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BETÆNKNING 

Afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg 

vedrørende 

Forslag til landstingslov 2004 om ændring af landstingslov om erhvervsfremme 
inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv 

(Opløsning af fonden til lån til etablering af overnatningsfaciliteter ("Unnuisa-
fonden")) 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

  

Landstingets Erhvervsudvalg har under behandlingen bestået af: 

 
Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut, formand 
Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, næstformand 
Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut 
Landstingsmedlem Finn Karlsen, Atassut 
Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne 

  

Landstingets Erhvervsudvalg har efter 1. behandlingen den 5. oktober 2004 
gennemgået Landsstyrets lovforslag. 

 
Indledning 
Landsstyret har i forbindelse med beslutningen om modernisering af 
erhvervsfremmestrukturen fundet det hensigtsmæssigt at nedlægge "Unnuisa-
fonden", der siden 1997 har kunnet give støtte til etablering af overnatningsfaciliteter 
først og fremmest for turister.  

I sit forelæggelsesnotat skriver Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og 
Arbejdsmarked, at den nye erhvervsfremmestruktur, der træder i kraft fra årsskiftet 
2004/05, bl. a. indeholder en omdannelse af to selskaber.  

SULISA A/S omdannes til et ventureselskab (et kapitalformidlingsselskab). 
Greenland Tourism A/S omlægges til et erhvervsudviklingsselskab, der fortsat skal 



udføre funktioner i forhold til turismesektoren, men som samtidig også skal varetage 
rådgivning af iværksættere og virksomheder inden for landbaserede erhverv. 

Det er så i denne sammenhæng, at den etablerede fond til lån til 
overnatningsfaciliteter vil være overflødig, da denne långivning kan formidles inden 
for rammerne af de to nye selskaber. 

Ifølge Landsstyret har fondens aktiviteter reelt været nulstillet de seneste par år. 
Landsstyret udtrykker dog, at forslaget om at nedlægge Unnuisa-fonden ikke er et 
udtryk for et ønske om at fjerne muligheden for støtte til etablering af 
overnatningsfaciliteter m.v. til turister og andre. Det skulle derimod være udtryk for 
et ønske om en forenkling, da der inden for rammerne af de to nye selskaber, fortsat 
vil kunne formidles lån til formålet. 

 
Lovforslagets indhold 
For ikke at have flere parallelle hjemmestyrefinansierede finansieringsordninger, 
med deraf følgende administrationsomkostninger, end højest nødvendigt, foreslår 
Landsstyret fonden opløst. Fonden opløses netop ved landstingslov.  

Med dette forslag foreslår Landsstyret derfor, at fjerne det kapitel, der indeholder 
lovens bestemmelser vedrørende fonden. Ydermere er der i forslaget tale om 
konsekvensrettelser.  

 
Udvalgets behandling  
Ifølge Landsstyret blev forslaget sendt til høring den 5. juni 2004 med frist den 16. 
juni 2004 til at fremkomme med bemærkninger. Forslaget har været til høring hos 
Greenland Tourism a/s - Grønlands Turistråd, Bestyrelsessekretariatet, DcR, 
Erhvervsudviklingsselskabet SULISA A/S, Bestyrelsen for Unnuisa-fonden, 
Skattedirektoratet og hos Økonomidirektoratet. 

Greenland Tourism a/s fandt forslaget i overensstemmelse med den kommende 
erhvervsfremmestruktur. Bestyrelsessekretariatet havde, udover et par tekniske 
bemærkninger, der er indarbejdet, ikke bemærkninger. Økonomidirektoratet, 
Skattedirektoratet, DcR og Sulisa A/S havde ingen bemærkninger. Bestyrelsen for 
Unnuisa-fonden tog forslaget om opløsning af fonden til efterretning. 

Landsstyrets grundtanke bag omlægningen af erhvervsfremmestrukturen er at få 
mere erhvervsudvikling for de samme penge. Landsstyret mener ikke at 
omlægningen kræver, at der tilføres øgede driftsmidler fra landskassen. Via 
sektorprogrammet for uddannelse og erhvervsudvikling er der derimod - over 
finansloven - søgt om tilførsel af kapital til ventureselskabet samt til igangsætning af 
nye initiativer, der efter Landsstyrets mening først og fremmest skal komme 
iværksættere og virksomheder til gode med det formål at skabe ny vækst. 

