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Afsnit 1
Indledning.
Redegørelse for nogle principielle spørgsmål

1.1.

I november måned 1974 traf den daværende regering beslutning om nedsættelse
af et udvalg til med udgangspunkt i en af
en arbejdsgruppe vedrørende Den kongelige
grønlandske Handel afgiven betænkning*)
at fremkomme med forslag til, hvilke af
Handelens funktioner, der, medmindre ganske afgørende forhold måtte tale derimod,
kunne henlægges til Ålborg. Det forudsattes
herved, at KGH's detailbutikker inden for
en kort årrække blev overdraget til den
grønlandske befolkning, og det blev endvidere pålagt udvalget at undersøge, hvilke
af KGH's funktioner der kunne henlægges
til andre organer, og hvilke der herefter
fortsat burde udføres af KGH. Udvalgets
kommissorium, der er dateret den 29. november 1974, er sålydende:
>Ved aktstykke 424 af 11. maj 1971 tiltrådte finansudvalget, at Ministeriet for
Grønland indgik en flerårig lejeaftale med
Ålborg kommune samt at afholde visse merudgifter på Den kongelige grønlandske Handels årlige driftsbudget som følge af beslutningen om udflytning af KGH's besejlingsafdeling fra København til Ålborg.
Af økonomiske og praktiske grunde er
der siden besejlingsafdelingens udflytning
til Ålborg opstået et stigende ønske om en
afklaring af, hvorvidt KGH's administration fortsat skal forblive i København, eller
om hele direktoratet skal samles i Ålborg.
En sådan afklaring vanskeliggøres imidlertid af, at der endnu ikke er truffet beslutning om KGH's fremtidige organisation
efter de i Betænkningen fra Arbejdsgruppen vedrørende KGH's fremtid (december
1971) stillede forslag.
Idet regeringen nu har truffet princip-

beslutning, om at KGH inden for en nærmere angivet tidsfrist skal afvikle sine funktioner i København, har regeringen samtidig af hensyn til den mest hensigtsmæssige
gennemførelse ai denne afvikling besluttet
at nedsætte et udvalg til med udgangspunkt
i Betænkningen fra Arbejdsgruppen vedrørende KGH's fremtid at fremkomme med
forslag til, hvilke funktioner der skal henlægges til Ålborg, og hvilke der skal udskilles fra organisationen.
For at gennemføre denne målsætning pålægges det udvalget at arbejde ud fra den
forudsætning, at KGH helt udflyttes fra
København, medmindre ganske afgørende
forhold taler derimod.
Det forudsættes endvidere, at KGH's
detailbutikker i Grønland inden for en kort
årrække overdrages til den grønlandske befolkning under skyldig hensyntagen til en
rimelig forsyning af nødvendighedsvarer til
befolkningen i Grønland.
Udvalget har herefter til opgave med udgangspunkt i Betænkningen fra Arbejdsgruppen vedrørende KGH's fremtid at gennemgå arbejdsopgaverne inden for KGH's
forskellige administrationsgrene, herunder
økonomifunktionen med henblik på at undersøge, hvilke funktioner som kan henlægges til grønlandske myndigheder, til andre
statslige myndigheder eller til private selskaber, og hvilke funktioner som herefter
fortsat bør udføres af KGH og derfor udflyttes til Ålborg.
Udvalget er berettiget til at nedsætte underudvalg og til at tilkalde fornøden sagkyndig bistand.
Udvalget bør søge sit arbejde afsluttet
inden udgangen af 1975, således at det tilstræbes, at udflytningen er gennemført inden udgangen af 1977.«

*) I det følgende omtalt som »Den gule Betænkning«.

5

Departementschef H . H . Koch blev beskikket til formand for udvalget, der i øvrigt fik følgende sammensætning:
Sekretariatschef C. Bornemann, M.f.G.,
Direktør Hans C. Christiansen, KGH,
Vicedirektør Jens Fynbo, KGH,
Grosserer Henry Jakobsen, formand for
KGH's styrelsesråd,
Fhv. minister Lars P. Jensen, medlem af
KGH's styrelsesråd,
Folketingsmand Lars Emil Johansen,
Kontorchef K. Budde Lund, M.f.G.,
Landsrådsmedlem Jonathan Motzfeldt.
Som sekretær for udvalget beskikkedes
planlægningskonsulent S.Øst-Hansen, KGH,
og fuldmægtig Anne Buch Jørgensen, MFG.
Udvalget afholdt sit første møde den 30.
januar 1975 dagen efter, at den daværende
regering, der havde nedsat udvalget, var fratrådt. Den 13. februar 1975 tiltrådte en ny
regering, der fastholdt ønsket om en nærmere
undersøgelse af KGH's struktur og geografiske placering som foran beskrevet, og udvalget fortsatte derefter sit arbejde som oprindeligt planlagt. Der var i udvalget på
dettes første møde enighed om, at stillingtagen til de i kommissoriet rejste spørgsmål
måtte forudsætte en nærmere gennemgang
og analyse af KGH's funktioner og disses
forudsætninger, og det blev derfor besluttet
straks at nedsætte to underudvalg vedrørende KGH's to hovedområder henholdsvis
produktion- og eksport og forsyningstjenesten.
Udvalgene fik følgende sammensætning:
Underudvalget vedrørende produktion og
eksport:
Departementschef H. H. Koch (formand),
Direktør H. C. Christiansen,
Eksportchef B. Furu,
Landsrådsmedlem Niels Carlo Heilmann,
Folketingsmand Lars Emil Johansen,
Ekspeditionssekretær Anker Knudsen,
Produktionschef G. P. Svensgaard,
Fuldmægtig Viggo Svendsen,
Fuldmægtig Anne Buch Jørgensen
(sekretær),
Planlægningskonsulent S. Øst-Hansen
(sekretær).
Underudvalget vedrørende forsyningstjenesten:
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Departementschef H. H. Koch (formand),
Sekretariatschef C. Bornemann,
Kontorchef K. Budde Lund,
Vicedirektør Jens Fynbo,
Journalist Hans Janussen,
Kontorchef H. Juul Poulsen,
Landsrådsmedlem Jonathan Motzfeldt,
Konsulent Sven Thomsen, FDB,
Planlægningskonsulent S. Øst-Hansen
(sekretær),
Fuldmægtig Anne Buch Jørgensen (sekretær).
Efter kontorchef K. Budde Lund indtrådte fg. kontorchef E. Lemche i perioden
1. november 1975 til 1. august 1976, hvorefter kontorchef Christian Jensen indtrådte.
Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Mathiassen indtrådte i udvalget den 1. februar
1976 efter journalist Hans Janussen.
Udvalget vedrørende forsyningstjenesten
har holdt 4 møder og udvalget vedrørende
produktion og eksport 4 møder.
For så vidt angår forsyningstjenesten,
hvor de i kommissoriet rejste spørgsmål om
detailbutikkernes overdragelse til den grønlandske befolkning indgår som et væsentligt element, blev der truffet aftale med Ministeriet for Grønland om, at de arbejdsopgaver, der var tillagt et ved ministeriets
skrivelse af 3. januar 1973 nedsat udvalg
vedrørende overdragelse af statens detailbutikker til den grønlandske befolkning,
måtte indgå i nærværende udvalgs overvejelser, og det særlige detailbutiksudvalg
blev følgelig ophævet.
Drøftelserne i de to underudvalg for så
vidt angår henholdsvis produktion og eksport og forsyning tillige med udvalgenes
bilagsmateriale har dannet grundlag for
drøftelserne i hovedudvalget. Hovedudvalget har holdt 5 møder.

1.2.
I bilag 1 med dertil hørende underbilag
findes en af sekretariatet udarbejdet oversigt over KGH's funktioner, arbejdsprincipper og økonomi, som danner et naturligt udgangspunkt for de følgende overvejelser. Medens det selvsagt ikke er et mål

i sig selv at opretholde KGH med de opgaver og den struktur, Handelen har i dag,
må det på den anden side erindres, at KGH
er den organisation, rigets myndigheder har
til at varetage en række opgaver i Grønland,
opgaver, hvis løsning det danske samfund
har forpligtet sig til over for den grønlandske befolkning som et naturligt og selvfølgeligt udtryk for fællesskabet mellem de to
befolkningsgrupper. Dette gælder i særlig
grad både opretholdelsen af passende omfattende og sikre forsyninger, der i princippet synes økonomisk at kunne hvile i sig
selv og opretholdelsen inden for fangst, fiskeri og fårehold af beskæftigelsesfremmende produktion og eksport. Dette sidste kan
i modsætning til forsyningstjenesten i hvert
fald for tiden kun gennemføres med underskud ved overførelse af midler fra det danske statsbudget til Grønland (»tilskud«).
Løsningen af de to her nævnte opgaver
kræver en organisation, et forvaltningsapparat, der dækker den befolkede del af
Grønland, og dette har yderligere medført,
at KGH, netop fordi Handelen må betjene
sig af en landsdækkende organisation, har
fået pålagt en række andre opgaver, hvis
løsning der inden for rigsfællesskabet har
været politisk enighed om at tage op.
Udvalget føler sig i overensstemmelse
med kommissoriet, når det i sine videre
drøftelser af de i kommissoriet angivne
problemer er gået ud fra, at der ikke er tale
om en begrænsning i de forpligtelser, man
hidtil har påtaget sig over for det grønlandske samfund men alene om at undersøge
mulighederne for en ændret varetagelse af
opgaverne.

1.3.

Ved vurderingen af de i de enkelte betænkningsafsnit indeholdte analyser og de fremsatte - ofte alternativt formulerede - forslag
bør man være opmærksom på den styrke,
der over de senere år har udviklet sig i tankerne om en grønlandsk hjemmestyreordning. Den 10. januar 1973 nedsatte ministeren for Grønland et udvalg til nærmere undersøgelse af, hvorledes en hjemmestyreordning kan indføres. Udvalget, hvis formand
var formanden for Grønlands landsråd, og

som i øvrigt alene bestod af de i Grønland
valgte medlemmer af Folketinget, samt af
medlemmer af landsrådet, afgav den 18. februar 1975 et »Forhandlingsoplæg og Delbetænkning«. Dokumentet findes aftrykt
som bilag 2, og man skal henvise til den deri
indeholdte begrundelse for ønskerne om en
hjemmestyreordning, og her blot fremhæve,
at udvalget foreslår en nærmere beskrevet
sondring mellem særanliggender og fællesanliggender, og sluttelig henstiller, at det formelle grundlag for gennemførelse af hjemmestyreordning snarest muligt søges tilvejebragt i form af en rammelov.
Efter afgivelsen af dette forhandlingsoplæg nedsatte regeringen den 9. oktober
1975 med professor, dr. jur. Isi Foighel som
formand en egentlig hjemmestyrekommission
sammensat i øvrigt af 5 medlemmer af landsrådet blandt dets medlemmer, de to grønlandske folketingsmedlemmer, samt syv medlemmer valgt af folketinget blandt dets medlemmer. Uanset at hjemmestyreudvalget endnu ikke havde afgivet betænkning, og uanset
at hjemmestyrekommissionen ikke på det
tidspunkt var nedsat, var dét allerede på
nærværende udvalgs første møde opfattelsen,
at de særlige mere afgrænsede spørgsmål,
som udvalget skulle beskæftige sig med,
burde vurderes på baggrund af den almindelige politiske udvikling i forholdet mellem
Grønland og Danmark indenfor rigsfællesskabet. Det blev herved navnlig fremhævet,
at udvalget måtte være betænkt på ikke at
stille forslag vedrørende KGH's fremtidige
virksomhed, der ville kunne foregribe —
besværliggøre eller virke hindrende for - en
hjemmestyreordning, om hvilken der kan
opnås politisk enighed sigtende mod øget
ansvar og indflydelse for den grønlandske
befolkning og Grønlands landsråd.
Udviklingen, siden udvalget holdt sit første møde i januar 1975, har navnlig med
nedsættelsen af hjemmestyrekommissionen
bekræftet vigtigheden af, at udvalget, når
det drejer sig om forslag vedrørende KGH's
virksomhedsområde, udviser passende forsigtighed, således at forslag ikke foregriber
en senere politisk besluttet overførelse af
ansvar og indflydelse fra danske til grønlandske instanser, men således, at denne kan
foretages ud fra en samlet vurdering og
inden for rammerne af en samlet - også i
tid - planmæssig tilrettelæggelse.
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1.4.
Det her anførte melder sig umiddelbart med
betydelig vægt ved behandlingen af den i
kommissoriet nævnte principbeslutning om
afvikling af KGH's funktioner i København
med henblik på deres henlæggelse til Ålborg
eller deres udskillelse fra organisationen, alt
under den forudsætning, at ganske afgørende
forhold ikke måtte tale derimod.
Ved et aktstykke dateret 11. maj 1971
til finansudvalget søgte - og fik - Ministeriet for Grønland tilslutning til en udflyttelse
af KGH's besejlingsafdeling til Ålborg. Aktstykket er aftrykt som bilag 3. Man skal henvise hertil og heri blot fremhæve, at baggrunden for beslutningen om udflytningen
var, at KGH's daværende plads i København var blevet for trang, og at det i øvrigt
i mindre grad var grønlandspolitiske hensyn,
der motiverede udflytningen. Selv om en tilvejebringelse af de nødvendige anlæg kunne
gennemføres i Københavns havn, anså regeringen det for muligt ud fra samfundsmæssige hensyn gennem en udflytning fra København at medvirke til at skabe en bedre
afbalancering af den økonomiske aktivitet
mellem hovedstadsområdet og andre dele
af landet.
Der blev endvidere i aktstykket givet udtryk for, at en udflytning af den øvrige del
af KGH burde ske hurtigst muligt, når en
afklaring af det fremtidige omfang af KGH's
organisation måtte foreligge.
Udflytningen af besejlingsafdelingen skønnedes i aktstykket at ville medføre en nettomerudgift pr. år på ca. 3 mill. kr., hvilket
nogenlunde kom til at passe.
En udflytning af KGH's øvrige funktioner
til Ålborg vil nødvendiggøre investeringer af
størrelsesordenen 25—30 mill. kr. Formentlig
ville investeringerne kunne gennemføres efter
samme model som den, der aftaltes, da besejlingsafdelingen i sin tid flyttede. Ålborg
skulle herefter afholde investeringsudgifterne formentlig i den nævnte størrelsesorden af 25-30 mill. kr., medens KGH skulle
betale en årlig leje, der ville være beregnet
således at ejendomsretten til de etablerede
bygninger m. v. overgår til KGH efter 25
års forløb.
Der er i bilag 4 forsøgt at foretage et skøn
over mer- eller mindreudgifter ved en lokal
udflytning af KGH til Ålborg, og driftsøko8

nomien i udflytningen synes at bevæge sig
omkring nul.
Der synes imidlertid grund til at antage,
at en udflytning til Ålborg af den del af
KGH, der nu ligger i København, ville kunne
føre til visse rationaliseringer af den interne
forretningsgang, formentlig tillige til øget
forretningsmæssig effektivitet og dermed i
det hele til visse besparelser. På den anden
side synes det lige så klart, at kommunikationerne til M.f.G., rigsrevisionen, de bevilgende myndigheder og de departementer
og institutioner, KGH har et snævert samarbejde med, ville blive tilsvarende besværliggjort.
Udvalget har ikke ment at burde gå dybere ind på den almindelige udflytningsproblematik, men skal herom henvise til
Notat om udflytning af statsinstitutioner, Administrationsdepartementet 1972, samt til
Benefit-cost analyse, anvendt på udflytning
af statsinstitutioner, Økonomen 1. december 1972. Det har for udvalget, som foran nævnt, været helt afgørende, at grønlandspolitikken er kommet ind i en periode,
hvor stærk udvikling hen imod overførelse
af ansvar og indflydelse til grønlandske
instanser må kunne forventes. Det er selvsagt tænkeligt, at en overførelse af KGH's
funktioner til Grønland ikke tidsmæssigt vil
blive prioriteret højest, i hvilken forbindelse
det bør nævnes, at alene spørgsmålet om
ønskeligheden af en udflytning af KGH's
produktionsledere til Grønland er blevet
rejst under udvalgsarbejdet (jfr. nærmere
afsnit 2.6. Det må imidlertid på nuværende
tidspunkt, hvor KGH's indpasning i rammerne for en kommende hjemmestyreordning er aldeles uafklaret, forekomme afgørende betænkeligt at foretage en videre muligt midlertidig — flytning til Ålborg. På
den anden side synes det med det foran
anførte i erindring rimeligt, ikke mindst af
hensyn til KGH's medarbejdere, at fremhæve dels værdien i, at en definitiv beslutning om KGH's politisk-administrative tilhørsforhold og geografiske placering bliver
truffet, når spørgsmålet til sin tid er optaget
til drøftelse mellem de vedkommende politiske instanser (regeringen - hjemmestyret),
dels vigtigheden af, at der, såfremt en ændring i KGH's forhold måtte blive besluttet, gives et passende langt varsel, for at tilrettelæggelse og overførelse af områderne

kan foregå så gnidningsfrit som overhovedet
muligt.
1.5.

I tilslutning hertil finder udvalget det rigtigt
navnlig af hensyn til senere overvejelser
andetsteds her at gå noget dybere ind i de
spørgsmål, der vil melde sig under eventuelle overvejelser om en fuldstændig flytning til Grønland af KGH med den struktur,
Handelen har i dag.
I bilag 5 er der af KGH's direktion foranlediget af drøftelserne i underudvalget om
produktion og eksport givet en nærmere
redegørelse for navnlig de personalemæssige
konsekvenser af en udflytning til Grønland
af KGH's ledelsesfunktioner, Om de nærmere enkeltheder, herunder om de dermed forbundne merugifter, mener udvalget at burde
henvise til bilaget og skal her blot fremhæve,
at det er direktionens opfattelse, at det under forudsætning af tilstrækkelige kontor- og
boligfaciliteter vil være muligt teknisk-administrativt at udflytte KGH's ledelsesfunktioner (hovedkontor) fra Danmark til Grønland. Selv om der peges på en vis usikkerhed
med hensyn til at få det tilstrækkelige antal
kvalificerede til at stille sig til rådighed for
denne opgave. En sådan udflytning synes
efter beregningerne i bilaget at ville betyde
en samlet øgning af medarbejderantallet med
ca. 23-45 til 430-460 personer, hvoraf ca.
120-140 skulle placeres i Godthåb, således
at det samlede hovedkontorpersonale inclusive overførelse fra det allerede i Godthåb
eksisterende handelsinspektorat ville blive
ca. 130-155. Det fremhæves herved,, at
udflytningen i første række vil vedrøre ledelses-, inspektions- og kontrolfunktioner, og
at udførelsen heraf vil kræve medarbejdere
med viden og erfaring om erhvervsmæssige
forhold og med avanceret uddannelse på
forskellige områder, som kun meget få grønlændere besidder i dag, og som det tager
adskillige år at erhverve.
Udvalget, der ikke er uenig heri, finder
dog anledning til at fremhæve, at en udflytning kan skønnes værdifuld ud fra mere
grønlandspolitiske synspunkter selv med den
konsekvens, at antallet af særligt kvalificerede udsendte danske øges væsentligt, blandt
andet fordi mulighederne for den fornødne
uddannelse i Grønland af grønlændere til de

nævnte særligt kvalificerede funktioner formentlig kunne fremmes bedre end ved uddannelse i Danmark.
I direktionens konklusion hedder det afslutningsvis, at »en sådan udflytning vil medføre visse fordele i form af bedre kontakt
mellem hovedkontoret og den grønlandske
omverden. Under de nuværende forhold vil
den imidlertid også medføre adskillige ulemper af arbejdsmæssig, personalemæssig og
økonomisk art.
Dersom KGH henlægges under et grønlandsk hjemmestyreorgan både med hensyn til bevillinger og med hensyn til styring
i øvrigt, vil det formentlig være mest naturligt og hensigtsmæssigt, at dens hovedkontor
og ledelsesfunktioner placeres i Godthåb.
Så længe KGH henhører under Ministeriet for Grønland og de bevilgende myndigheder i Danmark, kan det derimod ikke ud
fra praktiske administrative og økonomiske
synspunkter anbefales at udflytte ledelsesfunktioner til Grønland.
Under de nuværende uafklarede fremtidsudsigter synes det derfor først og fremmest
at være påkrævet, at der gennem ændring af
KGH's ledelsesstruktur etableres en ordning,
som giver mulighed for tæt kontakt mellem
Grønlands politiske ledelse og KGH, således
som det ønskes fra grønlandsk politisk side;
herved vil de grønlandske politikere, som
en forberedelse til et fremtidigt hjemmestyre,
kunne opnå øget indflydelse på KGH's ledelse og drift og bedre forståelse for de problemer og værdier, som knytter sig til opretholdelsen af en virksomhed som KGH.«
Som det vil fremgå af det allerede tidligere
anførte, mener udvalget ikke på nærværende tidspunkt at kunne tilråde en udflytning til Grønland af KGH's ledelsesfunktioner, om hvilken der da ej heller foreligger
klart formulerede tilkendegivelser fra grønlandsk-politisk side. Det tidligere under afsnit 1.4. nævnte spørgsmål om særskilt udflytning af produktionslederen vil man vende tilbage til i afsnit 2, ligesom det meget
væsentlige spørgsmål om grønlandsk indflydelse direkte i KGH's ledelse er gjort
til genstand for særlig behandling i afsnit 5.
1.6,

Som det vil fremgå af kommissoriet, påhviler
det udvalget at tage udgangspunkt for sine
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overvejelser i »Den gule Betænkning«, men
som det tidligere er fremhævet i forbindelse
med omtalen af udvalgets mandat, er der senest med nedsættelse af hjemmestyrekommissionen sket ganske afgørende ændringer
i grønlandspolitikkens forudsætninger, og
dette forhold bør man efter udvalgets opfattelse ikke mindst være opmærksom på ved
overvejelser om de i »Den gule Betænkning«
indeholdte forslag, der fremkom allerede i
december 1971; ikke desto mindre må det
forekomme rimeligt uden nærmere at angive
betænkningens forslag og de synspunkter og
overvejelser, der har ført den nedsatte arbejdsgruppe til at stille disse, at fremdrage
visse hovedpunkter. Ud fra det hovedsigte at
give den grønlandske befolkning mere indflydelse og ansvar (jfr. »Den gule Betænkning« 1. del side 29) foreslår den arbejdsgruppe, der udarbejdede »Den gule Betænkning«, at dele KGH's virksomhed op i nogle
hovedområder:
En trafik- og handelssektor organiseret
som et aktieselskab med domicil i Ålborg,
omfattende besejling (atlant- og kysttrafik),
pakhuse, engrosvirksomhed, indkvarteringsvirksomhed i Søndre Strømfjord, postvæsen
og eventuel havnefunktion, bygdefunktion
og heliports.
Formålet er at effektivisere denne sektors
drift ved at løsgøre den fra statsadministrationen, således at der gives selskabet en betydelig dispositionsfrihed. Det forudsættes, at
staten og landsrådet ejer over halvdelen af
aktiemassen.
KGH's fødevarebutikker og supermarkeder i byerne, der foreslås overdraget til de
grønlandske andelsforeninger. Specialbutikkerne skulle tilbydes private grønlandske
erhvervsdrivende eller andelsforeninger. Formålet er at aktivisere den grønlandske befolkning inden for detailhandelen. Endvidere
mente udvalget, at statsbutikkernes økonomi
undergraves under de gældende konkurrencevilkår.
Under hensyn til de meget store udviklingsopgaver inden for det grønlandske fiskeri og til de vanskeligheder, som dette
erhverv møder, anser arbejdsgruppen det endelig for nødvendigt, at produktionsvirksomheden og trawlerflåden fortsætter under
staten med mulighed for etapevis overdragelse til grønlandske fællesskaber eller aktieselskaber. Produktionen foreslås admini10

streret af et selvstændigt erhvervsdirektorat,
og der bør gives de enkelte fabrikker øget
selvstændighed i form af ansvar for den
daglige drift samt udarbejdelse af eget budget og regnskab.
Betænkningen blev første gang behandlet
af landsrådet på dettes forårsmøde 1972,
hvor hovedsynspunktet var, at der ikke overilet måtte presses en stor opgave ned over
den grønlandske befolkning, men at man
måtte iværksætte en oplysende virksomhed i
Grønland for at få en for landsrådet vejledende reaktion på forslagene fra den grønlandske befolkning, før der blev truffet nogen beslutning om ændring af KGH's organisation og struktur. En herpå sigtende dobbeltsproget pjece »Den kongelige grønlandske Handel til debat i Grønland« blev herefter udsendt af Grønlands Oplysningsforbund.
De forslag, som især havde givet anledning til betænkelighed fra landsrådets side,
var forslagene om, at der skulle ske en opdeling af KGH i et Handels- og Trafikaktieselskab og et selvstændigt erhvervsdirektorat
omfattende produktions- og eksportvirksomheden.
Den offentlige debat førte imidlertid ikke
til nogen tilkendegivelser fra den grønlandske befolkning vedrørende disse to spørgsmål. Under landsrådets efterfølgende behandling drøftedes spørgsmålene som led i
en mere omfattende drøftelse af den grønlandske erhvervssektor, hvorunder flere alternative forslag fremkom, herunder et forslag om udflytning af KGH's produktionsledelse til Grønland. Landsrådets konklusion blev, at forslaget om en opdeling af
KGH og oprettelse af et erhvervsdirektorat
måtte vurderes i en større sammenhæng, og
at en stillingtagen hertil måtte afvente resultatet af et dyberegående udvalgsarbejde vedrørende erhvervssektorens problemer.
Problemerne vedrørende den statslige produktions- og eksportvirksomhed og den statslige forsyningstjeneste er behandlet nedenfor
i afsnit 2 og 3, i hvilken forbindelse også de
organisatoriske problemer omkring en opdeling af KGH er mere indgående behandlet.
Udvalget finder dog, uanset de ændrede
grønlandspolitiske forudsætninger, at der
indledningsvis bør knyttes nogle enkelte
bemærkninger til »Den gule Betænkning«'s
forslag om opdeling af KGH i et erhvervs-

direktorat og en trafik- og handelsvirksomhed i aktieselskabsform, fordi disse forslag
vedrører KGH som helhed og ville kunne
have temmelig vidtrækkende konsekvenser.
Udvalget finder, som også tidligere fremhævet, at foreliggende omstændigheder tilråder en vis varsomhed - og synes i øvrigt
her at være i overensstemmelse med landsrådet - således, at man ikke uden klart tilkendegivne politiske retningslinier stiler mod
gennemførelsen af omfattende strukturændringer, men ved mere afgrænsede forslag
søger at fremme den grønlandske befolknings indflydelse på egne anliggender.
Hvad angår tanken om en opsplitning af
KGH i to selvstændige virksomheder, bør
man således være opmærksom på, at de
begge må have deres egen selvstændige organisation i Grønland, hvis formålet med opdelingen skal blive til virkelighed. Af bilag 7
vil det fremgå, at de med en sådan organisationsform forbundne merudgifter kan anslås til ca. 7-11 mill. kr. årligt. Hertil kommer de praktiske og administrative og personalemæssige vanskeligheder med at opbygge og igangsætte ny organisation på et
tidspunkt, hvor der ikke eksisterer klare
linier for den statslige produktionsvirksomhed på længere sigt. Allerede af disse grunde,
men også fordi udvalget, som det vil fremgå
af afsnit 5, anser det for muligt på anden
måde at øge den grønlandske befolknings
indflydelse inden for KGH-området, såvel
centralt som lokalt, mener udvalget ikke at
kunne tilskynde til gennemførelsen af en opsplitning af KGH's funktioner.
Uanset, at udvalget i sine overvejelser har
ment at måtte komme til det foran gengivne
resultat, kan det naturligvis ikke udelukkes, at udviklingen kan komme til at forløbe sådan, at en vis opdeling af KGH's
virksomhedsområde på et senere tidspunkt
vil være både fagligt og politisk ønskelig.
Udvalget har derfor anset det for rigtigst
ligeledes at knytte enkelte bemærkninger til
»Den gule Betænknings« forslag om for eet
eller eventuelt flere led af KGH's virksomhedsområde at etablere aktieselskaber. Medens der for produktions- og eksportområdet, der under de øjeblikkelige ugunstige forhold arbejder med et overordentlig betydeligt underskud, næppe findes tilskyndelse til
en overgang til selskabsdrift, er der i »Den
gule Betænkning« af hensyn til at tilveje-

bringe en friere dispositionsadgang særligt
tænkt på handels- og trafikområdet.
Formålet med at benytte aktieselskabsformen er som ovenfor nævnt »at effektivisere
denne sektors drift ved at løsne den fra administrationen, således at der gives selskabet
en betydelig dispositionsfrihed«, og udvalget erkender, at netop handels- og trafikområdet i princippet skulle kunne drives uden
tilskud, og at aktieselskabsformen for så
vidt skulle kunne være anvendelig. Samtidig
forudsættes det imidlertid i »Den gule Betænkning«, at aktieselskabet skal have koncession på besejlingen af Grønland, at ensfragtsystemet skal opretholdes, og at virksomheden skal varetage offentlige opgaver
som postvæsen, havnedrift, bygdefunktioner
m. v., ligesom det forudsættes, at staten og
Grønlands landsråd tilsammen skal eje
mindst 51 pct. af aktiekapitalen og forventes, at staten - i hvert fald i starten - må
indskyde størsteparten af aktiekapitalen i
selskabet. Om nogen almindelig privatøkonomisk virksomhed vil der således ikke kunne være tale. Men hertil kommer, at staten
under alle omstændigheder, hvad enten staten er deltager i selskabet eller ej, vil stå
med det endelige ansvar for, at de funktioner, der overlades selskabet, også løses på
en for den grønlandske befolkning tilfredsstillende måde. Staten må derfor under en
eller anden form sikre sig afgørende indflydelse på virksomhedens drift i henseende til bevillingsrammer, lønnings- og personaleregler, forsynings- og besejlingsforpligtelsen. Under disse forhold synes selskabsformen ikke i sig selv at tilsikre en
friere dispositionsadgang. Helt afgørende
synes det imidlertid at måtte være, at en sådan konstruktion som selskabsformen med
statslig deltagelse og et fortsat, bagved liggende ansvar for staten synes lidet foreneligt
med vores i Folketinget forankrede bevillingssystem. Helt bortset fra, at blot en debat, om hvilket økonomisk-politisk system
man fra grønlandsk side kunne ønske under
en mere omfattende hjemmestyreordning,
næppe nok er begyndt, må betragtninger
svarende til de foranstående bemærkninger
forventes at ville blive anlagt, såfremt udviklingen måtte medføre, at KGH's virksomhedsområde under en kommende hjemmestyreordning blev overført fra danske instanser (Ministeriet for Grønland - Folkeli

tinget) til landsrådet. Endelig gælder der
også her, at den ved selskabsformen navnlig
tilstræbte mulighed for større grønlandsk
indseende med og indflydelse på KGH's
virksomhed, som tidligere nævnt, formentlig
vil kunne sikres på anden måde.

