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 NAALAKKERSUJSUT ø 
ERHVERVSMINISTERIET 

GOVERNMENT OF GREENLAND 

 

 
 

AFTALE 

 
 
 
 
 
 

 
Aftale mellem erhvervsministeren og Naalakkersuisoq for Erhverv og 

Energi om styrket erhvervssamarbejde mellem Danmark og Grøn 

land 

 

Det følger af aftalen af 10. september 2018 mellem regeringen og 

Naalakkersuisut om dansk engagement i lufthavnsprojektet i Grønland og 

styrket erhvervssamarbejde mellem Danmark og Grønland, at regeringen 

og Naalakkersuisut er enige om behovet for at styrke erhvervsudviklingen 

som grundlag for vækst og nye indtægter i det grønlandske samfund. 

 
Parterne er enige om at iværksætte fælles initiativer, som kan bidrage til  

at styrke erhvervssamarbejdet mellem Grønland og Danmark og fremme 

erhvervsudviklingen i Grønland. 

 
Parterne finder, at det mest hensigtsmæssigt kan ske ved, at selvstyret og 

staten indskyder yderligere kapital i Greenland Venture og Vækstfonden, 

der allerede har et veletableret samarbejde, som bidrager positivt til Grøn 

landsk erhvervsliv. 

 
Med nærværende aftale mellem erhvervsministeren og Naalakkersuisoq 

for Erhverv og Energi aftales de nærmere forhold vedrørende selvstyrets 

og statens kapitalindskud og etablering af erhvervspuljen. 

 
Styrket erhvervssamarbejde 

Der igangsættes tre initiativer for at styrke erhvervssamarbejdet: 

 
• Kapitalindskud på 200 mio. kr. til Greenland Venture og Vækstfon 

den. 

• Etablering af en erhvervspulje på 20 mio. kr. til at modne perspektiv 

rige erhvervsprojekter i Grønland. 

• Udvidelse af Vækstfondens produkter i Grønland til også at omfatte 

Vækstgarantier. 

 
Der afsættes i alt 220 mio. kr. til indsatsen. I alt 22 mio. kr. finansieres af 

Grønlands Selvstyre, mens i alt 198 mio. kr. finansieres af staten. 



 

 

1. Kapitalindskud på 200 mio. kr. til Green/and Venture og Vækst- 

fonden 

 
Greenland Venture og Vækstfondens muligheder for at foretage større og 

mere risikofyldte investeringer styrkes ved, at Greenland Venture og 

Vækstfonden får tilført i alt 200 mio. kr. i kapitalindskud. 

 
For bl.a. at sikre økonomisk ligeværdighed i samarbejdet mellem Green 

land Venture og Vækstfonden tilføres organisationerne 100 mio. kr. hver. 

 
Staten foretager et kapitalindskud i Vækstfonden på 100 mio. kr. 

 
Staten yder et engangstilskud på 80 mio. kr. til selvstyret med det speci 

fikke formål, at selvstyret foretager et kapitalindskud på i alt 100 mio. kr. 

i Greenland Venture. 

 
Indskuddene ændrer ikke ejerforholdene i Greenland Venture og Vækst 

fonden. 

 
Kapitalindskuddet i Vækstfonden og Greenland Venture reserveres til 

investeringer, der foretages i samarbejde mellem Vækstfonden og Green 

land Venture. For at kunne anvende kapitalindskuddet til investeringer 

skal Vækstfonden og Greenland Venture foretage investeringer af samme 

størrelse og på lige vilkår i det givne selskab. 

 
Kapitalindskuddet kan anvendes til investeringer i form af lån, garantier, 

kautioner, kapitalindskud og lignende i grønlandske virksomheder. 

 
Investeringerne foretages på kommercielle vilkår og skal for Vækstfon 

dens vedkommende ske inden for rammerne af EU's statsstøtteregler. 

 

2. Erhvervspulje på 20 mio. kr. 

For at modne flere projekter og virksomheder og dermed styrke antallet af 

virksomheder, der er klar til at få egentlige investeringer, etableres en 

projektpulje på 20 mio. kr. 

 
Staten yder et tilskud til Vækstfonden på 10 mio. kr., som finansierer er 

hvervspuljen. 

 
Staten yder et engangstilskud på 8 mio. kr. til selvstyret med det specifik 

ke formål, at selvstyret tilfører i alt 10 mio. kr. til Greenland Venture, som 

finansierer erhvervspuljen. 