Dette forslag til landstingslov vedrører dog kun opløsning af fonden til lån til 
etablering af overnatningsfaciliteter (Unnuisa-fonden). 



Som Landsstyremedlemmet har skrevet, så hænger dette forslag sammen med den 
føromtalte omlægning af erhvervsfremmestrukturen. Denne omlægning bliver ikke 
særskilt behandlet i Landstinget, men fremgår kun i forbindelse med arbejdet med 
FFL 2005 under eksempelvis følgende konti 17.02.11, 64.10.16, 64.10.17 og 
64.10.20.  

Der skal ikke herske tvivl om, udvalget støtter op om Landsstyrets arbejde for at 
forbedre vilkårene for erhvervsudviklingen. Det samlede udvalg mener, at ideen med 
forslaget er udmærket, men skal understrege, at det skal være velovervejet og 
grundigt forberedt.  

Dette forslag samt de ovennævnte konti omhandler samme regelgrundlag, og da der 
ikke er andre direkte relaterede dagsordenspunkter, ser udvalget dette forslag som 
eneste anledning til selvstændigt at drøfte etableringen af såvel det nye 
ventureselskab som det nye erhvervsudviklingsselskab med Landsstyret.  

Derfor har udvalget indkaldt Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og 
Arbejdsmarked, Johan Lund Olsen til møde for at få svar på nogle spørgsmål. 

Indkaldelsen med spørgsmålene og Landsstyremedlemmets svar er vedlagt som 
bilag. 

Et enigt udvalg skal om forslaget bemærke: 

At fonden i de senere år har eksisteret mere af navn end gavn, eftersom fondens 
aktiviteter reelt har været nulstillet de seneste år. Udvalget støtter derfor op om 
forslaget.  

Udvalget har endvidere noteret sig og går ind for forslagsstillerens bemærkninger 
om, at: 

- det forudsættes, at fondens formue sammen med fondens rettigheder 
og forpligtelser i forhold til de udstedte lån i fonden overføres til det 
ventureselskab, der efter ændringen i erhvervsfremmestrukturen efter 
1. januar 2005 skal løfte disse opgaver.  
- bevillingen til sekretariatsbistand forudsættes at følge med opgaven 
til det i forbindelse med ændringen af erhvervsfremmestrukturen 
etablerede ventureselskab. 
- der forventes indgået en servicekontrakt med det nyoprettede 
erhvervsudviklingsselskab henholdsvis det nyoprettede 
kapitalformidlingsselskab/ventureselskab om administration af 
ordningerne. 
- Erhvervsudvalget forstår, at hensigten med ventureselskabet er, at 
selskabet skal stille tålmodig og risikovillig kapital til rådighed på 
forretningsmæssige vilkår.  

Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til Landstingets vedtagelse. 



Med disse bemærkninger skal Landstingets Erhvervsudvalg overgive forslaget til 2. 
behandling.  

  

 
Ole Dorph, Siumut 

formand  
  

Ane Hansen, Inuit 
Ataqatigiit, næstformand,   

  

Otto Jeremiassen 
Siumut 

  

Augusta Salling 
Atassut  

  

Per Skaaning 
Demokraterne 

  

Bilag 1 

Bilag 2 





  


Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked 
Den 5. oktober 2004 
J.nr. 61.10.10.00 


  


Notat 


  


Vedrørende: Samråd med Erhvervsudvalget tirsdag 5. oktober 2004, kl. 10.00 i 
Landstingets mødelokale 1. 


1) Sulisa A/S egenkapital har i dag en værdi på 24,9 mio. kr. Det er Landsstyrets 
forslag, at man udover dette beløb trækker 15 mio. kr. fra bevillingen til den 
ekstraordinære indsats for uddannelses- og erhvervsudvikling til selskabet frem til 
2007. Således vil selskabet disponere over 69,9 mio. kr. i 2007. Hvornår regner 
Landsstyret med, at selskabet aktivt vil begynde at virke som ventureselskab?  


