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BESTYRELSENS BERETNING
Innovation South Greenland A/S er realiseret ud fra intentionen om at være en
erhvervsudviklings platform for hele Kujalleq. Men der er lang vej endnu. Målet er at
skabe en tro på fremtiden og de muligheder der er for at skabe det gode liv i alle byer
og bygder.

Selskabet er ejet af Kommune Kujalleq hvor der er indgået en servicekontrakt.

Der er en gældende strategiplan - Kujalleq Nutaaq - der er udarbejdet gennem et
samarbejde med erhvervslivet og kommunen, ligesom der er ved at blive udarbejdet 4
strategiplaner for de 4 erhvervs søjler -Turisme, Fødevarer, Fiskeri og Råstoffer.

Altafgørende for at realisere målene i strategiplanen og øvrige strategiplaner indenfor
de fire erhvervs søjler forudsætter at planen om 1.499 meter lufthavn i Qaqortoq
implementeres ud fra beslutningen i 2018.
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MEDARBEJDERE
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KUJALLERMI INUUNERINNEQ
Innovation South Greenland A/S anbefaler at, Kommune Kujalleq retter fokus på “Det
gode liv i Kujalleq”. Det er nødvendigt at sætte fokus på Naalakkersuisut, for at flytte
flere arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner til Sydgrønland. Dette kan kun lade
sig gøre sammen med Grønlands Selvstyre, og skal ske fra politisk side.  

Der er alle gode muligheder for at opnå “Det gode liv i Kujalleq”. 

Balance er opskriften for at opnå det gode liv. 
Det blev slået fast i forbindelse med valget til Inatsisartut 2021 at man ønsker, at
basere udviklingen i Grønland på bæredygtighed. Men det spørgsmål vi bør stille er:
“Hvad skal vi gøre for at vende udviklingen og hvordan skabes det gode liv? 

Sydgrønland har oplevet befolkningsnedgang gennem flere år. Der er sket en
fraflytning til primært Nuuk og Danmark. Dette har i sig selv en negativ effekt på
befolkningstallet, men det påvirker også kompetenceniveauet. Man kan tale om en
“braindrain”. 
Det har betydet nedgang i skatteindtægter for kommunen, hvilket risikerer at
fortsætte, og vil undergrave de positive tiltag der bliver gjort lokalt. 

Innovation South Greenland anbefaler at man skal arbejde meget målrettet på, at
skabe et grundlag som kan få folk til flytte til Kujalleq, uanset om de har boet her
tidligere eller er ny tilflyttere. Det er op til kommunen og Naalakkersuisut at skabe den
undergrund, som gør dette muligt. 
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TILTRÆKNINGSKRAFT
For at tiltrække nye borgere, skal Kujalleq gøres
tiltrækkende. Vi tror på at Kujalleq grundlæggende har alle
de elementer der skal til, for at tiltrække nye borgere. 

Vi ønsker unge borgere
Veluddannede borgere
Borgere med en god indtægt 
Som ønsker at gøre en forskel for det 

Vi ønsker borgere som kan købe deres egen bolig
samfund de lever i

Borgerne

Flyt til Kujalleq
Vi har det rette fokus på balance 

Unge familier som er veluddannede
mellem familie og arbejde

Kampagnen

Der bør derfor flyttes offentlige arbejdspladser til
Kujalleq 

Vi anbefaler at man opretter en afdeling af
ilisimatusarfik (universitet) til forskning 

Landbrug, fårehold, kvæg og anden
landbrugsrelateret forskning 
Fødevareudvikling
Turisme 
Råstoffer og Geologi 

Forskning i følgende: 
Arfvedsonit (Biprodukt
Gletscher Mel 
Arctic Marine biologi (Opdræt af fisk,
tang og blue economy) 

indenfor følgende: 

Oprettelse af Ilisimatusarfik Kujalleq 
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BOLIGPLAN
Et centralt element i at tiltrække nye borgere er,
at de kan købe en bolig der er til at betale for
“almindelige mennesker”, hvilket vil sige
middelklassen. 

Der er et massivt pres på boligboblen i Nuuk, og
det er således primært folk med høje indtægter
og virksomheder der har råd til at købe boligerne
i Nuuk. Dette er ikke tilfældet i Sydgrønland. Her
har vi en unik mulighed, for at bygge boliger som
man har råd til. 

