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Vedr.: Offentlig høring af ansøgning om efterforskningsboringer i havet
vest for Grønland (VVM & VSB).

Perspektivering
Greenland Venture A/S vil først og fremmest udtrykke selskabets store
forhåbninger om, at et positivt resultat af efterforskningsboringer i grønlandske
farvande kan bibringe samfundet et nyt økonomisk grundlag for at udvikle en
selvbærende økonomi samt som følge heraf sikre en fortsat udvikling af det lokale
erhvervsliv og borgernes velfærd.
Det er Greenland Venture A/S opfattelse, at Grønland skal sikre sig størst mulig
gevinst af eventuelle fremtidige udnyttelser af nye naturressourcer, hvad enten
det drejer sig om levende resourcer, kulbrinter eller mineraler. For kulbrinter
gælder det, at det er en ikke-fornyelig ressource, som vores generation vil drage
nytte af, og hvor vi skal sikre, at fremtidige generationer ligeledes får nytte af.
Etableringen af Grønlands Råstoffond vil være med til at sikre, at også kommende
generationer får gavn af eventuelle kulbrinteforekomster i grønlandske farvande,
men den fulde nytte af de mulige kulbrinte-potentialer ved Disko kan kun sikres,
hvis der er total fokus på inddragelse af grønlandsk arbejdskraft og grønlandske
virksomheder i projektet.

Generelt om det fremlagte VSB-materiale til høring
Det fremsendte VSB-materiale bør ikke danne basis for niveauet for fremtidige
udarbejdelser af social impact assessment ved råstofprojekter.
I det materiale, der er udsendt til høring, fremlægges kun i begrænset
udstrækning den nødvendige viden for at fungere som en reel social impact
assessment, der skal kunne opfylde kravene i de guidelines som
Råstofdirektoratet har udarbejdet.
En stor del af det fremlagte materiale er basal viden om grønlandske
samfundsforhold, der ikke har direkte relevans for råstofprojektet, og som er
viden, som almindelige borgere allerede kan fremskaffe sig i skolebøger, på
internettet samt i andre opslagsværker. Samtidigt mangler helt basal viden om
selve råstofprojektet med hensyn til de samfundsøkonomiske forhold.
Præferencestilling for grønlandske virksomheder og grønlandsk
arbejdskraft
På et interessentmøde i Råstofdirektoratet den 1. februar 2010 meddelte Cairn
Energy, at de forventede at de to offentligt ejede selskaber, Air Greenland A/S og
Royal Arctic Line A/S, ville få servicekontrakter for alle opgaver forbundet med
efterforskningsboringerne til sommer. Råstofdirektoratet meddelte på mødet,
foranlediget af et spørgsmål fra Greenland Venture A/S, at disse to selskaber
ligeledes ville være underlagt råstoflovens bestemmelser om præferencestilling
for grønlandske virksomheders deltagelse i projekterne.
I forlængelse af denne diskussion vil Greenland Venture A/S i denne
høringsproces anbefale, at de grønlandske virksomheders deltagelse sikres ved,
at alle ordreafgivelser på varer og serviceopgaver offentliggøres, inden der sker
import fra andre lande, således at de grønlandske virksomheder reelt har en
chance for at deltage som underleverandører i aktiviteterne ved Disko. Uden
information af denne karakter vil råstoflovens og dermed de politiske ønsker hos
Landstingets medlemmer om størst mulig inddragelse af grønlandsk arbejdskraft
og grønlandske virksomheder i råstofprojekter reelt være sat ud af kraft.
Som et eksempel på, at der mangler informationer om opgaver fra
råstofsektoren, kan nævnes netop dette projekts opstart, hvor Cairn Energy har
valgt at lade et canadisk selskab varetage opgaven med bl.a. at udføre VSBarbejdet. Grønlandske konsulenter eller konsulentvirksomheder har reelt ikke haft
mulighed for at byde ind på opgaven, selv om det må formodes, at et grønlandsk
selskab netop på dette område vil være langt at foretrække, fordi det må
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formodes, at samfundsmæssig grønlandskendskab hos konsulentvirksomheder fra
andre lande er mindre end hos lokale konsulenter.
Indregistrering af borerigge i skattelylande samt arbejdsforhold offshore
Det fremgår af, at borerigge er indregistreret i Bermuda og Marshall Island.
Begge lande er kendte som såkaldte skattelylande. Greenland Venture A/S ønsker
belyst, hvad dette betyder for
1) Rekruttering af arbejdskraft til borerigge, og denne arbejdskrafts lønniveau.
2) Indeholdelse af A-indkomst fra arbejdskraft ombord til Grønland.
3) Hvis der er tale om rekruttering af billig arbejdskraft fra tredje verdens lande,
hvilken betydning har dette i så fald for sikkerheden ombord, samt for eventuelle
sagspålæg i forbindelse med erstatningssager ved ulykker, udslip af forurenende
stoffer m.v.?