 
Erhvervspuljen kan anvendes til at modne perspektivrige erhvervsprojek 

ter i Grønland, herunder udgifter til forundersøgelser, konsulentydelser, 



 

 

inkubatorforløb mv. samt i mindre omfang til at styrke samarbejdet mel 

lem Vækstfonden og Greenland Venture. 

 
Anvendelse af erhvervspuljen foretages i samarbejde mellem Vækstfon 

den og Greenland Venture, dvs. inden for rammerne af aktstykke til ud 

møntning af aftale med Grønland om erhvervssamarbejde, bekendtgørelse 

om Vækstfondens erhvervssamarbejde med Greenland Venture i Grøn 

land og den aftalte fælles samarbejdspolitik for erhvervssamarbejdet mel 

lem Vækstfonden og Greenland Venture. 

 
Anvendelse af erhvervspuljen skal for Vækstfondens vedkommende ske 

inden for rammerne af EU's statsstøtteregler, herunder de minimis-regler. 

 

3. Vækstgarantier 

 
Vækstfonden får mulighed for at yde Vækstgarantier i Grønland. Garanti 

erne ventes især at finde anvendelse inden for større anlægsinvesteringer, 

investeringer i store virksomheder, miner mv. 

 
Vækstgarantier udstedes inden for de eksisterende økonomiske rammer. 

 
Organisering og lovgivningsarbejde 

 
For så vidt angår statens kapitalindskud i Vækstfonden og tilskud til er 

hvervspuljen behandles et aktstykke i Finansudvalget i foråret 2019, hvor 

der anmodes om tilslutning til: 

• Overførsel af 100,0 mio. kr. til Vækstfonden med henblik på at fore 

tage investeringer i Grønland i samarbejde med Greenland Venture 

samt 

• Overførsel af 10,0 mio. kr. til Vækstfonden til etablering af en er 

hvervspulje, der skal styrke samarbejdet med at modne perspektivrige 

erhvervsprojekter i Grønland. 

• Overførsel af 80,0 mio. kr. til Grønland med det formål, at selvstyret 

indskyder i alt 100,0 mio. kr. som kapitalindskud i Greenland Ventu 

re. 

• Overførsel af 8,0 mio. kr. til Grønland med det formål, at selvstyret 

afsætter i alt l0,0 mio. kr. til etablering af en erhvervspulje i Green 

land Venture. 

 
Endvidere udsteder Erhvervsministeriet en bekendtgørelse i foråret 2019 

om Vækstfondens erhvervssamarbejde i Grønland, som udgør den juridi 

ske ramme for Vækstfondens erhvervssamarbejde med Greenland Ventu 

re, samt en ændring af bekendtgørelse om adgang til Vækstfondens pro- 



 

 
 

dukter på Færøerne og i Grønland, som giver grønlandske virksomheder 

adgang til Vækstgarantier. 

 
For så vidt angår selvstyrets kapitalindskud i Greenland Venture søges 

Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg om godkendelse af en tillægsbevil 

ling til finansloven for 2019 til følgende: 

 

• Indtægtsførelse af 88 mio. kr. fra staten. 

• Indskud af 1IO mio. kr. i Greenland Holding og efterfølgende Green 

land Venture fordelt på 100 mio. kr. til kapitalindskud og 10 mio. kr. 

til erhvervspuljen. 

 
Naalakkersuisut vil i overensstemmelse med tekstanmærkning på 

Inatsisartut-finansloven for 2019 indgå aftale med Greenland Hol 

ding/Greenland Venture om anvendelse af midlerne. 

 
Endvidere indgår Departementet for Erhverv og Energi en aftale med 

Greenland Venture om Greenland Ventures erhvervssamarbejdet med 

Vækstfonden, som vil udgøre den juridiske ramme for erhvervssamarbej 

det. 

 
Vækstfonden og Greenland Venture fastlægger i foråret 2019 en fælles 

samarbejdspolitik for erhvervssamarbejdet, herunder for processen for 

investeringsbeslutninger og anvendelse af erhvervspuljen. 

 
Statens engagement i erhvervssamarbejdet vil blive forelagt Folketingets 

Finansudvalg til endelig godkendelse. For Naalakkersuisuts vedkommen 

de forelægges de bevillingsmæssige konsekvenser af aftalen Inatsisartuts 

Finans- og Skatteudvalg til godkendelse. 

 

 

 

 
 

Aqqalu Jerimiassen 

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi 

 
15. marts 2019 15. marts 2019 
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