Der er tale om måske på sigt at binde op til 250 mio. kr. i ventureselskabet som 
kapitalgrundlag. Det anførte tal er ikke et absolut mål eller en forudsætning for at 
komme i gang med formidling af venturekapital fra et hjemligt selskab. I den sidste 
ende afhænger selskabets kapitalbehov af antallet af gode og realiserbare projekter 
samt selskabets evne og mulighed for selv at tilvejebringe kapital. Selskabets egne 
udbytter forventes på sigt også at gå tilbage i selskabet til opbygning af et fornuftigt 
kapitalgrundlag. 


I opstarten forestiller Landsstyret sig en grundkapital tilvejebragt ved de frie midler i 
SULISA A/S, som i også i jeres spørgsmål fremhæver, samt 15 mio. kr. pr. år fra 
sektorprogrammet for erhvervsudvikling og uddannelse og 15 mio. kr. i 2008, jf. 
FFL 2005. Disse midler vil over en 3-4-årig periode kunne bringe selskabets 
kapitalgrundlag op i nærheden af 85 mio. kr.  


Driften af ventureselskabet må i de første par år formodes at blive negativ, da de 
erhvervsprojekter selskabet forventes at investere i typisk vil være nogen tid 
undervejs, før de giver overskud – ligesom ikke alle disse projekter forventes at blive 
successer. Det ligger i sagens natur.  


Disse forhold forhindrer imidlertid ikke, at selskabet kan komme til at fungere fra 
første dag, blot at resultaterne forventeligt vil komme gradvist i takt med opbygning 
af know-how, modning af projekter og samlet set afspejle ventureselskabets 
finansielle muligheder. Selv om ventureselskabet i første omgang har en relativ lille 
egenkapital i forhold til eksempelvis store udenlandske ventureselskaber, betyder det 
ikke, at et grønlandsk ventureselskab ikke kan operere ud fra de samme 
forretningsmæssige principper med en højere risikoprofil, som kan understøtte 
udvikling af innovative erhvervsprojekter. Den konkrete risikoprofil i forhold til 







enkeltprojekter vil blive bestemt i ventureselskabets bestyrelse og ikke være en 
politisk afgørelse. 


Det er i nedenstående tekstboks en enkel beskrivelse af venturekapital og et 
ventureselskab. 


Venturekapital: Investeringskapital eller spekulationskapital, hvor risikoen for tab 
er relativ høj, men hvor der til gengæld er mulighed for stort afkast. Investeringerne 
kan i nogle situationer være langtidsinvesteringer, hvor der i starten kun er tale om 
udgifter, fordi mulighed for eventuel gevinst ligger mange år fremme i tiden. Disse 
selskaber er meget almindeligt indenfor råstofsektoren, innovationsselskaber og lign. 
Der er tale om risikovillig og tålmodigt kapital. Som allerede påvist i 
erhvervsfremmeredegørelsen for 2002 ligger venturekapital i en større risikozone 
forud for sædvanlig bank- eller anden udlånskapital. 


Ventureselskab: Ventureselskab er et investeringsselskab som i modsætning til 
andre lignende selskaber investerer i mere risikofyldte investeringer ud fra en samlet 
vurdering og forretningsmæssige hensyn. For at selskabet ikke skal gå ned på grund 
af tabsgivende investeringer er selskabets investeringsportefølje normalt spredt 
(æggene skal altså placeres i flere kurve og ikke samlet i een enkelt kurv). Således at 
sikres, at eventuelt tab i det ene selskab ikke kan gøre skade på selskabets samlede 
investeringsportefølje. Da risikoen ved investeringerne er højere end for banker og 
andre finansieringskilder må selskabet kalkulere med et vist tab i nogle af 
investeringerne, - tab som nødvendigvis må bæres af andre succesfulde 
investeringer. Derfor må selskabet optimere sin investeringsportefølje således at 
afkast (gevinst) og risiko (tab) er afstemt med hinanden. 


