Sammendrag af høringssvar # 6 – GA Nuuk
Ref. Kommentar

6.1

Svar

Ændringer af VVM
eller VSB, hvor dette
måtte være relevant

Nuummi Sulisitsisut skal hermed
Hotelbehovet i forbindelse med
Kræver
give høringssvar til offentlig høring projektet bliver kortvarige ophold
ændringer
bestemt af omstændighederne (fx i
af Capricorn
tilfælde af dårligt vejr eller forsinkelser i
Greenland Exploration 1 Ltd /Cairn flytrafikken) men af stor intensitet. På
Energy plc. ansøgning om
nuværende har Nuuk ikke kapacitet til
godkendelse af planer om
denne type overnatning uden at det går
ud over turismen og andre
op til fire efterforskningsboringer i forretningsmæssige behov.
havet vest for Grønland. Iht.
”Vurdering af samfundsmæssig
bæredygtighed” nævnes bla.
For længerevarende ophold planlægger
vigtige emner for det
projektet at gøre brug af privat
grønlandske samfund, herunder
indkvartering af medarbejdere på land,
inddragelse af grønlandske
hvilket vil skabe en indkomstmulighed
arbejdskraft og virksomheder,
for området.
videnoverførsel, langsigtet
kapacitetsopbygning og
kompetenceudvikling for
mineindustrien og følgeerhverv.
En ny industri især olie og gas
efterforskningsaktiviteter og evt.
senere produktion stiller
store krav til befolkningen og til
virksomheder, såfremt de skal
deltage aktivt i udviklingen.

Nuummi Sulisitsisut ser sådanne
aktiviteter vil gavne Grønland og
særdeleshed
lokalområder (Nuuk,
Kangerlussuaq, Aasiaat og
Ilulissat) som er mere eller i mindre
grad berøres af aktiviteterne. En
god samfundsmæssig indvirkning
kræver dog også ansvarlighed
overfor lokalområdet fra
efterforskningsselskabernes side.
Nuummi Sulisitsisut har derfor med

ingen

store interesse læst ”Social Impact
Assement”/”Redegørelse om
vurdering af samfundsmæssige
bæredygtighed” (SIA).
Nuummi Sulisitsisut vil gerne
bidrage til at det grønlandske
samfund få mest muligt ud af
aktiviteterne, herunder til Nuuk og
omegn, ligesom SIA’en også har til
formål at beskrive
muligheder og farer for
lokalsamfundet.
Nuummi Sulisitsisut har følgende
kommentarer til SIA’en

Der kan i den engelske udgave af
SIA’en konstateres, at der er
planer om at
indsætte et hotelskib til Nuuk.
Dette er meget utilfredsstillende,
idet Nuuk har stor
hotelkapacitet samt at der er en
række private udlejere af huse og
lejligheder.
Blandt andet står der også af der
vil komme moderat pres på
boligområdet. Dette er
vi ikke enig i, da yderligere aktivitet
indenfor hotel og
udlejningsområdet vil
understøtte yderligere
udviklingsmuligheder indenfor
området.
6.2

Der kan konstateres, at der er
række opgaver som kan løses af
lokale her i Nuuk. Disse opgaver
burde udbydes til lokale i god tid,
således at virksomheder som har
tænkt sig at komme med bud, kan
forberede sig optimalt, både
kapacitets- og
kompetencemæssigt.

Bekendtgørelse til leverandører blev
Kræver ingen
offentliggjort i de nationale aviser på
ændringer
Grønland i marts 2011. Cairn har et
permanent repræsentationskontor i
Nuuk hvor alle virksomheder kan
præsentere sig og indhente oplysninger.

6.3

De lokale virksomheder kan ikke, Betydningen af lokale
nu eller på sigt, opbygge kapacitet kontraktmuligheder er klarlagt i VSB.
og kompetencer, når
de ikke får mulighed for at byde på
opgaver eller få mulighed for at
løse opgaver, som ligger i lokale
virksomheders kernekompetencer.
Efterforskningsaktiviteter skal
gerne tilføre penge, som kan
cirkulere i lokalsamfundet. Dette vil
gavne hele vejen rundt for
lokalområdet og for samfundet
som helhed. Her vil de lokale
virksomheder have bedre grundlag
for at arbejde videre med deres
kompetenceudvikling i form af
videreuddannelse
og uddannelse af nuværende og
kommende arbejdskraft til
væksterhvervene i samarbejde

Kræver ingen
ændringer

I september 2010 afholdte Cairn Energy
et seminar for leverandører i Nuuk. 37
lokale virksomheder deltog i seminaret.
Hensigten med workshoppen var at:
•

•

•

•

med den offentlige
uddannelsesindsat.
•

støtte grønlandske
virksomheder i muligvis at blive
leverandører og blive mere
involveret i fremtidige
efterforskningsaktiviteter efter
olie og gas,
redegøre for de formelle krav til
nye leverandører i
olieindustrien,
skabe klarhed om
ansøgningsprocessen for nye
leverandører,
give en oversigt over de varer
og tjenester den eventuelle
fremtidige udforskningsaktivitet
kræver,
give lokale virksomheder en
mulighed for at præsentere
deres virksomhed og tjenester
for Cairn.

Det antages at boringsprojektet i
Grønland købte for mere end DKK 170
(ca. £19 million) hos lokale grønlandske
virksomheder i 2010.

Bekendtgørelse til leverandører
angående de planlagte aktiviteter i 2011
blev offentliggjort i de nationale aviser
på Grønland i marts 2011. Cairn har et
permanent repræsentationskontor i
Nuuk hvor alle virksomheder kan
præsentere sig og indhente oplysninger.
6.4

Nuummi Sulisitsisut er åben for
yderligere dialog med selskabet.
Der er dog meget
beklageligt at den indledende
høring omkring boringer i vest for
Nuuk lå samtidig med
Grønlands Arbejdsgiverforenings
delegeretmøde som var planlagt
og annonceret allerede

Capricorn er taknemmelig over mødet
med ledelsen for Grønlands
Arbejdsgiverforening og en konsulent i
januar 2011, og over mødet med
ledelsen samt to medlemmer af
Grønlands Arbejdsgiverforening i
september 2010, som en del af
konsultationsprocessen forbundet med
udviklingen VSB.

Kræver ingen
ændringer

6.5

i 2010. Sammenfaldet gjorde at
væsentlige aktører inden for
erhvervslivet ikke kunne deltage i
høringen.

Det er beklageligt at Cairns offentlige
møde faldt sammen med Grønlands
Arbejdsgiverforenings delegeretmøde.
Den fortsatte dialog kan dog finde sted
gennem Cairns lokale kontor i Nuuk.

Nuummi Sulisitsisut opfordrer til
yderligere dialog med Cairn
Energy og deres

Repræsentanter for Cairn Energy på
kontoret i Nuuk er til rådighed fortsat
dialog med GA.

samarbejdspartnere, for at nå
fælles forståelse af fordele ved
efterforskningsaktiviteter.

Kræver ingen
ændringer

