
 

Område: 

     Generelt  

Emne: 

1.1.0 Baggrund 

Side antal:  

Side 1 af 2 

Godkendt  områdeansvarlig: 

Forstander 

Q – bog: 

Kvalitetshåndbog 

Erstatter: 

 

Forfatter: 

JC, ESB 

Godkendt Q-koordinator: 

ESB 

Dokumentbetegnelse: 

G Q 1.1.0 - 03 DK 

Gyldig fra: 

2805-2021 

 

Kapitel 1 – Generelt 

1.1.0 Historisk Baggrund 

 

Grønland har til alle tider været afhængig af de ressourcer, havet har kunnet bibringe, gennem 

fiskeri og jagt. Derfor er der i alle lag af samfundet en nær forbindelse med havet, og dagligt 

begiver mange herboende sig på havet både for rekreative aktiviteter og for at skaffe mad på 

bordet, gennem jagt på byttedyr som sæl, hvalros og hval eller fangst af fisk og fugle. 

Der er en lang tradition for uddannelse af maritimt personale i Grønland, og Imarsiornermik 

Ilinniarfik, har været placeret flere steder i gennem tiderne. Således har skolen for uddannelse 

af officerer været placeret i Nuuk, Ilulissat og Paamiut tidligere.  

Fra 1. Juli 2013, er der på baggrund af politisk beslutning i Grønlands Selvstyre, sket en 

sammenlægning af den tidligere Søfarts- og Fiskeriskole i Paamiut og Fisker- og 

Fangerskolen i Uummannaq. Den 31. December 2016 blev uddannelserne ved Fisker- og 

Fangerskolen i Uummannaq flyttet til afdelingen i Paamiut. Dette har betydet, at 

Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime Center, består af 2 enheder, som er 

beskæftiget med uddannelse indenfor det maritime Grønland. 

De 2 enheder er: 

- Imarsiornermik Ilinniarfik Nuuk. Afdelingens ansvar er dæksofficersuddannelser 

indenfor fiskeri og handelsflåde. Endvidere er skolens kursusafdeling beliggende ved 

denne afdeling. 

- Imarsiornermik Ilinniarfik Paamiut. Afdelingens ansvar er gennemførelsen af 

grunduddannelsen til skibsassistenter, uddannelsen til befaren skibsassistent, 

fiskerielever samt vodbinderuddannelsen. 

 

Imarsiornermik Ilinniarfik er en selvstændig offentlig uddannelsesinstitution  med egen 

bestyrelse.  

Imarsiornermik Ilinniarfik  hører under Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og 

Ligestilling -  Grønlands Selvstyre, som tildeler midler for finansiering og drift. 

 

Uddannelserne gennemføres på baggrund af Inatsisartutlov nr. 10 af 19. august 2010 om 

erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsområdet. 
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Alle søfartsrelaterede uddannelser i regi af Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime 

Center, skal gennemføres på baggrund af STCW-konventionen og gældende bekendtgørelser 

fra Søfartsstyrelsern. 

 

Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime Center, skal følge den danske Bekendtgørelse 

nr. 1373 af 16/12/2009 om godkendelse og kvalitetssikring mv. af maritime uddannelser. 

 

I samarbejdsaftale af den 19. juni 2001 mellem Grønlands Hjemmestyre og Søfartsstyrelsen 

fremgår det endvidere at: 

 

i. Søfartsstyrelsen er af Direktoratet (Departementet for Uddannelse, 

kirke, kultur og ligestilling) bemyndiget til at føre tilsyn med 

grønlandske søfartsuddannelser. 

ii. Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime Center, skal være 

godkendt af søfartsstyrelsen. 

iii. Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime Center, skal sikre at 

studerende opfylder de krav til uddannelsesmæssige forudsætninger, 

herunder krav om fartstid, som Søfartsstyrelsen har meddelt. 

 

 


