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 Nuuk, 27. februar 2014 

 

 

I medfør af § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til 

Naalakkersuisut. 

(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit) 

 

Spørgsmål: 

 

1. Fastholder Naalakkersuisut relevansen af sit regneeksempel, der tildeler 

råstoffonden 435 milliarder i 2060, på baggrund af en forventning om to 

borefelter i produktion indenfor de kommende 11 år? 

 

2. Hvem har oprindeligt opstillet scenariet med 2 borefelter i produktion i 

2025? Er det Pricewaterhousecoopers (PWC) eller det daværende 

råstofdirektorat? 

 

3. Mener Naalakkersuisut at det er overvejende sandsynligt, at der allerede 

om 6 år er et oliefelt i produktion? 

 

4. Naalakkersuisut har halveret Nunaoils andel af olielicenserne til 6,25 %. 

Men PWCs beregninger forudsætter at Nunaoil deltager i udvindingen 

med 12,5 %. Hvorfor inddrager Naalakkersuisut et regneeksempel i sin 

strategi, der bygger på en forudsætning man netop har ændret og 

fravalgt? 

 

5. Hvor mange olielicenser ud af den samlede pulje licenser er i dag ejet af 

et konglomerat af selskaber? Er Naalakkersuisut af den opfattelse, at det 

er et særsyn at licenser ejes af mere end ét olieselskab?  

 

Begrundelse: 

 

Naalakkersuisut er i høringsfasen af den nye olie- og mineralstrategi blevet kritiseret for at 

fremkomme med urealistiske økonomiske forventninger og beregninger. 

 

I strategien, som netop er vedtaget af koalitionen, opstiller Naalakkersuisut et scenarie, 

hvor der om hhv. 6 år og 11 år kommer to borefelter i produktion. Alene disse felter 

forventer man vil bidrage med mere end 435 milliarder til Råstoffonden i 2060. 

 

Men disse beregninger og forventninger vurderes af både forskere og branchefolk som 

værende urealistiske. Naalakkersuisut har som svar på kritikken henvist til at tallene 

oprindeligt stammer fra Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning.  

 

Men i Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning kan man læse, at beregningen om de 

435 milliarder til råstoffonden ikke er udarbejdet af kommissionen, men af 

Pricewaterhousecoopers (PWC)1. 

 

PWC er på et tidspunkt blevet købt af det daværende Råstofdirektorat, til at udarbejde et 

notat der beregner de økonomiske gevinster ved forskellige scenarier. Dette notat har 

Skatte- og Velfærdskommissionen fået.  

                                           
1 Side 423 i den danske udgave og side 425, tabel 10.2 
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I notatet/beregningen fra PWC er det forudsat at Nunaoil A/S deltager i udvindingen af de 

2 fantasifelter med en andel på 12,5 %. Men i Naalakkersuisuts strategi er Nunaoils andel 

nu sunket til 6,25 %.  

 

I KNRs debatprogram den 18. februar var Naalakkersuisoq for Råstoffer og Erhverv af den 

opfattelse, at det ingen konsekvenser ville få at halvere Nunaoil’s andel i olielicenserne. 

Naalakkersuisoq gav udtryk for, at man skulle besidde en andel på 51 % for at opnå 

indflydelse på et givent projekt. Dette udsagn er dog i strid med fakta, da det er ganske 

almindeligt at olieselskaber går sammen i konglomerater der i fællesskab ejer en licens. 

Dermed kan en andel på 12,5 % være ganske betydende.  

 

 

Spørgsmålene bedes besvaret indenfor 10 arbejdsdage. 

 

 

 

 

 

 

 

 


