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• Kriterier jeres besvarelse vil blive 

dømt ud fra:

– Opfindsomhed, nytænkning og originalitet

– Mulighed for at realisere frem mod 2025 

– Enkel og let at gøre fra ord til handling



• Vision og mål i 2025
Hvad er visionen og målet med jeres løsningsforslag? 

Vision

o Vækstfonden Greenland©

o At skabe et investeringsmiljø, der kan 

kickstarte en positiv investeringsspiral > 

selvforstærkende vækst



• Udfordringen kort beskrevet
Som mentor har præsenteret for gruppen. 

Udfordringer

oOmfordeling af ressourcer i selvstyreejede

virksomheder

oManglende effektivitet / rationalisering / CSR / 

kompetencer / kontinuitet administrativt og politisk

o Stabilitet



• Hvad?
Hvad er gruppens løsningsforslag/ide/aktivitet?

Løsninger

o Naalakkersuisut skal udarbejde investeringsstrategi og 
-rammer som også opfylder betingelser der stilles fra 
div. internationale investeringsfonde og EU-midler

o Dannelse af Vækstfonden Greenland©

o Bæredygtigsprincip

o Vidensdeling (fastholdelse, nedbrydning af barrierer 
(sprog, uddannelse)

o Politisk kontinuitet

o Kommunikation



• Hvordan, Hvem?

o Finansiering skal ske gennem en fællesfinansiering fra Staten 
og Selvstyret, for derigennem at rejse den fornødne 
investeringskapital som skal fungere som en løftestang til at 
skabe interessen hos de private / internationale investorer og 
erhvervsliv 

o Kapitalindskud via Vækstfonden og apportindskud via 
Selvstyreejede selskaber.

o Risikospredning – skal ligge på de fire vækstsøjler
(Turisme, Infrastruktur, Fiskeri og Råstoffer)

o Det skal være kommercielt rentabelt, da dette på længere sigt 
kan give afledte effekter som skal gavne samfundet



• Der gives øget job- og praktikmuligheder 

for folk der tager uddannelse

• CSR 

• Øget beskæftigelse

• Fremme og styrke mobilitet

• Skabe ordnede forhold for udenlandsk 

arbejdskraft og for grønlandske 

studerende der vil tilbage til Grønland



• Første skridt…

– Politisk vilje og beslutning

– Direkte dialog mellem den danske stat og 

selvstyret

– Dialog mellem de politiske beslutningstagere, 

arbejdsmarkedet og erhvervslivet


