Kommissorium og bemanding af grønlandsk-dansk udvalg
vedrørende samfundsgavnlig udnyttelse af naturgivne resurser i Grønland
Udvalget sammensættes at 3-5 medlemmer udpeget af Ilisimatusarfik og 3-5 medlemmer udpeget af
Københavns Universitet. Medlemmerne udpeges af de to universiteters respektive rektorer og
sammensættes af personer med særlig ekspertise inden for de relevante fagfelter. Rektorerne for de
to universiteter udgør den overordnede styregruppe sammen med to faglige repræsentanter fra
udvalget, dvs. én udpeget af hver af de to institutioner. Rektorerne udpeger i fællesskab en formand
for udvalget.
De to universiteter etablerer et særligt sekretariat til understøttelse af udvalget, der efter nærmere
aftale også kan trække på ekspertise udefra eller fra andre dele af Ilisimatusarfik eller Københavns
Universitet.
Udvalgets opgave er at undersøge hvad parter i Grønland og Danmark i fællesskab kan gøre for at
sikre en samfundsgavnlig udvinding af Grønlands naturressourcer samt at formulere mulige forslag
til konkrete skridt, der kunne tages af grønlandske og danske parter, hver for sig og i fællesskab.
Udvalgets forslag bør sigte på tiltag, der på samme tid styrker det grønlandske samfunds mulighed
for at få direkte gavn af investeringer i udvindingen af grønlands naturressourcer, herunder ikke
mindst når det gælder skabelsen af arbejdspladser, og som samtidig åbner for et en mere aktiv rolle
for dansk erhvervsliv og danske investeringer.
Udvalget skal færdiggøre og offentliggøre sin betænkning senest ved udgangen af 2013 og i en
form som også er egnet som grundlag for offentlig debat.
Udvalget bedes analysere:
1. Hvilket praktisk potentiale der er i Grønland for udvinding af mineralske råstoffer, olie/gas,
vandkraft og ferskvand og hvordan forholder dette potentiale sig til eventuelle
udvindingsprojekters omfang defineret ved investeringsbehov, arbejdskraftsbehov i anlægsbrydnings- og afviklingsfaserne, samt levetid og miljømæssige effekter. Arbejdsgruppen
skal ikke foranstalte selvstændige undersøgelser men bygge på eksisterende viden, herunder
i GEUS, NunaOil, NunaMinerals, Råstofdirektoratet og universiteter.
2. Forskellige modeller for at tilvejebringe den nødvendige finansiering, herunder
tilgængelighed af dansk/grønlandsk kapital samt internationale muligheder, blandt andet i
Norden og Europa/EU.

3. Erfaringer med lovgivningsmæssige og kontraktlige rammer for udenlandsk finansieret og
udført mineraludvinding i andre højtudviklede lande, som Norge, Canada og Australien.
4. Internationale erfaringer med regulering af storskalaprojekter, således at uønskede
demografiske, politiske, herunder eventuelle sikkerhedspolitiske, og miljømæssige
konsekvenser undgås.
5. Hvordan forskellige kategorier af udnyttelse af naturgivne resurser og finansiering af disse
kan skabe værdi i Grønland og Danmark, både i form af erhvervsmuligheder, uddannelse,
forskning, skatteindtægter og opbygning eller understøttelse af infrastruktur.
6. Udover ovennævnte forhold kan udvalget også inddrage andre emner, som den måtte finde
essentielle for at sikre en samfundgavnlig udnyttelse af naturgivne resurser i Grønland.

