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ber 2009 - Sag nr.   01.31.06/09-00455  

Kontrakt med Royal Greenland A/S om serviceydelser for 2010 (Sags nr. 01.31.06/09-
00455)

Naalakkersuisut indstiller,
at  vedlagte servicekontrakt pålydende kr. 10.626.000 godkendes i dens nuvæ-

rende form,
at  kr. 10.626.000 hentes fra hovedkonto 20.11.72 Reserve til særlige tiltag og 

initiativer i bygder og byer

Finansudvalgets bemærkninger
Tidspunktet for fremsendelsen af ansøgningen levner ikke udvalget den fornødne tid til  en 
dialog med Naalakkersuisut om den mest hensigtsmæssige udformning af servicekontrakten, 
inden for de overordnede politiske målsætninger for samfundets udvikling.  

Udvalget har forståelse for, at de overordnede økonomiske rammer for servicekontrakten først 
har skullet tilvejebringes gennem finanslovens vedtagelse. 

Udvalget skal imidlertid henstille, at Naalakkersuisut fremover indleder en dialog med Udval-
get forud for udarbejdelsen af Naalakkersuisut’s forhandlingsoplæg, og som udgangspunkt se-
nest 3 måneder inden servicekontrakten skal træde i kraft,  således at eventuelle ønsker fra 
Udvalgets side vedr. kontraktens udformning kan indgå i Naalakkersuisut’s overvejelser forud 
for indledning af forhandlingerne. 

Det fremgår af tekstanmærkningen til hovedkonto 20.11.72, at bevillingen skal anvendes til 
særlige initiativer og tiltag, herunder til fremme af beskæftigelse, uddannelsestiltag, mobili-
tetsfremme samt omskoling i visse bygder og mindre byer. Det fremgår dog endvidere, at be-
villingen primært søges anvendt til at sikre beskæftigelses- og aktivitetsniveauet inden for det 
lokale fiskerierhverv.

Der er på Finansloven for 2010 afsat 15 mio. kr. under hovedkonto 20.11.72. Med overførsel 
af 8,2 mio. kr. fra FL 2009 andrager hovedkonto 20.11.72 samlet kr. 23, 2 mio. kr. Ud af dette 
beløb søger Naalakkersuisut om at disponere 10.626.000 kr.  til en servicekontrakt med Royal 
Greenland  (RG).  Naalakkersuisut  har  yderligere  indgivet  en  ansøgning  om  at  disponere 
9.111.044 kr. til  en servicekontrakt med Arctic Greenfood (AGF). Såfremt Finansudvalget 
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godkender disse dispositioner, vil der på hovedkonto 20.11.72 restere mindre end 3,5 mio. kr. 
til øvrige tiltag, herunder også uddannelsestiltag, mobilitetsfremme samt omskoling. 

Naalakkersuisut har tilkendegivet, at man påtænker at søge 1 mio. kr. udmøntet til bydesektor-
planen. Naalakkersuisut  har ikke for indeværende planer om at søge yderligere midler  fra 
hovedkontoren udmøntet til gennemførelse af uddannelsestiltag, mobilitetsfremme samt om-
skoling. 

Umiddelbart har det givet Udvalget anledning til bekymring, at uddannelsestiltag, mobilitets-
fremme samt omskoling ikke i højere grad søges tilgodeset.  Dette kunne efterlade det indtryk, 
at bevillingens formålsbeskrivelse alene omfatter uddannelsestiltag, mobilitetsfremme og om-
skoling for et syns skyld. Hvis Naalakkersuisut alene søger bevillingen udmøntet til beskæfti-
gelsesformål, forbliver den del af formålsbeskrivelsen, som omhandler uddannelsestiltag, mo-
bilitetsfremme og omskoling blot tomme ord, uden indhold. Dette finder Udvalget ikke til-
fredsstillende.

Naalakkersuisut har imidlertid overfor udvalget oplyst, at samarbejdet mellem de relevante 
departementer omkring uddannelsestiltag, mobilitetsfremme samt omskoling er styrket, og vil 
have høj prioritet i det kommende år. Endvidere har Naalakkersuisut henvist til det igangsatte 
udredningsarbejde i relation til sektorplanen.

Udvalget tager dette til efterretning. Udvalget vil dog alene kunne tilslutte sig den forudsatte 
prioritering af midlerne på hovedkontoen  på den betingelse,  at  Naalakkersuisut  afgiver en 
kortfattet  månedlig  rapportering til  Udvalget vedr.  fremdriften  i  sektorplanen,  og i  samar-
bejdet omkring konkrete uddannelses-, mobilitetsfremme- samt omskolingstiltag. Det er af af-
gørende betydning for Udvalget at der i løbet af 2010 ses en fremdrift i de iværksatte refor-
mer, med henblik på at styrke udviklingen indenfor erhvervs- og uddannelsesmulighederne i 
de forskellige regioner. 

Udvalget opfordrer Naalakkersuisut til i forbindelse hermed at overveje, om servicekontrak-
terne kan udvikles til at indeholde uddannelses-, mobilitets samt omskolingsfremmende ele-
menter, f.eks. i form af krav om medarbejderudviklingssamtaler, hvor medarbejderens kompe-
tencer, udviklingsmuligheder, og –ønsker klarlægges.

Finansudvalgets beslutning
Finansudvalget  godkender indstillingerne fra Naalakkersuisut, under følgende forudsætnin-
ger:

1. RG forpligtes til i relevant omfang at holde indhandlingsanlæg åbent i stenbiderrogns-
sæsonen.

2. Pengestrømsanalysen  i  aftalen  §  5.2  skal  indeholde  særskilt  oplysning  om midler 
anvendt til aflønning og vederlag til direktion og bestyrelse.

3. Formuleringen ”eller andet” i aftalens § 1, 2. pind, præciseres. Eventuelt kan formule-
ringen ”anden force majeure” træde i stedet.

 
På Finansudvalgets vegne

Naaja Nathanielsen
Formand for Finansudvalget 
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