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BETÆNKNING 

 

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget 

 

vedrørende 

 

Forslag til: Inatsisartutlov om ophævelse af Inatsisartutlov om Greenland Oil Spill 

Response A/S 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet 

 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

 

 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

 

Medlem af Inatsisartut Hans Peter Poulsen, Siumut, formand 

Medlem af Inatsisartut Jens Frederik Nielsen, Demokraatit, næstformand 

Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit  

Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit 

Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq 

 

Udvalget har efter 1. behandlingen 4. oktober 2022 under EM2022 gennemgået forslaget. 

 

1. Forslagets indhold og formål 

Det foreslås, at Inatsisartutlov nr. 4 af 4. juni 2012 om Greenland Oil Spill Response A/S 

ophæves, og at ophævelsen træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse. Da der 

således ikke eksisterer tilladelser til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter offshore, og der 

heller ikke bliver givet nye tilladelser, ses der ikke længere at være grundlag for at opretholde 

et selskab, som har til formål at bekæmpe olieforurening. 

Forslagsstiller ønsker dog stadig at opretholde et beredskab til bekæmpelse af olieforurening 

fra andre kilder end kulbrinteefterforskning- og udnyttelse, hvorfor selskabets aktiver og 

aktiviteter vil blive videreført i andet regi.  

 

2. Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 

Under førstebehandlingen blev der af flertallet udtrykt tilslutning til forslaget. Dog blev der af 

et mindretal udtrykt modstand mod, at selskabets aktiver og passiver bliver overført til Sikuki 

Nuuk Harbour A/S.  
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3. Høringssvar 

De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med formkravene 

opstillet af Inatsisartuts Formandskab. 

Der skal dog rettes en kritik af den relativt korte høringsfrist for forslaget. Det fremgår af 

forslagets almindelige bemærkninger, at forslaget har været til offentlig høring i tidsrummet 5.-

26. juli, hvilket udgør 3 uger (reelt set 15 arbejdsdage). Som hovedregel bør høringsfristen på 

4 uger overholdes. 

 

4. Udvalgets behandling af forslaget   

Udvalget noterer sig flertallets tilslutning til forslaget. Den umiddelbare konsekvens af forslaget 

er, at selskabet kan likvideres. Udvalget noterer sig samtidig, at et mindretal har udtrykt 

modstand mod, at selskabets aktiver og passiver bliver overført til Sikuki Nuuk Harbour A/S. 

Udvalget har ikke bemærket modstand herom fra anden side.  

 

Med denne korte betænkning må det konkluderes, at forslagets vedtagelse er uundgåeligt. 

Udvalget forventer i den forbindelse, at selskabets aktiver og passiver overdrages til et andet 

selvstyreejet selskab på den mest hensigtsmæssige måde.  

For nuværende anser udvalget ikke dette spørgsmål for altafgørende i forhold til beslutningen 

om det centrale og afgrænsede tema i nærværende forslag. Efter udvalgets mening er dette 

spørgsmål uundgåelig at tage op, når Naalakkersuisut, som den, der varetager Selvstyrets 

aktionærinteresser, til den tid har fået en afklaring af, hvilken løsning man finder bedst. I den 

forbindelse er det udvalgets forventning, at Inatsisartut og relevante udvalg i Inatsisartut 

orienteres herom, og om nødvendigt involveres i dette arbejde.  

 

5. Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser 

Det er under forslaget almindelige bemærkninger angivet, at en likvidation af selskabet vil 

medføre administrative besparelser for Naalakkersuisut. Udvalget finder på det foreliggende 

grundlag ikke anledning til at anlægge en anden vurdering. 

 

6. Udvalgets indstillinger  

 

Et flertal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit og Siumut indstiller forslaget til vedtagelse. 

 

Et mindretal i udvalget bestående af Naleraq og Demokraatit indstiller forslaget til forkastelse. 
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Demokraatit afgiver i tilknytning til indstillingen følgende mindretalsudtalelse: 

 

”Demokraatit er ikke enige i ophævelsen af loven om Greenland Oil Spill Response A/S, 

og med deraf en lukning af Greenland Oil Spill Response A/S, i foreliggende form. 

Demokraatit er ikke enige i dette forslag, så længe det ikke er afklaret, hvad der skal ske 

med Nunaoil A/S Greenland i fremtiden.” 

 

Naleraq afgiver i tilknytning til indstillingen følgende mindretalsudtalelse: 

 

”Naleraq tager til efterretning, at Oil Spill response A/S ophæves, og at ophævelsen træder i 

kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse. 

Naleraq er dog betænkelig ved, at der i forbindelse med bekæmpelse af olieforurening fra andre 

kilder end kulbrinteefterforskning- og udnyttelse, hvor selskabets aktiver og aktiviteter vil blive 

videreført til Sikuki A/S. 

Sikuki A/S driver ikke bekæmpelse af olieforurening, og på grund af pladsmangel i Sikuki A/S 

mener vi i stedet, at man skal løsninger med at placere aktiverne og aktiviteterne tæt på 

fiskefelterne i Sisimiut eller ved Diskobugten, da Sikuki A/S allerede har udmeldt kommende 

pladsmangel, og det vil være ekstra arbejde bagefter at positionere udstyret, hvis det bliver 

behov for det. 

Naleraq har ligeledes bemærket, at der i debatten i salen under førstebehandlingen kun var et 

mindretal bestående af Inuit Ataqatigiit, der støttede et stop for olie efterforskning. 

Samtidig var der et flertal, der støttede, at hvis midlerne skulle bruges på andet end olie, så var 

blandt andet kernekraft en mulighed.” 
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Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive 

forslaget til 2. behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Peter Poulsen 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Frederik Nielsen 

Næstformand 

 

 

 

Asii Chemnitz Narup 

   

 

 

 

 

 

 

Mariia Simonsen 

 

 

 

 

 

 

 

Kuno Fencker 

 

 

 

 

 

Lars Poulsen 

 

 

 

 

 

Jens Napaattooq 

 

 

 


