Nyt om Kvanefjeld

Kvanefjeldet kan
vende den negative
udvikling
Kvanefjeldsprojektet vil give et massivt løft
til erhvervsudviklingen og indkomstgrundlaget i hele Sydgrønland. Der venter
715 jobs i minen og 215 lokale jobs.
Skatterne til Landskassen er 1,5 mia. kr.
om året i 37 år – eller 56 mia. kr. i minens
levetid. Et års skattebetaling svarer til mere
end 90 pct. af udgifterne til det offentlige
sundhedssystem i et helt kalenderår
(2019-tal).

der er væsentligt større end Narsaqs nuværende
samlede befolkningstal.

Færre skatteydere øger presset
Kommune Kujalleq har oplevet et dramatisk fald i
befolkningstal og arbejdsstyrke i de sidste 30 år ligesom indkomstgrundlaget halter efter resten af
landet. Befolkningstallet i Sydgrønland er faldet
med ca. 23% fra 1991 til i dag. Det er et fald på
næsten 2.000 personer. Og det er et samlet fald,

• Grønland får skatteindtægter på i gennemsnit 1,5

Grønlands Statistiks befolkningsprognose fra 2019
viser, at det grønlandske befolkningstal i de
kommende 30 år kan blive reduceret med omkring
15 pct. (mere end 7.500 personer). Derfor er der
hårdt brug for nye erhverv i kommunen, hvis den
negative udvikling skal vendes. Ellers vil egnen
blive endnu mere affolket.
Minen bidrager til positiv udvikling
Nogle af gevinsterne ved Kvanefjeldsprojektet er:

mia. kr. årligt i løbende priser – i mindst 37 år.
Det vil sige ca. 56 milliarder kroner i projektets
levetid.
• Det svarer til mere end 90 pct. af udgifterne til
det offentlige sundhedssystem i 2019.
• De årlige indtægter fra Kvanefjeldet svarer
eksempelvis også til mere end fire gange
afgiften til Landskassen for både rejer og
hellefisk tilsammen i 2019.
Uddannelse af medarbejdere
• Grønland får cirka 715 nye jobs, når minen er i
drift – dertil kommer 215 afledte helt lokale job.
Greenland Minerals forventer, at 328 af
arbejdspladserne i projektet bliver besat med
grønlandsk arbejdskraft allerede fra starten.
Gennem omfattende opkvalificeringstiltag af
medarbejder er målet at øge dette tal over tid.

• En minearbejder vil i gennemsnit komme til at
tjene mere end 500.000 kr. om året.

• Minen på Kvanefjeldet får brug for mange nye
medarbejdere – bl.a.:

• Ufaglærte, som uddannes ved on-the-jobtræning. Det betyder, at man som ufaglært
hurtigt bliver specialarbejder og på den måde
bedre lønnet. Alle kan søge stillingerne og få et
langtidssikret job i minen.
• Håndværkere - måske vil et job i minen være
spændende, hvis man er tømrer, smed,
mekaniker eller lignende.
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Behov for lærlinge
Greenland Minerals vil i samarbejde med
Råstofskolen og Levnedsmiddelskolen uddanne
unge og voksne til alle de mange jobs i og omkring
minen. Målet er, at minen hvert år skal ansætte 40
nye kandidater fra uddannelsen og optage 15 nye
lærlinge. Alle med interesse for et job i minen, er
velkommen til at søge, når minen åbner. Hos os er
sprogkompetencer ikke en hindring for at blive
ansat. Det vigtigste er indstillingen til arbejdet.
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