kujalleq. Kom-

mune Kujalleq’s udnyttelse af råstofaktiviteter skal være med til at sikre 

følgende overordnede mål: 

1. Fuld beskæftigelse. 

 

2. Højest mulig aflønning af lokale indsatsfaktorer. 

 

3. Forbedret balance i samhandlen med resten af landet og 

udlandet. 

For råstofaktiviteterne vil det konkret stille følgende krav: 
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2.4.1 Fuld beskæftigelse 

For at skabe fuld beskæftigelse skal der udvikles indsatser, der inklu-

derer alle i arbejdsdygtig alder til arbejdsmarkedet, herunder også til rå-

stofsektoren. 

For arbejdskraften i Kommune Kujalleq kan der identificeres en lang 

række potentialer for jobåbninger i de kommende år: 

- Mulighed for nye jobs i råstofsektoren både her i kommunen, i 

resten af landet og i udlandet. 

- Muligheder for nye jobs i fødevaresektoren, hvis erhvervet opnår 

de nødvendige rammebetingelser og formår at udnytte disse 

rammer. Under fødevaresektoren har især fiskeri og fiskeindustri 

et forventet stort potentiale for vækst i de kommende år. 

- Jobåbninger forbundet med naturlig afgang fra arbejdsstyrken. 

En indikator for omfanget af naturlig afgang er fraflytning og per-

soner samt personer i de ældste årgange i arbejdsstyrken. Ikke 

alle er beskæftigede, så tallene skal tages med forbehold. Fra-

flytning og udvandring omfatter cirka 685 personer pr. år (2012) 

i arbejdsdygtig alder, mens afgangen fra arbejdsstyrken i form af 

personer i alderen 60 til 64 år pr. 1. januar 2013 omfatter 401 

personer. 1 

- En speciel mulighed for nye jobs til lokale ligger i den naturlige 

afgang af udefrakommende personer i arbejdsdygtig alder. 

Denne gruppe er vanskelig at beregne, men en indikator for 

gruppens størrelse er personer født uden for Grønland i arbejds-

dygtig alder. Denne gruppe omfatter 370 personer i januar 2013.  

- Muligheder for nye jobs i ældresektoren. Som et resultat af en 

forøgelse af ældre i befolkningen vil der være et større behov for 

ansatte i ældreplejen. 

                                           

1 De nøjagtige antal jobåbninger afspejles ikke præcist i antal flytninger og i 
antal personer, der afgår fra gruppen af personer i arbejdsdygtig alder. For det 
første vil en del af de fraflyttede enten være studerende eller personer, der ikke 
er i job, og en del af gruppen af 60-64 årige vil fortsætte deres beskæftigelse, 

selv om de når alderen for alderspension. 
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Samlet set er der således en meget stor andel af jobåbninger for alle i 

den lokale arbejdsstyrke, hvis de har de rigtige kvalifikationer, udviser 

fleksibilitet og holdninger til at varetage de eksisterende og nye jobs. En 

stor del af disse jobs er jobs til ikke-faglærte. 

Inklusionen af personer i arbejdsdygtig alder, der enten er ramt af lang-

tidsledighed, er beskæftiget i jobs med lav indtjening, eller er på før-

tidspension eller på anden offentlig hjælp, omfatter en lang række tiltag, 

der sikrer, at arbejdskraften er psykisk, fysisk og motiveret til at tage de 

jobs, der udbydes regionalt.  

Der skal samtidigt tages de nødvendige skridt til via opkvalificering og 

uddannelse at sikre en bedre balance mellem efterspørgsel og udbud på 

det regionale arbejdsmarked. 

Den eksisterende ubalance på arbejdsmarkedet med en stor gruppe af 

personer i arbejdsdygtig alder, der er ledige, marginaliserede eller ud-

stødte eller har en meget lille indtjening i sit nuværende job er den væ-

sentligste årsag til, at de kommunale finanser er pressede. Den største 

post i det kommunale budget er omkostningerne til det, der samlet kan 

betegnes som social beskyttelse. Social beskyttelse omfatter alle de ud-

gifter til borgere, der ikke via egen indtjening kan brødføde sig selv og 

deres familie. 

