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Aftale mellem Naalakkersuisoq for Miljø og Natur og uddannelses- og forskningsministeren vedr. rådgivning og anden opgavevaretagelse på råstofområdet zol.1-zot g
Parterne er, jf. selvstyrelovens § 9, stk. 3, enige om at foftsætte og udvikle det sam-

arbejde,someretableretpåbaggrundaf§g,stk.rogzilovnr.4TZafrz.junizoog
om Grønlands SelvstyT e (selvstyreloven) i forbindelse med selvstyrets overtagelse
af råstofområdet den r. januar zoro. Aftalen mellem Naalakkersuisut og regeringen
vedrører rådgivning og anden opgavevaretagelse, herunder videnopbygning, databankfunktion samt råstofrelaterede forskningsprojekter, til brug for selvstyrets
varetagelse af råstofområdet.
Denne aftale omfatter de ydelser, i form afrådgivning og anden opgavevaretagelse,
som Aarhus Universitet mod betaling leverer til selvs§ret efter selvstyrelovens § 9,
stk. r.
Parterne konstaterer, at selvstyret fra den fra r.januar 2015 til den 3r. december
zorg mod betaling modtager ydelser omfattet af denne aftale fra Aarhus Universitet i samme omfang som i det hidtidige samarbejde mellem Aarhus Universitet og
Råstofdirektoratet/Milj østyrelsen for Råstofområdet.
Parterne konstaterer, at betalingen for rådgivning mv. svarer til Aarhus Universitets hidtidige udgifter til levering af sådanne ydelser.
Parterne er enige om, at der, med henblik på ikrafttræden den r. januar zor5, inden
for rammerne af denne aftale indgås en uddybende aftale mellem Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen for Råstofområdet om de ydelser, der er omfattet af denne
aftale, og som Aarhus Universitet yder selvstyret. Den uddybende aftale har til formål at regulere det løbende arbejde, herunder at definere opgaver, der falder under
aftalen og procedurer for samarbejdet.
Denne aftale gælder for en femårig periode fra r. januar 2015 til den 3r. december
zor9. Forud for udløbet af aftalen kan Grønlands Selvstlre beslutte at forlænge
aftalen i form af en flerårig aftale, som kan fornys successir,t, jf. selvstyrelovens § 9,
stk. 3. Forhandling om forlængelse indledes rz måneder før :udløb af aftalen, dvs.
inden r. januar zo19.

Nuuk, den 26. august 2014

Kim Kielsen
Naalakkersuisoq
for Miljø og Natur

Nuuk, den 26. august 2014

Carsten Nielsen

Ud&nnelses- og Forskningsminister
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