1.7.

I de foregående afsnit 1.2. til 1.6. har udvalget gjort rede for sin stilling til nogle spørgsmål, der er af mere principiel karakter og
som berører hele KGH's virksomhed, medens
man i kapitlerne 2 til 5 tager enkeltområdernes forhold op til drøftelse. Udover det i
afsnittene 1.2. til 1.6. fremhævede, finder
udvalget imidlertid her at burde pege på
nogle hovedsynspunkter, som har været vejlende for udvalget for den videre behandling af udvalgets arbejdsopgaver. Det har
således været afgørende for udvalget, uanset
at udvalget ikke har ment at burde stille
forslag om helt radikale strukturændringer,
at finde frem til forslag, hvorved den grøn-
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landske befolknings direkte indseende med
og indflydelse på KGH's virksomhedsområde øges væsentligt, således at udførelsen af
KGH's funktioner og styringen heraf efterhånden af befolkningen kommer til at føles
også som et nærværende grønlandsk anliggende. I denne sammenhæng har udvalget
set det som sin opgave i visse hovedtræk at
beskæftige sig med KGH's økonomifunktion
ud fra det almindelige synspunkt, at udarbejdelsen af budgetforslag og regnskabsafviklingen bør være tilrettelagt på en sådan
måde, at der sikres den grønlandske befolkning og dens politiske ledelse i kommunalbestyrelser og landsråd den lettest mulige
adgang til indseende med de enkelte funktioner.
Sluttelig skal det fremhæves, at udvalget
på baggrund af den gennem adskillige år
førte debat om den grønlandske befolknings
ønsker i henseende til lokalisering - byer
overfor bygder - dels har været opmærksom
på denne problemstilling, dels har søgt kun
at stille forslag, der ikke påvirker eller
foregriber tendenser eller beslutninger inden
for lokaliseringspolitikken.

Afsnit 2
Den statslige produktions- og
eksportvirksomhed
2.1.
Vedrørende den statslige produktions- og
eksportvirksomheds funktioner, organer, arbejdsprincipper, økonomi og statistik henvises til det i afsnit 1.2. nævnte af sekretariatet udarbejdede bilag med underbilag.
Det alvorligste problem for den grønlandske fiskeproduktion og eksport er de
meget vanskelige økonomiske vilkår, som
først og fremmest skyldes, at der fra begyndelsen af 1960'erne er sket en gradvis men
meget kraftig tilbagegang i torskeforekomsterne ved Grønland, således at bestanden
af denne fisk ved Grønlands vestkyst er
blevet reduceret til mellem en femtedel og en
tiendedel af, hvad den var i 1960'ernes begyndelse. Hertil kommer, at eksportpriserne
på fiske- og rejeprodukter i årene 1974 og
1975 har været faldende/stagnerende samtidig med, at produktionens omkostninger
igennem en årrække har været kraftigt stigende.
Udviklingen i indhandlingsmængderne i

perioden 1966 til 1974 er belyst i bilag 10.
Det fremgår heraf, at indhandlingen af torsk
i denne periode er faldet med ca. 37 pct., og
dette på trods af at den grønlandske fiskerflåde i perioden er blevet kraftigt udbygget,
først og fremmest med KGH's 7 store havgående trawlere, der i 1974 landede langt
den største del af de indhandlede torsk.
Udviklingen i indhandlingspriser, lønninger og salgspriser i perioden 1970 til 1975 er
belyst i bilag 11. Det fremgår bl. a. heraf, at
eksportprisen på torskeblokke i denne periode kun er steget med ca. Vi gang (indeks
149), medens indhandlingsprisen for torsk
er blevet ca. 3½ gang højere og lønningerne
2½ gang højere. Hertil kommer de øvrige
omkostninger, hvoraf stigningen på adskillige områder især for brændselsolie har været betydelig.
Alle disse forhold har medført, at resultatet for den statslige produktions- og salgsvirksomhed i perioden 1970 til 1975 er blevet stadig ringere, jfr. nedenstående tabel.
Også de private producenters vilkår er

Tilskud til KGH's produktionsanlæg og trawlerflåde. (Mill. kr.)
1970

1971

1972

1973

1974*)

1. Fabrikker, incl. tilknyttede trawlere
2. Trawlere tilknyttet GFI
3. Traditionel produktion
a. Fiskeridistrikter
b. Fangerdistrikter

8,1
1,7

10,7
2,7

15,6
3,5

20,5
5,9

53,1
10,0

3,2
1,5

2,4
1,5

2,6
1,8

3,7
2,3

3,7
2,6

3 i alt

4,7

3,9

4,4

6,0

6,3

14,5

17,3

23,5

32,4

69,4

6,2
3,9

8,2
4,6

10,4
6,4

14,2
7,6

16,3
9,4

10,1

12,8

16,8

21.8

25,7

Samlet tilskud
Heraf afskrivning
Forretning
Afskrivning og forrentning i alt.

*) Betænkningen vedrørende fiskerisektorens økonomiske problemer af 23. december 1975, tabel 7, p. 27.
Tabellens tal bygger på KGH's rentabilitetsanalyser og specifikationer til regnskabet, men er så vidt muligt
gjort årgangsrene (excl. posteringerne vedrørende tidligere år).
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blevet stadig vanskeligere, og ministeriet
fandt det derfor nødvendigt at tage tilskudspolitikken overfor de private producenter op til overvejelse og nedsatte med
henblik herpå i maj 1975 en arbejdsgruppe med professor, dr. polit. P. NørregaardRasmussen som formand. Arbejdsgruppen
skulle først og fremmest fremkomme med
forslag til imødegåelse af de akutte problemer, men det forventedes, at gruppen
tillige fremkom med forslag af mere langsigtet karakter samt udarbejdede overslag
over de forventede udgifter herved. Arbejdsgruppens betænkning blev afgivet i december 1975 og indeholdt forslag om en tilskudsordning i form af tilskud knyttet til
indhandlingen af råfisk, og dette forslag blev
godkendt og sat i kraft fra 1 .september
1975.
I afsnit 2.2. behandles tilskudssystemet
mere indgående, og der skal her for at give
et indtryk af, hvordan tilskudssystemet er
opbygget, blot nævnes, at de oprindeligt
foreslåede tilskud pr. kg indhandlet fisk var
følgende:
Torsk mhui
Havkat mhui
Rødfisk mhui
Rejer
Hellefisk mhui (under 4,5 kg)...

0,60 kr.
0,30 kr.
0,45 kr.
0,80 kr.
0,45 kr.

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

Det bemærkes, at tilskuddene i mellemtiden er blevet ændret og ændres fortløbende, idet tilskuddene beregnes ud fra de
aktuelle salgspriser, valutakurser, indhandlingspriser og lønninger.
Uanset den således tilvejebragte tilskudsordning har ejerne af den næststørste private produktionsvirksomhed, Arctic Seafood
Ltd., Jakobshavn, alligevel besluttet at lukke
og likvidere virksomheden, og det bør tillige fremhæves, at Nørregaard-Rasmussengruppen ikke betragter den gennemførte tilskudsordning som nogen midlertidig foranstaltning, men i den afsluttende betænkning
af juni 1976 udtaler »at samlede tilskud af
det nuværende betydelige omfang som minimum, vil dog under alle omstændigheder i
årene fremover være nødvendige for at opretholde det grønlandske fiskerierhverv«. Det
tilføjes: »ligeledes må det konstateres, at en
udvidelse af den grønlandske fiskerigrænse
til 200 sømil vil være en forudsætning for,
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at fiskeriet kan fortsætte i det nuværende
omfang og eventuelt udvides«.
2.2.1.
Den helt utilfredsstillende udvikling inden
for fiskerisektoren har spillet en dominerende rolle for Handelens økonomiske resultater
inden for de seneste år, og udvalget har derfor anset det for rigtigt med udgangspunkt
i Nørregaard-Rasmussen-gruppens overvejelser og forslag at gennemgå KGH's fiskeriproduktion og salg navnlig for at undersøge,
om et tilskudsmønster som det for de private
virksomheder foreslåede med fordel ville
kunne anvendes på KGH.
Som ovenfor nævnt har en række sammenfaldende faktorer bevirket, at KGH's
produktionsvirksomhed har givet et stadigt
voksende underskud. Af udefra kommende
årsager hertil kan nævnes faldende eksportpriser og stigende priser på materialer, kraft
m. v. Dertil kommer, at det svigtende ressourcegrundlag har hindret, at den udbyggede produktionskapacitet har kunnet udnyttes i det planlagte omfang. Hertil kommer
endelig de politiske beslutninger om til trods
for den svigtende økonomi at forhøje råvarepriser og lønninger for at imødekomme ønsker om en forbedring af levestandarden.
Det kan ikke udelukkes, at fiskerisektorens økonomiske situation kan forbedres ved,
at der sker en i sig selv lønsom omlægning af
produktionen i åbentvandsområdet til rejer,
ligesom en stigning i eksportpriserne næppe
er usandsynlig, selv om man her er i en ganske skarp international konkurrence bl.a. fra
Alaska-fiskeriet. Endvidere vil en udvidelse
af fiskerigrænsen til 200 sømil og en dermed
sammenhængende sikring af de særlige grønlandske fiskeriinteresser give mulighed for
en øget råvaremængde til de grønlandske
fiskerianlæg, da den grønlandske fiskeflåde
i dag kun fanger ca. halvdelen (ca. 50.000 t)
af den samlede fangst inden for ICNAF-område I. Mulighederne for at øge fangstmængderne afhænger i første række af ressourcegrundlaget, men derefter naturligvis af en
udvidelse af den grønlandske fiskerikapacitet
samt de internationale aftaler om fastsættelse af højeste fangstmængder og fordelingen af ressourcerne. Også indkomstudviklingen i Grønland vil naturligvis være af væ-

sentlig betydning for fiskerisektorens økonomi. Det er dog næppe realistisk at antage,
at der, selv med en positiv udvikling i alle de
bestemmende foran gengivne faktorer, foreløbig vil kunne opnås balance mellem indtægter og udgifter, selv om en sådan øgning
af f å varetilgangen, at fabrikkernes kapacitet
udnyttes fuldt ud, vil kunne vise sig at være
en væsentlig faktor. Eksempelvis kan det
nævnes, at hvis KGH's samlede produktionsvirksomhed skulle bringes i økonomisk balance alene ved en stigning i eksportpriserne,
så skulle priserne - på grundlag af regnskabstallen for 1974 og 1975 - være ca. 50
pct. højere.
Under disse omstændigheder kan man
ikke inden for en overskuelig årrække forvente, at produktionen kan balancere økonomisk, og der må fortsat regnes med et betydeligt statstilskud til produktionssektoren,
omend der ikke nødvendigvis bliver tale om
et tilskud af samme størrelse som det nuværende.
På denne baggrund har udvalget overvejet,
om den nuværende tilskudsform, der i realiteten virker som dækning af det konstaterede underskud, bør ændres. Selv om det
forekommer lidet sandsynligt, at en nærmere
analyse og omlægning af økonomien skulle
bringe balance mellem udgifter og indtægter,
har man med undersøgelsen yderligere haft
det selvstændige formål at finde frem til tilskudssystemer, der i højere grad indeholder
incitamenter til økonomisering på de enkelte
produktionssteder, og som forøger forståelsen hos fiskerne og de ansatte for det økonomiske resultat med deraf følgende interesse for produktionsstedets problemer; samtidig kunne det muligvis opnås, at sådanne tilskudssystemer ville give det økonomiske
grundlag for, at der kan opstå interesse for
omdannelse af statsvirksomhederne til andelsselskaber eller lignende, der tilgodeser
hovedmålet at øge medindflydelse og medansvaret hos erhvervets udøvere udover,
hvad det er muligt inden for de eksisterende
rammer.
I det følgende gives derfor en redegørelse
for den eksisterende ordning i lys af de ovennævnte synspunkter, og derefter drøftes det,
hvad der kan gøres yderligere inden for det
eksisterende system og endelig diskuteres,
hvilke ændringer i tilskudssystemet, der kan
gennemføres for at nå de nævnte mål.

2.2.2.

De årlige tilskud til KGH's produktions- og
eksportvirksomhed søges på finansloven stort
set på samme måde, som tilskuddene til andre dele af KGH og tilskuddene til andre
statsinstitutioner.
Den omstændighed, at KGH driver en erhvervsvirksomhed, hvor der ikke på forhånd
kan skønnes med sikkerhed over udviklingen i lønudgifter, råvareudgifter og andre
driftsomkostninger og navnlig heller ikke
skønnes over råvaretilførslerne og verdensmarkedspriserne på færdigvarer, medfører,
at KGH ifølge sagens natur har en større
usikkerhed i budgetlægning end statsinstitutioner i almindelighed. Dette er anerkendt af
de bevilgende myndigheder og formuleret i
den såkaldte frigørelsesklausul i anmærkningerne til KGH's årlige forslag til finanslov, hvor det præciseres, at »budgetlægningen er præget af den usikkerhed, som er en
følge af, at en betydelig del af KGH's virksomhed foregår i Grønland samt konjunktursvingninger på verdensmarkedet. De i efterfølgende anmærkninger indeholdte oplysninger er derfor af orienterende karakter og angiver ledelsens foreløbige overvejelser under
budgettets udarbejdelse, og er ikke bindende
med hensyn til anvendelse af de anførte
beløb.«
Budget og forslag til finanslov udarbejdes
af KGH ca. 4-5 måneder før budgetårets
begyndelse, d.v.s. i juli og august måned.
Grundlaget for udarbejdelsen af budget- og
finanslovforslag er pris- og lønniveau den 1.
april i året før budgetåret samt de på udarbejdelsestidspunktet givne forudsætninger
om råvaremængder, omkostninger, salgspriser m. m. Der opstilles prognoser for råvaretilgang, produktion af færdigvarer pr. produktionssted og salgspriser for de forskellige
færdigvarer, hvorefter de variable driftsomkostninger beregnes og de forventede faste
omkostninger lægges til.
Efter en gennemgang af budgetforslaget i
Ministeriet for Grønland fremsendes dette af
ministeren til Finansministeriet. Ændringer
til finanslovforslaget kan indsendes indtil
medio januar i budgetåret; fra de bevilgende
myndigheders side ønskes dog ikke ændringer fremsendt blot som følge af revision af
budgetterne på grund af ændringer i pris- og
lønforhold.
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Ministeriet for Grønlands og Den kongelige grønlandske Handels regnskabsår følger ikke finansåret, men kalenderåret, og
finansudvalget har efter ansøgning hidtil
givet KGH tilladelse til at begynde at bruge
de på finanslovforslaget anførte bevillinger
allerede fra 1. januar, selv om finansloven
først vedtages i slutningen af marts og træder i kraft den 1. april.
Når budgetåret er gået til ende, foretages
en foreløbig konstatering af driftsresultatet, og tillægsbevilling søges senest i februar til regulering af evt. forskelle mellem
den givne finanslovbevilling og driftsresultatet. Tillægsbevillingen skal godkendes på
samme måde som de egentlige finanslovbevillinger. Dersom der ved udarbejdelsen af
det endelige driftsregnskab viser sig at være
yderligere forskelle mellem den oprindelige
givne finanslovbevilling og driftsresultatet,
skal regnskabsmæssig forklaring herom udarbejdes til brug for ministeriet, rigsrevision, statsrevisorer m. v. Generelt må det
fastslås, at det her klart drejer sig om tilskud
efter regning der i sig selv er lidet økonomiserende. Det må dog på den anden side erindres, at der såvel centralt som på de enkelte
fabrikker arbejdes på grundlag af normtal
for en række centrale faktorer i produktionsprocessen ,og at de derved skabte rammer
har betydning for en økonomisk gennemførelse af produktionen.

2.2.3.

De enkelte fabrikker udarbejder i november måned beretning for det løbende år og
budgetter for det kommende år, som begge
dele i december måned tilgår KGH's produktionsafdeling i København. Disse beretninger og budgetter tjener først og fremmest
som grundlag for produktionstilrettelæggelsen i det nye år, men giver tillige produktionsledelsen en mulighed for, hvis det skønnes nødvendigt, at indgive ændringsforslag
til finanslovforslaget for det nye år.
Efter at fabrikkernes indsendte budgetter har været behandlet af produktionsledelsen, udsendes endelige budgetter til de enkelte fabrikker.
Diverse budgetter er detaillerede og indeholder normtal for hvilke udbytteprocen16

ter og hvilket forbrug af arbejdstimer, el.
vand og olie, der forventes pr. kg råvarer
på fabrikken.
I årets løb kan fabrikslederen på grundlag af de registreringer, som foretages på
fabrikken løbende kontrollere i hvilket omfang, han overholder budgettet, for så vidt
angår indhandling og produktion, og produktionsafdelingen kan udføre den samme
kontrol på grundlag af de månedsrapporter,
som hjemsendes fra fabrikken.
Det løbende regnskab for den enkelte fabriks udgifter i Grønland føres på handelsstedets kontor, der fungerer som fælles
regnskabskontor for alle KGH's funktioner
i byen, og foretager afregning til økonomiafdelingen i København.
I økonomiafdelingen i København bogføres samtlige udgifter vedrørende de enkelte fabrikker, både de grønlandske og de
danske udgifter, og regnskabstallene udsendes kvartalsvis til handelscheferne i
form af edb-udskrevne kontoudtog og balancer for samtlige konti; disse er til rådighed for fabriksledelsen og giver - med den
forsinkelse som kvartalsvise opstillinger indebærer - oversigt over samtlige udgifter
med undtagelse af udgifterne til afskrivning,
forrentning, ledelse/tilsyn, fællesadministration og enkelte andre mindre poster; for så
vidt angår de variable produktionsomkostninger har fabriksledelsen således mulighed
for at kontrollere regnskabet i forhold til
budgettet. Med hensyn til salgsindtægterne
holdes fabrikkernes ledelse løbende orienteret om markedsudviklingen. Derimod foretages der ingen egentlig bogføring af fabrikkens salgsindtægter. Disse beregnes
først efter årets udgang på grundlag af de
i årets løb opnåede gennemsnitssalgspriser
for de enkelte produktarter og en vurdering
af lagerbeholdningernes værdi.
Denne fremgangsmåde benyttes som
grundlag for den eksisterende udbyttedelingsordning og medfører, at det egentlige
fabriksregnskab kun kan udarbejdes af det
centrale regnskabsorgan. Da KGH's samlede produktions- og salgsregnskab først foreligger 5-6 måneder efter regnskabsperiodens
afslutning, kan de enkelte fabriksregnskaber først foreligge 6-8 måneder efter, at
regnskabsåret er gået. Baggrunden for den
sene aflæggelse af regnskab er der redegjort
for i bilag 12.

Det er på næsten alle fabrikker praksis,
at fabriksledelsen orienterer fabriksudvalg
og/eller repræsentanter for KNAPP, GAS,
kommunalbestyrelse og personale om udviklingen i fiskeriet og fabrikkens løbende og
endelige resultater.

1965
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

2.2.4.

* Forventet resultat for 1976. De øvrige tal er hentet
fra KGH's rentabilitetsanalyser og specifikation til
regnskabet).

Efter aftale mellem KNAPP og MFG/KGH
har der i mange år eksisteret en udbyttedelingsordning for KGH's produktionsvirksomheder. Ved indførelse af denne ordning
drøftedes et forslag om at lade udbyttedelingen omfatte både råvareleverandører og
produktionsvirksomhedernes medarbejdere,
men der viste sig kun tilslutning til en ordning, der omfattede leverandørerne af råvarer, og den eksisterende ordning omfatter
derfor alene disse d. v. s. fiskere og fåreholdere, medens produktionsvirksomhedernes medarbejdere ikke omfattes af ordningen, og i øvrigt i ret vidt omfang lønnes
efter akkord.
I henhold til denne udbyttedelingsordning
fer fiske og rejeprodukter samt lam m. m.
udbetales der af KGH 50 pct. af det ved
det enkelte produktionssted eventuelt opnåede nettooverskud af produktionen til de
erhververe, som har indhandlet fisk og
rejer samt fare- og lammeprodukter til virksomheden.
Overskuddet, som udbetales den følgende sommer, fordeles i forhold til erhververnes indhandling. Ordningen har i de seneste
år kun haft økonomisk betydning for rejefiskeriet i Diskobugten, hvor fabrikkerne i
Jakobshavn og Christianshåb fra tid til anden har givet overskud.
Produktionsstedets overskud beregnes
ved, at årets produktion udregnes til de opnåede gennemsnitssalgspriser, hvorfra trækkes samtlige omkostninger, herunder andel
i fælles ledelses- og tilsynsomkostninger i
Grønland og København samt direkte og indirekte salgsomkostninger.

2.2.5.

Inden en gennemgang af de mulige ændringer for tilskudsformen vises udviklingen i
underskuddet for KGH's produktion:
2

-f-f-f-f-f-fca. -^

balancerer
16,3 mill. kr.
15,5 mill. kr.
24,1 mill. kr.
32,9 mill. kr.
68,9 mill. kr.
85,7 mill. kr.
82 mill. kr.*

Det ses, at underskuddet blev fordoblet
fra 1970 til 1973, da underskuddet nåede
op på 32,9 mill. kr. I 1974 skete der igen
en fordobling.
Ser man på de vigtigste udgiftselementer,
der indgår i produktions- og eksportvirk
somheden. fordeler de sig ifølge finansloven
for 1976-77 således:
Køb af råvarer
Lønninger
Transport
Forbrug og anskaffelser af
materialer
Drift og vedligeholdelse af
materiel
Forrentning
Afskrivning
Den andel i fællesomkostninger som produktionen
betaler

78,1 mill. kr.
60,0 mill. kr.
16,7 mill. kr.
35,5 mill. kr.
34,2 mill. kr.
9,7 mill. kr.
17,3 mill. kr.
15,6 mill. kr.

Det skal herved bemærkes, at udgifterne
til trawlerne, som giver et underskud på ca.
30 mill. kr., er inkluderet i ovenstående tal.
Da salgsvirksomheden bogholderiteknisk
køber varerne fra produktionen til kostpris,
er underskuddet samlet i salgsorganisationen og omfatter således udgifter for både
salgs- og produktionsvirksomheden. Såfremt
der ikke ved ændringer i tilskudsformen
(underskudsdækningen) kan opnås passende balance mellem udgifter og indtægter eller i hvert fald en så pas tilnærmelse
mellem udgifter og indtægter, at der kan
siges at ligge et incitament til husholderisk
produktion, synes alene hensynet til at opnå større gennemsigtighed i og overblik over
de enkelte led i produktions- og salgsprocessen at kunne tale for en ændret opstilling og opdeling af KGH's budgetter og
regnskaber.
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2.2.6.

Som nævnt under 2.1 er de relativt få private produktionsvirksomheder naturligvis
påvirket af de samme økonomiske belastninger som foran beskrevet for KGH's vedkommende, men med henblik på afhjælpning heraf, er der som omtalt for den private sektor efter forslag fra Arbejdsgruppen vedrørende fiskerisektorens økonomiske
problemer bevilget de private producenter
et tilskud pr. kg indhandlet torsk, havkat,
rødfisk, rejer og hellefisk. Tilskuddene blev
baseret på det pr. 1. januar 1976 gældende
salgs-, pris- og omkostningsniveau, incl. afskrivning og forrentning og beregnet ud fra
3 private virksomheders omkostningsstruktur og skønnede økonomiske behov. Tilskuddene ændres løbende i forhold til omkostnings- og prisudviklingen.
2.2.7.

