
   
 

24. maj 2022 

 

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til 

Naalakkersuisut. 

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut:  

 

1. Hvilke aftaler er der konkret blevet indgået mellem Island og Grønland i forbindelse med den 

islandske statsministers besøg i Nuuk? 

 

2. Der er tilsyneladende blevet indgået en handelsaftale. Hvad indebærer denne aftale helt 

konkret? 

a. Hvilke fordele er der for Grønland ved aftalen? 

b. Hvilke ulemper er der for Grønland ved aftalen? 

c. Hvad er de økonomiske konsekvenser ved aftalen for grønlandske virksomheder? 

i. Naalakkersuisut bedes komme med eksempler på fordele og ulemper for de 

grønlandske virksomheder ved den indgåede aftale 

 

3. Hvordan er handelsbalancen i dag mellem Grønland og Island (import og eksport)? 

a. Hvem vil ud fra disse tal drage størst fordel af den indgåede handelsaftale? 

 

4. Hvor mange penge tjener Grønland i dag på diverse former for afgifter i forbindelse med handel 

mellem Island og Grønland? 

a. Hvor meget (estimeret) vil Grønland i forhold til i dag tjene med den indgåede 

handelsaftale? 

 

5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet i forbindelse med de indgåede aftaler? 

(Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne) 

 

Begrundelse 

Den islandske statsminister har været på besøg i Nuuk, og her er der foretaget en række drøftelser med 

Formanden for Naalakkersuisut. 

 

På KNR kan man læse at Grønland og Island skal samarbejde endnu mere, og at der blandt andet er indgået 

en aftale om toldfri handel1. På Sermitsiaq.AG kan man læse, at de to lande ønsker en frihandelsaftale2.  

 

Det hele fremstår dog noget ukonkret og luftigt.  

 

                                           
1 https://knr.gl/da/nyheder/gr%C3%B8nland-og-island-vil-samarbejde-endnu-mere 
2 https://sermitsiaq.ag/nyt-samarbejde-sikre-fri-handel-island 



   
 

Jeg ville ønske, at Naalakkersuisut helt af sig selv havde valgt åbenhed og gennemsigtighed i forhold til de 

indgåede aftaler. Desværre har Naalakkersuisut igen valgt at være meget lukkede og meget lidt 

kommunikerende.  

 

På den baggrund er jeg nødt til at fremsætte disse spørgsmål, så vi alle kan få indsigt. 

 

Jeg ser frem til at modtage svar på mine spørgsmål inden for en frist på 10 arbejdsdage. 


