Kommissorium for en grønlandsk-dansk arbejdsgruppe
vedrørende erhvervssamarbejde og kommercielle investeringer i Grønland
Grønlands Økonomiske Råd har peget på, at Grønland står over for store økonomiske
udfordringer de kommende år. Grønlands Økonomiske Råd fremhæver, at udnyttelse af
råstof- og vandkraftressourcerne, etablering af storskalaindustri mv. i Grønland vil kunne
bidrage til vækst og beskæftigelse og på sigt en mere diversificeret og selvbærende
økonomi. Der er vedtaget fælles mineral- og oliestrategi fra 2009, som Landsstyret vil
opdatere fra 2014. Udvikling af råstofsektoren er central for Naalakkersuisuts vækstpolitik.
Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 har ligeledes fokus på udnyttelse af
naturressourcer som bidrag til den økonomiske udvikling i Grønland.
Hertil kommer, at et øget erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark kan give nye
erhvervsmuligheder for dele af grønlandsk og dansk erhvervsliv.
Selvstyret har overtaget råstofområdet og området vedrørende udnyttelse af vandkraftressourcer og har dermed den lovgivende og udøvende magt på områderne. Det er
Naalakkersuisuts politik, at anvendelse af råstof- og vandkraftressourcer i Grønland skal ske
på lige og kommercielle vilkår uden særfordele for nogen enkelt investor eller investorland.
Naalakkersuisut og regeringen nedsætter på den baggrund en arbejdsgruppe, der inden for
rammerne af selvstyreordningen skal 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
Det skal blandt andet ske ved at afdække barrierer for erhvervsinvesteringer i Grønland på
kommercielle vilkår
Endvidere skal arbejdsgruppen i samarbejde med relevante erhvervspartnere skabe
opmærksomhed om investeringsmulighederne i Grønland, herunder i de grønlandske
naturressourcer, ved at forberede og facilitere en investorkonference i Grønland.
Arbejdsgruppen nedsættes af medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer og
erhvervs- og vækstministeren i fællesskab. Arbejdsgruppen består af embedsmænd fra
henholdsvis Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked og Erhvervs- og
Vækstministeriet. Arbejdsgruppen kan inddrage synspunkter fra grønlandske og danske
erhvervsorganisationer og andre relevante parter.
Arbejdsgruppen afleverer sin rapport til Naalakkersuisut og regeringen inden sommeren
2014. Naalakkersuisut og regeringen afholder egne omkostninger i forbindelse med
arbejdsgruppens arbejde.

