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3. august 2022 

 

 

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

spørgsmål til Naalakkersuisut: 

Spørgsmål til Naalakkersuisut: 

 

1. Spørgsmål Har Naalakkersuisut planer om at opfordre, alternativt give 

som politisk opdrag - via næste års generalforsamling i de 

selvstyreehhede A/S-er – at disse skal søge medlemsskab i Arctic 

Economic Council (AEC)? 

2. Spørgsmål Hvis ja, med hvilke begrundelser? 

3. Spørgsmål Hvis nej, med hvilke begrundelser? 

4. Spørgsmål Hvilke rammevilkår agter Naalakkersuisut at udarbejde på 

det erhversvpolitiske område med henblik på at netværke og 

promovere og skabe handel via selvstyreejede virksomheder i Arktis? 

5. Spørgsmål Vil Naalakkersuisut indtænke AEC i sin arktiske strategi? 

 

 (Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) 

 

Jeg ønsker at mine spørgsmål bliver besvaret inden for 10 arbejdsdage  

 

Begrundelser: 

1. Kongeriget skal overtage formandskabet af Arktisk Råd og Arctic Economic 

Council til Maj 2025 og her har Grønland en mulighed for at have en af 

selvstyrets direktører som bestyrelsesformand i AEC – det kræver dog helst at 

de melder sig ind i Maj 2023 og sidder i bestyrelsen i 2 år først. 

2. Den økonomiske udvikling i Arktis har aldrig været mere i fokus end nu og AEC 

har medlemmer fra mere end 10 forskellige lande, men Grønland mangler. 
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Derimod har danske virksomheder igennem f.eks. Dansk Industri og Danske 

Rederier vist interesse i den arktiske erhvervsudvikling, da de var med til at 

grundlægge AEC. 

3. Hvis Grønland vil handle global og tiltrække investeringer, så må Grønland også 

tage ansvar. Et medlemskab af AEC viser at Grønlandske virksomheder tager 

medansvar internationalt. 

4. Internationale rammevilkår og politik vedtaget i f.eks. EU, FN, IMO og andre 

steder har en påvirkning på grønlandske virksomheder også. Her er AEC med til 

at påvirke rammevilkårene så det gavner de virksomheder der er fra Arktis. 

5. Flere af AEC’s medlemmer arbejder med fiskeri, råstoffer, vedvarende energi, 

infrastrukturudvikling, etc. Som medlemmer bliver grønlandske virksomheder 

en del af et netværk som kan inspirere til nye løsninger. 

6. AEC repræsenterer virksomheder i Arktis til forskellige internationale 

arrangementer og online webinars. Her bliver medlemsvirksomhederne 

promoveret enten som talere eller ved at deres virksomhed bliver nævnt som 

case. 

7. Flere af de oprindelige folks organisationer er medlem af AEC og sidder i 

bestyrelsen. Medlemmerne er bl.a. Aleut International, Atabashkan, ICC og 

RAIPON. ICC Greenland er også medlemmer. 

8. AEC er den eneste organisation i verden der har en Memorandum of 

Understanding med Arktis Råd. Det giver dem en unik rolle i dialogen med 

Arktis Råd omkring erhvervsudviklingen. 

9. AEC er nævnt i de arktiske strategier i f.eks. Finland, Sverige, Indien, Frankrig, 

Rusland, Island. Samt i Arktisk Råds første strategi frem mod 2030. 

 

Bagrundsviden: 

Arctic Economic Council (Arktis Økonomiske Råd) blev etableret som et uafhængigt 

rådgivende organ til Arktis Råd i 2014. Medlemmerne består af store og små private 

virksomheder eller erhvervsorganisationer som alle har det til fælles at de har en 

interesse i at tiltrække investeringerne i Arktis og sælge løsninger og produkter fra 

regionen ud i verden. I dag har AEC hovedkvarter i Tromsø og har medlemmer i 11 

forskellige lande. Organisationens arbejde er tredelt og består af at skabe bedre 

rammevilkår for virksomhederne, samle medlemsvirksomhederne i et netværk med 

forskellige arbejdsgrupper samt kommunikerer om de erhvervs- og 

investeringsmuligheder der er i regionen. Formandskabet går på skift og følger Arktis 

Råd. Derfor vil Kongeriget i Maj 2025 have formandskabet for AEC i to år selv om der 
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til dato er ingen grønlandske virksomheder medlem – dog er ICC Grønland medlem. 

Indmeldelse i AEC fra de selvstyreejede selskaber vil sende et stærkt signal om at 

Grønland deltager globalt i den arktiske erhvervsudvikling. 

 