Det giver derfor mening at sammenbinde dette
med en strategi, hvor man laver afdelinger af
uddannelsesinstitutioner i Kujalleq. INNOVATION

S o u t h  G r e e n l a n d
Torvevej 34 - 3920 Qaqortoq - Telefon 537777 - info@isg.gl - www.isg.gl8



FØDEVARE
UDVIKLING

Fødevareudvikling med det formål at skabe mindre
afhængighed af import af mad udefra, bør i højere
grad baseres på forskning, og et miljø hvor
fødevareudvikling er omdrejningspunktet. Dette kan
opnås med en klar vision og udviklingsplan. 

ILISIMATUSARFIK KUJALLEQ
I Innovation South Greenland A/S kan vi se nogle store
udviklingspotentialer i, at få en afdeling af Ilisimatusarfik Kujalleq.
Anbefalingerne er alle, områder som der ikke bliver forsket i, i dag. 

TURISME Den 4. erhvervs søjle har en god platform i Campus Kujalleq, men
bør udvikles som en afdeling i Ilimmarfik, hvor forskningsbaserede
strategier udvikles og bindes sammen med andre erhverv, såsom
fiskeri, fødevareoplevelser og geoturisme.

Et Schweizisk hotelprojekt har ansøgt Kommune Kujalleq, om at
bygget et kombineret Hotel og Uddannelsessted ud fra en
schweizisk uddannelsesmodel. Denne ide er blevet modtaget
positivt fra kommunens side og det bør undersøges snarest,
hvordan man kan kombinere de uddannelsestiltag der er i gang, i
Inuili med denne schweiziske uddannelsesmodel. 

RÅSTOFFER 
GEOLOGI

Vi anbefaler at man arbejder med at oprette et
videnscenter, som specifikt arbejder med
mineraler for unge mennesker. Der er over 200
mineraler som er sjældne og 60 er i Kujalleq.

En af årsagerne til, at det endnu ikke er lykkedes
at etablere en virksomhed som Sikublock,
skyldes at der ikke er blevet fokuseret på en
mere videnskabsbaseret tilgang til dette erhverv. 
Et andet område som kan udvikles er gletscher
mel, såvel som arfvedsonit som er et biprodukt
fra minen i Killavaat med Tanbreez. Med
arfvedsonit kan man udvikle porcelæn og lertøj,
som kan blive et meget unikt sydgrønlandsk
produkt. 

9



ILISIMATUSARFIK KUJALLEQ
I Innovation South Greenland A/S kan vi se nogle store
udviklingspotentialer i, at få en afdeling af Ilisimatusarfik Kujalleq.
Anbefalingerne er alle, områder som der ikke bliver forsket i, i dag. 

ARCTIC MARINE
BIOLOGI 
(OPDRÆT AF
FISK, TANG OG
BLUE ECONOMY) Tang til tangmel til landbruget

Tang + Tangsporer
Ørreder i Sydgrønland
Søpølser
Ammassat
Blåmuslinger og andre 

Som en afdeling af Pinngortitaleriffik, bør
der etableres en forskningsstation i
havmiljø, som ser på hvilke områder der
kan udvikle fiskeriet og være med til at
understøtte udvikling af nye erhverv
indenfor: 

Arctic Marine har til formål, at indhente
viden om marinemiljø i Sydsgrønland.
Formålet er, at opbygge og udbygge en
'blå økonomi' (Blue Economy) strategi for
regionen.

LANDBRUG, 
FÅREHOLD, KVÆG 
OG ANDEN
LANDBRUGS-
RELATERET 
FORSKNING

Der er brug for forskning indenfor
traditionel landbrug, såvel som
forskningsbaseret udvikling indenfor
landbruget. 

Ser man på erhvervspotentialet i
grønlandsk uld er den åbenlyse
mulighed, at lave en kreativ
designskole, hvor lokale materialer
såsom uld, skind, læder og
fiskeskind indgår som en del af
undervisningen. Dette kunne være i
Sulisartut Højskoliat. 
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NYE BORGERE
I KUJALLEQ
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Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi anbefaler
ovenstående for at få nye borgere til Kujalleq. 
Det skal derfor gøres tiltrækkende at bo her, med
fokus på følgende indsatsområder: 

Byde dem
velkommen
Her kan de købe en
bolig som man har
råd til

GØR DET NEMT

Institutionsplads til deres
børn
En skole der fungerer
Nemme indkøbsmuligheder
Nærhed
Fokus på familien
Tryghed

UNGE VELUDDANNEDE
BORGERE ØNSKER

"Vi tror på, at man på den måde
kan nå det mål, at 20% af

grønlands befolkning, kommer til
at bo i Kujalleq i år 2030."