Underskuddet ved driften af trawlerne går
på KGH's regnskab som ovenfor nævnt.
Det eneste private produktionsanlæg, som
har modtaget trawlerlandinger, GFI, har afregnet modtagne råvarer til de mellem KGH
og KNAPP aftalte indhandlingspriser. Dette
har bevirket, at KGH's produktionsresultat
er blevet belastet med underskuddet for de
trawlere, som har forsynet GFI, i 1975 ca.
8 mill. kr., i 1974 ca. 10 mill. kr.
Trækker man hele underskuddet ved
driften af de 7 trawlere (d. v. s. differencen
mellem indhandlingspris og samtlige udgifter ved driften af de 7 trawlere) ud på en
særskilt tilskudskonto på finansloven, vil
det formindske KGH's produktionsunderskud med ca. 30 mill. kr. (1974- og 1975tal).
Udfra økonomiseringshensyn synes det
ubetænkeligt at yde tilskud til trawlernes
drift på denne måde, idet aflønningen af
trawlerbesætningen beregnes dels med en
fast bestanddel, dels er afhængig af trawlernes fangstmængder, og i øvrigt således at
jo højere lønningsniveau, man befinder sig
på, jo større andel udgør den fangstafhængige andel af lønnen. Denne aflønningsform,
der svarer til de principper, som anvendes
på færøske trawlere, må siges at have indbyggede incitamenter til at opnå størst mulig fangst. Endvidere deltager skipper og
førstestyrmand med henholdsvis 5 pct. og
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3 pct. i udgifterne til vedligeholdelse, reparationer og fornyelse af fiskeredskaber, hvilket også må siges at fremme økonomisering
med fangstredskaberne.
Skulle et af KGH's produktionssteder
blive overtaget af et andelsproduktionsselskab, ville selskabet opnå dels råvarepristilskuddet, som det nu ydes til de private
produktionsvirksomheder dels, såfremt det
drejer sig om et produktionssted, som er
baseret på trawlerlandinger, og såfremt man
opererede med et system, der holdt trawlerunderskuddet uden for det egentlige produktionsregnskab, modtage landingerne til
indhandlingspris.
Underskuddet for fabriksproduktionsstederne er samlet i 1976 budgetteret til 52,8
mill. kr. (jfr. omstående tabel). Såfremt disse virksomheder kunne få tilskud og råvarelandinger efter samme regler som de private, ville råvarepristilskuddet udgøre 16,6
mill. kr. og trawlerråvarer til indhandlingspriser medføre en besparelse på 16,9 mill,
kr.; i alt ville disse fabrikkers produktionsresultat forbedres med 33,5 mill. kr., hvilket ville bevirke, at underskuddet ville komme ned på 19,3 mill. kr. At KGH's fabriksproduktionsanlæg er meget forskellige både
i henseende til mængden af råvaretilførsler,
arten af råvarer samt teknik, kommer ligeledes til udtryk i tabellen over det økonomiske resultat for de enkelte fabrikker.
Christianshåb og Jakobshavn er hovedsagelig rejefabrikker baseret på henholdsvis hermetik- og fryseteknik. Frederikshåb, Sukkertoppen og Holsteinsborg udgør åbentvandsfabrikkerne, hvor de to første er forholdsvis store fabrikker med moderne udstyr og
med hovedvægten på torsk, medens Holsteinsborg har en større andel rejer. Sydprøven og Egedesminde er små fabrikker,
hvor der er installeret frysefaciliteter, men
forarbejdningen sker stort set manuelt. For
sig selv står Narssaq fabrik, som er en stor
fabrik, som hovedsagelig var beregnet til
lam og rejer. Da tilgangen af rejer er meget
lille, må fabrikken hovedsageligt klare sig
med slagtning af lam samt sekundær produktion som f. eks. torskeruller. Det skal i
denne forbindelse bemærkes, at udregningerne er baseret på budgettal for 1976, således at tallene må tages med forbehold.
Det ses, at underskuddet selv efter, at der
er godskrevet anlæggene de tilskud, som

private får, og selv efter at der er set bort
fra trawlernes underskud, er stort i Frederikshåb, Narssaq, Sukkertoppen og Holsteinsborg.
Derimod ville Jakobshavn og Christianshåb, stadig beregnet på grundlag af budgettallene, få balance med et overskud på henholdsvis 200.000 og 800.00 kr. Dette skyldes formentlig dels, at der er tilstrækkelig
råvaretilgang til disse fabrikker, dels at tilskuddet er beregnet med særlig henblik på
at opnå balance i driftsresultatet fra en i
området beliggende privat fabrik, der synes
sammenlignelig med de to nævnte KGHanlæg.
Den øvrige i denne forbindelse relevante
produktion, der drives af KGH, og som
navnlig omfatter indhandling af skind m.m.
og produktion af salt- og tørfisk, omtales
sædvanligvis som den traditionelle produktion.
Da der ikke opstilles budget for den traditionelle produktion på samme måde som
for fabriksproduktionen, er det ikke muligt
at opstille helt samme kalkule.
Imidlertid forventes den traditionelle produktion af fisk at give et underskud på i alt
ca. 7 mill. kr. eller 2,25 kr. pr. kg råvare.
Forestiller man sig tilskuddet til private
anvendt på også denne indhandling, vil det
formindske underskuddet for den traditionelle produktion med 1,5 mill. kr.

Hele KGH's underskud på produktionen
er for 1976 budgetteret til 70,7 mill. kr., og
selv om der gives tilskud som til de private,
og trawlerunderskuddet afholdes på en særskilt konto, vil KGH stadig give et samlet
underskud på 24,8 mill. kr. i forhold til
budgettet for 1976.
I det følgende vil der, for nærmere at få
belyst, hvilke forhold det er, som bevirker
dette dårlige økonomiske resultat for KGH
selv efter godskrivning af råvaretilskud som
til de private samt trawlerlandinger til indhandlingspris, blive foretaget en forsøgsvis
analyse af KGH's fabriksproduktion, der
som ovenfor anført efter budgettet 1976 vil
få et samlet underskud på ca. 25 mill. kr.
sammenlignet med de private virksomheder/
Indledningsvis bør det fremhæves, at tilskuddet til de private produktionssteder er
beregnet på grundlag af 3 virksomheders
specifikke forhold, således at tilskuddet er
konstrueret med henblik på disses specielle
produktions- og omkostnings vilkår.
Imidlertid kan sammenligning teknisk og
produktionsmæssigt kun drages mellem på
den ene side een af de private virksomheder, nemlig GFI og på den anden side med
kun to af KGH's virksomheder nemlig Frederikshåb og Sukkertoppen.
Korrigerer man 1976-budgetterne for
Sukkertoppens og Frederikshåbs vedkom19

mende, således at man forudsætter, at disse
fabrikker får tilført samme råvaremængde
som GFI, giver det henholdsvis Sukkertoppen og Frederikshåb et merdækningsbidrag
på 0,7 mill, og 3,0 mill. kr., hvilket alene
bevirker, at underskuddet vil reduceres for
Sukkertoppen og Frederikshåb til henholdsvis 2,5 mill, og 2,9 mill.kr.
Beregningen viser, at ligestilling med GFI
med hensyn til mængden og arten af råvaretilførsler ikke er tilstrækkelig til at bringe
Frederikshåb og Sukkertoppen i økonomisk
balance.
Det må dog herved erindres, at Sukkertoppen og Frederikshåb er belastet med en
større afskrivnings- og forrentningsbyrde
end GFI. Korrigerer man ligeledes for denne ved at lade Sukkertoppen og Frederikshåb have samme afskrivning og forrentning
som GFI, bevirker det, at underskuddet for
Sukkertoppen og Frederikshåb bliver yderligere reduceret til henholdsvis 1,1 mill. og
1,2 mill. kr., jævnfør bilag 14, hvoraf de
nærmere udregninger fremgår.
Når denne korrektion heller ikke bringer
balance for Frederikshåb og Sukkertoppen,
rejser der sig spørgsmålet, om der kan ligge
forskelligheder i udgifterne til ledelse og tilsyn. Umiddelbart efter de opstillede budgetter synes KGH's fabrikker at være ca. 1
mill. kr. dyrere end GFI, specielt hvad angår udgiften til extern ledelse og tilsyn.
Budgetterne er opstillet udfra forskellige
principper og mål og kan derfor ikke uden
en grundig analyse af funktioner og regnskaber give et sammenligneligt billede af udgifterne til ledelse og tilsyn for henholdsvis KGH og GFI. Includerer man f.eks.
månedslønninger i ledelse og tilsyn, bliver
forskellen på GFI's udgifter hertil sammenholdt med Frederikshåbs og Sukkertoppens
væsentlig reduceret.
Det må imidlertid nok antages, at forskellen i produktionsresultatet er påvirket
af en højere udgift til ledelse og tilsyn i
KGH, der, formentlig må have flere omkostninger til ledelse og tilsyn end et enkelt
privat ledet produktionssted. Dette forhold
skyldes, at KGH er et led i den samlede
offentlige forvaltning og som følge deraf må
deltage i udarbejdelse af statistikker, rapporter og redegørelser ikke mindst til brug
for ministeren, folketinget og Finansudvalget, hvilket er arbejds- og tidskrævende op20

gaver, som de private virksomheder ikke har
tilsvarende.
Derfor må man ved vurderingen af den
enkelte fabriks resultat være opmærksom
på, at såfremt et eventuelt produktionsandelsselskab ønsker at overtage en lokal fabrik, skal man formentlig regne med færre
udgifter til ledelse og tilsyn, end hvis fabrikken drives i statslig regi.
Det skal i denne forbindelse nævnes, at
en undersøgelse foretaget af udvalget baseret på 1973-tal synes at vise, at produktionen belastes med ca. 20 pct. af fællesomkostningerne, hvilket forekommer at være
en rimelig andel af disse. Imidlertid indeholder fællesomkostningerne driftsfremmede
udgifter, af hvilke produktionen også kommer til at ba?re sin andel, jfr. nedenunder afsnit 2.2.8.
2.2.7.
Som en mulighed for at ekstrahere yderligere udgifter fra budget- og regnskabstallene
har man været inde på ved en ekstraordinær afskrivning at fjerne afskrivning og forrentning af etablerede anlæg. Afskrivning
og forrentning belastede i 1975 produktionen med i alt 18,5 mill. kr., når bortses fra
afskrivning og forrentning af trawlere.
Fjernede man på denne måde nogle tyngende omkostninger på regnskabet, ville
man muligt bidrage til at nå frem til et system, der styrkede incitamentet til økonomisering.
Rent bortset fra at et sådant regnskabssystem ikke i sig selv ville løse problemerne
omkring andres overtagelse af virksomheden synes beregningerne at vise, at det kun
ville medføre balance på et enkelt af produktionsstederne (Sukkertoppen) og andetsteds kun nedbringe underskuddet. Mere
afgørende synes det imidlertid at være, at
afskrivning og forrentning er medtaget ved
beregningen af tilskuddet til de private virksomheder, og at det er størrelsen af dette
tilskud, der har dannet grundlaget for nærværende analyse af KGH's regnskabsstruktur i sammenligning med de private virksomheder.
Tilbage bliver alene, at flere af KGH's
produktionssteder med de nuværende råvaretilførsler har en betydelig overkapacitet, som selvsagt belaster afskrivning og

forrentning, men dette spørgsmål synes
alene at burde indgå i forhandlingerne om
anlæggenes eventuelle overtagelse af andre.
2.2.8.

Spørgsmålet om at yde tilskud til de forvaltningsmæssige opgaver, som KGH udfører for andre statsinstitutioner, har ofte
været drøftet, uden at der er opnået enighed om størrelsesordenen for et sådant tilskud.
Udvalget har foretaget en undersøgelse af
de forvaltningsmæssige opgavers omfang,
jfr. bilag 36. Undersøgelsen viser, at over
en femtedel af fællesadministrationens aktiviteter vedrørende serviceopgaver for statsinstitutioner og andre, og at fællesadministrationens samlede vederlag for alle de forskellige aktiviteter skulle være ca. 10 mill,
kr. efter 1973-tal, hvoraf de forvaltningsmæssige og departementale organers andel
må anslås til 6—7 mill. kr. Det kan ikke
heraf sluttes, at KGH ville kunne spare
et sådant beløb, hvis de ikke længere skulle
udføre disse opgaver for andre, da KGH
jo alligevel skulle opretholde sin organisation. Nogen besparelse ville KGH dog kunne opnå, men det ville i så fald være kostbart for de øvrige statsinstitutioner, hvis de
selv skulle udføre disse opgaver eller købe
dem hos andre. Trækkes disse driftsfremmede udgifter af hvilke produktionen også bærer sin andel, ud af KGH's regnskab, ville
dette for produktionen betyde en besparelse
på ca. 1/5 af disse udgifter, d. v. s. ca. 1,4-2
mill. kr.
2.2.9.
De foregående afsnit synes at vise, at tilskudsordninger (underskudsdækning), som
til de private virksomheder end ikke sammen med en overførelse af trawlerunderskuddet til en selvstændig konto uden for
det egentlige produktionsbudget vil være tilstrækkelig til, at KGH's produktionsvirksomhed set som en helhed kan komme til
en tilnærmelsesvis balance.
De ændringer i budget- og regnskabssystemet, som er gennemgået i det foregående,
synes ejheller at kunne opfylde det formål
at skabe incitament til økonomisering, idet
dette synes at måtte forudsætte, at man lig-

ger nær økonomisk balance. Der synes derfor ikke at være nogen begrundelse for at
søge etableret en ordning, hvor tilskuddet
til KGH's produktionsvirksomhed skal reguleres efter på forhånd angivne kriterier
endsige ændre det nuværende bevillings- og
tilskudssystem, hvorefter underskuddet dækkes på de årlige bevillingslove.
Som allerede fremhævet i indledningen til
udvalgsbetænkningen, bør KGH, indtil anden politisk beslutning måtte foreligge, fortsætte produktions- og salgsvirksomheden efter de eksisterende direktiver. Dette betyder
- hvilket i sig selv er en økonomisk belastning, som private virksomheder er fritaget
for - at KGH må indhandle hele året, og
indhandle praktisk taget alle produkter, selv
cm det er i strid med virksomhedsøkonomiske betragtninger, og uanset om man kan
holde sig inden for budgetforslaget eller ej.
Samfundets produktionsvirksomheder i
Grønland er i vidt omfang etableret ud fra
beskæftigelsesmæssige hensyn og drives primært ud fra sådanne hensyn, hvorfor man
også indhandler langs hele kysten, selv om
det efter en økonomisk betragtning ville
være mere rentabelt at samle indhandlingen
på få steder, jfr. bilag 15.
For, navnlig i den befolkning det direkte
vedrører, at opnå større forståelse for
KGH's funktioner og for økonomien i de
enkelte områder inden for KGH's samlede
virksomhed, synes det imidlertid hensigtsmæssigt at ændre regnskabssystemet. Der
bør således for hver fabrik opstilles et regnskab, der viser, hvordan fabrikkens resultat ville være, hvis råvaretilskud som til
private var ydet og hvis trawlerlandinger
var beregnet til indhandlingspris. Kun således vil man fra grønlandsk side få mulighed
fort at vurdere det enkelte produktionssteds
økonomiske muligheder.
Herudover kunne sådanne regnskaber også anspore til økonomisering, da det vil falde naturligt og nødvendigt at undersøge,
hvilke omstændigheder, der bevirker det
ringere økonomiske resultat, udover de bindinger, som ligger i de principper og den
praksis for produktionen der tager sigte mod
hvad der kommer hele samfundet til gode
og ikke primært efter at opnå det bedst mulige økonomiske resultat for en enkelt fabrik.
Derimod synes det lidet nyttigt at opstille
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tilsvarende regnskaber for den traditionelle
produktion, da der ikke er foretaget et specielt beregningsgrundlag for et evt. tilskud
til de råvarer, som indhandles til traditionel
produktion, og da der ikke ligger samme
mulighed for at sammenligne resultatet med
private producenter.
Det må imidlertid være rimeligt, at der
ydes vederlag som ovenfor nævnt for de departementale funktioner og evt. for større
udgifter til driften på grund af KGH's uddannelsespolitik, da disse forhold adskiller
KGH fra de private. Dette er dog en ændring
som bør foretages af hensyn til det samlede
resultat for KGH og vedrører derfor ikke
specielt produktionen.
I øvrigt finder man det vigtigt at pege på,
at et regnskabssystem, der giver hurtigere
overblik over udviklingen i den enkelte fabriks resultat ved f. eks. månedsvise balancer, orientering om salgspriser m. m. kunne
være befordrende for indsigt i og forståelse
for produktionen, hvilket muligt kunne indeholde incitamenter til at opnå bedre økonomiske resultater.
Endelig synes udbyttedelingsordningen,
således som den er udformet i dag, ikke at
give mulighed for det rette økonomiske incitament, ved at den kun omfatter »producenter« og ikke lonmodtågerne, hvorfor det
foreslås, at der med KNAPP, GAS og landsrådet søges etableret en ændret udbyttedelingsordning, som omfatter fiskere og lønmodtagere og tager selvstændigt hensyn til
den indsats, som gøres lokalt af de ovennævnte parter.

2.3.

Som tidligere fremhævet, er det pålagt nærværende udvalg at tage sit udgangspunkt i
»Den gule Betænkning«, og man har derfor
med en kort indledning vedrørende Grønlandskommissionen af 1948 og Grønlandsudvalget af 1960 nedenfor foretaget en gennemgang af »Den gule Betænkning«s forslag vedrørende produktion og eksport.
På Grønlandskommissionens tid kort efter krigen, da fiskeforekomsterne syntes at
være næsten ubegrænsede, og afsætningsvilkårene var gode, ansås det rimeligt at forvente, at privat initiativ ville være i stand
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til at opbygge et sundt og stærkt erhvervsliv inden for fiskeri :.? ~«keproduktion, og
at dette ville kunne bane vej for, ^t der o.iså på andre områder kunne vokse ~
grønlandsk erhvervsliv frem, således
<=
offentliges erhvervsvirksomhed indei '•
produktion såvel som for forsyning og ti _ :
med tiden skulle kunne afvikles og erstaues
af private virksomheder, danske og/eller
grønlandske.
Grønlandsudvalget af 1960 vurderede situationen noget mere forbeholdent. Man
konstaterede, at de forventninger, som
Grønlandskommissionen af 1948 havde haft
med hensyn til udbygningen af det private
erhvervsliv langt fra var blevet indfriet med
hensyn til fiskeri og fiskeproduktion, medens KGH's aktivitet og omsætning inden
for produktions- og eksportområdet var vokset i meget betydelig grad, og at den udvikling, som var sket inden for dette erhvervsområde i Grønland, i høj grad skyldtes
KGH's initiativ og indsats. Endvidere var
man blevet opmærksom på, at fiskebestandene i grønlandske farvande næppe kunne
anses for at være stabile, ligesom man var
blevet opmærksom på, at det rummede betænkeligheder at gå ind for etablering af
private erhvervsvirksomheder, som domineredes af ikke-grønlændere.
Man fandt det derfor af sociale grunde
nødvendigt, at det offentlige påtog sig den
videre udvikling af det grønlandske erhvervsliv ikke blot som initiativtager men
også med hensyn til finansiering og drift af
erhvervsvirksomhederne. Med hensyn til
eventuel overdragelse af det offentliges virksomheder til private var man principielt positiv, men fandt, at sådanne overdragelser
måtte forudsætte, at de ubetinget kunne antages at blive til fordel for den grønlandske
befolkning, socialt, økonomisk og politisk,
og at eventuelle overdragelser såvidt muligt
kun burde ske til grønlandske enkeltpersoner og/eller fællesskaber.
Da arbejdsgruppen vedrørende KGH's
fremtid ca. 1970 udarbejdede »Den gule
Betænkning«, var den alvorlige tilbagegang
i fiskebestandene en realitet. Det var da en
næsten selvfølgelig nødvendighed, at det offentlige fortsat måtte varetage trawler-, produktions- og eksportvirksomhed, og at grønlandske enkeltpersoner ikke havde nogen
mulighed for at overtage de statslige pro-

auktionsvirksomheder. Arbejdsgruppen lagde derfor vægt på, at en overdragelse af statens fabrikker alene skulle ske til grønlandske fællesskaber eller aktieselskaber, hvori
det grønlandske samfund har en væsentlig
indflydelse.
Endvidere foreslog arbejdsgruppen, at der
oprettedes et selvstændigt statsligt erhvervsdirektorat, omfattende produktion og afsætning af grønlandske produkter, således at
der kunne gennemføres en organisatorisk
adskillelse af disse områder fra de øvrige
KGH-områder, som generelt anses for mere
egnede til drift efter privatøkonomiske principper respektive overdragelse til private.
Til styrkelse af de grønlandske produktionsvirksomheders økonomi foreslog arbejdsgruppen, at der oprettedes en central
salgsorganisation, som kunne koordinere
producenternes prispolitik, kvalitet og markedsføring. Arbejdsgruppen anbefalede, at
denne centrale salgsorganisation fik eneret
på salget af grønlandske produkter, og at
eneretten fremmedes ved lovgivning, såfremt den ikke kunne opnås ved forhandling mellem producenterne.
De økonomiske vilkår og arbejdsgruppens
forslag indebar, at den enkelte grønlænders
mulighed for selv at opbygge og drive egen
produktion eller eksportvirksomhed blev
meget begrænset. Ud fra arbejdsgruppens
ønske om at øge den grønlandske befolknings indsigt og indflydelse inden for erhvervslivet blev derfor yderligere foreslået,
at der blev givet øget selvstændighed for den
enkelte fabrik i form af ansvar for den daglige drift samt udarbejdelse af eget budget
og regnskab, og at der oprettedes fabriksråd, hvor byens fiskere, fabrikkens arbejdere og kommunalbestyrelsen kunne tage
del i tilrettelæggelsen af fabrikkens drift,
budget og regnskab m. v.
Til styrkelse af den videre udvikling af
erhvervsmulighederne i Grønland, både inden for fiskerisektoren og på andre måder,
foreslog arbejdsgruppen endelig, at der i
Grønland oprettedes et erhvervsudviklingsråd, hvori er repræsenteret erhvervsstøtteudvalgets medlemmer, KNAPP, GAS og
grønlandske erhvervsdrivende. Dette råd
skulle have udviklingsplaner for det grønlandske fiskeri og andre erhvervsområder
forelagt til udtalelse, og skulle på eget initiativ stille forslag til støtte af de forskellige

erhverv og udvikling af nye erhverv. Erhvervsstøttekontoret skulle fungere som sekretariat for rådet, og arbejdsgruppen anførte, at rådet - når tiden engang er moden
for en udflytning af erhvervsdirektoratet til
Grønland - skulle kunne gøres til direktion
for erhvervsdirektoratet.
Under landsrådets og det af landsrådet
nedsatte udvalgs behandling af »Den gule
Betænkning«s forslag i samlingerne 19721974 accepteredes tanken om et erhvervsudviklingsråd, og et sådant blev oprettet i
1975.
Rådet afviger på enkelte punkter fra
»Den gule Betænkning« s forslag, idet det
ikke er blevet tilknyttet erhvervsstøttekontoret men landsrådets sekretariat og har fået
en lidt anden sammensætning end oprindelig foreslået.
Endvidere foreslog landsrådet Ministeriet
for Grønland (ved skrivelse af 5. april
1974), at der blev nedsat et udvalg, som
skulle behandle problemerne omkring oprettelse af et erhvervsdirektorat. Baggrunden for landsrådets forslag var et ønske om,
at erhvervssektoren som helhed blev underkastet en grundig analyse, så der blev klarhed over, hvornår, i hvilket omfang og i
hvilken organisatorisk form det ville være
hensigtsmæssigt at overføre ansvaret for erhvervssektoren til Grønland. Udvalgets arbejde skulle - som det udtaltes i landsrådet
— skabe et sagligt solidt materiale til brug
for landsrådet og måske ikke mindst hjemmestyreudvalget.
Som følge af disse forhold ønskede landsrådet, at det påtænkte udvalgs kommissorium skulle gøres bredere end foreslået i
betænkningen, således at overvejelserne
ikke alene kom til at vedrøre KGH's produktionsfunktioner, men også forholdet til
erhvervsstøtte,
erhvervsuddannelse, erhvervsudvikling og arbejdsmarkedet.
Landsrådet tog ikke stilling til forslaget
om oprettelse af fabriksråd og øget selvstændighed til de enkelte fabrikker, formentlig fordi KGH i mellemtiden havde nedsat
fabriksudvalg ved alle KGH's fabrikker.
Fabriksudvalgene afviger på visse punkter
fra betænkningens forslag om fabriksråd,
f. eks. med hensyn til udvalgets sammensætning og kompetence, men tjener i øvrigt de
samme formål, som foreslået i betænkningen, og er rådgivende overfor fabrikkernes
23

ledelse i alle spørgsmål vedrørende fabriksdrift.
I besvarelse af landsrådets forslag om
nedsættelse af et udvalg til behandling af
problemerne omkring oprettelse af et erhvervsdirektorat for den grønlandske erhvervssektor i øvrigt, tilkendegav ministeriet
(11. februar 1975), at udvalget vedrørende
Den kongelige grønlandske Handel i sit udvalgsarbejde ville dække de problemkredse,
som er foreslået i KGH-betænkningen, samt
undersøge konsekvenserne af en flytning af
ledelsen af produktion og afsætning af grønlandske produkter til Grønland. Endvidere
fandt ministeriet, at udvidelsen af det foreslåede udvalgskommissorium til at omfatte
forholdene vedrørende erhvervsstøtte, erhvervsuddannelse, erhvervsudvikling og arbejdsmarkedet hovedsageligt ville falde sammen med de opgaver, som allerede var lagt
ind under erhvervsudviklingsrådet i Grønland.
På denne baggrund var ministeriets indstilling, at det foreslåede udvalg ikke burde
nedsættes under de givne omstændigheder,
da det ville være mest hensigtsmæssigt at
afvente betænkningen fra udvalget vedrørende Den kongelige grønlandske Handel
samt erfaringerne fra erhvervsudviklingsrådets arbejde.

2.4.

Som nævnt i det indledende afsnit (1.6.
side 12-13) mener udvalget ikke at kunne
tilskynde til gennemførelsen af en opsplitning af KGH's funktioner og altså ejheller
til etablering af et selvstændigt erhvervsdirektorat, der i første række skulle være ansvarlig for produktion og salg. Udover de i
afsnit 1.6. anførte synspunkter finder udvalget det imidlertid rigtigt tillige at knytte
nogle betragtninger til spørgsmålet om, hvorvidt et evt. erhvervsdirektorat skulle have
tilknytning til eller ligefrem omfatte forholdet til erhvervsstøtten, erhvervsuddannelsen
og i det hele arbejdsmarkedet og erhvervsudviklingen. Det vil fremgå, at der hermed
sigtes imod et erhvervsdirektorat med et
overordentligt bredt arbejdsområde omfattende funktioner af vidt forskellig karakter.
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Det er utvivlsomt rigtigt, at der i de kommende år satses væsentligt på en planmæssig tilrettelæggelse af erhvervsudbygningen,
hvorved man som af landsrådet fremhævet
må komme ind på bl. a. sammenhængen
mellem kommende erhvervsmuligheder, erhvervsstøtten, erhvervsuddannelsen og arbejdsmarkedets almindelige forhold.
Når det imidlertid drejer sig om produktion og salg inden for navnlig fiskeri og
fangst, er der tale om mere løbende dispositioner af væsentligt praktisk produktionsmæssig og økonomisk karakter, hvor afgørelser og beslutninger inden for de nu en
gang af politiske instanser givne rammer
skal træffes hurtigt og forretningsmæssigt.
Driften af produktionsvirksomheden og
planlægningen af den kommende erhvervsudvikling, der vil kræve nytænkning, omfattende undersøgelser og overvejelser ikke
mindst i forbindelse med en eventuel udnyttelse af olie- og mineralforekomster, synes
at være to helt forskellige funktioner, som
ikke bør placeres inden for samme organisatoriske ramme. Dette udelukker naturligvis ikke et vist samspil, og navnlig må det
påhvile produktionslederen udover driftsfunktionerne at arbejde med erhvervsudviklingsopgaver, som har direkte forbindelse
med fangst, fiskeri og fiskeproduktion. At
medtage andre opgaver under et erhvervsdirektorat, såsom den egentlige ikke traditionelle erhvervsudvikling og hvad dermed
følger, vil utvivlsomt give en uheldig sammenblanding af forskelligartede hensyn i
den daglige drift. Organisationen vil hermed ikke længere have det forenklede formål, som det var tanken med »Den gule
Betænkning« s forslag om oprettelsen af et
erhvervsdirektorat. Det synes derfor rigtigst
som også udtalt af Ministeriet for Grønland
navnlig for disse områder at afvente erfaringerne fra erhvervsudviklingsrådets arbejde.

2.5.