Typisk vil et ventureselskab også adskille sig fra andre finansieringskilder ved at gå 
væsentlig mere aktivt ind i bestyrelsesarbejdet i de selskaber, der investeres i, vil 
deltage aktivt i kvalificeringen af såvel ledelse som bestyrelse. Ventureselskabet vil 
også være indstillet på at trække sig ud, når porteføljeselskabet kan klare sig selv og 
kan opnå den for selskabets drift billigere finansiering. Der er på denne måde dels 
tale om et selskab, der tjener høje renter af sin investerede kapital; men samtidig 
løber en større risiko og deltager aktivt i opbygning af selskabet og opkvalificering 
af selskabets ledelse. 


Et rådgivningsselskab kan ikke operere på grundlag af sådanne 
forretningsprincipper, idet et sådant selskab ikke bør være investor i nogle af de 
selskaber, som det har til opgave at rådgive. Noget sådant ville stille selskabet i en 
uheldig dobbeltrolle, som ville gøre det vanskeligt at udfylde sin rolle som en uvildig 
rådgivningsinstans.  


I forslaget til den nye erhvervsfremmestruktur er de to selskabers kompetencer 
således komplementære med hinanden.  


2) Landsstyret peger som mulighed på, at de hjemmestyreejede virksomheder kan 
komme med et indskud til selskabet i form af kapitaludlodninger, og derudover peger 
Landsstyret på "andre institutionelle virksomheder" som mulige investorer. Vil de 







hjemmestyreejede virksomheder blive beordret til at skyde kapital ind i selskabet for 
at den nødvendige kapital kan blive realiseret? I bekræftende fald, med hvor mange 
penge?  


Udover nævnte kapitalindskud via sektorprogrammet kan der tænkes overførsel af 
nogle af de midler, der i dag henligger som selskabskapital i hjemmestyreejede 
aktieselskaber for på denne måde at aktivere disse til brug for udviklingen i det 
grønlandske erhvervsliv. Dette vil først ske efter nøjere overvejelse i hvert enkelt 
tilfælde. Derfor kan Landstyret ikke i dag sige hvor meget fra de enkelte selskaber, 
der kan overføres fra hjemmestyreejede aktieselskaber. 


Eventuelt overskud fra en kommende kommercialisering af den grønlandske 
biodiversitet vil også på sigt kunne indgå i ventureselskabets kapitalgrundlag for på 
denne måde at kunne medvirke til at trække den grønlandske erhvervsudvikling i 
gang. 


3) Hvilke selskaber tænker Landsstyret på, når de nævner "andre institutionelle 
selskaber" som mulige investorer?  


Begrebet institutionelle selskaber dækker andre investeringsselskaber der ud fra 
forretningsmæssige hensyn investerer i projekter, typisk som langtidsinvesteringer. 
Disse kan være banker, investeringsselskaber, andre ventureselskaber, 
kreditinstitutter, pensionsselskaber, pensionskasser og investeringsforeninger og 
lignende. Disse behøver ikke at være udenlandske idet grønlandske institutionelle 
selskaber også kan investerer i et ventureselskab. Disse selskaber investerer så i 
venturekapitalselskabet som almindelig investering; men typisk med forventning om 
en højere forrentning af deres investering end ved sædvanlig investering (de satser på 
del i ventureselskabets succes-afkast). 


På sigt forventes institutionelle investorer således at kunne bidrage til selskabets 
kapitalgrundlag ved indskud, men så er det en forudsætning, at selskabet etableres 
professionelt, begynder at vise resultater og derigennem skaber den fornødne tillid i 
finanskredse. Derfor forventes det at ligge lidt længere ude i fremtiden.  


Der har været fremskredne planer om et finansieringsseminar for 1-2 år siden, som 
skulle afvikles i Nuuk. 


Seminaret skulle medvirke til at afdække mulighederne for at tiltrække investorer, 
som kunne være interesseret i at bidrage til at rejse risikovillig kapital til 
erhvervsudvikling i Grønland. Til seminaret var inviteret en række relevante parter 
fra de andre vestnordiske lande og fra Danmark, finans- og erhvervsfolk her fra 
landet samt toppolitikere. Seminaret blev aflyst som følge af stor politisk turbulens, 
som gjorde det uhensigtsmæssigt på det pågældende tidspunkt at afvikle et sådant 
arrangement.  