I N N O V A T I O N  S O U T H  G R E E N L A N D
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Håndter interessekonflikter.
Fremme af gennemsigtighed og større adgang 

Styrke valg integriteten, forhindre og straffe
vildledende kampagner.
Styrke borgere, beskytte aktivister, informanter
og journalister.
Styr kontrolsystemer og fremme magtadskillelse.
Styrk borgerne.

til beslutningsprocesser.

Kontrollér politisk finansiering, for at
forhindre overdreven strøm af penge i
politik.
Afslut præferentiel behandling for at sikre,
at levering af tjenester og distribution af
offentlige ressourcer ikke reagerer på
personlige forbindelser eller er partisk
mod bestemte interessegrupper.

ANBEFALINGER TIL 
REGERINGER IFØLGE
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
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ANBEFALINGER TIL 
REGERINGER IFØLGE
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Dette er et nøglepunkt i udryddelsen af   
korruption, bemyndigede enkeltpersoner,
økonomisk uafhængige og glade, kan
opbygge en fuldt udfyldt og effektiv nation.
En rig nation, der distribuerer sin rigdom
blandt befolkningen, ville garantere alles
adgang til varer og tjenester såvel som
uddannelse. Ikke kun donationer af
elendighed fra regeringen til de dårligst
stillede, men adgang til rigdom på en
retfærdig måde. Enkeltpersoner bør ikke
have behov for at falde i korrupt praksis, hvis
rigdom fordeles ligeligt og altid fremme
uddannelse, ærligt arbejde og integrering af
alle mennesker. En uddannet nation er en
lykkelig nation.

Hver politiker, der vælges af sit folk, skal underkastes periodisk
evaluering af sin aktivitet. Det er vigtigt, at politikerens arbejde
ikke fordrejes, når alt kommer til alt er de offentlige ansatte, der
skal sikre velfærden for de mennesker, de repræsenterer.
Ligeledes bør der gennemføres strenge regler for finansiering af
politisk aktivitet og politikernes adgang til monetære fonde for at
undgå misbrug.

KONTROLLER POLITISK FINANSIERING.

Det er meget klart, at disse forslag skal udføres af den samme
regering, det er nødvendigt, at en lands regering skifter indefra,
så de gennemførte foranstaltninger træder i kraft og igen har en
effekt på hele befolkningen.

HVAD SKAL VI GØRE?

Fremtidens nationer er bygget i enkeltpersoners sind, hver
handling begynder med en idé. Ideer har potentialet til at ændre
verden. Hvis vi vil ændre verden, skal vi starte med os selv. Vi
skal være den ændring, vi ønsker, og ikke bare vente på, at andre
ændrer sig. Det er os, en efter en, der vil gøre verden til et bedre
sted.

MEN HVAD KAN EN PERSON GØRE?
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INDSAMLING
AF DATA
Den afgørende forudsætning for at skabe
erhvervsudvikling, er samarbejde på tværs, hvor
der sættes nogle klare og tydelige mål for såvel
virksomheder som borgere. 
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INDSAMLING AF DATA
Derfor er det vigtigt, at alle anbefalede initiativer sikres en lokal forankring. Det forudsætter at
borgerne involveres, for at skabe udvikling. Af den grund har det været afgørende for Innovation
South Greenland at gennemføre workshops i følgende byer og bygder i 2020:

Plan for byudvikling,
bycenter 
Qummut, lufthavn,
industri og havn

Qaqortoq Plan for igangsætning af
byudvikling
Arctic Prime Fisheries
fabrikken blev besøgt
Flere håndværksmestre
blev besøgt 

Nanortalik 
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INDSAMLING AF DATA
Derfor er det vigtigt, at alle anbefalede initiativer sikres en lokal forankring. Det forudsætter at
borgerne involveres, for at skabe udvikling. Af den grund har det været afgørende for Innovation
South Greenland at gennemføre workshops i følgende byer og bygder i 2020:

Plan for udvikling af
drivhuse 
Kvægbrug 
Socioøkonomiske tiltag

Narsaq

Der har været afholdt 3
workshops. I lyset af rapporten
Narsarsuaqs fremtid.  
Der har været dialog med bl.a.
Grønlands Idrætsforbund, om
at have Narsarsuaq som en del
af deres vision, om at bliver
Verdens mest aktive land i
2030. 