Ifølge lov om erhverv i Grønland af 1950
med senere ændringer skal salget af grønlandske produkter enten gå igennem virksomheder eller borgere, der har næringsbrev

i Grønland eller til en central grønlandsk
salgsorganisation, der varetager eksporten
fra Grønland. Så længe en central salgsorganisation ikke er oprettet, fungerer Den
kongelige grønlandske Handel som salgsorganisation.
Såfremt en virksomhed eller en enkelt
person i dag har næringsbrev i Grønland,
har myndighederne ikke med det eksisterende lovgrundlag mulighed for at nægte
eksporttilladelse og dermed styre eksporten
af fiskeprodukter fra Grønland.
Forslaget om en central obligatorisk salgsorganisation var begrundet i et ønske om
at styrke de grønlandske eksportprodukters
konkurrencedygtighed og dermed den grønlandske eksport i det hele taget, idet en centralt dirigeret markedsføring og eksport af
produkter af ensartet kvalitet ville give mulighed for en fælles prispolitik uden indbyrdes konkurrence mellem producenterne såvel som mulighed for salg af store samlede
leverancer, hvilket ansås for at være af overordentlig stor økonomisk betydning for producenterne.
KGH's eksportafdeling har i en række år
fungeret som salgsorganisation for en ret
stor del af de private producenter i Grønland, idet den har påtaget sig salget af disses
produkter i eget navn, men for producenternes regning mod betaling af et gebyr.
Denne virksomhed, som igennem de senere år er vokset, medfører, at ca. 80-85
pct. af den samlede eksport udføres af KGH.
Virksomheden hviler på aftale med producenterne og skønnes at kunne udbygges i et
vist omfang, men vil ikke ad frivillighedens
vej kunne udbygges til at omfatte samtlige
producenter, jfr. bilag 16.
Det må derfor antages, at en central salgsorganisation, som skal omfatte samtlige producenter over en længere periode, kun vil
kunne oprettes ved lov.
Udvalget har indhentet oplysninger vedrørende organisationen af fiskeeksporten på
Færøerne og i Norge, jfr. bilag 17.
Fiskeeksporten fra disse lande er i vidt
omfang centraliseret, dels på grundlag af aftaler dels i Norge (og Island) på grundlag
af lovregler eller administrativ praksis, hvorved der tillægges bestemte organisationer
eneret på eksporten af større eller mindre
produktområder.
Det er udvalgets opfattelse, at de grøn-

landske producenter på samme måde som
de færøske, norske og islandske generelt vil
have betydelig fordel af centraliseret salg.
Navnlig må man være opmærksom på, at
behovet for at undgå en spredning af afsætningskanalerne vil blive øget, såfremt
der bliver en udvikling, som ønsket af »Den
gule Betænkning«, henimod overdragelse af
statens produktionsforetagender til selvstændige andelsselskaber.
Den overvejende opfattelse i udvalget er,
at KGH's salgsorganisation bør have eneret på salget af grønlandske produkter. En
sådan eneret vil ifølge sagens natur væsentligst koncentrere sig om hovedproduktionerne, d. v. s. navnlig torsk, rejer og laks,
og der bør derfor være en mulighed for at
dispensere fra eneretten, når landsrådet (og
Ministeriet for Grønland) går ind herfor, ligesom visse produkter muligvis bør holdes
uden for eneretten. Endvidere må det være
rigtigt, at salgsorganisationen har en vis adgang til at afvise en produktion, som skønnes vanskeligt at kunne afsættes, men på den
anden side har adgang til at påtage sig sådant
salg i regning mod en vis provision.
Over for produktionssiden forekommer
det af hensyn til lønsom markedsføring
samtidig naturligt, at salgsorganisationen
bør have en væsentlig indflydelse på og vekselvirkning med produktionsstederne i henseende til produktvalg, fremstillingsmåder,
emballage m. v.
Ved det foregående, hvis gennemførelse
formentlig vil nødvendiggøre en herpå sigtende lovgivning ledes man naturligt ind på
det mere teknisk-administrative spørgsmål
cm hensigtsmæssigheden i at opretholde to
selvstændige afdelinger i KGH for henholdsvis produktion og salg. I hvert fald med oprettelsen af en central og i princippet obligatorisk salgsorganisation synes det helt
naturligt, at produktion og salg - to sider
af samme problem - samles i en fælles ledelse under direktionen. En sådan ordning
såvel som oprettelsen af en central salgsorganisation må indebære en ændret budgetog regnskabsopstilling for produktion og
salg. Her skal det blot bemærkes, at det må
være væsentligt for de grønlandske producenter - fiskere og produktionsstedernes
medarbejdere - klart at kunne se det økonomiske resultat af hvert enkelt led i produktions- og salgsprocessen.
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2.6.

Som tidligere fremhævet, har udvalget på
nærværende tidspunkt ment at måtte fraråde en opsplitning af KGH's virksomhedsområde og ligeledes en flytning af KGH's
ledelsesfunktioner til Grønland. Under en
kommende hjemmestyreordning er det selvsagt tænkeligt, at Handelens funktioner helt
eller delvis ønskes overført til grønlandske
instansers ansvarsområde. Om og i bekræftende fald hvornår dette vil ske, kan ikke
siges med bestemthed, og navnlig ses der
ikke at foreligge tilkendegivelser fra grønlandsk side om de økonomiske og administrative former, hvorunder KGH's funktioner kunne ønskes overført.
Som tidligere nævnt, jfr. afsnit 1.4. er
der imidlertid under udvalgsarbejdet bl. a.
fra grønlandsk side på eet punkt givet udtryk for ønsket om overførelse af en KGHfunktion til Grønland. Det drejer sig om en
separat udflytning af produktionsledelsen
men med bibeholdelse af den nuværende
KGH-struktur, således at produktionsledelsen uanset dens eventuelle geografiske placering i Grønland har sin normale plads
inden for KGH's rammer - administrativt
og bevillingsmæssige
Ønsket er ligeledes fremsat udfra en forudsætning om, at salgsledelsen fortsat skal
bibeholdes i København i tilknytning til
KGH's direktion. Uanset at spørgsmålet om
at samle produktion og salg under en fælles
ledelse er nævnt i afsnit 2.5., tager de følgende betragtninger på den givne baggrund
alene sigte på en overflytning af produktionsledelsen til Grønland, men synes i øvrigt at
kunne have værdi også med henblik på en
organisationsform, hvor der er fælles ledelse
af produktion og salg. Som bilag 6 er der
optaget et notat af 14. juni 1976, hvori KGH
efter udvalgets anmodning nærmere har
redegjort for sit syn på en separat udflytning af KGH's produktionsledelse til Grønland. Idet der i øvrigt henvises til det nævnte
bilag, skal det her fremhæves, at KGH som
den alvorligste ulempe ved en sådan separat
udflytning peger på, at produktionsledelsen i
mange tilfælde i så fald ikke ville kunne udføre de opgaver, som den kan udføre i dag.
Det ville især vedrøre sager, der skulle ordnes i Danmark, f. eks. forhandlinger med
danske myndigheder eller maskinleverandø26

rer, eller sager, som produktionsledelsen
først kan tage stilling til efter drøftelse med
andre, f. eks. med eksportafdeling, fiskeriudvalg eller GTO, eller sager, som produktionsledelsen ikke kan afgøre på egen hånd,
fordi de kræver sambeslutning mellem produktionsledelse og økonomiafdeling eller
eksportafdeling og/eller direktionens godkendelse, f. eks. produktionsplanlægning.
Med hensyn til alle sådanne sager ville
produktionsledelsen komme i en ændret situation i tilfælde af en udflytning, fordi den
i vidt omfang måtte indskrænke sig til at
meddele sine ønsker og forslag til hovedkontoret i Danmark og overlade til dette - i
sidste instans direktionen - at træffe endelig
beslutning.
En del af produktionslederens nuværende arbejdsopgaver ville således blive udført
af KGH-organer i Danmark, især eksportafdelingen, økonomiafdelingen og direktionen, og produktionsledelsen ville i en del
tilfælde komme til at fungere som mellemled mellem produktionsvirksomhederne og
hovedkontoret.
KGH mener ud fra en samlet vurdering,
ikke at kunne anbefale en separat udflytning af produktionsledelsen til Grønland.
Det skal i denne forbindelse bemærkes,
at der ifølge det i udvalget oplyste er sket
en decentralisering, hvorefter man kun har
bevaret de funktioner i København, som af
hensyn til kontakten med salgsafdelingen,
leverandører, konsulenter og myndigheder
nødvendigvis måtte varetages i København.
KGH må dog herved samtidig erkende, at
en udflyttet produktionsledelse ville have
mulighed for at opnå en bedre kontakt til
den grønlandske omverden, end produktionsledelsen under det hidtidige system har
haft. Herved tænkes især på relationerne til
landsrådets sekretariat og landsråd, kommunalbestyrelser,
erhvervsudviklingsråd
KNAPP, GAS, fåreholderforening, private
producenter m. v.
Med den forventede udvikling i en hjemmestyreordning rejser KGH derefter spørgsmålet om på anden vis end ved udflytning
at forbedre kontaktmulighederne mellem
produktionsledelsen og grønlandske instanser. KGH fremhæver her to punkter, som
oprindeligt har været rejst og drøftet i det
underudvalg, der har behandlet produktionsproblemerne. Det drejer sig dels om

en næstkommanderende for produktionsledelsen dels om en noget ændret struktur
af KGH's styrelsesråd. Det vil af notatet ses,
at de to forslag er stillet op som alternative
muligheder, men der er enighed om, at en
kombination ikke alene ikke er udelukket,
men formentlig det mest hensigtsmæssige.
Idet det som ofte fremhævet bemærkes, at
man senere i afsnit 5 kommer nærmere ind
på KGH's ledelsesfunktioner herunder styrelsesrådets sammensætning og kompetence,
anser udvalget det for rigtigt her at færdiggøre sine overvejelser om produktionsledelsens udflytning til Grønland for derefter at
vende tilbage til spørgsmålet om de eventuelle fordele ved placering af en næstkommanderende for produktionslederen i Grønland.
Som fremhævet af KGH, knytter der sig
sig væsentlige betænkeligheder ved en flytning af produktionslederen til Grønland,
også selv om man ser bort fra de dermed
forbundne merudgifter, der er anslået til ca.
1,3-1,5 mill. kr. foruden øgede udgifter til
rejser, telegram- og telefonkommunikation.
I første række peges på, at den nære og nødvendige sammenknytning mellem produktion
og salg ville lide væsentlig skade. Et problem som selvsagt ville formindskes noget,
såfremt de to sektioner blev samlet og samlet
overført til Grønland. Men hertil kommer
dels det rent praktiske, at en række af produktionsafdelingens funktioner såsom lagerfunktioner, emballagerekvisitioner m.v. fortsat må udføres i Danmark, dels det mere
principielle at afdelingen uanset dens geografiske beliggenhed fortsat vil være undergivet
Handelens hovedledelse - styrelsesråd og direktion — og fortsat nødvendigvis må have en
nær kontakt både med andre afdelinger i
Handelen, med institutioner, virksomheder
og laboratorier hernede og i samarbejde med
hovedledelsen tillige med Ministeriet for
Grønland og de bevilgende myndigheder.
Det vil således næppe være muligt at undgå
en vis duplikering eller opdeling af produktionsafdelingens funktioner, såfremt afdelingen i princippet flyttes til Grønland,
ligesom man i så fald i det hele må regne
med en noget tungere forretningsgang.
Hertil kommer yderligere at flytningen i
hvert fald for en tid fremover vil betyde en
øgning i antallet af udsendte danskere, hvilket muligt ikke bør tillægges afgørende vægt.

Som det vil fremgå af det fra bilag 6
tidligere i nærværende afsnit citerede, er
KGH fuldt opmærksom på de væsentlige
fordele, en udflytning af den centrale produktionsledelse til Grønland vil frembyde
i henseende til langt bedre kontakt til grønlandske instanser. Og hertil kommer, at
en sådan flytning vil kunne fremme den
grønlandske befolknings udvikling imod
større medleven og selvaktivitet. Dette gælder, uanset om produktionsvirksomheden
overføres til et kommende hjemmestyre, idet
det kan være formålstjenligt, at også beslutningsprocessen inden for de statslige virksomheder i et vist omfang henlægges til
Grønland. Derved vil der i Grønland kunne
samles også grønlandsk personale med indsigt og kompetence, der kan støtte de lokale
grønlandske myndigheder. Såfremt produktionsledelsen flyttes til Grønland, vil landsrådets sekretariat og erhvervsstøtteudvalget
og dettes sekretariat således i langt højere
grad få mulighed for at deltage i formuleringen af denne del af erhvervspolitikken,
end de har i dag, hvor de væsentligste beslutninger vedrørende produktionen alene
tages i København. Disse bemærkninger er
af mere almen karakter og i afsnit 5 kommer udvalget nærmere ind på disse spørgsmål ikke mindst på problemerne omkring
sikring af fornøden kvalificerende uddannelse for grønlænderne.
Det synes indlysende at være en grønlandspolitisk afgørelse at afveje fordele og
ulemper ved en flytning af produktionsledelsen til Grønland, og selv om udvalget
for sit vedkommende er mest tilbøjelig til
at anse en udflytning af produktionslederen
for den rigtige løsning mest ud fra den betragtning, at ledelsen af Grønlands væsentligste erhverv bør være så nært knyttet til virksomhederne som muligt, bør en endelig beslutning herom utvivlsomt afvente en klart
tilkendegivet politisk vilje fra grønlandsk
side; hvad enten dette måtte være som et led
i produktionsledelsens inddragen under en
hjemmestyreordning — eventuelt samtidig
med KGH's øvrige funktioner - eller selvstændigt med bevarelse af produktionsledelsen i KGH, som denne kendes i dag. Selv
om man, som det vil ses af det foregående,
kan forestille sig flere forskellige mønstre
for overførelse, er der dog tillige i udvalget
enighed om, at man straks bør påbegynde
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overvejelserne og løsningen af de spørgsmål,
der vil rejse sig i forbindelse med produktionsledelsens flytning til Grønland, således
at den teknisk administrative tilrettelæggelse
med beskrivelse af de alternativer, der kan
tænkes har fundet sted til det tidspunkt, hvor
spørgsmålet måtte blive taget op til politisk
afgørelse. Når henses til, at det utvivlsomt
er realistisk at antage, at spørgsmålet om
produktionslederens overførelse til Grønland i kommende år vil melde sig med stadigt stigende styrke og formentlig inden for
en årrække må antages at kunne føre til
overførelse til Grønland, har den tanke været overvejet i udvalget, at KGH allerede på
nuværende tidspunkt i Grønland placerede
en medarbejder med tilstrækkelig omfattende kompetence. Den pågældende måtte i
så fald have reference direkte til produktionsledelsen i København og i Grønland
selvstændig adgang til ligeledes at forhandle
spørgsmål med produktionsstederne og med
grønlandske instanser. En sådan ordning,
der må kunne tilvejebringes inden for en
kortere frist, synes at kunne fremme en
ønskelig styrkelse af forbindelsen mellem
produktionslederen og de grønlandske interesser og således bidrage til en lettere gennemførelse af den endelige overførelse, når
dette måtte blive besluttet. Udvalget, der
lægger vægt på, at den pågældende kommer
til at arbejde i nær tilknytning til produktionsledelsen her men samtidig får delegeret
fornøden kompetence til udførelse af sit
hverv, mener derfor at burde henstille, at
gennemførelsen af en sådan ordning tages op
til videre overvejelser.
De mere principielle spørgsmål om KGH's
ledelsesstruktur, der forventes at kunne tilrettelægges således, at den grønlandske indflydelse også inden for dette område styrkes,
vender man som tidligere nævnt tilbage til
i afsnit 5.

2.7.

ikke gået ind i drøftelser vedrørende spørgsmålet om torskefiskeri over for en mere
koncentreret indsats af rejefiskeriet ejheller
om trawlerprogrammer, kutterstørrelser,
grænsedragningen for fiskeriterritoriet sålidt
som om EF-problematikken. Dette må være
spørgsmål der må behandles af de til enhver tid eksisterende - administrative og politiske - forvaltningsorganer.
Om og i bekræftende fald under hvilken
form og til hvilket tidspunkt man politisk
måtte bestemme sig til en sammenlægning
af produktion og salg under een ledelse under KGH's direktion som til en udflytning
til Grønland af denne ledelse kan udvalget
ikke vide. Imidlertid finder udvalget anledning til at fremhæve - i øvrigt i fuld overensstemmelse med det, der er givet udtryk
for i afsnit 2.2.9. - at en beslutning om udflytning, medmindre den grønlandske erhvervsstruktur skulle ændre sig totalt, ikke
bør medføre nogen ændring i forpligtelsen
til at indhandle hele året, indhandle praktisk
taget alle produkter og indhandle langs
hele kysten. Uanset det ringe økonomiske
resultat igennem de seneste år er det
grønlandske fiskeri, og omend i mindre omfang også fangsten, så væsentlige elementer
i det grønlandske samfunds liv, at det bør
opretholdes allerede af sociale og beskæftigelsesmæssige grunde. Der er således en
helt grundlæggende forskel på de vilkår,
under hvilke KGH er forpligtet til at drive
produktionsvirksomheden og de lønsomhedssynspunkter, privat erhvervsvirksomhed ville
være nødsaget til at anlægge, og som formentlig ville føre både til en koncentration
og sæsonmæssig standsning af indhandling
og produktion. Uanset det politisk lidet realistiske i et sådant perspektiv har man i det
tidligere nævnte bilag 15 søgt at beregne de
besparelser, der i så fald ville kunne opnås
på »produktionsregnskabet«, medens man,
netop på grund af overvejelsernes helt teoretiske karakter, ikke har beregnet de merudgifter, der bl. a. på de sociale budgetter ville
være en konsekvens af denne form for privatisering.

Udvalget har ment at måtte begrænse sig til
overvejelser vedrørende dels eventuelle tilskudsordninger dels administrative-strukturelle problemer, medens det må ligge uden
for dets mandat at beskæftige sig med den
egentlige fiskeripolitik. Udvalget er således

Derimod er der i udvalget tilslutning til
den i »Den gule Betænkning« fremsatte tanke om en mulig overdragelse af produktionsvirksomheder til grønlandske andelsselskaber. Udvalget finder dog, at en sådan overdragelse må bero på, at der det enkelte sted
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ved dannelse af en andelsforening er en helt
klart tilkendegivet interesse for en sådan
overtagelse af produktionsstedet. Ligesom
man er enig i ; at en forudsætning for overdragelsen må være, at såvel kommunalbestyrelsen og landsrådet kan anbefale den.
Kommunalbestyrelsen af hensyn til den store
beskæftigelsesmæssige betydning produktionsstederne har lokalt og landsrådet af hensyn til konsekvenserne på landsplan og interessen i evt. med henblik på områdets overgang til hjemmestyre at bevare muligheden
for en central styring. Dette sidste synspunkt
blev der lagt særlig vægt på i »Den gule Betænkning«, hvor det navnlig blev gjort gældende, at en sådan overdragelse måtte forudsætte fortsat tilknytning til den centrale
salgsorganisation. Heri er udvalget enigt.
Efter det for udvalget oplyste, er der ikke
for tiden lokal interesse for overtagelse af
nogen af de statslige produktionsvirksomheder. Det vil fremgå af afsnit 2.2.7. at
økonomien, selv med de i afsnittet angivne
tilskudsordninger, kun for et par af KGH's
virksomheder synes at kunne tale for en
overgang til andelsvirksomhed, og det er vel
i det hele sandsynligt, at fiskerisektorens
store økonomiske problemer og nødvendigheden af statstilskud til opretholdelse af fiskeriproduktionen i høj grad er medvirkende
til, at der ikke foreligger sådanne ønsker om
overtagelse.
På den anden side kan det naturligvis
ikke udelukkes, at dette billede kan vende
sig, og det vil da efter udvalgets opfattelse

være en fordel, at den lokale befolkning har
det bedst mulige kendskab til produktionsvirksomheden. I denne henseende vil de
allerede nedsatte fabriksudvalg være af værdi, og det vil være væsentligt, at der udfoldes
effektive bestræbelser på, at disse aktiveres
og benyttes som oplysningskilde direkte til
den lokale befolkning. Tilsvarende vil det
som tidligere nævnt og som det er mere indgående behandlet i afsnit 5 være af betydning, at budgetlægning og regnskabsføring
gøres så oplysende og let tilgængelig som
muligt.
Tanken om større selvstændighed for de
lokale fabriksledere har ligeledes været
nævnt i denne forbindelse, men dette synes
at blive krydset af de hensyn, der udfra en
samfundsmæssig helhedsbetragtning taler
for en centraliseret styring af produktionen.
Indhandlingsprincipper og indhandlingspriser såvel som lønninger til månedslønnede
og timelønnede bør utvivlsomt som hidtil
fastsættes centralt ved kollektive overenskomster med de respektive organisationer.
Vedrørende disse forhold kan det således
ikke overlades til den enkelte fabrik at disponere på egen hånd. Endvidere bør den
centrale ledelse af hensyn til det centrale
salg og dettes koordinering af markedsføring,
produktkvalitet og prispolitik fastsætte
hvilke produkter fabrikkerne skal producere,
hvorledes produktionen skal tilrettelægges,
hvilke kvalitetskrav, produkterne skal opfylde, hvornår og hvortil de skal af skibes
og til hvilke priser, de skal sælges.
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Afsnit 3
Forsyningstjenesten

3.1.

Vedrørende den statslige forsyningstjenestes
funktioner, organer og arbejdsprincipper,
økonomi og statistik henvises til det i afsnit
1.2. nævnte af sekretariatet udarbejdede bilag med underbilag.
Medens tanken om en privatisering forstået som overdragelse til enkeltpersoner eller
fællesskaber (andelsselskaber) af KGH's
virksomheder indenfor produktionssektoren
kun i ringe grad har været fremme i den
offentlige debat siden fiskeriets tilbagegang
i 1960'erne, har navnlig brugsforeningstanken inden for detailhandelen ikke alene vist
sig at være bæredygtig i Grønland, men mulighederne for at fremme etablering af brugsforeninger vel navnlig som et middel til at
selvstændiggøre den grønlandske befolkning
indenfor et vigtigt erhvervsområde, har meget væsentligt præget drifteiserne om de
grønlandske forsyningsspørgsmål.
Tanken om privatisering af den statslige
forsyning og handel i Grønland drøftedes
allerede af Grønlandskommissionen af 1948.
Den monopolordning, som indtil da havde
eksisteret, var kommissionen principielt indstillet på helt at afskaffe. For så vidt angik
forsyningen, var kommissionen dog betænkelig ved en fuldstændig ophævelse af monopolet, især fordi den private handel måtte
forventes at ville indskrænke sig til opgaver,
som var lønnende, og overlade til statshandelen at tage sig af den øvrige del af handelen.
Imidlertid var der i kommissionen enighed
om, at der fra myndighedernes side med
hensyn til overdragelse af de statslige butikker burde vises den største imødekommenhed og støtte, såfremt enkeltmand eller et
fælleskab skulle ønske at overtage den lokale
handelsvirksomhed.
Grønlandsudvalget af 1960 (G 60) var
med hensyn til overdragelse af KGH's er30

hvervsvirksomheder til private mere reserveret end Grønlandskommissionen af 1948.
Udvalget udtrykte tilfredshed med de
overdragelser, som havde fundet sted, og
der var tilslutning til, at man skulle udnytte
forekommende muligheder for at fortsætte
denne udvikling.
Der var imidlertid tillige enighed i udvalget om, at en overdragelse til private kun
burde ske under visse betingelser. For det
første måtte overdragelsen ubetinget skønnes
at være til fordel for befolkningen. Dernæst
måtte overdragelsen af erhvervsvirksomheden ikke medføre, at det vanskeliggøres at
føre den økonomiske politik vedrørende
grønlandsudviklingen og befolkningens leveniveau, som af ansvarlige politiske myndigheder var udpeget som den rigtige. Endelig
måtte der ikke overdrages anlæg til private,
hvis sådan overdragelse medførte, at det offentliges udgifter til resterende anlæg inden
for samme virksomhedsgren derved blev
urimelig byrdefuld. Der måtte med andre
ord også anlægges rimelige driftsøkonomiske synspunkter for den offentlige sektor som
helhed.
I løbet af 1960'erne skete der en betydelig
udvikling inden for forsyningsområdet. Den
private detailhandel gik frem. Brugsforeninger blev startet i Nanortalik, Godthåb og
Sukkertoppen - de to første gennem overtagelse af KGH's butikker; - endvidere blev
andelsforeninger dannet i 1967 i Julianehåb, Narssaq, Frederikshåb, Holsteinsborg
og Egedesminde, og der blev fra disse fremsat ønske om overtagelse af KGH's føde/
dagligvarebutikker i disse byer.
Udviklingen inden for den statslige og
private forsyningsvirksomhed inden for de
seneste 5-10 år viser da også en relativ tilbagegang i KGH's detailomsætning i form af
tab af markedsandel.
Antallet af private statslige detailbutikker
i 1970 og 1974 er angivet i MfG-årbog 1975,

p. 57. Det fremgår heraf, at antallet af statslige butikker er blevet reduceret fra 76 til
72, som følge af butiksnedlæggelser i Qutdligssat og nogle udsteder, og at antallet af
private butikker er blevet reduceret fra
154 til 146. Denne nedgang skyldes især,
at et ret stort antal (20) meget små butikker (kiosker) er ophørt; samtidig er der imidlertid sket en stigning i antallet af kolonialforretninger (fra 15-23) varehuse (6-21) og
brugsforeninger (fra 5—7).
De private butikkers omsætning kendes
ikke i fuldt omfang. I MfG's årsberetning
for 1969-70 anslås den private handels andel af detailomsætningen i 1970 til ca. 45
pct. af det samlede detailsalg (d.v.s. ca. 100
mill. kr.), heraf udgjorde brugsforeningernes
detailsalg ca. en femtedel (22 mill. kr.).
I MfG's årsberetning for 1975 anslås den
private handels andel af detailomsætningen i
1974 til ca. 50 pct. af det samlede detailsalg
(d.v.s. ca. 177 mill. kr.), heraf udgjorde
brugsforeningernes andel næsten halvdelen
(86 mill. kr.).

Ved vurderingen af disse tal må det tages
i betragtning, at detailpristallet i perioden er
steget fra 211 til 437, detailsalgspriserne er
således i perioden generelt blevet mere end
fordoblet, ligesom det må tages i betragtning,
at der i perioden er sket en vis befolkningstilvækst og en vis reallønsforbedring.
Oversigten viser, at detailsalget i bygderne incl. kul/olie er blevet godt og vel
tredoblet i beløb. Salgstallene for bygderne
excl. kul/olie viser også en tredobling.

Disse procenter er som nævnt anslåede, og
de anførte beløb for det private detailsalg
er beregnet på grundlag af de kendte tal for
KGH's detailomsætning. Det er ikke usandsynligt, at de privates andel af detailsalget
i 1970 var noget mindre end 45 pct., og at
deres andel i 1974 var lidt over 50 pct. Selv
om tallene må tages med et vist forbehold,
belyser de dog en klar fremgang for de grønlandske brugsforeninger, en betydelig tilbagegang for de små private handlende, såvel
som en klar tilbagegang i markedsandel for
den statslige detailhandel.
Denne tilbagegang skyldes i væsentlig
grad udviklingen i Julianehåb, Frederikshåb,
Godthåb, Sukkertoppen, Holsteinsborg og
Egedesminde, hvor andelsbevægelsen dels
har overtaget to KGH føde- og dagligvarebutikker (Godthåb 1969 og Frederikshåb
1973), dels selv har oprettet sådanne butikker, som i tiden fra 1970 mestendels har
været i god fremgang.
For KGH's forsyningsvirksomhed viser
udviklingen i perioden 1965—1974 følgende
billede:

Detailsalget i byerne (excl. kul/olie) er derimod kun blevet godt og vel en halv gang
større i beløb og viser således en relativt
kraftig tilbagegang.
Kul og oliesalget i byerne er blevet godt
og vel fire og en halv gange større i beløb.
Denne kraftige stigning skyldes, at der i
perioden både har været en kraftig forbrugsstigning (forbruget i kvantum af gasolie er i perioden blevet næsten 3V2 gange
større, medens kulforbruget er ca. halveret),
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og at der i forbindelse med oliekrisen er
sket betydelige prisforhøjelser.
Engros- og lagersalget er i perioden vokset
ca. 31/2 gang i beløb. Dersom den almindelige prisudvikling tages i betragtning og forudsættes gældende for engrossalgets varer,
er engrossalget knap nok blevet fordoblet
(ca. 3/4 gang større).
Det må imidlertid i den forbindelse tages
1965
1974

cigaretter
58.1 mill. stk.
88.9 mill. stk.

