16. september 2022
I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til
Naalakkersuisut.
Spørgsmål til Naalakkersuisut:
1. Hvilke data og statistik understøtter Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastrukturs påstand om, at
landet ikke er klar til de nye atlantlufthavne?
2. Hvilke initiativer vil Naalakkersuisut igangsætte for at selvstændige skal bygge hoteller?
a. Vil Naalakkersuisut udkonkurrere det private marked ved selv at bygge og lede hoteller
og restauranter?
3. Hvilke konkrete planer har Naalakkersuisut i forhold til samarbejdet mellem private og offentlige
virksomheder?
a. Er der planer om at gå i dialog med relevante private aktører?
i. Hvilke?
ii. Hvornår?
iii. Med hvilken dagsorden?
4. Hvad har Naalakkersuisut af planer for at regulere turismeaktiviteten på baggrund af de
bekymringer, som Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur udtrykker?
a. Vil Naalakkersuisut indføre en form for kvoter på turister?
b. Har Naalakkersuisut planer om at indføre nye afgifter på krydstogtspassagerer eller
forhøje eksisterende?
5. Har Naalakkersuisut planer om at udvide turismeuddannelsen i denne valgperiode?
6. Hvilke planer har Naalakkersuisut i forhold til behovet for kompetencer og medarbejderkapacitet
i turismebranchen?
7. Hvornår forventer Naalakkersuisut at færdiggøre den nationale turismestrategi?
a. Hvad vil Naalakkersuisut prioritere at intensivere set i perspektivet fra de bekymringer,
som bliver udtrykt af Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur?
8. Har Naaalakkersuisut planer om at sænke selskabsskatten i denne valgperiode?
9. Hvilke planer har Naalakkersuisut i forhold til at gøre det så enkelt som muligt at starte
virksomhed inden for turismerelaterede erhverv?
10. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for emnet?
(Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne)

Side 1

Begrundelse
Den 12. september 2022 udtalte Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur til KNR, at ”landet ikke er klar
til de store lufthavne” samt at der er tvingende nødvendigt at intensivere planerne om at bygge hoteller og
restauranter. I forlængelse af dette udtalte Naalakkersuisoq ligeledes, at de selvstændige må bygge
hoteller, og hvis ikke skal man politisk vurdere fremadrettede tiltag.
Som et liberalt anlagt parti mener vi fra Demokraatit, at der skal være gennemsigtighed i planerne om at
fremme erhvervslivets interesser, som jo kommer alle i samfundet til gode. Jeg er derfor betænkelig ved
Naalakkersuisuts bekymring og planer, der både kan være et udtryk for at nogen har sovet i timen, og at
der også er planer om at øge de offentligt styrede aktiviteter. Vi mener ikke, at det offentlige skal
udkonkurrere de private aktører og dræne landets konkurrencedygtighed og mulighed for vækst. De frie
markedskræfter og rentabilitet skal tænkes ind i behovet for udviklende tiltag. Jeg kan tage fejl af min
observation, og derfor ønsker jeg en uddybning af Naalakkersuisoqs udtalelse.
Finanslovsforslaget for 2023 er status quo i forhold til tidligere finanslovsforslag. Derfor er det i sig selv ikke
et retvisende pejlemærke, at landet er på vej mod en ny indtægtskilde i kraft af turismeudvikling.
Naalakkersuisut fremkommer ikke med vækstfremmende tiltag i finanslovsforslaget, eksempelvis ved at
sænke selskabsskatten, styrke iværksætterkulturen eller højne innovation for at løse fremtidens
velfærdsopgaver og dermed skabe nye jobs til gavn for alle i samfundet.
Jeg ønsker svar på mine spørgsmål i løbet af 10 arbejdsdage.
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