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19. august 2022      

EM 2022/87 

Jeg fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut: 

 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en analyse, der skal danne 

grundlag for at træffe beslutning om at etablere en Uddannelsesinstitution i Ilulissat med fokus på 

uddannelser inden for turismeområdet. Uddannelsesinstitutionen skal som minimum indeholde 

uddannelserne til Serviceøkonom, Arktisk Turistguide og Adventure Guide. Analysen skal omdeles til 

Inatsisartut inden EM 2023. 

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit) 

 

Begrundelse 

Om ganske få år åbner atlantlufthavnen i Ilulissat. Demokraatit har i mange år kæmpet for etablering af 

denne lufthavn, og vi glæder os rigtig meget til åbningen bliver en realitet. 

 

Åbningen af lufthavnen vil alt andet lige medføre at tilstrømningen af turister til Ilulissat vil stige. Allerede i 

dag er der så mange turister i Ilulissat og omegn, at man hver sommer er nødt til at tilkalde udenlandsk 

arbejdskraft i stort antal. For Demokraatit er det vigtigt, at vi sikrer os, at grønlændere i højere grad 

kommer til at arbejde med at servicere de mange turister. 

 

I dag er det sådan, at uddannelser målrettet turisme kun findes i Nuuk og Qaqortoq. Disse uddannelser er 

rigtig gode, men det er altså ærgerligt, at der ikke er mulighed for at uddanne sig inden for turisme i 

Grønlands største og mest populære turistby, som uden tvivl er Ilulissat. Det bør vi hurtigst muligt ændre 

på. 

 

Etablering af en uddannelsesinstitution med fokus på turisme i Ilulissat vil betyde, at 

uddannelsesinstitutionen kommer til at være placeret i den by, der ubetinget har mest brug for 

arbejdskraft inden for turisme. Det vil give en god synergieffekt. 

 

Den foreslåede analyse skal have fokus på, at en kommende uddannelsesinstitution som minimum skal 

kunne udbyde følgende: 

 

- En uddannelse til Serviceøkonom, hvor fokus er på udvikling og drift af turisme- og servicevirksomheder 

- En uddannelse til Arktisk Turistguide, hvor fokus er på guidning i byer og bygder 

- En uddannelse til Adventure Guide, hvor fokus er på guidning og sikkerhed i fjeldet. 

 

Med disse ord ser jeg frem til at høre Naalakkersuisuts svarnotat samt indlæggene fra de øvrige partier. 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Det forventes ikke, at udgifterne til den foreslåede analyse vil overstige en halv million kroner. 
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De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv 

Ingen 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 

Ingen 