De samlede afgiftsbeløb af eneretsvarer
er vokset fra 25,5 mill. kr. i 1965 til 69,4
mill. kr. i 1974.
Under hensyn til denne vækst i salget af
eneretsvarer og under hensyn til den almindelige prisudvikling må det formodes, at
den reelle fremgang i engrossalget af ikkeeneretsvarer har været af ret begrænset omfang.
Generelt kan det således konstateres, at
etableringen af nye velbeliggende private
butikker - især brugsforeninger - i de større
grønlandske byer, hvor der som følge af
indbyggertallets vækst har været behov for
flere butikker end KGH's, har medført, at
KGH har måttet afgive ret betydelige dele af
sin 100 pct. markedsandel i disse byer, og
at KGH for Grønland som helhed nu kun
udfører omkring (knap) halvdelen af den
totale detailomsætning.
Selv om dette har reduceret forsyningstjenestens indtægtsmuligheder, har det statslige detailsalg i de byer, hvor de private
handlende er gået frem, dog stadig bevaret
en andel af detailsalget på 30-45 pct. - med
undtagelse af de byer, hvor butiksoverdragelser har fundet sted - og KGH har stadig
kunnet opretholde detailsalget med relativt
lave omkostningsprocenter (jfr. bilag 18 og
19), således at detailsalget i byerne fortsat
udgør et aktiv, som er af betydning for forsyningstjenestens samlede økonomi.
Etableringen af private butikker har imidlertid ikke blot medført en relativ kraftig
tilbagegang i det statslige detailsalg, men
har også medført en vis vækst i det statslige
engrossalg. Bortset fra engrossalget af eneretsvarer, som de private handlende er forpligtet til at købe gennem KGH, har væk32

i betragtning, at engrossalget i væsentlig
grad vedrører afgiftspligtige varer (eneretsvarer, som er malt, øl, spiritus, vin, cigaretter, cigaretpapir, chokolade, sukkervarer,
cigarer, røgtobak og glykose), for hvilke
det samlede salg i perioden er steget kraftigt
trods afgiftsforhøjelserne.
Importen af cigaretter, øl og chokolade og
sukkervarer viser således følgende tal:

sten i det statslige engrossalg dog været af
ret begrænset omfang, fordi brugsforeningerne og de andre større private detailbutikker i ret vidt omfang har foretrukket at foretage deres engrosindkøb hos engrosleverandører i Danmark. F. eks. kan nævnes, at
55-57 pct. af brugsforeningernes salg vedrører varer indkøbt i Danmark - i det væsentlige gennem FDB, - medens 43-45 pct.
vedrører varer købt hos KGH. Af disse varer
udgør imidlertid de afgiftspligtige varer
(eneretsvarerne) langt den største del - ca.
de 30—35 pct. Ikke-eneretsvarerne udgør
således kun en begrænset del af det samlede
salg (10-15 pct.) og mellem 1/5 og 1/6 af
brugsforeningernes salg af ikke-eneretsvarer,
jfr. bilag 20.

3.2.

Som følge af den udvikling, der skete midt
i 60'erne og de perspektiver, den indebar,
følte KGH's styrelsesråd, at der savnedes retningslinier med hensyn til KGH's fremtidige
virksomhed og efter henvendelse til ministeren for Grønland nedsatte denne i begyndelsen af 1969 en arbejdsgruppe vedrørende KGH's fremtid.
Arbejdsgruppen afgav betænkning til ministeren i december 1971, den såkaldte »Gule Betænkning«. Betænkningens forslag vedrørende forsyningssektoren og den nærmere
motivering for udvalgets forslag er resumeret i bilag 21. Det skal her blot fremhæves,
at arbejdsgruppen i sin konkluderende indstilling anbefaler, at staten trækker sig ud
af detailhandelen i byerne og afvikler sine
detailbutikker. Dette bør kunne ske inden

for en nærmere fastsat tidsfrist, f. eks. 5 år.
Skulle afviklingen i byerne ikke være fuldført i 1974, når transportvirksomheden er
flyttet til Ålborg, må det pålægges det trafikog handelsselskab, der eventuelt afløser
KGH, eventuelt på forpagtningsvilkår, at
administrere de resterende detailbutikker,
indtil disse overtages af befolkningen. Det
er tanken, at KGH's fødevarebutikker og
supermarkeder skal tilbydes grønlandske andelsforeninger, medens specialforretningerne
kan overtages af handelsuddannede grønlændere på enkeltmandsbasis eller af andelsforeninger.
Udover pligten til at opretholde beredskabslagre omfattende elementære fødevarer,
fiskeri- cg fangstredskaber samt kul og
brændselsolier mente arbejdsgruppen ikke,
at der påhvilede staten nogen »forsyningspligt«. Ét sådant begreb omtales ikke direkte
i loven af 1950, og indholdet har aldrig
været defineret.
Efter arbejdsgruppens opfattelse havde begrebet yderligere mistet en del af sin
mening som følge af den omfattende privatisering af detailhandelen i byerne. Endelig
udtalte arbejdsgruppen, at ensprissystemets
betydning er svindende, bl. a. som følge af
den allerede skete privatisering, og at det
derfor har mindre mening at tale om enspriser i Grønland. Arbejdsgruppen fandt, at
den sociale ligevægt kunne opretholdes ved
fortsat at bevare systemet med ens fragtrater i Grønland.
3.3.

Der havde ikke været grønlandsk deltagelse
i arbejdsgruppen, der udarbejdede »Den
gule Betænkning«, men landsrådet har, første gang i foråret 1972, gjort betænkningen
til genstand for forhandling. Landsrådet var
principielt positivt indstillet overfor forslaget om overdragelse af de statslige detailbutikker.
Det var landsrådets opfattelse, at KGH's
butikker skulle kunne overdrages under forudsætning af, at der skabtes den fornødne
sikkerhed for bygdernes forsyning og under
forudsætning af, at overdragelse skete til
selvstændige grønlandske brugsforeninger og
ikke til FDB. Landsrådet anbefalede derfor,
at der til behandling af spørgsmålene om

butiksoverdragelserne blev nedsat et udvalg,
sådan som foreslået i »Den gule Betænkning« . Et sådant udvalg blev nedsat af ministeren for Grønland i januar 1973, men som
nævnt i afsnit 1.1. havde udvalget ikke afsluttet sit arbejde, da nærværende udvalg
blev nedsat, og udvalgets arbejdsopgaver indgik herefter i nærværende udvalgs overvejelser.
Endvidere anbefalede landsrådet, at der
blev nedsat lokale butiksudvalg, knyttet til
de enkelte butikker, som fik lejlighed til at
vinde indsigt i butikkernes drift og problemer, således at de kunne medvirke til en
harmonisk overdragelse af butikkerne til
andelsdrift. I juli 1974 anmodede ministeriet
samtlige kommunalbestyrelser om at nedsætte butiksudvalg i Grønlands byer og byg
der, og sådanne udvalg blev derefter nedsat
i løbet af det følgende år.
De økonomiske konsekvenser af en mere
omfattende overdragelse af de statslige detailbutikker kom først til drøftelse i det af
ministeren nedsatte udvalg til behandling af
overdragelse af detailbutikkerne (detailbutiksudvalget). Udover at tage stilling til fremkomne anmodninger om butiksoverdragelser
havde dette udvalg under iagttagelse af, at
der fortsat skulle være forsvarlige forsyningsforhold i byerne såvel som bygder, fået til
opgave at udarbejde en samlet plan for overdragelsen af de statslige butikker og udarbejde en redegørelse for, hvilke konsekvenser
overdragelserne ville have for KGH's økonomi.
Under detailbutiksudvalgets arbejde viste
det sig at volde vanskeligheder at få skaffet
klarhed over og enighed om de økonomiske
konsekvenser af butiksoverdragelserne, især
fordi de principielle spørgsmål vedrørende
forsyningspligt, beredskabslagre, eneret m. v.
stadig stod uafklarede.
Da Ministeriet for Grønland derfor havde
modtaget tre henvendelser fra andelsforeningerne i Julianehåb, Godthåb og Egedesminde, hvori ministeriet blev anmodet om at
tage konkret stilling til KGH's fremtidige
butiksdrift i disse byer, så ministeriet sig
nødsaget til at forelægge disse henvendelser
for landsrådet og for de respektive kommuner, uden at der fra detailbutiksudvalgets
side forelå nogen indstilling vedrørende
overdragelsesproblemerne i almindelighed.
Landsrådet behandlede henvendelsen fra
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de tre brugsforeninger på efterårssamlingen
i 1974 på grundlag af en redegørelse udarbejdet af landsrådets underudvalg vedrørende KGH's fremtid.
Der var i landsrådet enighed om at fastholde landsrådets tidligere stillingtagen i
spørgsmål om overdragelse af KGH's butikker til brugsforeningerne, men for at give
den tidligere anbefaling et mere konkret indhold anbefalede landsrådet, at KGH's detailbutikker indenfor fødevaregruppen (dagligvarer) i den kommende 5-års periode
kunne overdrages, hvor der var en lokal
brugsforening, som ønskede at overtage
butikken. Når denne 5-års periode var overstået, ville det herefter være nødvendigt, på
det til den tid foreliggende grundlag, at
tage overdragelserne op til fornyet overvejelse.
Landsrådets forudsætning om, at der fortsat skulle opretholdes forsvarlige forsyningsforhold, antoges ikke at rumme væsentlige
problemer, i hvilken forbindelse landsrådet
anbefalede, at brugsforeninger og KGH
fandt frem til retningslinierne for nogle forsøg, hvorefter bygdeforsyningen i vedkommende distrikter kunne forsøges overført til
brugsforeningerne. Bestræbelserne i den retning har været påbegyndt, men førte ikke
til noget resultat.
Vedrørende de økonomiske konsekvenser
af butiksoverdragelserne var det landsrådets
opfattelse, at overdragelserne nok ville medføre merudgifter for KGH i en overgangsperiode. Man mente imidlertid, at disse merudgifter ville være af underordnet betydning fordi KGH stadig måtte forvente at
skulle være en vigtig grossist for de brugsforeninger, som overtog omsætningen, bl. a.
i kraft af eneretsvareordningen og indtil videre også i kraft af tilskudsvareordningen.
Landsrådet mente, at KGH's specialbutikker
i den kommende 5-års periode skulle forblive
på KGH's hænder for at mildne aftrapningen af KGH's detailvirksomhed.
I konkret besvarelse af de foreliggende
ansøgninger gav landsrådet således sin tilslutning til, at ansøgningerne fra Egedesminde og Julianehåbs brugsforeninger om
lukning af KGH's derværende føde- og dagligvarebutikker blev imødekommet, medens
KGH's manufaktur og isenkrambutik i Godthåb foresloges bibeholdt i KGH's regie.
Lukningen af de to KGH-butikker mødte
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imidlertid modstand i de respektive kommunalbestyrelser, som Ministeriet for Grønland også havde rettet forespørgsel til, bl. a.
af hensyn til problemerne omkring bygdeforsyningen, og lukningen af disse butikker
blev derfor udskudt indtil videre. Godthåb
kommunalbestyrelse kunne heller ikke gå
ind for lukning af KGH's manufaktur- og
isenkrambutik i Godthåb.
På samme landsrådssamling behandledes i
øvrigt efter indstilling fra landsrådets KGHudvalg »Den gule Betænknings« forslag om
bortfald af den eksisterende tilskudsordning
til KGH's forsyningstjeneste (tilskudsvareordningen) .
På grundlag af udvalgets indstilling anbefalede landsrådet, at tilskudsordningen faldt
bort, og at det således sparede beløb på statens budgetter blev anvendt i forbindelse
med gennemførelse af visse forbedringer af
de sociale ydelser, som netop var foreslået af
landsrådet. Anbefalingen blev givet ud fra
den forudsætning, at ordningens bortfald
ville være uden væsentlig betydning for
KGH og det grønlandske samfund, da de
deraf følgende prisstigninger ville blive fordelt over et bredt sortiment af varer.

3.4.

Overdragelse af KGH's detailbutikker til
andelsbevægelsen respektiv lukning af
KGH's detailbutikker har været hovedspørgsmålet inden for forsyningsspørgsmålene, og udvalget har her især beskæftiget
sig med økonomien i en sådan eventuel kommende udvikling. Det drejer sig ikke om
»at mildne aftrapningen« for KGH, men om
nøgternt at vurdere, hvilke byrder en opretholdelse af KGH's forpligtelser med en samtidig formindskelse af Handelens indtjeningsmuligheder vil medføre for den grønlandske befolkning enten i form af øget økonomisk belastning af enkelte grupper i det
grønlandske samfund eller i form af et øget
underskud, som nødvendigvis må belaste de
samlede bevillinger til grønlandske formål.
Besparelser svarende til KGH's merudgifter
måtte i så fald opnås andre steder indenfor
bevillingsrammen. Et øget underskud kommer den grønlandske befolkning eller dele af
denne således til at betale under den ene
eller anden form.

Forinden der redegøres for de økonomiske konsekvenser ved overdragelse eller indstilling af KGH's detailvirksomhed, er det
nødvendigt at fastslå, hvilke forpligtelser
KGH skal have med hensyn til forsyningsvirksomhed. Der skal i denne forbindelse
gøres opmærksom på, at »Den gule Betænknings« forslag ikke i sin umiddelbare form
kan lægges til grund, da der i arbejdsgruppen var uenighed på en del punkter, som
det fremgår af bilag 21. Hertil kommer, at
man i nærværende udvalg ikke på alle
punkter kan tilslutte sig alle de fremkomne
forslag.
3.5.

Som nævnt oven for i afsnit 3.2. mente »Den
gule Betænkning« ikke, at der forelå nogen
forsyningspligt for staten udover en pligt til
at opretholde beredskabslagre. Betænkningen foreslog, at befolkningen i forbindelse
med overtagelse af detailbutikkerne selv
kom til at bære ansvaret for forsyningernes
tilstedeværelse. Det forudsattes dog samtidig,
at KGH's engrosafdeling skulle fungere som
sikkerhedsnet for detailhandelen i byerne og
for bygdeforsyningen.
Spørgsmålet om forsyningspligt må vurderes på baggrund af Grønlands forsyningsmæssigt vanskelige situation, som er begrundet dels i landets beliggenhed og klimatiske forhold, dels i den meget store spredning af beboede steder. Til illustration kan
nævnes, at KGH forsyner i alt 89 pladser og
udhandler på vestkysten fra Nanortalik til
Thule, som er en strækning på 2.300 km
svarende til afstanden fra København til Napoli. Hertil kommer, at Grønland i usædvanlig høj grad er afhængig af import udefra, hvilket især bevirker, at beredskabslagre har en anden og mere central plads i
forsyningen end f. eks. i Vesteuropa, hvor
der i hvert fald på en del områder gør sig
en ret stor grad af selvforsyning gældende
på grund af trafikkommunikationen.
Hidtil har det offentlige (den danske stat)
påtaget sig ansvaret for, at den grønlandske
befolknings forsyninger var sikret under
såvel ordinære som ekstraordinære forhold,
og der har i overensstemmelse med almindelige forbrugerønsker med en ofte udtrykt
politisk tilslutning været tilstræbt en rimelig
høj standard med hensyn til vareudbud i
}«

grønlandske byer og bygder nogenlunde svarende til vareudbuddet i danske landdistrikter og mindre provinsbyer.
Denne forsyningspligt er søgt sikret gennem KGH dels ved opretholdelse af hovedlagre i alle grønlandske byer, fra hvilke både
den statslige detailhandel, offentlige institutioner og private handlende og håndværkere under ordinære forhold løbende har
kunne forsynes med varer og dels gennem
opretholdelse af detailbutikker med et bredt
sortiment af dagliglivets forbrugsvarer i alle
bygder og næsten alle byer.
Sikringen af de nødvendige beredskabslagre til imødegåelse af ekstraordinære situationer har været administreret som et led
i de enkelte byers hovedlagres drift og gennem et samarbejde mellem hovedlagrene i de
forskellige byer.
Hertil kommer det nødvendige transportapparat til at bringe forsyningerne frem til
forbrugsstederne.
Uanset, at der i udvalget har været rejst
tvivl om omfanget af forsyningspligten og
peget på, om den ikke burde indskrænkes
til olie, kul, tørmælk, medicinalvarer, ammunition og erhvervsredskaber (jfr. bilag 22 og
24) og uanset, at der i »Den gule Betænkning« gives udtryk for, at ansvaret for forsyningerne nu må kunne tilstræbes overført
til den grønlandske befolkning ,finder udvalget, at der fortsat eksisterer en forpligtelse
for det danske samfund til forsyning af den
grønlandske befolkning i sin helhed.
Som nævnt i indledningen afsnit 1.2., er
der i udvalgets kommissorium ikke forudsat
en begrænsning i de forpligtelser, man hidtil
har påtaget sig overfor det grønlandske samfund. Udgangspunktet må derfor fortsat
være, at det offentlige er forpligtet til at
sikre, at hele den grønlandske befolkning til
stadighed kan forsynes med et rimeligt udbud af varer, som så vidt muligt konstant er
til rådighed i byer og bygder. Det må derfor
også forudsættes, at der i Grønland fortsat
må opretholdes beredskabslagre af nødvendige varer til imødegåelse af mangelsituationer som følge af forsinkelser eller ekstraordinær afbrydelse af trafikforbindelserne
som følge af hændelser af anden art.
Under hensyn hertil er det udvalgets opfattelse at det fortsat vil være nødvendigt at
opretholde en landsdækkende forsyningstjeneste underlagt styring fra det offentlige,
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der sikrer forsyningen af det grønlandske
samfund såvel engros som i det omfang, det
måtte vise sig at være nødvendigt, en detail
og såvel under ordinære som under ekstraordinære forhold.
Forsyningstjenesten skal opretholde de fornødne lagre af nødvendighedsvarer i Grønlands byer, drive engrosvirksomhed efter
behov og skal indtil videre være forpligtet til
at drive detailsalg i byer og bygder, hvor der
ikke er ønske om og/eller økonomisk grundlag for oprettelse af brugsforeninger.
Der er i udvalget enighed om, at det er af
betydning at få fastlagt, hvilke varer den
fremtidige forsyningstjeneste skal være forpligtet til at lagerføre i Grønland. Da dette
spørgsmål må vurderes ikke blot ud fra
handels- og lagermæssige synspunkter, men
også ud fra sikkerhedsmæssige og til en vis
grad tillige ud fra økonomiske synspunkter,
er der i udvalget enighed om, at spørgsmålet må henskydes til forhandling mellem
grønlandske og danske administrative og politiske myndigheder, på grundlag af udvalgets materiale vedrørende lagerføringspligt
og beredskabslagre med henblik på den
klarest mulige fastlæggelse af lagerføringspligtens omfang, jfr. bilag 23; som udgangspunkt foreslås et omfang for lagerføringspligten omtrentlig svarende til bygdesortimentet.

3.6.

Når man herefter, som udvalget finder det
rigtigt, tager sit udgangspunkt i, at det påhviler samfundet at sikre varetagelsen af en
ganske omfattende forsyningspligt overfor
den grønlandske befolkning, må det samtidig
være klart, at dette medfører ikke helt ubetydelige økonomiske konsekvenser i henseende til opretholdelse både af transportsystemet og navnlig hovedlagre og beredskabslagre. Problemstillingen er her sammenlignelig med produktionssektoren, hvor
en privat erhvervsvirksomhed ville kunne
tilrettelægge sine funktioner alene ud fra
lønsomhedssynspunkter uden at skulle iagttage særlige samfundsmæssige hensyn.
På den anden side er det som tidligere
fremhævet et ofte gentaget ønske, at forholdene indenfor forsyningstjenesten lægges således til rette, at en udvikling med stigende
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overgang i hvert fald af detailsalget til andelsforetagender (brugsforeninger) ikke alene
ikke forhindres men lettes i takt med den
grønlandske befolknings ønsker. Med fastholden af de foran beskrevne samfundsmæssige hensyn, der må stilles til forsyningstjenesten, og ud fra den hovedbetragtning, at en forringelse af KGH's økonomi,
eller taget på en anden måde et større underskud må søges dækket af kompenserende
besparelser inden for andre konti på det
samlede Grønlandsbudget, vil det da være
naturligt at se nærmere på, hvilke elementer
der må tages hensyn til, og hvilke muligheder der måtte foreligge for en videre øgning
og udbygning af brugsforeningerne.
Efter de beregninger, udvalget har foretaget, skønnes det, at en overdragelse af
KGH's detailbutikker i Christianshåb og
Narssaq vil bevirke et tab for Handelen af
detailomsætning på 9 mill. kr. (1974-tal) for
hver butik, hvilket medfører tab af positivt
dækningsbidrag på i alt 1,5 mill. kr., efter at
der er taget højde for besparelser samt øget
engrossalg af eneretsvarer (jfr. bilag 26).
Der er endvidere i bilaget redegjort for, på
hvilke forudsætninger tallene er opstillet og
på de usikkerhedsmomenter, tallene indebærer; her skal blot nævnes forudsætningerne
om, at hele detailsalget falder bort, og at
KGH's engrossalg til de overdragne butikker kun vil omfatte de nuværende eneretsvarer.
Overdragelse af samtlige bybutikker vil ud
fra samme forudsætninger bevirke en mistet
detailomsætning på 115 mill. kr. og medføre tab af dækningsbidrag på knapt 9
mill. kr. (1974-tal), (jfr. bilag 26).
Overdragelserne vil selvsagt have afledede virkninger i såvel positiv retning, f. eks.
besparelse på hovedlageromkostninger ,som
i negativ retning, f. eks. tab af kvantumsrabatter, fordi indkøbskvantum forringes;
imidlertid kan man ikke give et rimeligt
skøn herover, før man er bekendt med,
hvilke varegrupper andelsforeninger konkret
vil overtage detailsalget for, og hvilke varer
de fortsat vil købe engros hos KGH.
Går man herefter over til spørgsmålet om
ophævelse af tilskudsvareordningen vil det
af »Den gule Betænkning« ses, at forslaget
principielt går ud på en fuldstændig ophævelse omend med en mulig kompensation for
forbrugerne over de sociale budgetter sub-

sidiært - såfremt dette ikke kan vinde politisk tilslutning - at der ydes tilskud til forsyningstjenesten til sikring af lave detailpriser på visse varekategorier.
De af nærværende udvalg foretagne beregninger fremgår nærmere af bilag 28. I
1974 androg tilskuddet til KGH's forsyningstjeneste 15,9 mill. kr. Ud af de 15,9
mill. kr. var ca. 4,9 mill. kr. tilskud til
dækning af omkostningerne ved transporten
af varer mellem by og bygd, medens resten
ca. 11 mill. kr. var tilskud til nedbringelse
af priserne på de såkaldte »tilskudsvarer«:
erhvervsredskaber, kul, mel, gryn, rugbrød,
kartofler, grøntsager m. v., for hvilke varegrupper KGH arbejder med specielle lave
avanceregler, som stort set kun tillader, at
priserne forhøjes med de beløb, som indkøbspriser og fragtudgifter stiger. Dette tilskud ydes af staten som generelt uspecifiseret driftstilskud, og da det ikke er fikseret
til bestemte beløb pr. kg for bestemte varer,
er det kun efter løse skøn muligt at fordele
tilskuddet på de forskellige tilskudsgrupper,
med undtagelse af kul.
Dersom det samlede tilskud til forsyningstjenesten skulle falde bort, ville det indebære
nødvendigheden af prisforhøjelser på 1516 mill. kr.
Imidlertid har der i udvalget været enighed
om, at tilskuddet til dækning af omk/v'^ningerne ved transport af varer mellem
by og bygd også for fremtiden bør opretholdes, og at denne tilskudsform også bør
omfatte fremtidige brugsforeninger i bygderne. Endvidere er der i udvalget givet udtryk
for den opfattelse ,at det ud fra sociale hensyn fortsat må anses ønskeligt at opretholde
særlig lav pris på kul samt eventuelt visse
erhvervsredskaber, medens udvalget i øvrigt
principielt fandt det ønskeligt, at priserne på
dagliglivets varer i almindelighed blev fastsat på et niveau, som svarede til omkostningerne ved at sælge dem, således som anbefalet fra landsrådets side.
Indskrænkedes tilskudsvareordningen til
kun at omfatte kul, for hvilken varegruppe
tilskudsbehovet i 1973 og 1974 udgjorde
henholdsvis 3,0 og 2,7 mill. kr., skulle det
årlige statstilskud til forsyningstjenesten reduceres med 8-9 mill. kr., og forsyningstjenesten ville således være nødt til at forbedre regnskabet med et tilsvarende beløb
(1974-og 1973-tal).

Overdragelse af KGH's butikker og indskrænkning af tilskudsvareordningen efter
de foran angivne retningslinier vil således
tilsammen skabe behov for en forbedring af
regnskabet på ca. 17 mill. kr. i 1974-tal.
Der findes sluttelig anledning til at gøre
nogle bemærkninger om den i »Den gule Betænkning« foreslåede ophævelse af KGH's
traditionelle praksis med at opretholde en
ensprisordning for sit varesalg i Grønland,
således at prisen for en given vare er den
samme overalt i Grønland, uanset at salgsomkostningerne på de forskellige pladser er
forskellige. Ensprisordningen, der kan ses
som et udtryk for den grønlandske befolknings indbyrdes solidaritetsfølelse, er i sin
natur en prisudjævningsordning, der medfører lavere priser i forhold til omkostningerne i byer og bygder med lille omsætning
og stor omkostningsprocent og tilsvarende
højere priser i de byer, hvor mulighederne
for stor omsætning og lavere omkostningsprocent er gode, jfr. bilag 25. En ophævelse
af ensprisordningen synes at måtte føre til
en omkostningsbestemt prisfastsættelse med
en tendens henimod lave priser i byerne og
høje i bygderne. Der ligger heri en nærliggende mulighed for, at prisfastsættelsen ville
kunne få indflydelse på lokaliseringspolitikken, hvor det som nævnt tidligere netop er
udvalgets opfattelse, at forsyningspolitikken
bør tilrettelægges således,- at den er helt
neutral over for befolkningens ønsker om,
hvor i Grønland de ønsker at være bosat.
Alene af denne grund må det være rigtigt at
fortsætte med den gældende prisudjævning
mellem byer og bygder. En ensprisordning
kunne selvsagt også gennemføres, såfremt
man tog udgangspunkt i byernes omkostningsbestemte priser og holdt bygdepriserne
nede på samme niveau ved en tilskudsordning, der svarede til prisdifferencerne. Dækning for de udgifter, der ville være forbundet
hermed, synes ikke at kunne tilvejebringes
inden for rammerne af KGH's budget, og
kompensation måtte da søges fra andre budgetkonti på det samlede Grønlandsbudget,
hvilket udvalget ikke kan anbefale. Det er
derfor udvalgets opfattelse, at ensprisordningen såvel i engros- som i detailleddet bør
opretholdes.
Med henvisning til bemærkningerne i
»Den gule Betænkning« finder et medlem
det dog tilstrækkeligt med en ensprisordning
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i engrosledet, hvilket skulle kunne gennemføres ved at fastholde ensfragtsystemet, om
fornødent suppleret med et tilskud til nedsættelse af de ekstra lagerudgifter på afsides
liggende pladser.
Tilbage står efter udvalgets opfattelse at
se på mulighederne for - inden for rammerne af de gældende ordninger - over engrossektoren at bringe balance i KGH-systemet. Såfremt forsyningstjenesten som forudsat også fremtidig skal opretholde hovedlagre i alle Grønlands byer med beredskabslagre for dagliglivets nødvendighedsvarer
samt i fornødent omfang drive detailsalg i
Grønlands bygder, vil muligheden for at
gennemføre omkostningsreduktioner inden
for engrossektoren være meget begrænset
(formentlig ca. 1,0 til 1,2 mill. kr. om året
i 1973-tal), jfr. bilag 27 og 30.
Mulighederne for at øge engrossalget vil
formentlig også være ret begrænsede, da
brugsforeningerne ud over de nuværende
eneretsvarer kun plejer at købe en mindre
del af deres varer (10-15 pct.) hos KGH.
Engrossalget af ikke-eneretsvarer til de overdragne butikker vil derfor formentlig højst
andrage 14-16 mill. kr. (1973-1974 tal),
og den derved opnåede indtægt skønnes at
være ca. 1,5-1,7 mill. kr. under forudsætning af, at prisforhøjelser ikke gennemføres. Større mulighed for prisforhøjelser synes heller ikke at foreligge. Tilskudsvarer,
brændselsolie og formentlig også eneretsvarer bør man afstå fra at belægge med højere
priser; tilbage bliver de almindelige salgsvarer, men disse vil ikke kunne tåle væsentlige prisforhøjelser, fordi engroskøberne i så
fald vil se deres interesse i at foretage deres
køb andetsteds uden om KGH.

de grønlandske brugsforeninger;
muligvis
endog for en længere p^ ' Nde.
Det præciseres imidlertid fra -W^sbevægelsens side, at de praktiske mui
for at slutte sådanne aftaler vil væ.
hængig af, at der fra forsyningstjene. \o
side vil kunne tilbydes sådanne vilkår med
hensyn til betaling, varekvalitet, priser og
service m. v., at de grønlandske brugsforeninger ville have fordel af sådanne langtidsaftaler set i forhold til de indkøbsvilkår,
de kunne opnås hos FDB og/eller andre engrossælgere på markedet. Endvidere præciseres det, at de grønlandske brugsforeninger
for at indgå i en sådan kontrakt formentlig
ville betinge sig leverancer af en lang dække
FDB-varer, som brugsforeningers kunder er
bekendt med og synes om, jfr. bilag 31.
Ud fra det for udvalget oplyste må det
anses for muligt, at der for større eller mindre vareområder vil kunne etableres leveringsaftaler mellem FDB og KGH, således
at KGH i et vist omfang vil kunne imødekomme brugsforeningernes ønsker om levering af FDB-varer. Imidlertid vil der næppe
ved hjælp af sådanne kontrakter være mulighed for at skaffe forsyningstjenesten indtægter, som er tilstrækkelige til at sikre dens
økonomi, dels fordi de engrosvirksomheder,
som forsyningstjenesten skal konkurrere
med, ikke vil være belastet med pligten til
og omkostningerne ved at opretholde beredskabslagre i Grønland og drive detailsalg i
bygder m. v., og dels fordi de grønlandske
brugsforeninger er stærkt knyttet til FDB,
som ikke blot fungerer som deres engrosleverandør, men også hjælper og støtter dem
på en række andre områder, jfr. bilag 32.
3.7.2.

