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Naalakkersuisoq for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked
Jens-Erik Kirkegaard

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet

Temaer til dagens pressemøde
1. Bekæmpelse af arbejdsløsheden, herunder planer for nye miner
2. Government take på mineprojekter skal ikke øges – men skattemodellen
skal sammensættes på en anden måde
3. Nul-tolerance politikken for uran skal ændres
4. Den fremtidige olielicenspolitik
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Hvad gør vi for at nedbringe
arbejdsløsheden?
 Vi tager stilling til råstofprojekter i de
kommende måneder
 Vi opkvalificerer arbejdsstyrken – her og nu
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Vi agter at tage stilling til
ansøgninger om
udnyttelsestilladelser fra
mineprojekter i løbet af 2013

Bly og zink (Citronen Fjord)

Jern (Isukasia)

Rubiner (Fiskenæsset)
REE (Kuannersuit)
REE (Killavaat Alannguat)
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Oversigt over behov for arbejdskraft i de 6
mest modne mineprojekter
 Mange potentielle stillinger ved Isuakasia, Kringlerne, Kuannersuit, Citronen Fjord,
Fiskenæsset og White Mountain
 I alt op mod 1.500 – 2.000 personer kan blive beskæftiget i minernes driftsfase.

 Det er her vi skal klargøre arbejdsstyrken hovedsageligt indenfor:







førere af diverse køretøjer
minører
mekanikere
til en vis grad elektrikere
servicefag
ufaglærte som med specialarbejdere kurser på f.eks. Råstofskolen, Jern og
Metal samt Bygge og Anlæg vil kunne løfte mange opgaver

Ekstraordinær beskæftigelsesindsats i
2013 og de kommende år
 Vi bruger 33 mio. kr. i 2013 sammen med kommunerne til en ekstraordinær
nedbringelse af arbejdsløsheden,
 Vi laver faglige kurser på mineskolen m.fl., afklaringskurser,
værkstedsprojekter for unge, boglige opkvalificerings tiltag på Piareersarfik
m.m.,
 Indsatsen for gruppen af unge under 30 år skal styrkes. Flere midler til
værkstedstedsforløb og Timi Asimi lignende forløb,
 Fokus på opkvalificering af arbejdsmarkedskontorernes ansatte,
 Revalideringsindsatsen skal styrkes.
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Beskatning af mineprojekter
• Der skal betales royalty af omsætningen – men samtidig vil vi reducere
selskabsskatten for de relevante mineselskaber, således at den samlede
beskatning af projekterne ikke øges,
• Vi forhandler p.t. med nøgle selskaber om fastsættelse af den samlede
beskatningsmodel – og færdiggør modellen i løbet af sommeren,
• Grønland er fortsat meget konkurrencedygtig på dette område:
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Ny politik vedrørende radioaktive mineraler

• Hovedparten af de kendte forekomster af sjældne jordarter i Grønland er
associeret med uran og/eller thorium.

• En udnyttelse af de sjældne jordarter kræver derfor at den nuværende
nul-tolerance politik i forhold til radioaktive mineraler ændres.
• Naalakkersuisut agter at fremlægge et forslag til principbeslutning om
ændring af nul-tolerance politikken vedrørende uran og andre radioaktive
mineraler på Inatsiartuts (landstingets) efterårssamling 2013
 Ved positiv behandling i Inatsisartut vil der efterfølgende blive udarbejdet
detaljerede regler og procedurer for minedrift som involverer radioaktive
mineraler
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Olielicenspolitikken - principper for
udstedelse af olielicenser
• Naalakkersuisut vil være tilbageholdende med
tildeling af nye licensblokke, men ønsker at
efterforskningen skal fortsætte på det
nuværende niveau.
• Nye olielicensrunder er nødvendige for at
fastholde efterforskningsniveau, idet andre
licensblokke på vestkysten vil blive
tilbageleveret over tid
• Ansøgning om licenstildeling i udbudsrunde i
Grønlandshavet afleveret 15. december 2012
• Naalakkersuisut vil tage stilling til ansøgningerne
i løbet af sommeren.
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Kommende olieboringer

• Ansøgning om tilladelse
til nye olieboringer i de
kommende år forventes
modtaget i løbet af
2013.

• Der er ikke modtaget
ansøgninger p.t.
• Ansøgninger behandles
i henhold til gældende
regler og procedurer
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Tak for opmærksomheden
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