
 

 

 
Udenrigsministeriet 

 

Folketingets Grønlandsudvalg  

Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato 

 2020-15899 ANA  19. maj 2020 
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Spørgsmål 56 
Ministeren bedes redegøre kronologisk for forhandlingerne forud for 
offentliggørelsen af den amerikanske pakke på 12,1 mio. dollars, herunder 
hvem ministeriet har været i dialog med, hvornår og om hvad. 
 
Svar 
Danmark og Grønland har længe arbejdet for, at USA’s tilstedeværelse i 
Grønland skulle være til mest mulig nytte for det grønlandske samfund. 
Det er bl.a. sket i forbindelse med Igaliku-aftalen fra 2004, hvori indgår 
en fælleserklæring om økonomisk og teknisk samarbejde mellem USA og 
Grønland.  
 
Videre pågår forhandlinger om servicekontrakten på Thulebasen, som 
det amerikanske flyvevåben i 2014 tildelte et amerikansk ejet selskab. 
Rammen om forhandlinger er fra dansk side Folketingsvedtagelse af 22. 
januar 2015 (V14), der bl.a. pålægger regeringen, at ”arbejde for at sikre 
Grønland størst muligt afkast af amerikansk militær tilstedeværelse i 
Grønland”. Folketinget er løbende i fortrolighed blevet orienteret om de 
nærmere elementer i de konkrete forhandlingsforløb. 
 
Den 10. januar 2020 blev Danmarks ambassade sammen med Grønlands 
repræsentant i Washington i fortrolighed orienteret af det amerikanske 
udenrigsministerium om, at man arbejdede på at allokere 12,1 mio. USD 
til civile projekter i Grønland i 2020. De civile projekter forventedes efter 
det oplyste at falde inden for bl.a. råstof- og energiområdet, turisme, 
uddannelse og erhvervssamarbejde. Samarbejdspakkens elementer om 
energi og råstoffer understøtter videre de aftalememoranda, der blev 
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underskrevet i juni 2019 mellem det amerikanske udenrigsministerium og 
Grønlands Selvstyres Departement for Råstoffer samt Departementet for 
Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked. Den 19. februar 2020 
orienterede det amerikanske udenrigsministerium om, at Kongressen 
havde godkendt midler til projektpakken. Den 23. april blev Folketinget 
og Inatsisartut (landstinget) orienteret om pakken, og samme dag blev 
pakkens størrelse og hovedindhold offentliggjort. Under hele forløbet har 
der været løbende kontakt mellem danske, grønlandske og amerikanske 
myndigheder om pakken, herunder muligt indhold og tidspunkt for 
offentliggørelse. 
 
 

Med venlig hilsen 
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