3.7.1.
Under udvalgets drøftelser af mulighederne
for at etablere samarbejde mellem forsyningstjenesten og de grønlandske brugsforeninger, således at disse i større eller mindre omfang forpligter sig til at indkøbe deres varer gennem forsyningstjenesten, har
det vist sig, at man fra den grønlandske andelsbevægelses side ikke på forhånd vil afvise muligheden for, at der kunne indgås
leveringsaftaler for et større eller mindre
vareområde mellem forsyningstjenesten og
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Forslaget om etablering af et selvstændigt
grønlandsk forsyningsselskab, der er fremkommet under udvalgets arbejde, jfr. bilag
33 er fremsat med det formål at skabe mulighed for en videre udvikling af den grønlandske andelsbevægelse gennem overdragelse af den statslige forsyningstjenestes organer (KGH's hovedlagre, butikker, kontorer, personale) såvel som dens arbejdsopgaver og pligter til et selvstændigt selskab
såvidt muligt på andelsbasis. Dette selskab
skulle samtidig på kontraktbasis knytte de
nuværende og kommende grønlandske brugs-

foreninger ind under organisationen efter
samme mønster, som anvendes af FDB i
relation til de selvstændige danske brugsforeninger, som i meget vidt omfang ved den
såkaldte »kædekontrakt« er knyttet til FDB.
Hermed skulle der kunne skabes et fælles grundlag for indkøbs- og engrosvirksomhed og for butikkernes virksomhed, således
at de købte alle deres varer gennem forsyningsselskabet, fulgte samme principper
med hensyn til prisfastsættelse, således at
ensprissystemet kunne opretholdes, og modtog eventuelle tilskud fra det offentlige efter
ensartede kriterier, hvadenten de ejedes af
forsyningsselskabet eller var selvstændige
brugsforeninger.
Udvalget kan være enigt i, at der ved en
sådan fasttømret organisation formentlig
oprettet mellem staten og andelsbevægelsen
kunne opnås betydelige fordele og skabes
mulighed for sikker afvikling af forsyningstjenesten inden for dennes egne økonomiske rammer, således at forsyningstjenesten
ikke behøvede at belaste grønlandske budgetkonti.
Betænkelighederne synes navnlig at knytte sig til kapitaldannelsen; det vil for det ny
selskab dreje sig om store investeringer og
adgang til betydelige driftsmidler, som det
måske bortset fra statens deltagelse kan vise
sig vanskeligt eller umuligt at tilvejebringe.
Hertil kommer, at FDB efter sin nuværende
vedtægtsmæssige struktur ikke vil kunne
indtræde som partner med det offentlige i
et sådant selskab, og at de grønlandske
brugsforeninger så lidt som deres landsforening næppe har en sådan økonomisk styrke, at selskabet vil kunne dannes med deres
deltagelse.
Mere principielt er betænkelighederne
ved dannelsen af omfattende selskaber (aktieselskaber eller andelsselskaber) med statslig deltagelse og ved de uheldige konsekvenser af på nuværende tidspunkt at foretage
en opsplitning af KGH blevet fremhævet i
udvalget; hertil bør føjes, at der ikke fra
grønlandsk side foreligger noget udtryk for,
at denne vej med etablering af et fællesskab
nu skulle være farbar. Allerede af denne
grund finder udvalget det betænkeligt at
fremsætte forslag om en sådan selskabsdannelse, men udvalget ønsker samtidig at tilføje, at tanken næppe bør lægges aldeles til
side, men påny overvejes i forbindelse med

en eventuel udbygning af den kommende
hjemmestyreordning.
3.7.3.

Den i »Den gule Betænkning« nævnte sidste mulighed for opretholdelse af forsyningstjenestens omsætning og indtægter i fprnødent omfang, uden at forhindre men tværtimod bidrage til en fortsat øgning i antallet
af lokale brugsforeninger, er en udvidelse af
eneretsvareområdet. Såfremt der er politisk
tilslutning til nærværende udvalgs forslag om
forsyningspligten og dermed lagerføringsforpligtelsen, som den nu nærmere måtte blive
fastlagt ved forhandlinger mellem grønlandske og danske politiske instanser, er det rimeligt, at eneretsvareområdet for engrossalg
kommer til at svare til de vareområder, forsyningstjenesten er forpligtet til at lagerføre.
Lagerføringspligten kan ifølge sagens natur
ikke udstrækkes til at omfatte ethvert varemærke inden for en bestemt varegruppe,
men det vil kunne pålægges forsyningstjenesten på begæring af fremskaffe ethvert eksisterende varemærke inden for eneretsvareområdet, således at de handlende ikke afskæres fra at bestemme, hvilke varer de ønsker at købe. Det er indlysende - og dette
er også blevet fremhævet imod tanken under udvalgsforhandlingerne - at forsyningstjenesten hermed vil opnå en stærk position
over for detailhandelen både inden og uden
for eneretsvareområdet. På den anden side
forekommer det, at man med større grønlandsk direkte deltagelse i styrelsesrådet for
KGH, som det senere nærmere behandles i
afsnit 5, med vågen kritik fra den grønlandske befolkning og de grønlandske brugsforeninger, ved den almindelige offentlige kontrol fra monopolrådet og ved det tilsyn såvel Ministeriet for Grønland som landsrådet
vil have mulighed for at føre med forsyningstjenesten, vil have tilstrækkelig sikkerhed for forsvarlig og økonomisk drift. Det
bør herved også erindres, at forsyningstjenestens budgetter og regnskaber indgår i
KGH's og dermed Ministeriet for Grønlands
cg revideres på sædvanlig måde, og at det
økonomiske sigte med forsyningstjenesten
ikke er at tilvejebringe et overskud, men
alene at opnå balance mellem indtægter og
udgifter.
Med en sådan eneretsordning, som udval39

get anbefaler til gennemførelse, kan der skabes økonomisk grundlag for, at de statslige
detailbutikker overdrages/lukkes i takt med
den grønlandske andelsbevægelses overtagelse af detailsalgsopgaverne.
FDB's repræsentant, Lars P. Jensen, kan
ikke tiltræde den af det øvrige udvalg foreslåede udvidelse af eneretsordningen, der
skulle omfatte alle beredskabsvarer.
Lars P. Jensen har samtidig givet udtryk
for, at det må være en offentlig opgave at
yde støtte til enhedspriser og afpasse beredskabet efter, hvor det er i Grønland.
Med hensyn til fremgangsmåden for overdragelse/lukning af statens detailbutikker er
det udvalgets opfattelse, at udviklingen ikke
bør forceres, men ske i overensstemmelse
med grønlandske initiativer og ønsker. Overdragelse respektiv lukning af en statslig detailbutik må således først og fremmest være
betinget af, at anmodning herom fremsættes
af en lokal andelsforening, endvidere må det
betinges, at andelsforeningens anmodning
støttes af den lokale kommunalbestyrelse og
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af landsrådet. Baggrunden for at inddrage
såvel de lokale politiske organer som det
landsdækkende politiske organ er dels hensynet til en sikring af den distriktsmæssige
forsyning, og dels til de landsdækkende perspektiver i form af bevarelsen af en mulighed for en central styring.
De etablerede butiksudvalg forudsættes
at kunne bistå ved overdragelserne af butikker.
Til lettelse af den praktiske gennemførelse af butiksoverdragelser bør der - som
foreslået i »Den gule Betænkning« - fastsættes regler for overdragelsesvilkårene med
hensyn til prisfastsættelse for bygninger, inventar og lagre, betalingsvilkår, tidspunkt
for overdragelse, overtagelse af ansat butikspersonale m. v.
Ved fastsættelsen af disse regler bør der
tillige skabes sikkerhed for, at en til en
brugsforening overdraget butik kan generhverves af staten eller kommunerne, såfremt
brugsforeningen ophører med at drive detailsalg.

Afsnit 4
Trafik, postväsen m.m.

4.1.

Vedrørende den statslige trafiktjenestes
funktioner, organer, arbejdsprincipper, økonomi og statistik henvises til det i afsnit 1.2.
nævnte af sekretariatet udarbejdede bilag
med underbilag (bilag 1).
»Den gule Betænkning« s forslag om oprettelse af et trafik- og handelsaktieselskab
til varetagelse af trafik- og forsyningsfunktioner, postvæsen, indkvarteringsvirksomhed i Søndre Strømfjord m. v. er behandlet
ovenfor i afsnit 1.6. Som det er anført, kan
udvalget ikke anbefale, at der under de nuværende forhold, hvor der endnu ikke foreligger klare retningslinier med hensyn til det
kommende grønlandske hjemmestyre, foretages en opsplitning af KGH's organisation,
ligesom udvalget ikke kan anbefale, at dele
af KGH's organisation omdannes til et aktieselskab.
I betænkningen foreslås i øvrigt, at der
gives koncession til trafiktjenesten for så
vidt angår transporten med skib til og fra
Grønland. Baggrunden for arbejdsgruppens
forslag var, at KGH's takstpolitik vedrørende godstransport over atlanten traditionelt
har været baseret dels på en forudsætning
om, at atlanttransporten skulle hvile i sig
selv uden tilskud fra det offentlige, dels på
en forudsætning om, at fragtraten for en
given vare skulle være den samme, uanset
hvilken by godset blev transporteret til
(ensfragtsystemet). Selv om en sådan fragttakstpolitik ifølge sagens natur er sårbar
over for konkurrence fra private rederier,
fordi transporten af gods til de store åbentvandsbyer kan udføres væsentligt billigere
end transporten af gods til de øvrige byer,
så medførte en opretholdelse af takstpolitikken ikke vanskeligheder af betydning, så
længe mængden af privat sendingsgods var
af ubetydeligt omfang. I sidste halvdel af
1960'erne voksede de private erhvervsdri-

vendes import i væsentlig grad og kom efterhånden op på ca. en tredjedel af de samlede
importkvanta. Da den private import fortrinsvis gik til de store åbentvandsbyer,
skabtes der i begyndelsen af 1970'erne
grundlag for at etablere en regelmæssig privat skibsfart mellem København og Godthåb, som kunne anvende lavere fragtrater,
således at KGH kom i den situation enten
at måtte bryde med ensfragtsystemet og gå
ind i konkurrencen med de private transportører eller at acceptere at måtte miste
væsentlige indtægter af godstransporten til
de byer, det var økonomisk fordelagtigt at
besejle. I begge situationer ville resultatet
blive en faktisk opgivelse af ensfragtsystemet, såfremt godstrafikken over atlanten
skulle hvile i sig selv.
Derfor indførtes ved lov nr. 324 af 13.
juni 1973 om søtransport af gods til Grønland en koncessionsordning for KGH, idet
det blev fastlagt i loven, at søtransport til
Grønland kun må finde sted efter tilladelse
fra Ministeriet for Grønland - undtagen for
så. vidt angår transport udført af fartøjer tilhørende eller chartret af danske statsmyndigheder og statsinstitutioner samt transporter, der er nødvendig for driften af de
dansk/amerikanske forsvarsområder i Grønland. Jvf. bilag 34. Loven skulle i sin oprindelige formulering (§ 7) tages op til revision i folketingsåret 1976-77. Revisionsbestemmelsen er imidlertid ved lov nr. 626
af 22. december 1976 blevet ophævet.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at den koncession, der med loven
er givet til KGH, forudsætter, at atlanttrafikken fortsat hviler i sig selv, og at ensfragtsystemet opretholdes. Vilkårene for søtransporten af gods til Grønland er dermed
lagt i faste rammer, som udvalget fuldt ud
kan tiltræde, og udvalget finder derfor ikke
anledning til at foreslå nogen ændringer inden for atlanttransportområdet.
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Med hensyn til den interne trafik i Grønland - transporten af gods og passagerer
mellem by og bygd og langs kysten - mente
»Den gule Betænkning«s arbejdsgruppe, at
det fortsat ville være nødvendigt, at der blev
ydet tilskud fra det offentlige. Arbejdsgruppen fandt imidlertid, at det for så vidt angår persontrafikken måtte anses for ønskeligt at få takstpolitikken taget op til fornyet
overvejelse, især af hensyn til turisttrafikken, som forventedes at ville stige.
Siden »Den gule Betænkning« s fremkomst er der sket visse ændringer i takstpolitikken i så henseende, idet der for skibskysttrafikken er gennemført kraftige stigninger i billetprisen, således at forøgelsen af
tilskuddet stort set har kunnet undgås i perioden 1970-75. Inden for flykysttrafikken
er der derimod kun gennemført mere begrænsede forhøjelser af billetprisen, hvorved behovet for tilskud fra det offentlige
til Grønlandsfly er vokset ret betydeligt, jvf.
bilag 35. (Notat vedrørende Grønlandsfly
A/S og dets relationer til KGH).
Nærværende udvalg har ikke ment at burde gå ind på takstpolitikken for intern persontransport i Grønland. Det må være en
politisk afgørelse truffet af grønlandske og
danske instanser, på hvilket niveau billetpriserne med rimelighed bør lægges, hvor
på den ene side hensyn må tages til til fordel for befolkningen at lette kommunikationerne mellem de beboede pladser på Grønland,og hvor på den anden side den almindelige prioritering af de til Grønland overførte midler må indgå i overvejelserne.
Derimod finder udvalget helt i overensstemmelse med bestræbelserne i det hele for
at klarlægge økonomien i KGH's forskellige
funktioner, at det måtte være af væsentlig
betydning, at der i fremtiden skabes større
klarhed over, hvad den interne trafik koster
i tilskud fra det offentlige, og hvorledes tilskudsbehovet fordeler sig på såvel skibstransport som flytransport.
Hvad særligt angår Grønlandsfly bør det
fremhæves, at selskabet modtager sine statstilskud ..fra KGH's bevillingskonto for rederi og luftfart, hvilket fremgår af anmærkningerne til finansloven. Denne ordning
medfører imidlertid, at det er vanskeligt for
udenforstående at få overblik over Grønlandsflys og KGH's trafiktjenestes økonomi,
og det må være et led i større bevillings42

mæssig gennemskuelighed, at der oprettes
en særskilt bevillingskonto på selve finansloven for Grønlandsfly, og at den specificeres i anmærkningerne til finansloven, således at Grønlandsfly's indtægter og udgifter klart fremgår heraf.
Udvalget har overvejet, hvorvidt der inden for KGH's trafiktjeneste - uden gennemførelse af større strukturomlægninger er mulighed for at gennemføre ændringer,
som kan øge grønlandsk indsigt i og indflydelse på trafiktjenestens funktioner. I den
forbindelse har det været fremført, at det
under den nuværende ordning er vanskeligt
for den grønlandske offentlighed at få overblik over trafiktjenestens økonomi inden for
henholdsvis atlantfart og kystfart.
En mulighed for at tilvejebringe bedre
overblik i så henseende kunne være at foretage en organisatorisk opdeling af den statslige trafiktjeneste i to sektioner - en atlanttrafiksektion og en kysttrafiksektion. Kysttrafikken ledes allerede i vidt omfang fra
Grønland, og der føres internt i KGH budgetter og regnskaber særskilt for hvert af de
to områder. En organisatorisk opdeling med
tilsvarende officiel regnskabsmæssig og budgetmæssig adskillelse mellem de to sektioner kunne imidlertid skabe grundlag for, at
flere ledelsesfunktioner blev flyttet til Grønland. Derved kunne der eventuelt også skabes klare linier for atlanttrafiksektorens forpligtelser og bedre muligheder for at vurdere dens præstationer i forhold til privat
rederivirksomhed, hvilket kunne være af betydning ved fremtidige vurderinger af atlanttrafiksektorens økonomi og koncessionsordningens betydning.
Uanset en sådan organisatorisk opdeling
ville de to sektioner ifølge sagens natur have
behov for et nært samarbejde på en række
områder, men opdelingen kunne måske medvirke til at belyse arten og omfanget af det
samarbejde, der er behov for, og give anledning til kontraktlige aftaler derom mellem de to sektioner. Kysttrafikken skulle
formentlig fungere som agent for atlanttrafiksektionen med hensyn til ekspedition af
atlantskibene i de grønlandske havne (lastning, losning, fragtopkrævning), således at
kysttrafiksektionen som andre rederiagenter
modtog betaling for de funktioner, den udførte. Omvendt skulle atlanttrafiksektionen
formentlig bistå kysttrafiksektionen - lige-

ledes mod betaling - med skibs- og maskinteknisk ekspertise f. eks. reparation, tilsyn,
fremskaffelse af nautisk udstyr, reservedele,
indkøb af trucks m. m. samt med chartring
af skibe til den interne trafik i det omfang,
der var behov derfor.
Gennemførelse på nuværende tidspunkt
af en skarp organisatorisk adskillelse af atlant- og kysttrafikken vil imidlertid utvivlsomt medføre visse praktiske vanskeligheder såvel som navnlig behov for et øget antal udsendte i Godthåb, hvorfor udvalget
ikke mener at kunne anbefale dette. Derimod er det udvalgets opfattelse, at en omlægning af regnskabssystemet og regnskabsføringen for de to områder i sig selv vil
kunne give den grønlandske offentlighed
bedre overblik over og forståelse for kysttrafikkens respektive atlanttrafikkens økonomi og problemer.
Med KGH's overgang til det nye regnskabssystem (kaldet FACTS-systemet), som
nu er under forberedelse, skulle særskilte
regnskaber for henholdsvis atlant- og kysttrafikken kunne føres løbende i overensstemmelse med de ovenfor skitserede linier,
og udvalget vil derfor anbefale ,at en sådan
regnskabsmæssig omlægning bliver foretaget.

4.2.

Som det nærmere er belyst i det af sekretariatet udarbejdede bilagsmateriale (bilag
1) varetager KGH ud over sine hovedfunktioner - trafik, forsyning, produktion, eksport - en række specialfunktioner, f. eks.
postvæsen, bank- og sparekassefunktioner,
drift af Søndre Strømfjords hotel m. v., flypassagerekspedition, bageridrift, visse kæmnerfunktioner, visse telefunktioner, drift af
heliports i en del byer, fyrpasning m. m.
Generelt må det antages, at disse funktioner udføres af KGH i Grønland, fordi
KGH i kraft af sin landsdækkende organisation har lettere ved at udføre dem, end
andre institutioner og virksomheder ville
have. Ved fortsat opretholdelse af KGH's
organisation synes det derfor også mest nærliggende, at de nævnte funktioner også fremtidig udføres af KGH i det omfang, der er
behov derfor.

Spørgsmålet kan imidlertid rejses, i hvilket omfang og på hvilken måde KGH bør
vederlægges for de opgaver, der udføres for
andre institutioner og virksomheder - dette
spørgsmål er behandlet nedenfor i afsnit
5.2.
Størstedelen af de nævnte funktioner udføres alene i Grønland. For så vidt angår flypassagerekspedition og postvæsen udfører
KGH dog tillige en række funktioner i Danmark, og spørgsmålet har derfor været rejst,
hvorvidt de flypassagerfunktioner og de postale funktioner, som KGH udfører i København, kan og bør frigøres fra KGH's
organisation, eventuelt på den måde at passagerkontorets funktioner bliver henlagt til
Grønlandsfly's kontor i København, og
Grønlands postkontors funktioner bliver
henlagt til det danske postvæsen.
Med opretholdelse af KGH's hovedkontor i København foreligger der ikke behov
for en udskillelse af passagerkontoret, og
udvalget finder derfor ikke at kunne anbefale en sådan ordning, da passagerkontoret
bør have den bedst mulige kontakt med
og viden om KGH's organisation, dels på
grund af passagerkontorets egen passagerekspedition, dels fordi passagerkontoret bistår rejsebureauer, der fremsætter ønske
herom, med oplysning om rejsemulighederne i Grønland pr. skib og fly, og hjælper
dem med booking og praktisk tilrettelæggelse af deres rejser i Grønland.
For de postale funktioners vedkommende gør lignende hensyn sig gældende. Det
er af væsentlig betydning, at det organ, som
i Danmark varetager ekspeditioner af postforsendelser, herunder pengeoverførsler til
og fra Grønland, har nær kontakt til KGH's
organisation i Grønland og godt kendskab
til grønlandske forhold (afregningsforhold,
transportveje, mulighederne for post drop
fra fly m.v.). Hertil kommer, at udgivelsen
og salget i Danmark af grønlandske frimærker, der i 1975 indbragte næsten halvdelen,
ca. 5 mill. kr., af de på finansloven opførte
samlede indtægter til Grønlands Postvæsen,
ved en sådan omlægning ville blive vanskeliggjort på flere måder.
Under hensyn til disse forhold finder udvalget, at KGH's postale funktioner i Danmark ikke bør udskilles fra KGH's organisation.
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Afsnit 5
Generelle problemer vedrørende
hele KGH's arbejdsområde
5.1.
Som nævnt i de foregående afsnit findes
der visse spørgsmål vedrørende KGH's
struktur, som vel lejlighedsvis har været berørt i de specielle afsnit, men som forekommer at være generelle for de tre hovedområder, der under arbejdet har tegnet sig for
udvalget: produktion og salg, forsyningstjeneste og endelig trafik, postvæsen m. v.,
og som det derfor vil være naturligt at behandle under eet i dette afsluttende afsnit.
Det drejer sig i alt væsentligt om spørgsmål,
der bør ses i sammenhæng med bestræbelserne på at skabe mulighed for øget indsigt
fer den grønlandske befolkning i KGH's
virksomhedsområder cg dermed øget mulighed for befolkningen og dens valgte repræsentanter til at ove indflydelse på KGH's
funktioner og udvikling.