Narsarsuaq  
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En af de vigtigste målsætninger for
Innovation South Greenland A/S er, at
besøge alle byer og bygder én gang
årligt. I forbindelse med Naalakkersuisuts
bygdepulje er der bevilget: 

ASIMIT KARTOFFELMASKINER 
BRO I NARSARSUAQ PROJEKT 
KAPS PRODUKTIONS OG EKSPORT SELSKAB -
BÆRPLUKNING M.V.  
SKÆREMASKINE TIL TRÆFIGURER 
INDSAMLING AF GARN I HAVET
NYANLÆG AF FÅREHOLDER VEJ 
BLÅMUSLINGER NANORTALIK

BYGDER
Alluitsup Paa, Ammassivik, Tasiusaq, Aappilattoq, Nasarmijit,
Eqalugarssuit, Igaliko, Qassimiut, Narsarsuaq, Qassiarsuk. 
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FOKUSOMRÅDER
Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq

Infrastruktur En stærk infrastruktur – i luftfart, søfart
og digitalt – styrker bosætning, handel
og kultur og er altafgørende for vækst
og udvikling i vores område. Innovation
South Greenland A/S involverer sig
derfor i lobbyarbejdet omkring en
række trafikale infrastrukturprojekter i
Kommune Kujalleq samt i udbygningen
af den digitale infrastruktur.

Erhvervs-
udvikling

En sund erhvervsudvikling kræver konstant
fokus hos virksomheder, kommuner og hos
det lokale erhvervsråd. Vi taler derfor det
lokale erhvervslivs sag lokalt, regionalt og
nationalt og hjælper iværksættere og
virksomheder med at skabe udvikling og
vækst. Vores fokus er særligt rettet mod
iværksætteri og produktivitet i de 4 erhvervs
søjler.

Kvalificeret
arbejdskraft

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er
en afgørende forudsætning for vækst
og udvikling. Erhvervsrådet arbejder
derfor på – ofte i samarbejde med
andre aktører – at gøre noget ved
manglen på kvalificeret arbejdskraft, fx
ved at skabe kontakt mellem
virksomheder og studerende, ved at
deltage i forskellige lobby initiativer og
ved at involvere sig i aktiviteter, hvor
målet er at få flere unge til at vælge en
erhvervsuddannelse.

Uddannelse
Skal vi kunne rekruttere den
nødvendige arbejdskraft og sikre
bosætning i vores kommune, er det
nødvendigt med et bredt udbud af
uddannelser. Innovation South
Greenland A/S involverer sig derfor i
den lokale uddannelsespolitiske
dialog, arbejder med opkvalificering
initiativer og taler med
virksomhederne om, hvilke
kompetencer der er behov for med
henblik på at påvirke udbuddet af
uddannelser lokalt.
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TURISME

TAKORNARIARTITSINEQ

FISKERI

AALISARNEQ

FØDEVARER  

NERISASSANIK 

TUNISASSIORNEQ 
RÅSTOFFER

AATSITASSAT

INNOVATION SOUTH GREENLAND A/S ARBEJDER UD FRA 4 ERHVERVS SØJLER
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ERHVERVSUDVIKLING
NYE ARBEJDSPLADSER 

 

Innovation South Greenland skal rådgive for at der
kan sikres gode rammer for erhvervsudvikling, med

velkvalificeret arbejdskraft, arealer, infrastruktur
og uddannelsesmuligheder udvikle en

erhvervsstruktur, hvor økonomisk vækst og
miljøhensyn forenes.

Der skal arbejdes for en eksportorienteret
fiskerisektor baseret på uden- og indenskærs

fiskeri, med landings- og forædlingspligt i regionen,
for at sikre en varig produktion og beskæftigelse,
herunder etableres nye og udnytte eksisterende

fiskefabrikker.

Sydgrønland som hele Grønlands Spisekammer,
skal fortsat udvikles ved at gøre Narsaq til center

for fødevareforædling med INUILI og Neqi A/S, som
de bærende kræfter. 

Der skal udvikles nye besætninger og
landbrugsproduktioner, gennem etablering af nye

bedrifter og produktioner. 