Det vurderes relevant at søge at afvikle et sådant seminar, når det planlagte 
ventureselskab er blevet etableret og har fungeret et stykke tid med så megen succes, 
at der kan skabes den fornødne tillid blandt potentielle investorer. 







4) Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har hjemmestyret gjort for at imødegå 
eventuelle nedgange i investeringerne?  


Blandt andet etableringen af et ventureselskab i Grønland med en grundlæggende 
viden om, hvad der sker her i landet, ser Landsstyret som et af midlerne til at 
forebygge nedgang i investeringerne. Som det allerede i en rapport kaldte 
"Betænkning vedrørende støtte til de landbaserede erhverv" fra 1998, i 
Erhvervsfremmeredegørelsen fra 2002 samt rapporten fra "Fællesudvalget for 
Erhvervsudvikling" fra 2003 er påpeget, vurderes investeringerne i Grønland på 
visse felter at være hæmmet af manglende indenlandsk opsparing og manglende 
risikovillig, tålmodig kapital. 


Landsstyret har med etableringen af den skattebegunstigede opsparingsordning 
"Nanoq-konto" ønsket at hjælpe på den indenlandske opsparing og forsøger nu med 
etableringen af ventureselskabet at hjælpe med til tilvejebringelsen af den 
nødvendige risikovillige, tålmodige kapital på et professionelt grundlag. Det er 
afgørende, at ventureselskabet vil kunne agere kommercielt og uden politisk 
intervention i forhold til enkeltprojekters behandling i selskabet, ellers forventes det 
aldrig at opnå den fornødne tillid hos de institutionelle investorer. 


5) Hvilke planer har Landsstyret, med hensyn til drift og ledelse af selskabet? 
(Blandt andet direktions- og bestyrelsesansvar med mere).  


Som det vil være bekendt har Landsstyret etableret de to indgående selskaber i 
aktieselskabsform. Dette sammenholdt med den opstramning af reglerne for de 
hjemmestyreejede aktieselskaber der efter vedtagelse på FM 2004 af et enigt 
Landsting finder sted i henholdsvis ny aktieselskabslov og ny årsregnskabslov pr. 1. 
januar 2005, vurderer Landsstyret skulle være tilstrækkelig. De hjemmestyreejede 
aktieselskaber vil blive betragtet lovgivningsmæssigt på samme måde som de 
statslige danske aktieselskaber pr. 1. januar 2005. Endelig vil selskabet blive 
omfattet af Retningslinjer for god selskabsledelse i Grønland fra 2004. 


Turistrådet forudsættes at være en integreret del af det nye 
erhvervsudviklingsselskab, og som følge heraf vil det fortsat kunne servicere 
Landsstyret med rådgivning og indblik i forhold til turismens rammevilkår og 
udvikling – både internt i Grønland og i det globale perspektiv.  


Der vil fortsat være tilknyttet en række underudvalg til de enkelte indsatsområder i 
erhvervsudviklingsselskabet, som i det daglige vil kunne medvirke til at målrette og 
kvalificere selskabets indsats på begge overordnede indsatsområder; landbaserede 
erhverv og turismen. Udvalgene har været etableret på turismeområdet i flere år, og 
det har vist sig at være en velfungerende struktur, som ønskes videreført. 


6) Selskabet skal udover at varetage landbaserede erhverv, turisme, fiskeri og 
råstofaktiviteter også kunne rådgive kriseramte virksomheder og virksomheder, der 
er under generationsskifte. Hvor mange flere, udover de allerede ansatte, vil der 
blive brug for at ansætte i selskabet?  







Der skal ikke tilføres yderligere midler til de to selskaber samlet set, idet der skal ske 
en omrokering fra det ene selskab til den anden.  