5.2.
Et meget vigtigt redskab i denne forbindelse
er de rent tekniske spørgsmål vedrørende
budgetlægning, regnskabsopstilling og -aflæggelse, idet disse er nøglen til en forståelse af økonomien i de enkelte af KGH's virksomhedsgrene.
Med det eksisterende bevillingssystem er
det nødvendigt, at budgetregnskab, revision
m. m. sker centralt. I betænkningen vedrørende Grønlandsadministrationens budgetog regnskabsvæsen*) er hovedsynspunktet,
at de nuværende tre uafhængige regnskabssystemer inden for Grønlandsforvaltningen
bør samordnes til et fælles regnskabssystem
for ministeriet, Grønlands tekniske Organisation og Den kongelige grønlandske Handel; dog afhængig af, hvad der kommer ud
*) Betænkning nr. 646, 1972.
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af arbejdet i de af arbejdsgruppen vedrørende Den kongelige grønlandske Handels
fremtid fremsatte forslag (»Den gule Betænkning«).
For nærværende udvalg er det selvfølgelig betydningsfuldt, at regnskabssystemet
virker så effektivt som muligt med henblik
på opfyldelse af de krav, som stilles til et
statsregnskab og til forsvarlig budgetlægning, revision og kontrol m. v., men ud fra
grønlandspolitiske hensyn synes det helt afgørende, at den regnskabsteknik-metode,
som anvendes, gør det muligt inden for en
rimelig tid at opstille regnskaber for de enkelte virksomhedsgrene og igen inden for
disse for de enkelte økonomiske enheder såsom fabrikker, detailbutikker m. m., således
at der skabes mulighed for, at en bredere
kreds bl. a. ved at sammenholde budget
med regnskab kan få forståelse og indsigt i
økonomien i de under KGH hørende virksomheder.
Til internt brug og til brug for interesserede af forskellig art - fåreavlere, fiskere,
fabriksudvalg m. v. - har KGH igennem
årene udarbejdet regnskaber for de enkelte
virksomheder inden for produktion og forsyning, såvel som detaillecede statistikker og
rentabilitetsanalyser vedrørende de forskellige funktionsområder. Dette materiale har
imidlertid kun været kendt af en meget begrænset del af det grønlandske samfund, og
har for folk uden særlig viden om produktion, butiksdrift m. v. været vanskeligt at
forstå.
Efter udvalgets opfattelse er der behov
for, at KGH udover statsregnskabet udarbejder et lettere tilgængeligt årsregnskab for
de forskellige virksomhedsområder — forsyning, produktion/eksport, trafik, postvæsen
og diverse mindre funktioner.
Det vil være naturligt, at dette regnskab,

der i særlige specifikationer bør belyse de
enkelte virksomheders væsentlige regnskabstal, indgår i en samlet årsberetning for
KGH's virksomhed med grønlandsk og
dansk tekst og indeholdende redegørelser
for udviklingen i årets løb, de problemer,
der har været særligt betydningsfulde, og for
regnskabstallene og den økonomiske udvikling.
En sådan årsberetning bør snarest muligt
efter regnskabsafslutningen udsendes i Grønland til landsråd, kommuner, presse m. v. og
til KGH's egne virksomheder, således at enhver interesseret kan gøre sig bekendt med
det.
Udvalget er opmærksom på, at forskellige
omlægninger er i gang inden for statens
centrale regnskabsvæsen, og at der mellem
MFG's, GTO's og KGH's økonomiafdelinger foregår et samarbejde dels med hensyn
til opfyldelse af kravene for statens centrale regnskabsvæsen og dels med henblik
på en nærmere samordning af den statslige
grønlandstjenestes regnskabsforhold.
Ved tilrettelæggelsen af det fremtidige
budget- og regnskabssystem for KGH anser
udvalget det imidlertid for væsentligt, at de
ovenfor anførte forslag om indførelse af
oversigtlige og lettilgængelige regnskaber
m. v. bliver tilgodeset, ligesom det anses for
væsentligt, at der åbnes mulighed for, at
regnskabsførelsen vedrørende butikker og
fabrikker kan decentraliseres. Udvalget tillægger det her fremførte så betydelig vægt
for tilvejebringelse af forståelse for økonomien i KGH's forskellige virksomhedsområder, at disse hensyn bør have en fortrinsstilling ved den endelige tilrettelæggelse af
KGH's centrale og decentrale regnskabsfunktioner.
Et særligt regnskabsmæssigt problem
frembyder KGH's fællesadministration, idet
fællesadministrationen udover sine funktioner for KGH's forskellige områder som tidligere nævnt varetager en række funktioner
for fremmede, f. eks. visse kæmnerfunktioner, telefunktioner, flypassagerekspedition,
drift af heliports i en del byer, havnedrift,
fyrpasning m. v., jfr. bilag 36.
For visse af de funktioner, som fællesadministrationen udfører for fremmede
(bank/sparekassefunktioner,
flypassagerekspedition, heliportservice), modtager KGH
vederlag, medens det hidtil har været prak-

sis, at fællesadministrationen ikke modtager
noget vederlag for de funktioner, de udfører for andre statsinstitutioner og for kommunerne.
Fællesadministrationens samlede nettoomkostninger har efter den hidtidige praksis
været fordelt på KGH's egne funktioner
efter fordelingsregler baseret på skøn indhentet fra de forskellige handelschefer og
afdelingsledere. Disse forhold bevirker, at
KGH's fagafdelinger, forsyning, trafik m. v.
stilles ugunstigere, end tilsvarende private
virksomheder ville være stillet. Derfor foreslås det i »Den gule Betænkning«, at det i
betænkningen foreslåede handels- og trafikaktieselskab (som forudsattes at skulle overtage en del af de nævnte funktioner) skulle
have ret til vederlag i det omfang, den fik
pålagt opgaver af ikke-forretningsmæssig
karakter.
Udvalget ,der som fremhævet ikke mener
at kunne tilslutte sig tanken om oprettelse
af et handels- og trafikaktieselskab, har uanset dette fundet det rigtigt at undersøge
spørgsmålet om, i hvor høj grad KGH's arbejde for fremmede lægger beslag på fællesadministrationens arbejdskraft. Det ser, jfr.
bilag 36, efter denne undersøgelse ud til, at
disse arbejdsopgaver - de departementale
opgaver og de forretningsmæssige opgaver
for andre - må antages at udgøre over 20
pct. af fællesadministrationens samlede arbejde.
Bortset måske fra det særlige spørgsmål
om kommunernes egen overtagelse af KGHs
arbejde i bygderne for kæmnervæsenet er
det ud fra økonomiske og almindelige administrative synspunkter både hensigtsmæssigt og rigtigt, at KGH's landsdækkende organisation benyttes til udførelse af de ovenfor nævnte opgaver. Det er uden tvivl
væsentligt mere bekosteligt og besværligt,
hvis disse opgaver skulle udføres af andre,
således at der i givet fald ville blive behov
for oprettelse af flere landsdækkende organisationer.
På den anden side synes det rimeligt, at
fællesadministrationens omkostninger ved
dette i sig selv hensigtsmæssige arrangement ikke som nu fordeles på KGH's egne
egentlige funktioner.
Dette kunne, som »Den gule Betænkning«
har været inde på, ændres ved hjælp af
vederlagsordninger. Disse vil imidlertid bli45

ve vanskelige at administrere, og da det
i alt væsentligt drejer sig om funktioner udført for det offentlige, må det anses for mere
hensigtsmæssigt at lade fællesadministrationens omkostninger dækkes på særskilt bevilling. Herved vil det blive muligt at
skelne mellem den del af omkostningerne
ved fællesadministrationen, det retteligt må
påhvile KGH's enkelte funktionsområder at
bære, og den del, der skyldes KGH's varetagelse af opgaver for andre. Bidragene for
KGH's fagafdelinger kan fastlægges på det
niveau, som må anses for rimeligt for hver
enkelt afdeling eller bruger, og beregningen
af bidrag kan ske efter enkle regler, der er
lette at administrere. Forsyningstjenestens,
produktionens, eksportens og trafikkens andel af fællesomkostningerne kan eventuelt
med en sådan ordning fastsættes til bestemte
procentsatser af de respektive afdelingers
samlede omkostning. En sådan omlægning
vil kræve ændring af den eksisterende bevillingspraksis og gøre det nødvendigt med et
særligt regnskab for fællesadministrationen;
udvalget vil imidlertid anbefale, at en sådan
omlægning gennemføres ,da den vil skabe
klarhed omkring nogle KGH-funktioner,
som det hidtil har været vanskeligt for udenforstående at få overblik over og forstå, ligesom der derved skabes mulighed for på
et senere tidspnkt, om dette skulle findes
påkrævet, at repartere de udgifter, der ikke
vedrører egentlige KGH-funktioner til »brugernes« bevillingskonti.
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5.3.

Et andet punkt af mere almen karakter for
KGH's område er spørgsmålet om den grønlandske befolknings deltagelse på de forskellige niveauer inden for virksomhedsområdet.
Det er åbenbart, at grønlandsk indsigt og
indflydelse på KGH's virksomhed vil kunne
øges i betydelig grad ved overtagelse af de
arbejdsopgaver, herunder især de ledelsesopgaver, som nu udføres af danske udsendte.
Det har været KGH's praksis så vidt muligt at anvende grønlandsk arbejdskraft
fremfor udsendt arbejdskraft fra Danmark.
KGH har tillige søgt at uddanne ansatte
grønlændere inden for de fagområder, som
KGH arbejder med, dels gennem uddannelse af lærlinge og aspiranter dels ved videreuddannelser, som kan danne grundlag for
forfremmelse af medarbejdere til højere stillinger. Dette gælder især inden for områderne forsyning, postvæsen og fællesadministration, hvor de uddannelsesmæssige krav
sort set er begrænset til almindelig skoleuddannelse og den uddannelse, som de ansatte
får lejlighed til at gennemføre i forbindelse
med deres ansættelse i KGH. Inden for områderne trafik og produktion er KGH derimod kun i begrænset omfang i stand til at
gennemføre uddannelsesprogrammer, som
kan danne grundlag for avancement til højere stillinger, da en væsentlig del af leder-

posterne forudsætter maskinmester-, ingeniør eller navigatøruddannelse, som kun kan
foregå på særlige dertil indrettede fagskoler.
Resultatet af den gennemførte uddannelsesaktivitet inden for KGH viser ifølge erhvervstællingen pr. 1. juli 1974, at kun 385
af en arbejdsstyrke på ca. 4400 svarende til
9 pct. er danske.
Omstående oversigt viser ikke direkte,
hvor stor en del af de ledende stillinger, der
er besat af danskere, men ser man alene på
de stillinger, der kræver en forudgående
(længerevarende) uddannelse, kan det af
tabellen udledes, at 25 pct. af disse stillinger indehaves af danskere, og en statistik,
der alene omfattede overordnede stillinger,
ville vise en endnu højere andel.
Når KGH i Grønland til trods for det
store antal beskæftigede grønlændere inden
for virksomheden opfattes som en dansk institution, skyldes det formentlig bl. a., at en
stor del af ledelsesopgaverne inden for KGH
udføres af danske, samt at mange ledelsesfunktioner varetages i Danmark. En ændring af dette forhold vil formentlig ændre
synet på KGH.
I betragtning af at antallet af faste udsendte KGH-medarbejdere andrager ca. 400
personer - et lille tal i forhold til det samlede antal erhvervsaktive grønlændere (ca.
16.-17.000), kan det umiddelbart synes at
være en overkommelig opgave at få de udsendte erstattet med grønlændere.
Det må imidlertid i den forbindelse tages
i betragtning, at de udsendte KGH-medarbejdere også kun udgør en lille del (ca. 6
pct.) af det samlede antal udsendte erhvervsaktive (over 5.000 personer), hvoraf en meget væsentlig del beklæder de stillinger, de
har i kraft af særlig uddannelse. KGH's efterspørgsel efter hjemmehørende arbejdskraft med uddannelse/erfaring kommer således til at foregå i konkurrence med en
række statslige, kommunale og private institutioner og virksomheder, som også har
behov for uddannede grønlændere.
Den samlede efterspørgsel efter uddannede grønlændere har i de senere år været
betydelig på en række områder, og kan kun
i meget begrænset omfang tilfredsstilles af
de nuværende erhvervsaktive grønlændere.
Dette efterspørgselspres har bl. a. bevirket en del omflytninger af medarbejdere
mellem de forskellige institutioner og virk-

somheder, og især har KGH måttet afgive
medarbejdere til andre.
Spørgsmålet om at erstatte de udsendte
med uddannede grønlændere kan derfor
ikke begrænses til KGH, men er alment i
den forstand, at det berører de øvrige samfundsfunktioner i Grønland i lige grad, som
det berører KGH.
Mulighederne for at begrænse antallet af
udsendte synes generelt at tegne lysere, da
de store årgange fra midten af 1950'erne til
midten af 1960'erne melder sig på arbejdsmarkedet, jfr. herom bilag 37, hvori der
nærmere er redegjort for dels den grønlandske befolknings antal, aldersfordeling,
erhvervsmæssige beskæftigelse, uddannelse
m.v., dels for mulighederne for at nedtrappe
antallet af udsendte i Grønland.
Ifølge den i bilag 37 anførte prognose
skulle den grønlandske arbejdsstyrke i perioden 1976—1985 vokse med ca. 7.300 personer (en vækst på ca. 44 pct.), og dertil
kommer, at en voksende del af de unge vil
have mulighed for med den nu givne skolemasssige baggrund at få en videregående
relevant erhvervsmæssig uddannelse.
For at imødekomme dette behov er det
helt afgørende, at der for de store årgange
af unge bliver gennemført uddannelsesprogrammer og uddannelsesvejledning, som kan
sikre, dels at det størst mulige antal grønlændere gennemfører en erhvervsuddanelse,
dels at uddannelserne fordeles over relevante fagområder på en sådan måde, at uddannelserne for samfundet og den enkelte vil
kunne være til nytte på længere sigt.
I debatoplægget om hjemmestyre »Hvad
mener Grønland« fremgår det, at skolen
agtes overdraget til hjemmestyret, ligesom
der er overvejelser i hjemmestyrekommissionen om at overføre erhvervsuddannelsen
til hjemmestyret. Uanset om uddannelsen
overføres eller ej, vil det kræve en koncentreret indsats fra det offentliges side at tilrettelægge og gennemføre et så bredt sigtende uddannelsesprogram, som det her vil
dreje sig om. Og bliver mindre eller større
dele af uddannelsen overført til hjemmestyrets ansvarsområde, synes det helt nødvendigt, at der fra dansk side vises villighed til
over hele uddannelsesfeltet for en længere
periode at stille sagkyndig bistand til rådighed fra Danmark.
Det skal i denne forbindelse bemærkes,
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at det afgørende synes at måtte være, at der
til stadighed sker en stabil udvikling med
henblik på ombytning af udsendte med
grønlændere, henimod det mål at de i det
grønlandske samfund ledende opgaver for
størstedelen kan varetages af grønlænderne
selv.
For så vidt angår KGH, hvis stab af udsendte allerede er begrænset, og for størstedelen omfatter personer med lederopgaver,
må det derfor antages, at nedtrapningen af
antallet af udsendte vil være en langsom
proces, hvis gunstige gennemførelse i ret
høj grad vil være afhængig af, om KGH
vil kunne ansætte og beholde en rimelig andel af den mere kvalificerede del af de unge
årgange.
I så henseende vil det være af betydning
- især for så vidt angår rekruttering af unge
til KGH's fællesadministration (handelsassistenter, kontorledere, handelsforvaltere) at der på grundlag af og i overensstemmelse
med nærværende betænkning træffes politisk beslutning om retningslinierne for
KGH's fremtid, således at den grønlandske
ungdom kan nære tillid til, at ansættelse i
KGH er et fornuftigt erhvervsvalg også på
længere sigt.

5.4.

Som et led i bestræbelserne for øget grønlandsk indsigt i og medvirken ved udførelsen af KGH's funktioner bør også ledelsesstrukturen i KGH overvejes. Dette så meget mere som Ministeriet for Grønland efter
henvendelse fra Grønlands landsråd om
større grønlandsk repræsentation i KGH's
styrelsesråd har givet udtryk for ønsket om,
at styrelsesrådets sammensætning, der såfremt den skal ændres, vil kræve lovgivning
herom, måtte blive behandlet i nærværende
udvalg sammen med øvrige spørgsmål om
KGH's struktur.
Det har herefter været udvalgets opfattelse, at det måtte være rigtigt ikke alene at
se på spørgsmålet om øget grønlandsk repræsentation i KGH's øverste ledelse, men i det
hele at overveje, om det måtte være formålstjenligt og inden for gældende forvaltningsretlige regler muligt at ændre styrelsesrådets
karakter.
Det fremgår nærmere af lov nr. 276 af
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27. maj 1950 om Den kgl. grønlandske Handel og den dertil knyttede bekendtgørelse af
3. april 1967 om udøvelse af Den kgl. grønlandske Handels virksomhed (bilag 9), at
KGH udgør et direktorat under Ministeriet
fer Grønland, og at dette direktorat, jfr. bekendtgørelsens § 2 »varetager den faglige
(forretningsmæssige) drift af de til denne
ved lov eller anden bestemmelse henlagte
virksomheder (virksomhedsområder) i overensstemmelse med de herfor gældende almindelige eller specielle retningslinier, hvad
enten de er fastsat ved lov, administrativ
bestemmelse, hviler på hidtidig praksis eller
på de for oprettelsen af vedkommende virksomhed gældende forudsætninger«. I bekendtgørelsens § 3 siges det nærmere, at
»sager, hvis afgørelse ikke i medfør af § 2
er henlagt til Den kgl. grønlandske Handel,
forelægges for Ministeriet for Grønland til
afgørelse ledsaget af Handelens indstilling
og sådanne oplysninger og sådant materiale,
som skønnes nødvendigt til sagens afgørelse.
På tilsvarende måde forholdes der med forslag til bidrag til de årlige bevillingslove, til
særlige bevillingsansøgninger og til ændringer i de retningslinier, der, jfr. § 2, er gældende for Den kgl. grønlandske Handels varetagelse af de til denne henlagte arbejdsopgaver« .
Direktoratet (KGH) ledes af en af ministeren ansat direktør, der har ansvaret for
den til KGH henlagte forvaltning. Til at
medvirke ved tilrettelæggelsen af KGH's
forhold og til »i det hele at bistå direktøren«
nedsættes der efter loven af ministeren et
styrelsesråd. Til dette indstiller Grosserersocietetet, Provinshandelskammeret, Industrirådet, Arbejderbevægelsens erhvervsråd,
Håndværkets fællesrepræsentation og Fællesrepræsentationen for Danmarks Brugsforeninger hvert et medlem. Endvidere indstiller Finansministeriet og Grønlands landsråd hver et medlem, ligesom departementschefen i Ministeriet for Grønland er medlem af rådet, og de grønlandske folketingsmænd deltager i rådets møder. Ministeren
udnævner blandt medlemmerne rådets formand og næstformand, og ministeren fastsætter de nærmere retningslinier for KGH's
virksomhed.
Det retlige grundlag for KGH placerer således Handelen som et direktorat og dermed
som et helt sædvanligt led i den normale for-

valtningsmæssige opbygning af centraladministrationen med den ene men også i praksis
særdeles betydningsfulde undtagelse, at der
til Handelen er knyttet et »styrelsesråd«
med de i loven nærmere angivne beføjelser.
Som et led i centraladministrationen er
KGH omfattet af ministerens i Grundlovens
§ 13 fastlagte parlamentariske ansvar. Heri
ændres intet ved, at direktøren, som det siges
i bekendtgørelsen, har det embedsmæssige
ansvar for den til KGH henlagte forvaltning. Også fer det faglige, forvaltningsmæssige område, der efter bekendtgørelsens § 2
er henlagt til at varetages af KGH, må ministeren bære det parlamentariske ansvar. En
konsekvens heraf må være, at ministeren
inden for dette område - foruden selvsagt
at fungere som ankeinstans - kan gribe ind
i den konkrete sag, omgøre trufne afgørelser og udstede tjenestebefalinger, således
at ministerens ansvar ikke alene må antages
at omfatte hans anvendelse af beføjelsen
til at delegere, men også afgørelsen af de enkelte sager i det omfang, det må antages, at
ministeren burde have grebet ind, jfr. herom
nærmere p. 15 i Administrationsudvalget af
1960's 1. betænkning.
For at fuldende billedet af KGH som et
led i den centrale statsforvaltning bør det
tilføjes, at de midler, som er nødvendige for
udførelsen af KGH's opgaver, nemlig at
sikre Grønlands forsyning med forbrugsvarer og erhvervsredskaber og — eventuelt i
forbindelse med private erhvervsdrivende at aftage, forarbejde og eksportere grønlandske produkter, bevilges alene af Folketinget på de årlige finanslove. På disse opføres såvel indtægter som udgifter med de
fornødne specifikationer og anmærkninger,
herunder hvilke bevillingskonti, der har
karakter af rammebevillinger, som tillader
administrationen en vis fri rådighedstret
inden for rammen.
Medens der således næppe kan være tvivl
om ministerens parlamentariske ansvar for
KGH's virksomhed, også for den del, der i
medfør af den nævnte bekendtgørelses § 2,
er henlagt til varetagelse af KGH selv, og
medens det er åbenbart, at det økonomiske
grundlag for KGH som for enhver anden
statsforvaltningsgren er bevillinger på de
årlige finanslove, er der som foran nævnt
et særkende for KGH, som normalt ikke findes inden for statsadministrationen, nemlig

styrelsesrådet. Som det nærmere fremgår
af den tidligere citerede § 3 i loven om Den
kgl. grønlandske Handel, påhviler det styrelsesrådet ikke alene at medvirke ved tilrettelæggelsen af KGH's forhold, men i det
hele at bistå direktøren ved udøvelsen af
dennes funktioner. Sammensætningen af styrelsesrådet synes at vise, at sigtet har været
at skabe mulighed for at inddrage personer
med erfaringer og indsigt i praktisk erhvervsvirksomhed i denne gren af statsforvaltningen, der både på produktions- og forsyningssiden må siges at nave et væsentligt erhvervsøkonomisk indslag.
Styrelsesrådets muligheder for at ove indflydelse er, som det vil ses, af dobbelt karakter, idet den vedrører både den løbende faglige (forretningsmæssige) drift, hvilket igen
vil sige bekendtgørelsens § 2-område, hvor
det vil dreje sig om bistand (som oftest vel
fra styrelsesrådets formand) til direktøren,
men også, og dette må formentlig betragtes
som det mest betydningsfulde, medvirken
ved tilrettelæggelsen af KGH's samlede forhold. Dette sidste bringer styrelsesrådet
sammen med direktøren direkte ind som rådgivende og vel ofte indstillende instans over
for ministeriet i bevillingsspørgsmål og i
sager af mere principiel og langsigtet karakter, herunder indstillinger om ændringer i de
retningslinier, der er gældende for KGH's
varetagelse af de til denne henlagte arbejdsopgaver.
Til et så nøjagtigt billede som muligt af
den grønlandske indflydelse på sager af
navnlig den sidstnævnte kategori hører, at
Ministeriet for Grønland udover direktionens
og styrelsesrådets indstilling efter praksis og
gældende lovgivning i afgørende spørgsmål
vil anmode om udtalelser fra Grønlands
landsråd, Grønlandsrådet samt visse interesseorganisationer, specielt KNAPP, inden
beslutning træffes, for derved at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for en beslutning.
Allerede i afsnit 1.6. er der i forbindelse
med tankerne om opdeling af KGH i bl. a. et
erhvervsdirektorat og en trafik- og handelsvirksomhed i aktieselskabsform gjort nogle
bemærkninger om det offentliges forpligtelser til — hvadenten staten er deltager i selskaberne eller ej - at påse, at de funktioner,
der overlades et sådant selskab også løses på
en for den grønlandske befolkning tilfreds49

stillende måde. Som anført må dette føre til,
at staten må forbeholde sig afgørende indflydelse på virksomhedens drift i henseende
til bevillingsrammer ,lonnings- og personaleregler, forsynings- og besejlingsforpligtelser.
På dette sted er der herudover efter udvalgets opfattelse forudsætningsvis grund
til at fremhæve gældende ret og herved tænkes ikke mindst på bestemmelsen i Grundlovens § 46, hvorefter ingen udgift må afholdes uden Folketingets tilslutning og den
på denne bestemmelse hvilende bevillingsmæssige praksis. Det er ikke sandsynligt at
antage, at Folketinget skulle kunne give sin
tilslutning til alene at vedtage én sum som
rammebevilling til KGH og overlade en i en
vis analogi til bestyrelsen i et privatøkononomisk selskab etableret bestyrelse og den af
denne valgte direktør efter eget skøn at forvalte bevillingen endda helt uden for ministerens ansvarsområde; dette sidste ville i sig
selv være i uoverensstemmelse med bestemmelserne om ministeransvaret.
Under de således foreliggende omstændigheder synes det alene at kunne være muligt
at tillægge styrelsesrådet en besluttende myndighed - fortsat under ministerens ansvar inden for det område, der er nærmere beskrevet i bekendtgørelsens § 2, og som vel
kan karakteriseres som varetagelse af den
daglige forretningsmæssige drift. Dette synes
imidlertid netop at være et ansvarsområde,
som det i et privatøkonomisk foretagende
må antages at påhvile direktøren at varetage i selvfølgelig forståelse med bestyrelsen
(i praksis oftest dennes formand). Og her
forekommer det, at styrelsesrådet, når man
sammenholder forpligtelsen til at »bistå«
direktoren med bestemmelsen i bekendtgørelsens § 2 om varetagelsen af den »faglige
(forretningsmæssige) drift«, netop har den
kompetence, som normalt udøves af bestyrelsen i et privat selskab. En udvidelse af
styrelsesrådets beføjelser på dette punkt og
dermed samtidig en begrænsning af direktionens og administrationens synes kun at kunne føre til en besværliggørelse af den daglige
beslutningsproces.
Spørgsmålet synes herefter at måtte være,
om ikke allerede gældende lovgivning giver
styrelsesrådet tilstrækkelig kompetence til
at øve indflydelse inden for rammerne af
KGH's virksomhed. Det tilkommer - og påhviler - styrelsesrådet såvel at bistå direk50

tøren ved dennes varetagelse af den faglige,
forretningsmæssige drift af KGH såvel som
at medvirke ved tilrettelæggelsen af KGH's
forhold i almindelighed. Som foran fremhævet giver dette sidste styrelsesrådet mulighed for i enhver sag, der af KGH forelægges for Ministeriet for Grønland lige
overfor dette at give udtryk for sine synspunkter og for den beslutning, styrelsesrådet i den givne sag mener at burde tilråde, hvad enten det så måtte dreje sig om
en konkret sag eller om spørgsmål af principiel eller bevillingsmæssig karakter.
Udvalget anser det herefter for i enhver
henseende hensigtsmæssigt at bevare styrelsesrådet med den kompetence, det har i medfør af loven af 1950 og bekendtgørelsen af
1967. Derimod anser udvalget det for nødvendigt, at der skabes lovhjemmel for øget
grønlandsk repræsentation i styrelsesrådet
og dermed forøget grønlandsk indflydelse på
forvaltningen i videste forstand af KGH.
Udvalget, der i øvrigt anser det for vigtigt, at
der fortsat lægges vægt på erhvervslig faglig
kompetence, finder derfor anledning til at
anbefale, at styrelsesrådet sammensættes af
et lige antal grønlandske og danske repræsentanter.

5.5.
I forbindelse med den foretagne gennemgang af KGH's funktioner har der for udvalget tillige rejst sig spørgsmålet, om der inden
for de bestående rammer måtte foreligge muligheder for at gennemføre visse rationaliseringsforanstaltninger. Som det vil fremgå af
KGH's notat (bilag 38), har KGH igennem
de sidste 15 år med jævne mellemrum fået
de forskellige funktionsområder gennemgået
og analyseret med bistand af rationaliseringsfirmaer og konsulenter, ligesom det vil ses
at den seneste undersøgelse, som omfattede
samtlige funktionsområder og udførtes af
en analysegruppe, i det væsentlige bestående
af konsulenter ude fra, fandt sted i 19731974. Der foreligger fra denne undersøgelse
en række forslag til forbedring og rationalisering af KGH's forretningsgange (jfr. bilag
39). Disse har imidlertid kun i begrænset
omfang kunnet sættes i værk, fordi den
uklarhed, der har hersket med hensyn til

forsyningen og produktionens fremtid, har
været til hinder for gennemførelse af mere
langsigtede omlægninger.
Selv om det må erkendes, at KGH ikke
kan arbejde med så enkle målsætninger, som
private erhvervsvirksomheder normalt kan
og skal, fordi KGH inden for næsten alle
sine virkefelter som gentagne gange fremhævet skal tage en række hensyn af ikkeøkonomisk art, f. eks. sociale, beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige, synes
der, såfremt de i nærværende betænkning
foreslåede retningslinier kan vinde politisk
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tilslutning, at være tilvejebragt den fornødne
klarhed over KGH's opgaver og forpligtelser, således at der findes det fornodne
grundlag for en rationel planlægning af
funktioner også på noget længere sigt.
Udvalget er derfor af den opfattelse, at
KGH nu må kunne fortsætte med at tilrettelægge og gennemføre sine rationaliseringsundersøgelser af virksomheden og iværksætte de forslag, som - inden for rammerne
af de forpligtelser og hensyn, det er pålagt
KGH at overholde og tilgodese - måtte blive
resultatet heraf.
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Afsnit 6
Sammendrag af hovedpunkter

6.1.

I udvalgets kommissorium af 29. november
1974 pålægges det udvalget med udgangspunkt i en af en arbejdsgruppe vedrørende
Den kgl. grønlandske Handel afgiven betænkning og på grundlag af den af den daværende regering trufne principbeslutning
om at afvikle KGH's funktioner i København, med mindre ganske afgørende forhold
måtte tale derimod, at fremkomme med forslag om, hvilke funktioner der kan henlægges til grønlandske myndigheder, til andre
statslige myndigheder eller til private selskaber, og hvilke funktioner som herefter
fortsat bør udføres af KGH og derfor bør
udflyttes til Ålborg.
6.2.

Med den udvikling, der har været i hjemmestyretankerne og ikke mindst med nedsættelsen af hjemmestyrekommissionen i oktober måned 1975, har udvalget været af den
opfattelse, at udvalget ikke burde stille forslag vedrørende KGH's fremtidige virksomhed, der ville kunne foregribe - besværliggøre eller virke hindrende for - en hjemmestyreordning inden for rigsfællesskabet,
om hvilken der kan opnås politisk enighed
sigtende mod øget ansvar og indflydelse for
den grønlandske befolkning og Grønlands
landsråd. Det har herefter været udvalgets
opfattelse, at der efter dets nedsættelse er
kommet til at foreligge netop sådanne ganske
afgørende forhold, at de oprindelige forudsætninger for en opsplitning af KGH's funktioner og en videre udflytning fra København ikke på nuværende tidspunkt kan siges
,at foreligge. Udvalget mener derfor, at
KGH's struktur og geografiske placering ikke
bør ændres, før disse spørgsmål efter den
mulige gennemførelse af en hjemmestyre52

ordning på grundlag af klart formulerede
politiske ønsker fra Grønlands side påny
har været taget op til overvejelse mellem
sagkyndige og grønlandske og danske politiske instanser. At dette på et senere tidspunkt vil ske, kan ikke afvises, og udvalget
har derfor tilvejebragt et omfattende bilagsmateriale, som skulle kunne danne et udgangspunkt for sådanne senere drøftelser.
6.3.