Turismen skal udvikles ud fra bæredygtigheds
principperne med lokal forankring i hele regionen,
hvor to af de vigtigste mål er, sæson udvidelse og

produktudvikling, der sikres gennem en
international forbindelse hele året.

Innovation South Greenland skal skabe lokal
forankring inden for råstofområdet ,ved at sikre

lokal beskæftigelse af lokal arbejdskraft og lokale
virksomheder gennem hensigtserklæringer og

partnerskabsaftaler ved siden af IBA aftalerne. Og
etablere en mine skole, i samarbejde med Sisimiut

mineskole. 
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ARBEJDSGRUPPER I NARSAQ, NANORTALIK,
QAQORTOQ OG NARSARSUAQ

By & Industri 
Råstof
Infrastruktur
Havneråd
Fødevarer
KAPS bestyrelse

I løbet af 2020 er der nedsat følgende arbejdsgrupper:

I løbet af 2019-2020 er der arbejdet for at skabe en platform for
arbejdsgrupperne.

Innovation South Greenland har gjort en stor indsats for at holde
arbejdsgrupperne i gang, dog afhænger arbejdet i arbejdsgrupperne
af erhvervslivets input til udviklingen af såvel planerne som
anbefalingerne m.v. til Kommune Kujalleq. 
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PROJEKTER 

Innovation South Greenland A/S har udført en stor indsats
for at realisere målene i alle projekterne. 

I LØBET AF 2020 ER DER
GENNEMFØRT FØLGENDE
PROJEKTER:

Staycation 2020
Vejledning, rådgivning, markedsføring om hjælpepakkerne
som følge af COVID-19
Nye arbejdsgange for KAPS
Brætterne 2.0
Udarbejdet en Uld rapport for Inatsisartut
Nordisk Tang Projekt (NORA)
Holdt et antal af konferencer
Lufthavns konference for landspolitikere
QAQISA (For skolebørn)
IGASA (Afholdt virtuelt)
Åbent Hus arrangementer
Etableret ELIA Prisen
Fiskegarn retursystem med KAPS
Fordeling af bygdepulje til erhvervsudvikling

INNOVATION
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MARKEDSFØRING 

Det er afgørende for Innovation South Greenland A/S i markedsføringen af Sydgrønland, 
 altid at fremhæve mulighederne i regionen. I 2020 har kommunikationsformen dog ændret
sig som følge af COVID-19, hvor virtuelle møder er blevet nødvendige frem for fysiske
møder. 

I LØBET AF 2020 ER
GENNEMFØRT MARKEDSFØRING
AF FØLGENDE:

www.isg.gl
Business Index
Marketingstrategi
Global & Regional markedsføring
Streaming events
Sociale medier
Podcast og Youtube
Virtuel Food Festival
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AFHOLDTE KURSER  
I LØBET AF 2020 HAR INNOVATION SOUTH GREENLAND
GENNEMFØRT EN RÆKKE KURSER FOR IVÆRKSÆTTERE,
BLANDT ANDET MED EKSTERNE KURSUSHOLDERE:

Innovation South Greenland A/S har afholdt et antal
kurser for iværksættere, turistaktører og lokale
virksomheder, som har givet dem større viden og
indsigt i virksomhedsdrift, markedsføring og
regnskabsføring. 

Der har ligeledes været afholdt kursus, på grønlandsk,
i økonomistyring for Fiskere og fangere i samarbejde
med LL Regnskab og Jens Jakob Sandgren.

Der har ligeledes været afholdt et “improviseret”
kursus i service og kundebetjening for Farm Holidays. 

INNOVATION
S o u t h  G r e e n l a n d
Torvevej 34 - 3920 Qaqortoq - Telefon 537777 - info@isg.gl - www.isg.gl



Når der skal udvikles et hvilket som helst
forretningsområde i Kujalleq, skal Innovation South
Greenland A/S være velforberedt til at planlægge
og gennemføre opgaven. Selskabet udvikler
kommunens erhvervsprofil og repræsenterer
kommunen. Derfor er det afgørende, at selskabet
hele tiden er opsøgende og udvikler relationer på
tværs af interessenter.

ERHVERVSPOTENTIALET I KUJALLEQ 

Innovation South Greenland A/S arbejder og agerer
i spændingsfeltet mellem det politiske felt i et tæt
samarbejde med erhvervslivet og kommunen for
at synliggøre kommunens erhvervspotentialer. 

