Finansministeriet og Grønlands landsstyre
København den 4. marts 2004
Aftale mellem regeringen og Grønlands landsstyre om
sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling
1. Parterne er enige om at prioritere midler til et sektorprogram med
henblik på at styrke uddannelse og erhvervsudvikling i Grønland, som
foreslået af Fællesudvalget for erhvervsudvikling i Grønland og
indeholdt i den grønlandske selvstyrekommissions betænkning.
2. Midlerne til sektorprogrammet kommer fra en årlig omprioritering af 50
mio. kr. af bloktilskudsmidlerne i perioden 2005-2007.
3. Sektorprogrammet skal medvirke til at skabe fornyelse og vækst i
Grønlands erhvervsliv for at understøtte målet om en mere selvbærende
økonomi, jf. bilag.
4. Hjemmestyret er programansvarlig for, at sektorprogrammet opfylder de
retningslinjer, som parterne er blevet enige om.
5. Midlerne fra sektorprogrammet skal være identificerbare på Landstingets
finanslove, så det fremgår, hvilke initiativer der finansieres via
sektorprogrammet.
6. Som del af sektorprogrammet sørger hjemmestyret og Finansministeriet
for, at der i forbindelse med udløbet af programmet foretages en ekstern
evaluering af, hvorvidt sektorprogrammet har medvirket til at skabe
fundamentet for fornyelse og vækst i Grønlands erhvervsliv, så målet
om en mere selvbærende økonomi fremmes.

For regeringen

For landsstyret

Thor Pedersen

Josef Motzfeldt

Bilag: Retningslinjer for sektorprogrammet
Den under punkt 2 i bloktilskudsaftalen omtalte omprioriterede bevilling
anvendes af hjemmestyret til et sektorprogram for uddannelse og
erhvervsudvikling.
Målsætninger for sektorprogrammet:
Sektorprogrammet skal medvirke til at skabe fornyelse og vækst i Grønlands
erhvervsliv for at understøtte målet om en mere selvbærende økonomi.
Sektorprogrammets formål er todelt:
x For det første skal programmet medvirke til at skabe grundlaget
for uddannelsesprojekter, som kan tilføre erhvervslivet og
samfundet i øvrigt øget innovation og fornyelse.
x For det andet skal programmet medvirke til at skabe fundamentet
for udviklingsprojekter i virksomheder, bl.a. til omstilling mod
større markedsorientering, og til igangsætning af nye, innovative
virksomheder mv.
For den 3-årige periode under ét fordeles midlerne fra sektorprogrammet
nogenlunde ligeligt mellem sektorprogrammets to hovedformål.
Midlerne fra sektorprogrammet anvendes til nye projekter og initiativer,
således at der kun i begrænset omfang er overlap med allerede
eksisterende projekter og initiativer.
Uddannelsesområdet
Et af de væsentligste problemer på uddannelsesområdet i forhold til
erhvervslivet er den store andel af arbejdsstyrken, der alene har en
grundskoleuddannelse. Det overordnede formål med sektorprogrammet er, at
reducere den andel af arbejdsstyrken der ikke har en kompetencegivende
uddannelse eller anden kvalificerende uddannelse og dermed på sigt øge
selvforsyningen af arbejdskraft i Grønland.
Derfor skal indsatsen både rettes mod efteruddannelse af den nuværende
arbejdsstyrke, blandt andet via voksenlærlingeuddannelser og mod at øge den
andel af en ungdomsårgang, der tager en kompetencegivende uddannelse.
Samlet set skal flere gennemføre ungdoms-, erhvervs- og efteruddannelserne, og
kompetenceniveauet skal hæves i virksomhederne.
Dette skal sektorprogrammet bidrage til ved at forbedre rammevilkårene for
uddannelse, og dermed øge produktionen og produktiviteten på
uddannelsesområdet, primært gennem investeringer i rammerne for uddannelse,
eksempelvis edb, udstyr og bygningskapacitet i relation til ungdoms- og
erhvervsuddannelsesområdet samt voksenlærlingeuddannelserne.

Samtidig forudsættes det indeholdt i programmet, at den offentlige og private
sektor sideløbende går sammen om at løfte indsatsen for at øge
kompetenceniveauet i arbejdsstyrken og i virksomhederne. Der skal desuden ske
en indsats for at integrere undervisning omkring generel kompetence i
iværksætteri og innovation på forskellige niveauer i uddannelsessystemet.
Sektorprogrammet skal medvirke til at sikre faglige miljøer af højt niveau bl.a.
via samarbejde med relevante danske eller andre udenlandske institutioner på
området.
Erhvervsudvikling
Når det gælder den mere direkte erhvervsudvikling er målsætningen, at
hjemmestyret fra 2005 moderniserer erhvervsfremmestrukturen med fokus på et
styrket offentlig-privat samspil mellem Hjemmestyret, kommunerne,
uddannelsessektoren, erhvervsudviklingsinstanserne og virksomhederne.
Den fremtidige struktur, herunder sektorprogrammet, skal bidrage til at opnå
vækst i antallet af virksomheder, der
x går fra at være hjemmemarkeds- til eksportorienterede,
x søger at indbygge ny viden i sine produkter eller serviceydelser,
x kan tage konkurrencen op om hjemmemarkedet og herigennem
skabe øget dynamik i det grønlandske erhvervsliv, og
x kan bidrage til at skabe en erhvervsstruktur, der ikke er ensidigt
afhængig af udviklingen inden for selve fiskeriet.
Sektorprogrammet skal dermed være med til etablere mere specialiserede
rådgivningstilbud og give iværksættere og virksomheder adgang til specialviden.
Programmet skal endvidere bidrage til at give bedre muligheder for at finansiere
forberedelse og udvikling af lovende erhvervsprojekter for herigennem at kunne
opnå en efterfølgende traditionel fremmedfinansiering. Grønlandsk venturekapital bør derfor være et af de midler, som den nye erhvervsfremmestruktur
kan tilbyde for at skabe den nødvendige dynamik.
Der kan endvidere være behov for anvendelse af sektorprogrammidler i
forbindelse med etablering af strategiske viden- og udviklingsmiljøer med
relation til Grønlands naturlige styrkepositioner. Sådanne miljøer kan
eksempelvis opbygges omkring enkelte af brancheskolerne, typisk i samarbejde
med relevante danske eller andre udenlandske institutioner. Programmet skal
kunne understøtte denne proces, som kan betyde indgåelse af nye
samarbejdsaftaler, og videreudvikling af eksisterende.

