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Personale & bevilling

● Rep.chef / Ministerråd Mininnguaq Kleist
● Ambassadesekretær Catherina Hvistendahl
● Sekretær Anne-Marie Andersen
● Praktikant Lasse Uldall Møller
●     Grls. Rep. har gennem tiden haft 20 grønlandske praktikanter

 
● ”Læreplads” for studerende og fuldmægtige i at arbejde for vore interesser

 
● Udsendelse sker formelt via UM men repræsentationen arbejder efter

instruks fra den ansvarlige Naalakkersuisoq
 

● Selvstyret betaler årligt takst til UM - fastsat af UM. Udgiften dækker forhold
for de udsendte, kontorfaciliteter, administrative omkostninger mv.

● Årlig bevilling: 5,093 mio.kr.
 



Grønlands
Repræsentation i
Bruxelles siden 1992
 
•Rep.chef / Ministerråd Mininnguaq
Kleist
•Ambassadesekretær Monika Paulli
Andersen
•Sekretær Anne-Marie Andersen
•Praktikant Anton Witt
 
•Udsendelse sker formelt via UM
men repræsentationen arbejder
efter instruks fra den ansvarlige
Naalakkersuisoq og
Udenrigsdepartementet (+ andre
departementer
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Grønland i EU – overblik
● Grønlandstraktaten & Protokol til traktaten
● Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Grønland & EU
● Grønlandsbeslutningen – ”partnerskabsaftalen”
● OLT- ordningen og OCTA-samarbejdet
● Veterinærkontrolaftalen
● Kimberley Processen
● EU’s koordination forud for IWC-hvalmøder
● EU’s Inuit-undtagelse for sælfangst – QR-koder
● Letter of Intent om råstofsamarbejde med EU
● EU's politik om Arktis – og oprindelige folk
● Brexit
● Arctic Stakeholders Forum, Arctic Futures Symposium, Arctic.., osv.
● Synlighed, bl.a. ved deltagelse ved konferencer, seminarer, receptioner og ”high

level” møder - klima, hav/ocean, innovation, NATO, Skatteinitiativer
Udenrigspolitisk redegørelse beskriver årligt arbejdet ved Grønlands Repræsentation i

Bruxelles
Redegørelse om Grønlands muligheder for øget samarbejde med EU og fora med

tilknytning til EU fra 2017
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Fiskerisamarbejdet

● Grønlandstraktaten & Protokol til traktaten af 1985, giver toldfrihed for
grønlandske fiskeprodukter mod EU’s tilfredsstillende adgangsmuligheder til
grønlandske fiskerizoner, samt status af Oversøisk Land og Territorium, OLT-
status

 
● Fiskeripartnerskabsaftale med tilhørende protokoller
● Trådte i kraft 1. jan. 2016 og gælder til d. 31. dec. 2020
● Fiskeripartnerskabsaftalen kommer af den tidligere fiskeriaftale, der blev

delt op i to fiskeripartnerskabsaftalen og partnerskabsaftalen i 2006/2007 -
aftalen for denne manøvre blev kaldt for ”Qajaq-aftalen”

● Forhandlinger om en ny periode for Fiskeripartnerskabsaftalen
påbegyndes i foråret 2019, og forventes at køre til udgangen af året. Fra
grønlandsk side er APNN lead, Finansdepartementet samt Dep. for
Udenrigsanliggender (Grls. Rep. i Bruxelles) assisterer.

●  Omtrent 119 mio. DKK værd hvert år
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Implementering- og afrapporteringsmøder
under fiskeripartnerskabsaftalen med EU
- Joint Committee
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Fiskeriaftalen yder i sektorstøtte lige knap 22 mio.kr. Årligt
(20%)
Salg af fiskerirettigheder af en værdi op til ca. 97 mio.kr.
årligt. (80%)
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Partnerskabsaftalen/Grønlandsbeslutningen:
Policy dialogue to gange om året

• To gange om året – Bxl og GL
 

• Udover Danmark er EU
Grønlands største bidragsyder.
Partnerskabsaftalen alene yder
årligt maksimalt 219.250.000 kr.
(186,5 mio.kr.- fast beløb 80%)