Det forudsætter at der skabes et stort og bredt
engagement omkring kommunens
erhvervsudvikling. Her er samarbejde nøgleordet.
Derfor er det selskabets mål at skabe et stort og
bredt engagement. 

Der er ingen tvivl om, at effekterne af indsatsen
gennem Innovation South Greenland A/S er synlige
og fremmende for at skabe den ønskede udvikling.
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HVAD HAR VI OPNÅET INDEN FOR TURISME
I løbet af 2020 er gennemført og opnået følgende inden for turisme:

Presserejser
Billedbibliotek skabt af lokale
Samarbejde med 28 operatører
Deltagelse i messer
33 rejsedage 
1.167 turister i overnatningssteder
11 staycation tilbud
Markedsføring gennem Instagram
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V Æ R D I E R

Innovation
S o u t h  G r e e n l a n d

Åben virksomhedskultur

Ansvarlighed & Selvstændig

Excellence & Kvalitet
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STRATEGI

At skabe det gode liv
I 2030 skal 20% af grønlands befolkning bo i
Kujalleq
Kujalleq skal skabe en ny international
italesættelse i Nordatlanten

Vi afholder seminarer og workshops i direkte
kontakt med alle relevante aktører, hvor vi hele
tiden arbejder på at gøre os synlige, så vi kan
tiltrække såvel investorer som nye borgere. 

Målet er at skabe en mere bæredygtig fremtid, for
vores børn og børnebørn - økonomisk, socialt og
miljømæssigt. Hvordan vi kan udvikle os, samtidig
med, at vi gennem innovation og
internationalisering skaber vækst og flere
arbejdspladser her og nu? 

Vores overordnede mål er at give Kujalleq en
erhvervs platform, som skal tiltrække såvel
projekter som investeringer. Vi rådgiver derfor
såvel lokale virksomheder og iværksættere, som
kommunalbestyrelsen gennem vores
anbefalinger. Gennem tæt dialog med vores
samarbejdspartnere i Grønland, Danmark og i
udlandet, vil vi sætte hele Sydgrønland på
verdenskortet for at fremme og skabe udviklingen
i regionen. 
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INTERNATIONAL
OPMÆRKSOMHED 

INNOVATION
S o u t h  G r e e n l a n d
Torvevej 34 - 3920 Qaqortoq - Telefon 537777 - info@isg.gl - www.isg.gl

Innovation South Greenland A/S og dermed Kujataa, samt
Kommune Kujalleq oplever stigende interesse fra
international side. Det er noget vi bør være glade for, da det
åbner op for nye muligheder. Der er ingen tvivl om, at
nøgleordet er TILGÆNGELIGHED.

30



INTERNATIONAL
OPMÆRKSOMHED 

Der er fra schweizisk side indsendt en ansøgning
til et areal for at bygge et hotel i Qaqortoq. Dette
projekt er afhængig af tilblivelsen af en
international lufthavn. Det gælder inden for alle 4
søjler, turisme, råstoffer, landbrug og fiskeri,
gennem øget fokus på produktudvikling og
oplevelsesøkonomi. Denne interesse kan også
være en trussel, for den lokale forankring, hvorfor
det er nødvendigt, at forankre så meget der kan
lade sig gøre i lokale virksomheder og initiativer. 

En tænketank fra England har bedt om et øget samarbejde,
omkring udvikling af nye ruter, som Sydgrønland kan indgå i.
Innovation South Greenland har fulgt op på ideen og er
påbegyndt indledende møder for at finde fælles mål.

Der har i årevis været turisme udbydere fra Spanien, som har
opkøbt huse i hele kommunen. Det er vigtigt at man fra politisk
side forholder sig til dette. Fra Innovation South Greenlands side
mener vi, at det på den ene side er godt med udefrakommende
investeringer, men kun hvis det gavner lokalbefolkningen. Derfor
skal der findes modeller for, hvordan deres aktiviteter kan skabe
yderligere skatteindtægter for regionen. 
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UDEFRAKOMMENDE INVESTORER

Vi mener, at det er vigtigt, at vi signalerer at Kujataa er
OPEN FOR BUSINESS. Derfor skal vi sikre, at disse bliver
taget alvorligt og sikre lokal forankring samt involvering.
Dette kan kun gøres gennem dialog og fælles
målsætninger.
Innovation South Greenland har afholdt indledende
møder Norsk Export Kreditt, om mulighederne for øget
samarbejde, med henblik på udvikling af fiskeriet og
opdræt af fisk.
Vi anbefaler, at man genoptager dialogen med
Hammerfest, med henblik på at skabe et fremtidigt
partnerskab mellem de to kommuner. 