I praksis vil dette betyde, at rådgivningsmæssige opgaver der i dag er placeret hos 
Sulisa A/S flyttes til Greenland Tourism a/s. Disse opgaver er allerede indlejret via 
servicekontraktbetaling som indgås mellem Sulisa A/S og Grønlands Hjemmestyre. 
Hvad angår Ventureselskabet, skal selskabet selv finansiere sine fasteomkostninger 
via sin egen kapital og indtjening fra sine investeringer. Alt i alt vil der ikke være 
flere ansatte selskaberne imellem. Både ventureselskabet og 
erhvervsudviklingsselskabet vil gøre brug af et netværk af private rådgivere i sin 
opgaveløsning for at undgå unødigt høje faste omkostninger. 


7) Hvilke konkrete opgaver vil Greenland Tourism A/S fremover varetage?  


Greenland Tourism A/S tænkes omdannet til et fælles erhvervsudviklingsselskab for 
både turisme- og landbaserede erhverv.  


Greenland Tourism A/S skal således fortsætte med de aktiviteter, der i dag er i 
selskabet; men udbrede disse til også at omfatte de landbaserede erhverv, med de 
muligheder og udformninger, der ligger heri. 


Som det kan ses af de seneste års landstingsfinanslove har der gennem flere år med 
udgangspunkt i redegørelsen om erhvervsfremme fra 2002 været arbejdet på at gøre 
lovgivning og bevillingsbeskrivelser ens for turisme- og landbaserede erhverv, 
hvorfor denne omdannelse af Greenland Tourism A/S til et bredere, fælles 
erhvervsudviklingsselskab kun er en naturlig organisatorisk udmøntning af de 
tidligere bestræbelser. 


8) Det fremtidige ventureselskab vil også beskæftige sig med eksempelvis 
fiskeriforhold. Hvordan hænger det sammen med lovens §2, stk. 2, hvor der står, at 
der efter denne lov ikke kan ydes støtte til formål, der omfattes af 
landstingsforordningen om støtte til fiskeri, fangst og landbrug?  


Det er rigtigt at der i henhold til Landstingslov nr. 14 af 12. november 2001 om 
erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv, § 2, stk. 2. står 
blandt andet. 


Stk. 2. Der kan efter denne lov ikke ydes støtte til formål, der omfattes af 
landstingsforordningen om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. 


Ventureselskabets investeringer vil imidlertid ikke være på baggrund af loven, idet 
der ikke vil være tale om støtte, men er udelukkende investering fra 
Ventureselskabets side. Som beskrevet ovenover, skal Ventureselskabet investere ud 
fra rene forretningsmæssigt hensyn. 


Derimod skal Erhvervsudviklingsselskabet kunne tilbyde blandt andet rådgivning og 
sagsforberedelse af ansøgninger til produktudviklingsstøtte, garantistillelse m.v.. 







Dette skal ske i henhold til Landstingslov nr. 14 af 12. november 2001 om 
erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv. 


Der ses derfor ingen problemer i forhold til formuleringen af lovens § 2, stk. 2 og 
den nye erhvervsfremmestruktur. 


9) Skal lovens § 4 om definitioner om overnatningsfaciliteter fortsat besvares.  


Der gennemføres på nærværende landstingssamling en nedlæggelse af Unnuisa-
fonden. Det er i de almindelige bemærkninger til lovforslaget om ændring af 
landstingsloven om erhvervsfremme forudsat, at fondens kapital overføres til 
ventureselskabet. Da ventureselskabet skal stå for investering på forretningsmæssigt 
grundlag med risikovillig og tålmodig kapital, vil ventureselskabet fremover kunne 
håndtere ansøgninger om tilvejebringelse af overnatningsfaciliteter. Men da der kan 
blive tale om at kunne yde støtte til produktudvikling samt stille en garanti også til 
overnatningsfaciliteter, er det hensigtsmæssigt at beholde definitionen i 
landstingsloven pt.  
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Landstingets Erhvervsudvalg vil hermed gerne indkalde Landsstyremedlemmet 
for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked til møde i Landstingets 
Erhvervsudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 10.00 i Landstingets 
mødelokale 1.  


Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked har fremsat forslag 
til landstingslov om ændring af landstingslov om erhvervsfremme indenfor 
turismeerhvervet og landbaserede erhverv (EM2004/37). Dette forslag til 
landstingslov vedrører kun opløsning af fonden til lån til etablering af 
overnatningsfaciliteter (Unnuisa-fonden). 