 
• Uddannelse er aktuelt

samarbejdsområdet
• Mulige andre

samarbejdsområder er:
• Turisme, kultur,

naturressourcer, energi,
klima, miljø, biodiversitet,
arktiske spørgsmål, det
sociale område,
fødevarersikkerhed,
forskning, innovation, osv.
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Europa-Kommissær Neven Mimica

● Naalakkersuisoq for
Uddannelse, Kultur, Kirke og
Udenrigsanliggender møder
Kommissær Mimica i Bruxelles
2018

 
● Kommissær Mimica på besøg i

Grønland i 2017, hvor han
 mødte Formand for
Naalakkersuisut Kim Kielsen
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”Partnerskabsaftalen
mellem EU, Grønland og
Danmark”

• Hedder i virkeligheden ikke
”partnerskabsaftalen”, men
derimod:

 
RÅDETS AFGØRELSE 2014/137/EU af

14. marts 2014 
om forbindelserne mellem Den

Europæiske Union på den ene side
og Grønland og Kongeriget Danmark
på den anden side 

 
• Kendes som Greenland

Decision/Grønlands-
beslutningen i EU - i finansielle
sammenhænge som
Grønlandsinstrumentet

• Udløber ved udgangen af 2020,
hvor Europa-Kommissionen har
foreslået en sammenskrivning
af OAD’en og Grønlandsbeslut-
ningen for perioden 2021-2027

• Høringssvar afgivet fra
Grønland
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Europa-Kommissionens forslag

● En sammenskrivning af Grønlandsbeslutningen med Overseas Association Decision – OAD
● Ny titel:
● Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union,
herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og
Kongeriget Danmark på den anden side ("associeringsafgørelsen")

● Samlet økonomisk ramme på EURO 500 mio.
● Grønland Euro 225 mio. 2021-2025

   (nugældende 2014-2020: Euro 217,8 mio.)
Andre puljer:

● Intraregional finansieringsramme på  EURO 15 mio. (til eventuelt samarbejde med Grønlands
naboer),

● pulje til EURO 22 mio. til teknisk bistand (faglig bistand, administrativ bistand eller indirekte
eller direkte forskning), d

● Grønlands adgang til uforudsete omstændigheder (fx katastrofemidler, uforudsete initiativer) på
EURO 13 mio. bliver mere klar.
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Europa-Kommissionens forslag

● Forslag til mulige samarbejdsområder:
 

● Arktiske spørgsmål, klimaændringerne, natur, miljø og biodiversitet,
energi, katastroferisikobegrænsning, uddannelse, sundhed,
fødevaresikkerhed, beskæftigelse, søtransport og søfart, luftfart,
informations- og kommunikationsteknologitjenester, naturresourcer –
mineraler og fiskeressourcer, forskning, innovation, det sociale område,
handel, fremme af grøn og blå økonomi, kulturel udveksling,
affaldshåndtering, turisme, bekæmpelse af organiseret kriminalitet, finans
og skatteområdet, osv.
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Underskrivelse af Fælles Politisk Erklæring 2015 – ny
erklæring i 2019 eller 2020?
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BREXIT
• Det Forenede Kongeriges, UK,

folkeafstemning om udtræden
af EU gennemført 23. juni 2016
med flertal for udtræden

• 30. marts 2019 træder UK
formelt ud af EU – to år efter UK
 aktiverer art. 50 i Liss.-traktaten

• Ved enighed om en Politisk
Deklaration (+skilsmisseforhold)
mellem EU og UK, træder
transitions-perioden i kraft fra
30. marts 2019 til og med 31.
dec. 2020

• I trans.-perioden, vil ”detaljerne
kunne forhandles på plads”

• Al EU-lovgivning vil stadig være
gældende for UK i trans.-
perioden, men UK vil ikke
længere deltage i
beslutningerne i EU

• Ingen enighed – hård brexit,
toldafgifter indføres
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Brexit og Grønland
• Dep. for Udenrigsanliggender er

tovholder for selvstyret Brexit-
taskforce-gruppe, hvor også
erhvervslivet er aktiv

• UD deltager også i UM’s Brexit-
taskforce-gruppe

• “Paper on the Government of
Greenland’s interests and
stakes in relation to BREXIT” fra
2017