INNOVATION
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GRØNLANDSKE OG DANSKE PARTNERE

I Grønland har vi et samarbejde med Greenland Venture og Vækstfonden. Der er i
øjeblikket dialog med Greenland Venture, vedrørende 3 projekter. Yderligere har
Greenland Venture og Vækstfonden, som bekendt, investeret i AEX Gold Mine. Der er
indgået dialog med dem, for at sikre en lokal forankring, så man kan sikre brug af lokale
udbydere og arbejdskraft.  
Inuit Ataqatigiits klare udmelding om NEJ til Uran, men JA til minedrift, bør tages til
efterretning. Det vurderes at Tanbreez er et bedre projekt, og man bør sætte gang i
forberedelsen af dette projekt hurtigst muligt. 
Innovation Greenland (Tidligere Greenland Business) som normalt står for
iværksætterstøtte, har også været omdrejningspunkt for hjælp til virksomheder i
forbindelse med COVID-19. 
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BUDGET 2021 

Post

KAPS

ADMINISTRATION

ERHVERVSRÅDGIVNING

TURISME

I alt

Bevilling

Markedsføring, branding, hjemmeside, annoncering, 
kampagner, guidning, kommunikation, 

messer, seminarer m.v. 
Driftsudgifter til brætter, bådværksteder og agningsteder, bestyrelse, 

løn til ansatte i brætter m.v. Rådgivning af KK, virksomheder, iværksættere, 
erhvervs udviklingsplan, kommunikation og samarbejde m.v. 

Rådgivning af KK, virksomheder, iværksættere, 
erhvervsudviklingsplan, kommunikation og samarbejde

Administrative udgifter, herunder løn til 3 ansatte,
bestyrelser, husleje, anskaffelser m.v. 

Beskrivelse

1.247.000 

551.000

1.247.000 

2.755.000  

5.800.000 
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SÆRBEVILLINGER FOR 2021 FRA KOMMUNE KUJALLEQ 
Post

TURISME SKILTNING

PROJEKTPLAN KAPS
BRÆTTER

ISG GUIDE 
CERTIFICERING

TANBREEZ/ AIX GOLD

I alt

Bevilling

De forøgede aktiviteter der kommer til at ske i forbindelse i begge miner, forventes det at
Innovation South Greenland A/S bliver inddraget i etableringerne af begge minerne. 
Der bliver et stort informations- og rekrutteringsbehov forbundet med projekterne. 

Skiltning af stednavne samt certificering af turismeaktører. Det foreslås at der bevilges 
400.000kr. til skiltning af stednavne, vejvisning og vandreruter i byer/bygder 

samt flere åbne Landområder (mellem Qassiarsuk & Narsaq, mellem Igaliku & Qaqortoq, 
mellem Igaliku Kujalleq & Alluitsup Paa, i Tasermiut Fjord). Med tilhørende kort.

Inden for få år etableres der et certificeringssystem for turismeaktører, 
hvor virksomhederne skulle opfylde minimumskrav om bl.a. sikkerhed, service osv. 

Som forberedelse til dette, for at kunne bestå certificerings kvalifikationer, 
der foreslås at facilitere en række kompetenceudvikling kursus inkl. Wilderness First

Responder, Kajak Guide m.m. Det skal undersøges om der er nogle eksisterende bevillinger til
kurser, certificering m.v. i Campus Kujalleq og i Kommunens budget. 

Det anbefales at man laver en overordnet projektplan for udviklingen af fiskeri og fangst
erhvervet. Herunder fanger alt på brættet, agningsstederne og jolle reparations værkstederne

bærer det præg af uplanlagte knopskydninger over en årrække. Derfor fremstår alt som
halvfærdige løsninger og meget af udstyret er defekt. Der er behov for en gennemgribende
nytænkning af hele konceptet. Dette skal ske i samarbejde med KAPS og de medarbejdere

der er på brættet. Der er behov for meget mere styring og en opkvalificering af medarbejdere,
såvel som ledende medlemmer af KAPS. Der skal være en kortsigtet plan som løser den

daglige drift og en langsigtet plan som gør op med de halve løsninger. Bør udvikles i
samarbejde med Arctic Prime Fisheries 