Som Landsstyremedlemmet har skrevet, så hænger dette forslag sammen med den 
føromtalte omlægning af erhvervsfremmestrukturen. Denne omlægning bliver ikke 
særskilt behandlet i Landstinget, men fremgår kun i forbindelse med arbejdet med 
FFL 2005 under eksempelvis følgende konti 17.02.11, 64.10.16, 64.10.17 og 
64.10.20.  


Der skal ikke herske tvivl om, at udvalget støtter op om Landsstyrets arbejde for at 
forbedre vilkårene for erhvervsudviklingen. Det samlede udvalg mener, at ideen med 
forslaget er udmærket, men skal understrege, at det skal være velovervejet og 
grundigt forberedt.  


Dette forslag samt de ovennævnte konti omhandler samme regelgrundlag, og da der 
ikke er andre direkte relaterede dagsordenspunkter, ser udvalget dette forslag som 
eneste anledning til selvstændigt at drøfte etableringen af såvel det nye 
ventureselskab som det nye erhvervsudviklingsselskab med Landsstyret.  


Derfor indkalder udvalget Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og 
Arbejdsmarked, Johan Lund Olsen til et møde for at få svar på nogle spørgsmål. 
Disse spørgsmål blev stillet under forslagets 1. behandling, uden at 







Landsstyremedlemmet umiddelbart kunne svare på disse. De vil derfor blive 
gengivet nedenfor. 


Ifølge Landsstyrets oplæg er det en væsentlig forudsætning, at ventureselskabet har 
et kapitalgrundlag på mindst 250 mio. kr. I denne forbindelse ønskes spørgsmålene 
nedenfor besvaret.  


1. Sulisa A/S egenkapital har i dag en værdi på 24,9 mio. kr. Det er Landsstyrets 
forslag, at man udover dette beløb trækker 15 mio. kr. fra bevillingen til den 
ekstraordinære indsats for uddannelses- og erhvervsudvikling til selskabet frem til 
2007. Således vil selskabet disponere over 69,9 mio. kr. i 2007. Hvornår regner 
Landsstyret med, at selskabet aktivt vil begynde at virke som ventureselskab? 
 
2. Landsstyret peger som mulighed på, at de hjemmestyreejede virksomheder kan 
komme med et indskud til selskabet i form af kapitaludlodninger, og derudover 
peger Landsstyret på "andre institutionelle virksomheder" som mulige investorer. Vil 
de hjemmestyreejede virksomheder blive beordret til at skyde kapital ind i selskabet 
for at den nødvendige kapital kan blive realiseret? I bekræftende fald, med hvor 
mange penge? 
 
3. Hvilke selskaber tænker Landsstyret på, når de nævner "andre institutionelle 
selskaber" som mulige investorer? 
 
4. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har hjemmestyret gjort for at imødegå 
eventuelle nedgange i investeringerne? 
 
5. Hvilke planer har Landsstyret, med hensyn til drift og ledelse af selskabet? 
(Blandt andet direktions- og bestyrelsesansvar med mere). 
 
6. Selskabet skal udover at varetage landbaserede erhverv, turisme, fiskeri og 
råstofaktiviteter også kunne rådgive kriseramte virksomheder og virksomheder, der 
er under generationsskifte. Hvor mange flere, udover de allerede ansatte, vil der 
blive brug for at ansætte i selskabet? 
 
7. Hvilke konkrete opgaver vil Greenland Tourism A/S fremover varetage? 
 
8. Det fremtidige ventureselskab vil også beskæftige sig med eksempelvis 
fiskeriforhold. Hvordan hænger det sammen med lovens §2, stk. 2, hvor der står, at 
der efter denne lov ikke kan ydes støtte til formål, der omfattes af 
landstingsforordningen om støtte til fiskeri, fangst og landbrug? 
 
9. Skal lovens §4 om definitioner om overnatningsfaciliteter fortsat besvares.  


  


Med venlig hilsen 







Ole Dorph 
formand 