2.4.2 Højest mulig aflønning af indsatsfaktorerne 

Det næste overordnede mål er højest mulig aflønning af lokale ind-

satsfaktorer. De lokale indsatsfaktorer er her primært den lokale ar-

bejdskraft og naturressourcerne.  

Den højest mulige aflønning er en aflønning, hvis maksimum fastsættes 

i konkurrence til markeder uden for regionen. Den højeste mulige afløn-

ning af arbejdskraften kan således ikke ensidigt fastsættes lokalt eller i 

Grønland uden at sætte aflønningen i relation til markedsforhold uden 

for landet.  

Højest mulig aflønning af arbejdsstyrken kan opnås ved at forøge pro-

duktiviteten. Produktiviteten omhandler arbejdsproduktiviteten, dvs. 

produktionstid pr. enhed, men det drejer sig primært om at få forøget 

arbejdsstyrkens kompetenceniveau, således at produktiviteten kan hæ-
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ves, ved at teknologiniveauet generelt hæves, fordi den bedre kvalifi-

cerede arbejdskraft kan producere mere pr. tidsenhed via avancerede 

maskiner m.v. 

Højest mulig aflønning af indsatsfaktoren naturressourcer drejer sig om 

at sikre størst mulig værditilvækst i lokalområdet, når naturressourcerne 

udnyttes. For råstofområdet gælder det derfor om at få lokale virksom-

heder til at være leverandører til råstofaktiviteterne, og samtidigt skal 

det sikres, at den størst mulige del af forarbejdningen af naturressour-

cerne også bliver gennemført i regionen. Endvidere skal den størst muli-

ge andel af jobs i forbindelse med råstofaktiviteterne besættes med lo-

kal arbejdskraft. 

I prioritering af lokal involvering i råstofprojekter skal der fokuseres på, 

hvordan denne involvering også efter råstofprojekternes ophør, vil 

kunne danne grundlag for nye væksterhverv. 

2.4.3 Forbedret balance i samhandlen med resten af landet og 

udlandet 

Det sidste hovedmål, en forbedret balance i samhandlen med re-

sten af landet og udlandet, vil kunne opnås, hvis kommunen løbende 

optimerer rammebetingelserne for det lokale erhvervsliv, således at så 

mange som mulige produktioner af varer og tjenesteydelser vil foregå i 

regionen. 

En forbedret balance i samhandlen med resten af landet og udlandet 

kræver, at det eksisterende erhvervsliv i langt højere grad end nu afsø-

ger muligheden for at imødekomme efterspørgslen lokalt efter varer og 

tjenesteydelser. Samtidigt vil der i forhold til råstofsektoren være behov 

for, at nye virksomheder etablerer sig i lokalområdet for at imødekom-

me den nye efterspørgsel, som råstofaktiviteterne vil medføre. I for-

handlinger med råstofselskaberne vil kommunen bestræbe sig på at 

sikre, at råstofselskaberne og deres underleverandører pålægges at in-

formere lokale virksomheder om deres indkøb af varer og tjenesteydel-

ser.  
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Fuld beskæftigelse, højest mulig aflønning af indsatsfaktorerne samt en 

forbedret balance i samhandlen med resten af landet og udlandet vil 

skabe et forøget indkomstniveau i kommunen. På baggrund af de højest 

mulige direkte, indirekte og inducerede indkomster vil kommunen via en 

tilsvarende højere skatteindbetaling kunne investere i bedre rammebe-

tingelser i lokalområdet for borgere og erhvervsliv. 

Disse hovedmål skal sikre, at råstofaktiviteterne udvikler regionens 

rammebetingelser på en sådan måde, at det lokale erhvervsliv og den 

lokale befolkning efter aktiviteternes ophør er udviklet til en position, 

hvor regionen er stærk og under fortsat befolkningsmæssig- og økono-

misk vækst på basis af nye væksterhverv. 
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