Beskrivelse

1.247.000 

200.000

450.000

2.000.000  

5.800.000 

TOTAL 8.650.0000
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BESTYRELSE & RÅD

Innovation
S o u t h  G r e e n l a n d

UDVIKLINGSPLANER
NETWORKING

INDSTILLINGER
RÅD TIL POLITIKERE
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SERVICEKONTRAKT

Servicebidrag fra Kommune Kujalleq 
 

Budgetrammen for Kommune Kujalleqs kontrakt tilskud i
2021 er i alt 5.800 t/kr., der således udgør rammebeløbet

for Kommune Kujalleqs betaling af servicebidrag til
Innovation South Greenland. Tilskudsrammen for

kontrakten vedrørende Innovation South Greenlands
opgaver og ansvarsområder, som er afsat i Kommune

Kujalleqs budget, kan ændres af kommunalbestyrelsen.
Hvert år senest den 31. september udarbejdes et tillæg til

servicekontrakten med det efterfølgende års
budgetramme. 

Betaling af service bidraget er betinget af, at Innovation
South Greenland senest 31. september hvert år afleverer

et budget, hvori det defineres, hvorledes bidraget
forventes allokeret for det kommende år.

Der skal allokeres midler til følgende aktiviteter:

Rådgivning af Kommune Kujalleq, virksomhederne,
erhvervslivet og iværksættere m.v. for at
fremmeerhvervsudvikling i Sydgrønland 
Årlig erhvervs udviklingsplan 
Markedsføring 
Planlægning og gennemførelse af seminarer og kurser
finansieret gennem øvrige bevillinger og midler
Fremme kommunikation og samarbejde mellem
Kommune Kujalleq og erhvervslivet 
Indgåelse af serviceaftale med turistaktører i
Narsarsuaq, Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik om
informationsskranke for turister 
Driftsudgifter til brætter, bådværksteder og
agningssteder 

I medfør af servicekontrakten mellem 
Kommune Kujalleq og Innovation South Greenland,

skal selskabet levere følgende til sin ejer:
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SERVICEKONTRAKT

Service bidraget er betinget af, at Innovation South
Greenland ikke yder direkte støtte til virksomheder

og iværksættere m.v. i form af tilskud, lån eller
garantistillelse for lån. 

 
Hvert år udbetales 50% af service bidraget fra

Kommune Kujalleq til Innovation South Greenland
senest pr. 1. januar og 1. juli.

De overskydende midler midler beholdes hos
Innovation South Greenland, og senest den 31. januar

fremsender Innovation South Greenland revideret
budget til Kommune Kujalleq, hvori de overskydende

midler er indarbejdet. 
 

Eventuelle overskydende midler overføres til næste
års budget.

Innovation South Greenland varetager servicering af
bestyrelsen for KAPS, rådgivning for udvikling af
fisker- og fangererhvervet i Sydgrønland, bogholderi-
og økonomistyringsfunktionen for driften af brætter,
bådværksteder og agningsteder gennem kontrakten
således, at KAPS kan være med til at varetage
ansvaret og opgaverne for driften heraf. 

Innovation South Greenland skal i samarbejde med
relevante interessenter, initiere en proces med
erhvervslivet i Narsarsuaq for at afdække
erhvervslivets muligheder i et nyt lufthavnsscenarie,
herunder afdække erhvervslivets muligheder i et nyt
lufthavnsscenarie, hvorfor erhvervsudviklingstiltag og
-projekter i Narsarsuaq løbende skal varetages af
Innovation South Greenland. 
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HANDLINGSPLAN OG RAPPORTERING
Innovation South Greenland skal i tilknytning til budgettet udarbejde en handlingsplan 
for årets indsatser, der indeholder følgende:

Erhvervsstatus for henholdsvis Narsaq, Nanortalik, Qaqortoq og bygder 
Status beretning om hvordan de går med de 4 erhvervs søjler
Status beretning om arbejdsgrupperne og deres fremdrift
Status på fremdriften af de kortsigtede, såvel som de langsigtede strategiske mål 

Innovation South Greenland fremsender en handlingsplan for indsatserne senest 1. marts. 

Innovation South Greenland fremsender revideret årsrapport til Kommune Kujalleq, så
snart den foreligger. 
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