Fakta: rapport om fremme af kommercielt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark
Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden
for rammerne af selvstyreordningen blev bedt om at komme med forslag, som kan
fremme det kommercielle samarbejde inden for erhvervslivet i Grønland og Danmark, og som kan bidrage positivt til erhvervsudviklingen i Grønland på kommercielle vilkår.
Målet er at skabe øgede kommercielle investeringer i Grønland. Arbejdsgruppen
med deltagelse af Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender og Erhvervs- og Vækstministeriet har inddraget synspunkter fra
grønlandske og danske erhvervsorganisationer og andre relevante parter. Ligeledes
er afholdt en investorkonference, der belyste muligheder og barrierer for kommercielle investeringer i Grønland.
På baggrund af drøftelser med erhvervsliv og investorer vurderes råstofsektoren og
turismeområdet at have størst potentiale for at skabe ny vækst og beskæftigelse.
I rapporten præsenteres arbejdsgruppens anbefalinger om styrket dansk-grønlandsk
samarbejde, der kan bidrage til udvikling af en flerstrenget erhvervsudvikling i
Grønland på kommercielle vilkår til gavn for både danske og grønlandske virksomheder.
Rapporten indeholder følgende anbefalinger:
Øget myndighedssamarbejde
1.

2.

Forsøgsmodel for smidig og hurtig proces for opdatering af lovgivning
for Grønland på det finansielle område som følge af nye EU-forordninger
Samarbejde om virksomhedsregistrering med henblik på at give mulighed
for, at grønlandske virksomheder kan indberette digitalt til danske myndigheder

Grønland som mineland
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Fortsat dialog med investorer om kommercielle investeringer i Grønland
Styrke eksisterende dansk-grønlandske erhvervssamarbejder
Garanti fra EKF til kreditværdige grønlandske erhvervsprojekter
Arktisk låneramme under Den Nordiske Investeringsbank
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) skal kunne finansiere erhvervsudvikling i Grønland
Afdækning af rammerne for grønlandsk associeringsaftale med Extractive
Industries Transparency Initiative (EITI)
Etablering af lovgivningsmæssige og administrative rammer for et eksportkontrolsystem i Grønland

Grønland som turistdestination
10. Øget samarbejde mellem VisitGreenland og VisitDenmark om etablering
af dansk-grønlandsk turismenetværk
11. Ny og forbedret statistik inden for turismeområdet i Grønland
12. Fælles markedsføring med fokus på kombinationsoplevelser i Danmark
og Grønland overfor særligt det asiatiske marked
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