I det hele taget er boreriggene og følgeskibe som arbejdspladser stort set ikke
belyst i dette VSB-arbejde. Selv om der ikke forventes tilknyttet megen
herboende arbejdskraft offshore i denne startfase, så vil det være grønlandske
arbejdspladser, der fungerer på grønlandsk territorium. Derfor er det også i det
grønlandske samfunds interesse at få belyst, hvordan disse arbejdspladser på
grønlandsk territorium er indrettet og fungerer, ikke kun ud fra en sikkerheds- og
arbejdsmiljømæssig synsvinkel, men også mht. uddannelsesniveau,
sammensætning af arbejdsstyrke fra forskellige lande, lønniveau,
ansættelsesforhold i øvrigt m.v.
Endelig vil det være interessant at vide, i hvilken størrelsesorden og i hvilke
sammenhænge, der har været ulykker, uheld og lignende forbundet med
borerigges arbejde i andre lande, herunder også uheld hos følgeskibe samt
helikoptertransportselskab. Dette vil give en indsigt i, i hvilken grad der er tale
om risici for det tilknyttede personale, samt i hvilken udstrækning
lokalsamfundene skal være beredt på at stå bi ved ulykker og uheld.
Anvendelse af sundhedsattester eller lignende
Et væsentligt aspekt for grønlandske virksomheder er adgangen til kvalificeret
arbejdskraft. Nye væksterhverv kan få betydning for konkurrence om
eksisterende herboende arbejdskraft, men import af arbejdskraft vil muligvis også
kunne forårsage en forøget risiko for befolkningen som helhed og dermed også
den lokale arbejdskraft med hensyn til sundhedstilstand.
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I den sammenhæng vil det være relevant at få belyst, hvorvidt den importerede
arbejdskraft i form af udenlandske statsborgere, der jo for størsteparten vil få
kortere ophold i grønlandske bosætninger, skal fremvise sundhedsattest før
indrejse i Grønland?
Det grønlandske samfund er meget sårbar over for udefrakommende
smittebærere, f.eks. TB, fugleinfluenza og leverbetændelse, og det er almindelig
kendt, at især råstofsektoren internationalt er meget hårdt belastet af en høj
forekomst af HIV-smittede.
Den internationale FN-organisation, ILO, anbefaler således, at arbejdsgivere og
lønmodtagerorganisationer bør tilskynde til fortrolig, frivillig rådgivning og
testning af kvalificerede sundhedsinstanser.
Det er således almindelig anvendt, at der anvendes sundhedsattester ved off
shore aktiviteter i de lande, der har off shore aktiviteter i Nordsøen. I Grønland er
det overenskomstmæssigt aftalt, at ansatte kan pålægges at udlevere
helbredsrapporter.
Kontrol af skattebetaling
Personalet ankommer til Kangerlussuaq, men der gennemføres så vidt vides ikke
egentlig registrering af arbejdsophold. Hvordan sikres, at der indeholdes skat af
de personer, der har indkomster forbundet med efterforskningsaktiviteterne eller
følgevirksomhed?
Det er en væsentlig mangel ved det fremsendte materiale, at der ikke er
gennemført estimater af, hvilke og i hvilken størrelsesorden, samfundet vil
modtage indtægter fra råstofprojektet. Disse tal bør fremlægges i en endelig
rapport.
Behov for udvidet informationsarbejde
Lokalbefolkningen har en ret til at få fuld indsigt i råstofaktiviteternes udvikling.
Det er deres geografiske hjemsted, og det vil være uheldigt for såvel de aktive
selskaber i råstoaktiviteterne som den lokale befolkning, hvis aktiviteterne
fremstår mere eller mindre uklare, ukendte for lokalbefolkningen.
Dette skaber usikkerhed og myter lige som det har været gældende i startfasen
vedrørende aluminiumssmelter-planlægningen.
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Aktiviteterne i sommer er som helhed et storskala-projekt set i relation til øvrige
erhvervsaktiviteter her i landet. På denne baggrund vil det synes
hensigtsmæssigt, at de involverede selskaber organiserer en
informationstjeneste, der professionelt står til rådighed for alle målgrupper i det
grønlandske samfund. Informationstjenestens opgave kan være at give konkrete
informationer om projektets fremadskriden til presse og myndigheder, men også
udføre informationsvirksomhed ved skoler og i foreninger samt udvikling af en
hjemmeside med alle relevante oplysninger.
Modsat bør der også gøres en indsats for at informere indvandret arbejdskraft om
det grønlandske samfund, herunder grønlandsk lovgivning m.v. Materiale i form
af brochurer, informationskontorer samt hjemmesider skal udarbejdes på
engelsk. Alle grønlandske myndigheder med berøringsflade til den indvandrende
arbejdskraft bør have til opgave at sørge for de nødvendige informationer på
engelsk.
Oplysninger om Greenland Venture A/S
En social impact assessment proces skal anvendes til fair og åbent at belyse
samfundsforhold i forbindelse med et givent projekts gennemførelse. På side 5-28
(engelsk version) er Greenland Venture A/S nævnt, og der er givet en negativ
vurdering af selskabet, indhentet fra unavngivne "business owners". Hvis
konsulenten på dette VSB-arbejde havde henvendt sig til Greenland Venture A/S,
ville der kunne gives en mere seriøs karakteristik, f.eks. ved direkte interview af
ledelse fra de cirka 30 associerede selskaber, som for øjeblikket opnår vækst og
udvikling på basis af samarbejde med Greenland Venture A/S.
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