
Naalakkersuisut Siulittaasuat 

Formand for Naalakkersuisut 
GOVERNMENT OF GREENLAND 

Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Partii Naleraq 
Bureau for Inatsisartut 
/Her 

Svar på § 37 spørgsmål nr. 2019/54 om de selvstyreejede aktieselskaber, 
herunder KNI AIS og udbyttebetaling. 

Kære Pele Broberg, 

Du har i henhold til § 37 i Inatsisartuts Forretningsorden stillet spørgsmål til 
Naalakkersuisut om de selvstyreejede aktieselskaber, herunder KNI AIS og 
udbyttebetaling. Dine spørgsmål er henvist til min besvarelse. 

Spørgsmålene lyder: 

1. Mener Naalakkersuisut det er hensigtsmæssigt og udviklende for 
samfundet, at KNI AIS har benyttet sin monopol status til at levere 
resultat før skat på over DKKI00mio? 

Svar: 

Det er N aalakkersuisuts opfattelse, at KNI A/S er et veldrevet selskab, som 
gennem en årrække har leveret tilfredsstillende resultater, både i driften af de 
forskellige forretningsområder og i årsregnskabet. Naalakkersuisut tager ikke de 
præsterede resultater i selskabet som udtryk for andet, end at KNI A/S er en 
veldrevet virksomhed, som leverer tilfredsstillende resultater. 

Jeg har ikke yderligere bemærkninger til spørgsmålet. 

2. Har N aalakkersuisut planer om at kræve udbytte fra KNI AIS til 

indskud i Kalaallit Airports AIS? 

Svar: 

I finansloven for 2019 beskrives det i en tekstanmærkning til hovedkonto 
10.13.11, hvilke forudsætninger Naalakkersuisuts har for at allokere indtægter fra 
de selvstyreejede aktieselskaber som indskud i Kalaallit Airports A/S. 

Med henvisning til dette har jeg ikke yderligere bemærkninger til spørgsmålet. 
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3. Hvad er Naalakkersuisuts overordnede strategi for at sikre borgerne 
den bedste men også billigste betjening af kunderne i KNI A/S? 

Svar: 

Det er N aalakkersuisuts opfattelse, at de nuværende rammer for selskabets 
virksomhed danner et tilfredsstillende grundlag for at tilrettelægge en professionel 
drift, der sikrer den fornødne vareforsyning mm. på et økonomisk tilfredsstillende 
grundlag. 

KNI AJS's virksomhed hviler i høj grad på de rammer, der fastlægges af 
Inatsisartut. Dels i form af de gældende landstings forordninger om KNI A/S, dels 
i form af de servicekontrakter, der indgås med selskabet jf. finanslovens 
hovedkonto 64.10.12. 

4. Mener Naalakkersuisut at borgernes betjening i yderdistrikterne er 
prismæssigt tilfredsstillende, i betragtning af koncernens overskud? 

Svar: 

Det er N aalakkersuisuts forståelse, at KNI AJS' s virksomhed tilrettelægges i 
overensstemmelse med lovgivningen samt de indgåede servicekontrakter. Det er 
på den baggrund Naalakkersuisuts opfattelse, at KNI A/S forestår en 
tilfredsstillende service over for befolkningen. 

Det er endvidere N aalakkersuisuts opfattelse, at et selskab som KNI AJS har behov 
for at skabe overskud i årsregnskabet, bl.a. for at selskabets ledelse kan 
konsolidere selskabet økonomi samt foretage nødvendige investeringer i 
selskabets kapital apparat. 

5. Har Naalakkersuisut planer om at tillade private at overtage hele eller 
dele af KNI A/S? 

Svar: 

Naalakkersuisut har ikke særlige planer om at omlægge ejer- eller driftsforholdene 
i KNI AJS. Jeg henviser i øvrigt til min besvarelse til spørgsmål 3 ovenfor. 

2 



6. Hvilke politiske visioner har Naalakkersuisut, som politisk ansvarlige for 
offentligt ejede selskaber, for betjeningen af samfundet fremadrettet? 

Svar: 
Det er Naalakkersusuts opfattelse, at de selvstyreejede selskaber fortsat skal 
udføre de opgaver, som fremgår af hvert enkelt selskabs vedtægter og evt. 
lovgrundlag eller koncession. 

De selvstyreejede selskaber må karakteriseres som meget forskelligartede, både 
hvad angår f.eks. størrelse, konkurrenceforhold og forretningsområde. De 
politiske mål for selskabernes udvikling kan tilsvarende være meget forskellige. 

Der er for eksempel infrastruktur- og forsyningsvirksomheder som Royal Arctic 
Line AIS, Kalaallit Airports AIS, Tele Greenland AIS, KNI AIS, Sikuki Nuuk 
Harbour A/S samt Air Greenland AIS. Disse selskaber yder forsyning og service, 
som er med til at "binde landet sammen". 

En anden kategori af selskaber er f.eks. NunaOil A/S, Greenland Holding AIS og 
Visit Greenland AIS. Disse selskaber er ganske små og varetager ikke almindelige 
forretningsmæssige driftsopgaver. I disse selskaber er aktieselskabs-formen valgt 
for bl.a. at sikre en beslutningsstruktur på det pågældende område med arms 
længde til det politiske og administrative system. 

En tredje type selskab er Royal Greenland AIS, som fungerer på fuldt 
kommercielle vilkår og i et konkurrencepræget marked. 

Generelt er det et naturligt mål for selvstyrets aktieselskaber, at de varetager deres 
opgaver på en professionel og økonomisk tilfredsstillende måde, at de opfattes 
som en god arbejdsplads og ikke mindst, at de opleves som en bidragydere til 
samfundsudviklingen og serviceringen af befolkningen. 

7. Har det fra N aalakkersuisuts side betydning for udnævnelse til, eller blive 
i en bestyrelse, i et offentligt ejet selskab at stille op i politik? 

Svar: 

I arbejdet med de selvstyreejede aktieselskaber, herunder udpegning af 
bestyrelser, tager N aalakkersuisut udgangspunkt redegørelsen om 
ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber. 
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Redegørelsen kan ses på Naalakkersuisuts hjemmeside på adressen 
httos:/ /naalakkersuisut. gI/ da/N aalakkersuisut/Deoartementer/F ormandens
deoartement/Bestyrelsessekretariatet/Rede2:oerelser. 

Med udgangspunkt i redegørelsen er det Naalakkersuisuts opfattelse, at et evt. 
partipolitisk engagement ikke i sig selv bør være udslagsgivende for, om 
vedkommende kandidat vil kunne varetage et medlemskab i et selskabs bestyrelse. 

Med venlig hilse/n " 

. / 
~~ 

Kim Kielsen 
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