• Grønland eksporterer for over
600 mio. DKK til UK’s marked –
fortrinsvist kogte pillede rejser,
torsk og lidt hellefisk

• Grønlands told- og afgiftsfrie
adgang ind i UK’s marked
risikerer at blive ramt af
toldafgifter efter Brexit, hvilket
vil betyde stærkt nedsat
konkurrenceevne på markedet

• UD/Rep. i Bxl forbereder møder
med UK-ministerier om
Grønlands handelsforhold
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BREXIT

● Dep. for Udenrigsanliggender er tovholder for selvstyret Brexit-taskforce-
gruppe, hvor også erhvervslivet er aktiv

 
● Grønlandske varer har told- og afgiftsfri adgang ind i Det Forenede

Kongeriges, UK, marked via Grønlands forhold til EU
 

● Grønland eksporterer varer for ca. EURO 91 mio. om året til UK
 

● UK har meldt ud, at alle EU’s (fri)handelsaftaler vil gælde for UK i trans.-
perioden

 
● Grønland har ikke en handelsaftale med EU, men fri adgang til markedet via

forskellig lovgivning
 

● Irland/Nordirlands-spørgsmålet skaber de største udfordringer nu
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EU og Arktis
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Arctic Stakeholders Forum rapport

0Foto: Europa-Kommissionen



Arctic Futures Symposium
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Skabe synlighed og deltage i
diskussioner omkring råstoffer
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Træning i implementering af EU midler
Deltagelse fra departement for uddannelse
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Inatsisartuts Finansudvalgsbesøg 2018 med
MEP Christel Schaldemose
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Besøg i NATO
• Naalakkersuisut besøger

NATO og signalerer
støtte til samarbejdet

• Naalakkersuisut er nødt
til at vide hvad der
aktuelt overordnet
foregår på det forsvars-
og sikkerhedspolitiske
område, når Grønland
befinder sig hvor det gør

• Mødes med den danske
NATO-ambassadør og
den militære
repræsentant

• Mødes med de nordiske
NATO-ambassadører
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Naalakkersuisoq besøger NATO
Generalsekretær, 2016
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Besøg af Naalakkersuisoq for Fiskeri
og Fangst, Karl Kristian Kruse, 2017
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QR-kode initiativ
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Landing page
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OLT arbejdet

● En hovedopgave er OLT bestyrelsesarbejdet, Executive Committee, ExCo
● Sikre koordination af Grønlands arbejde med OLT-aftalen (Overseas

Association Decision – OAD’en)
● Arbejdet består i et strategisk og et lovforberedende opgaver i tæt

samarbejde mellem Europa-Kommissionen og ExCo, der har sekretariatet
● Grønland er født medlem af ExCo
● ExCo bidrager til forberedelse af relevante tiltag overfor OLT’erne, i form af

strategier, vidensdeling, netværks-arbejde, seminarer og work shops, EU
programadgang mv.

● Grønland er med-formand (co-chair) for arbejdsgruppen for miljø og
klimaforandringer, regionalt samarbejde og handel

● Forberedelse af Naalakkersuisoq’s deltagelse ved OLT-EU forum og OLT
ministermøde – som foregår én gang årligt.



OLT-arbejdet aktuelt
 

• Rapport over OLT’ernes handelsforhold med EU og UK
 

• Juridisk rapport over UK’ernes udtræden af OCTA og eventuelt fremtidige
samarbejde med OCTA

 
• Fremtidig rapport over OLT’ernes medinddragelse i EU’s frihandelsaftaler

 
• Workshop om hvorledes man kan tilgå midler under diverse EU

finansieringsprogrammer
 

• OLT EU Forum
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OLT’erne på verdenskortet
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Europa-Kommissionen, OLT ministre
og delegationer, OLT-EU Forum 2017,
Oranjestad, Aruba
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BXLimit
-Flere artikler
-Beskrive vores arbejde
-Udviklinger i EU
-Hvem vi er

Facebook opslag
-Fokus på begivenheder
-Beskrive vores arbejde
-Grønlands aftaler med EU
-Hvem vi er
 



Qujanaq
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