Hvad særligt angår KGH's produktions- og
eksportvirksomhed er denne for nærværende
præget af et yderst dårligt økonomisk resultat, der navnlig skyldes tre faktorer: svigtende råvaretilgang (navnlig for så vidt angår torsk), stigende omkostningsniveau og i
forhold hertil svigtende salgspriser. Selv om
en udvidelse af fiskeriterritoriet og en øget
indsats inden for rejefiskeriet forventeligt
vil kunne forbedre resultaterne, ser udvalget
ingen mulighed for balance mellem indtægter og udgifter inden for en nærmere fremtid.
Udvalget har navnlig undersøgt, om den
tilskudsordning, som efter anbefaling af
arbejdsgruppen vedrørende fiskerisektorens
økonomiske problemer blev iværksat pr. 1.
september 1975 til de private producenter i
Grønland i form af tilskud til indhandlingen
af råfisk kunne anvendes for den statslige
produktionssektors vedkommende. Udvalgets overvejelser har ført til det resultat, at
en tilskudsordning efter disse kriterier ikke
kan anvendes, bl. a. fordi KGH's økonomi
modsat de private producenters er belastet
med den beskæftigelsesmæssige og sociale
forpligtelse til at indhandle praktisk taget
alle produkter langs hele kysten og hele året.
Medens der således ikke findes at kunne
bringes balance i KGH-produktionen, har
udvalget ud fra den hovedbetragtning, at
forholdene omkring produktionsstederne til-

rettelægges således, at den grønlandske befolkning får størst mulig indsigt i KGH's
funktioner, alene foreslået, at budget og
regnskab opstilles detailleret, udtømmende
og let tilgængelige for hver fabrik, således
at de enkelte poster på såvel indtægts- som
udgiftssiden er klart forståelige, og således at
det umiddelbart vil kunne aflæses, hvordan
fabrikkens resultat ville have været, hvis
den blev drevet under samme vilkår og støttemuligheder, som gælder for private i Grønland.
Udvalgets overvejelser om at styrke de
grønlandske eksportprodukters konkurrencedygtighed har ført til, at det er den overvejende opfattelse i udvalget, at dette bedst
kan opnås gennem en centralt dirigeret markedsføring, der sikrer eksport af produkter
af ensartet kvalitet. Det anbefales derfor,
at KGH's salgsorganisation bør have eneret
på salget af grønlandske produkter, dog således at der bør være mulighed for at dispensere fra eneretten, når landsrådet (og Ministeriet for Grønland) går ind herfor, ligesom det muligvis kan vise sig hensigtsmæssigt, at visse specielle produkter generelt bør
holdes uden for ordningen.
Udvalget kan som nævnt ikke for tiden
anbefale en opsplitning af KGH's virksomheder, også fordi der ikke fra grønlandsk politisk side foreligger tilkendegivelser om, i hvilken prioritetsfølge man kunne
tænke sig KGH's funktioner overført til
Grønland. Med nogen sandsynlighed kan
det dog tænkes, at et af de første spørgsmål, der vil blive rejst under det kommende
hjemmestyre i forbindelse med KGH's funktioner vil være en udflytning af produktionsledelsen til Grønland. Dette synes så
meget naturligere, som fiskeriet - i hvert
fald foreløbig - er det mest omfattende grønlandske erhverv.
Selv om en udflytning af produktionsledelsen på et tidligt tidspunkt formentlig vil
medføre en øgning af antallet af udsendte
kvalificerede danske, med de betænkeligheder dette måtte indebære, er udvalget af
den opfattelse, at man straks bør påbegynde
overvejelserne herom, såledesat den tekniskadministrative tilrettelæggelse med beskrivelse af de alternativer, der kan tænkes,
har fundet sted til det tidspunkt, hvor spørgsmålet måtte blive taget op til politisk afgørelse. Som en forberedelse til en sådan kom-

mende udvikling peger udvalget endvidere
på muligheden af allerede nu at foretage en
udstationering i Godthåb af en erfaren medarbejder fra produktionslederen som en
næstkommanderende i Grønland og herigennem ikke alene opnå en mere direkte
kontakt med produktionsstederne men også
bidrage til en lettere gennemførelse af den
endelige overførelse, når den måtte blive besluttet.

6.4.
Den kgl. grønlandske Handels særlige ansvar
med hensyn til varetagelsen af forsyningstjenesten på Grønland er nærmere fastlagt
i § 1 i lov nr. 276 af 27. maj 1950 om Den
kgl. grønlandske Handel, hvor det siges, at
»Den kgl. grønlandske Handel har til opgave
at sikre Grønlands forsyning med forbrugsvarer og erhvervsredskaber«. Denne forsyningspligt er begrundet dels i Grønlands
beliggenhed, klimatiske forhold og den meget store spredning af beboede steder samt
det forhold, at Grønland i usædvanlig grad
er afhængig af import udefra. Udvalget er
enigt i, at disse hensyn fortsat gør sig gældende. I overensstemmelse med almindelige
forbrugerønsker med en ofte udtrykt politisk
tilslutning om en rimelig høj standard med
hensyn til vareudbud bør der derfor, indtil
anden politisk beslutning måtte blive truffet,
gennem KGH opretholdes en landsdækkende forsyningsvirksomhed tilrettelagt således, at der i Grønland findes de nødvendige hovedlagre til sikring af befolkningens
normale forsyninger og som beredskabslagre
i påkommende tilfælde. Udvalget anbefaler
ligeledes, at ensprissystemet - der betyder
samme pris for samme vare overalt i Grønland - opretholdes inden for den statslige
forsyningstjeneste såvel engros som detail
bl. a. under hensyn til bevarelsen af prispolitikkens neutralitet over for lokaliseringspolitikken men også ud fra det traditionelle
solidaritetsprincip inden for den grønlandske befolkning. Med fastholden af ensprissystemet finder udvalget det principielt ønskeligt, at forsyningstjenesten økonomisk
hviler i sig selv, således at priserne fastsættes
på et niveau, som svarer til omkostningerne
bortset fra, at det ud fra sociale hensyn må
53

anses for rigtigt at opretholde særlig lav
pris på kul samt visse erhvervsredskaber.
Uanset den forsyningspligt, der i medfør
af loven, påhviler KGH, har der dels ud fra
almindelige liberaliseringsbetragtninger dels
ud fra ønsket om at aktivere den grønlandske befolkning til øget deltagelse i og medansvar for ledelsen og driften af detailsalget
i Grønland igennem en årrække været udfoldet bestræbelser på enten at etablere brugsforeninger ved siden af KGH's butikker
eller søge disse overført til brugsforeninger.
Udvalget finder det ikke betænkeligt, at sådanne bestræbelser fremmes under den forudsætning, at en sådan videre udbredelse af
brugsforeningssystemet ikke kommer til at
påvirke KGH's samlede økonomi i negativ
retning, derved at dækningsbidrag fra de
store bybutikker bortfalder. Bliver dette tilfældet, må det påregnes, at KGH må søge
sin indtjening tilsvarende forøget ved prisforhøjelser på egnede vareområder eller søge
belob overført til KGH fra andre dele af det
samlede budget til grønlandske formål; i
begge tilfælde vil beløb til udligning af
manglende dækningsbidrag komme til at
belaste den grønlandske befolkning. En nettoforhojelse af de samlede bevillinger til
grønlandske formål er under forhåndenværende finansielle omstændigheder næppe
tænkelig. Imidlertid er udvalget af den opfattelse, at det med bibeholdelse af transporttilskuddet mellem by og bygd, der også
bør komme eventuelle brugsforeninger til
gode, vil være muligt at tilrettelægge et
mønster, der kan skabe balance mellem modstridende synspunkter således, at bestræbelserne for at fremme etableringen af brugsforeninger ikke hæmmes, medens der på den
anden side tages skyldigt hensyn til KGH's
okonomi. Dette kan efter udvalgets opfattelse ske ved, at eneretsvareområdet, der forvaltes af KGH, udvides og kommer til at
svare til de vareområder, forsyningstjenesten
er forpligtet til at lagerføre, således som dette
område, med udgangspunkt i et omfang omtrentlig svarende til bygdesortimentet, nærmere måtte blive fastlagt ved forhandlinger
mellem Ministeriet for Grønland, landsrådet
og KGH. Det er herved en forudsætning, at
den konkrete sag om lukning af en KGHbutik eller overdragelse af en KGH-butik til
en brugsforening vinder tilslutning såvel lokalt i kommunalbestyrelsen som i landsrådet.
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En sådan tilslutning skønnes i øvrigt lettere
at kunne opnås, når der arbejdes med et forsyningsmønster, hvor etableringen af brugsforeninger hverken belaster KGH's prispolitik over for den grønlandske befolkning eller
medfører krav om øgede tilskud til KGH.
To medlemmer af udvalget har afgivet
mindretalsudtalelser til det foranstående.
FDB's repræsentant i udvalget, Lars P.
Jensen, har ikke kunnet tiltræde den foreslåede udvidelse af eneretsordningen og har
samtidig givet udtryk for, at det må være
en offentlig opgave at yde støtte til enhedspriser og afpasse beredskabet efter, hvor det
er i Grønland.
Et andet medlem, Claus Bornemann, har
ønsket at pege på, at det må være tilstrækkeligt med en ensprisordning i engrosleddet,
hvilket skulle kunne gennemføres ved at
fastholde ensfragtsystemet om fornødent suppleret med et tilskud til nedsættelse af de
ekstra lagerudgifter på afsides liggende pladser.

6.5.

Inden for trafik, postvæsen m. m. foreslås
der ikke fra udvalgets side ændringer hverken strukturmæssigt eller i de gældende
principper.
Bestemmelserne for atlanttrafikken findes
i lov nr. 324 af 13. juni 1973 om søtransport af gods til Grønland. Der gives herved
staten eneret på transport af gods til Grønland. Herigennem er der skabt grundlag for
at opretholde ensfragtrater for ens godsformer til hele Grønland, hvilket igen er en
forudsætning for, at KGH kan opretholde
ensprisordningen i Grønland, d.v.s. at forbrugeren som tidligere nævnt overalt i Grønland kan erhverve den samme vare til samme pris. Loven, hvis oprindelige revisionsbestemmelse er ophævet ved lov nr. 626 af
22. december 1976, desuden baseret på den
forudsætning, at atlanttransporten, bortset
fra specielt tilskud til besejlingen af Nordog Østgrønland, skal hvile økonomisk i sig
selv, således at den i hvert fald set over en
periode hverken giver overskud eller underskud.
Vilkårene for søtransporten af gods til
Grønland er dermed lagt i faste rammer,
som udvalget fuldt ud kan tiltræde, og ud-

valget finder derfor ikke anledning til at
foreslå ændringer inden for atlanttransportområdet.
Derimod finder udvalget helt i overensstemmelse med bestræbelserne i det hele for
at klarlægge økonomien i KGH's forskellige
funktioner, at det må være af væsentlig betydning, at der i fremtiden skabes større
klarhed over, hvad den interne trafik koster
i tilskud fra det offentlige, og hvorledes tilskudsbehovet fordeler sig på såvel skibstransport som flytransport. Under den nuværende ordning er det ligeledes vanskeligt
for den grønlandske offentlighed at få overblik over trafiktjenestens økonomi inden for
henholdsvis atlantfart og kystfart. Udvalget
må derfor være af den opfattelse, at en omlægning af regnskabssystemet og regnskabsføringen inden for atlant- og kysttrafikken
bør ske, ligesom tilskuddet til Grønlandsfly
A/S bør opføres på en særskilt bevillingskonto nærmere specificeret i anmærkningerne til finansloven, således at den grønlandske offentlighed gennem særskilte regnskaber for atlanttrafik og kysttrafik får
bedre overblik over og forståelse for de to
funktionsområders økonomi og problemer. I
harmoni med udvalgets hovedsynspunkt
mener udvalget derimod ikke på nuværende tidspunkt at kunne anbefale en egentlig organisatorisk adskillelse af atlant- og
kysttrafikken.

6.6.
Ud over det foran beskrevne er der enkelte
spørgsmål, som kan siges at være af generel
natur fælles for de tre hovedområder i
KGH's virksomhed, produktion og eksport,
forsyningstjenesten og trafiktjenesten m. v.
Det drejer sig hovedsageligt om spørgsmål,
som bør ses i sammenhæng med de almindelige bestræbelser på at skabe øget indsigt
for den grønlandske befolkning i det grønlandske samfundsliv og forvaltning, her altså
i særlig grad KGH's virksomhedsområder,
som selvfølgelig forudsætning for at kunne
øve øget indflydelse på KGH's funktioner
og udvikling.
Ud fra sådanne hensyn af mere grønlandspolitisk karakter må udvalget finde det
rigtigt, at den regnskabsteknik-metode, som
anvendes inden for hele KGH-området -

med skyldig hensyntagen til normale statslige budget- og regnskabsregler - gør det
muligt at opstille regnskaber for de enkelte
virksomhedsgrene og igen inden for disse
for de enkelte økonomiske enheder, således
at der skabes mulighed for en bredere kreds
til at få forståelse og indsigt i økonomien i
de enkelte funktioner, som varetages af
KGH.
Udvalget peger i denne forbindelse på, at
der forekommer at være behov for, at KGH
ud over statsregnskabet udarbejder et lettere
tilgængeligt men ikke mindre detailleret årsregnskab for de forskellige virksomhedsområder forsyning, produktion/eksport, trafik,
postvæsen og diverse mindre funktioner.
Dette regnskab, der i særlige specifikationer bør belyse de enkelte virksomheders
væsentlige regnskabstal, bør tillige indgå i
en samlet årsberetning for KGH's virksomhed med grønlandsk og dansk tekst og indeholdende redegørelser for udviklingen i årets
løb, de problemer, der har været særligt betydningsfulde, og for regnskabstallene og
den økonomiske udvikling. Det er væsentligt,
at årsberetning og regnskabsredegørelse foreligger tidligst muligt efter regnskabsperiodens udløb, således at oplysningerne kan
danne grundlag for en meningsfuld drøftelse af aktuel karakter.
Det fremhæves af udvalget, at KGH netop
på grund af sin landsdækkende organisation
for andre statsinstitutioner og for kommuner som noget helt selvfølgeligt udfører en
del funktioner, som KGH (fællesadministrationen) ikke modtager vederlag for. Fællesadministrationens samlede nettoomkostninger fordeles på KGH's egne funktioner,
hvorved disse belastes med en større økonomisk byrde, end det ud fra forretningsmæssige principper må siges at være rimeligt.
Udvalget har derfor fundet det hensigtsmæssigt, at fællesadministrationens omkostninger dækkes på en særskilt bevillingskonto, hvorved det vil blive muligt at adskille den del af fællesomkostningerne, der
rettelig må påhvile KGH's enkelte funktionsområder at bære, og således at det klart
fremgår, hvilke udgifter der er forbundet
med de forskellige andre funktioner, som
det er pålagt KGH at varetage. Et sådant
konteringssystem vil tillige senere kunne
danne grundlag for beregning af betaling til
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KGH for udførelsen af sådanne andre statslige eller kommunale funktioner.
Selv om der inden for KGH's område som
tidligere fremhævet ikke er tale om en øjeblikkelig overgang af funktioner til Grønland, må det være et mål i sig selv at søge at
forøge den grønlandske befolknings deltagelse
i forvaltningen på forskellige niveauer derved, at de arbejdsopgaver, herunder især
ledelsesopgaver, som nu udføres af danske,
overtages af kvalificerede grønlændere for
også på længere sigt at lette en overførelse
af funktionerne til Grønland.
Der var i alt i KGH i Grønland pr. 1. juli
1974 ansat 4.380 personer, hvoraf 9 pct. var
danske. Selv om det relativt set er få danske, findes de væsentligst i ledelsesfunktionerne, og hvis det er rigtigt - hvad udvalget
mener - at grønlænderne i endnu højere
grad får mulighed for at kunne overtage de
ledende poster inden for KGH og i samfundet i øvrigt, er det helt nødvendigt, at de
store årgange af unge grønlændere får tilbud om uddannelsesprogrammer for det
størst mulige antal inden for relevante fagområder.
Udvalget finder det derfor påkrævet med
en koncentreret indsats fra det offentliges
side for at tilrettelægge og gennemføre et
bredt sigtende uddannelsesprogram således,
at der til stadighed sker en stabil udvikling
henimod det mål, at de i det grønlandske
samfund ledende opgaver helt eller i hvert
fald for størstedelen kan varetages af grønlænderne selv.
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I forlængelse heraf er udvalget af den opfattelse, at sammensætningen af styrelsesrådet for KGH, som er nedsat i henhold til
loven om KGH, og som skal medvirke ved
tilrettelæggelsen af KGH's forhold samt til
i det hele at bistå direktøren, ændres således,
at rådet, med biholdelse af, at der ved udpegningen fortsat lægges vægt på erhvervsfaglig kompetence, kommer til at bestå af en
ligelig repræsentation fra dansk og grønlandsk side. Der skulle herved være skabt
mulighed for øget indflydelse på den forretningsmæssige drift af J*CGH og på de principielle retningslinier, hvorefter KGH's virksomhed drives og bør tilrettelægges i fremtiden.
Såfremt der opnås politisk tilslutning til
de i betænkningen indeholdte synspunkter
og konklusioner, peger udvalget sluttelig på
et par sidevirkninger heraf. Dels fremhæves
det, at en sådan afklaring af KGH's fremtidige forhold, ved unge grønlænderes uddannelses- og erhvervsvalg, vil øge deres interesse for og tillid til værdien af en varig
ansættelse i KGH dels understreger udvalget, at afklaringen af KGH's virke for en rimelig tid fremover skaber forudsætninger
for en efter udvalgets opfattelse nødvendig, tilbundsgående og af KGH allerede
planlagt rationaliseringsundersøgelse med
henblik på en forvaltningsmæssig, og i det
omfang de særlige sociale og geografiske
hensyn gør det muligt, også erhvervsmæssig
effektiv tilrettelæggelse af funktionerne.

BILAG 1-39

Bilagsfortegnelse

Bilag 1 — Hovedbilag udarbejdet af sekretariatet vedrørende KGHs funktioner, organer,
arbejdsprincipper, økonomi m. v. bestående af følgende underbilag:
1-A Indledning — oversigt over KGHs funktioner.
1-B Organisationsplan.
1-C Oversigt over KGHs ansatte i Danmark og Grønland
1-D Forsyningstjenesten.
1-E Produktion- og eksportvirksomheden.
1-F Trafik.
1-G Grønlands postvæsen.
1-H KGHs fællesadministration.
Bilag 2 — Hjemmestyre i Grønland — forhandlingsoplæg og delbetænkning fra udvalget vedrørende hjemmestyre i Grønland.
Bilag 3 — Aktstykke af 11. maj 1971 vedrørende udflytning af KGHs besejlingsafdeling til Aalborg.
Bilag 4 — Sekretariatets notat af 7/11-75 vedrørende merudgifter og besparelser ved en udflytning
af KGHs funktioner og organer fra København til Aalborg.
Bilag 5 — Notat fra KGHs direktion af 2/7-76 vedrørende evt. udflytning til Grønland af KGHs
ledelsesfunktioner.
Bilag 6 — Notat fra KGHs direktion af 14/6-76 vedrørende virkningerne af en separat udflytning af
KGHs produktionsledere til Grønland.
Bilag 7 — Notat fra sekretariatet af 9/6-75 vedrørende omkostningerne ved oprettelse af et selvstændigt erhvervsdirektorat.
Bilag 8 — Notat fra sekretariatet vedrørende KGHs generalomkostninger (fællesomkostninger) og
disses fordeling på forsyning, produktion, trafik m. v. (1973-tal).
Bilag 9 — Lov nr. 276 af 27. maj 1950 om Den kongelige grønlandske Handel og Ministeriet for
Grønlands bekendtgørelse af 3. april 1967 om udøvelse af Den kongelige grønlandske
Handels virksomhed.
Bilag 10 — Oversigt over de i årene 1966-74 indhandlede kvanta af fisk og rejer i Grønland.
Bilag 11 — Oversigt over udviklingen af indhandlingspriser og salgspriser for torsk rejer og laks i
årene 1970-75 sammenholdt med lønudviklingen og detailpristal.
Bilag 12 — Sekretariatets notat af 1/7-76 om KGHs og produktionsvirksomhedernes regnskabsaflæggelse.
Bilag 13 — KGHs fabriksbudgetter 1976 samt KGHs skøn over hvilke driftsresultater KGHs fabrikker ville have, dersom de modtog .tilskud efter samme regler som private erhvervsvirksomheder.
Bilag 14 — Sammenligning mellem GF1 og KGHs fabrikker i Sukkertoppen og Frederikshåb udarbejdet af KGHs produktionsafdeling ud fra budgetterne for 1976.
Bilag 15 — Sekretariatets notat af 28/6-76 vedrørende hel eller delvis lukning af KGHs produktionsvirksomheder i Grønland.
Bilag 16 — Sekretariatets notat af 13/8-76 vedrørende omfanget af KGHs eksportvirksomhed med
hensyn til fiske-, reje- og fangstprodukter.
Bilag 17 — Sekretariatets notat af 23/2-76 vedrørende fiskeproduktion og fiskeprodukteksport på
Færøerne m. v. med særligt henblik på produktions- og salgsledelsen.
Bilag 18 — Oversigt udarbejdet af sekretariatet over de med KGHs butikssalg forbundne omkostninger i årene 1970-74.
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Bilag 19 — Sekretariatets notat af 13/5-76 vedrørende omfanget og arten af forsyningstjenestens omkostninger.
Bilag 20 — Oversigt af oktober 1975 fra FDBs udviklingsafdeling over de grønlandske brugsforeningers omsætning, avancer, køb hos KGH m. v.
Bilag 21 — Oversigt udarbejdet af sekretariatet maj 1975 over Den gule Betænknings forslag vedrørende forsyningssektoren og motiverne til forslagene.
Bilag 22— Udkast til ændret organisation af KGHs forsyningstjeneste, udarbejdet april 1976 af
Sven Thomsen, FDB.
Bilag 23 — Udkast fra KGH af 20/4 1975 til liste over varer, som KGH mener fremtidig at burde
have pligt til at lagerføre og eneret til at sælge i Grønland.
Bilag 24 — Kommentarer fra Sven Thomsen, FDB af oktober 1975 til KGHs oversigt over lagerføringspligtige varer (bilag 23).
Bilag 25 — Sekretariatets notat af september 1975 vedrørende omkostningerne ved opretholdelse af
en ensprisordning i Grønland samt kommentarer hertil af 13/10-75 fra Sven Thomsen,
FDB.
Bilag 26 — Sekretariatets notat af 27/1-76 vedrørende de økonomiske konsekvenser af en overdragelse af KGHs butikker i Christianshåb og Narssaq.
Bilag 27 — Notat fra sekretariatet af 12/10-76 med referat af skriftlig kommentar til bilag 26 fra andelsbevægelsens repræsentanter samt redegørelse for nogle af de i kommentarerne rejste
spørgsmål.
Bilag 28— Notat fra sekretariatet af oktober 1975 vedrørende den for KGHs forsyningstjeneste
eksisterende tilskudsordning.
Bilag 29 — Sekretariatets notat af 7/8-75 vedrørende mulighederne for at ændre den eksisterende tilskudsordning.
Bilag 30 — Sekretariatets notat af 23/4-75 vedrørende de økonomiske konsekvenser af Den gule
Betænknings forslag.
Bilag 31 — Sekretariatets notat af 5/2-76 vedrørende mulighederne for indkøbssamarbejde mellem
KGH og de grønlandske brugsforeninger.
Bilag 32 — Sekretariatets notat af 10/10-75 vedrørende den statslige og private engrosforsyning til
Grønland med særligt henblik på KGHs og FDBs forsyningsvirksomhed og dertil
knyttede funktioner (med underbilag).
Bilag 33 — Forslag fra sekretariatschef Claus Bornemann, MfG om etablering af et selvstændigt
grønlandsk forsyningsselskab (29/1.76).
Bilag 34 — Lov nr. 324 af 13/6-73 om søtransport af gods til Grønland.
Bilag 35 — Notat vedrørende Grønlandsfly A/S (GLA) og dets relationer til KGH udarbejdet juni
1976 af sekretariatet med bistand fra GLA.
Bilag 36 — Sekretariatets notat af 26/1-76 vedrørende omfanget af KGHs opgaver for andre institutioner og virksomheder (»departementale« opgaver m.v.).
Bilag 37 — Notat af 29/12-76 vedrørende den grønlandske befolknings antal, aldersfordeling, erhvervsmæssige beskæftigelse, uddannelse m. v. og mulighederne for at nedtrappe antallet af udsendte i Grønland — udarbejdet af sekretariatet på grundlag af MfGs publikationer desangående.
Bilag 38 — KGHs notat af 2/6-76 vedrørende problemerne omkring en rationalisering af KGH.
Bilag 39 — Oversigt fra rapport af 20/6-74 udarbejdet af en af KGH nedsat analysegruppe — over
områder, hvor der var ønsker og behov for forandringer og forbedringer af forretningsgange og maskinelle systemer.
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Bilag 1
(Hovedbilag udarbejdet af sekretariatet vedrørende KGH's funktioner, organer,
arbejdsprincipper, økonomi m. v.) bestående af følgende underbilag:

1-A
1-B
1—C
1-D
1-E
1-F
1—G
1-H

Indledning — oversigt over KGH's funktioner
Organisationsplan
Oversigt over KGH's ansatte i Danmark og Grønland
Forsyningstjenesten
Produktion- og eksportvirksomheden
Trafik
G r ø n l a n d s postvæsen
K G H ' s fællesadministration
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Bilag 1-A.

Oversigt over KGH's funktioner, organer, arbejdsprincipper og
økonomi
Indledning.
KGH's hovedopgaver er:
1) Befordring af personer og gods til, fra og
i Grønland.
2) Forsyning af Grønland med fødevarer og
andre varer.
3) Indkøb, bearbejdelse og salg af grønlandske produkter.
Disse opgaver udføres stort set af særlige
grene af KGH's organisation som kort kan
betegnes som: - Trafiktjenesten, forsyningstjenesten og produktions - eksporttjenesten.
De tre »tjenestegrene« udfører imidlertid
ikke hver for sig alle de til arbejdet knyttede funktioner.
De er organisatorisk samlet under en fælles ledelse og de suppleres/bistås af en
række organer, der udfører de funktioner
som fællesfunktioner, som det ikke anses
for praktisk at lade de enkelte »tjenestegrene« udføre hver for sig (f. eks. regnskabsog kassefunktioner).
Disse organer er følgende:
Direktionen og dens sekretariat i København.
Administrationsafdelingen i København.
Personaleafdelingen i København.
Økonomiafdelingen i København.
Handelsinspektoratet i Godthåb.
Handelsdistrikternes fællesorganer i de
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grønlandske byer og bygder (handelscheferne og deres fuldmægtige og assistenter, handelskontorerne og handelsforvalterne (udstedsbestyrerne)).
Flere af de nævnte fællesorganer udfører
- ved siden af de egentlige fællesfunktioner - forskellige specialfunktioner, som det
i ældre eller nyere tid er blevet KGH's opgave at udføre, men som ikke umiddelbart
hører hjemme under enten trafik, forsyning
eller produktion/eksport.
Nogle af disse specialfunktioner har - ligesom hovedfunktionerne - særskilt hovedkonto i KGH's statsregnskab: - disse er:
4)
Grønlands postvæsen.
5)
Renavlstationen i Itivnera.
6)
KGH's gæstehjem (er nu afviklet)
7)
Lufthavnsbygningen i Søndre Strømfjord.
Hertil kommer diverse specialfunktioner
uden særskilte bevillingskonti; det drejer
sig især om følgende:
8) - Indkøb, salg, konsulentarbejde vedrørende grønlandsk husflid.
- Visse kæmnerfunktioner i bygderne.
- Diverse telefunktioner i bygderne.
- Bank- og sparekassefunktioner i byer
- og bygder (excl. ghb).
- Drift af heliports i en del byer.
- Pasning af fyr- og andre serviceopgaver.

Bilag 1-B.

63

Bilag 1-C.

DEN KONGELIGE GRØNLANDSKE HANDEL
Personaleafdelingen
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DEN KONGELIGE GRØNLANDSKE HANDEL
Personaleafdelingen

Udtræk
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Gas-ugelønnede
FÆLLES
budg. 570.000 t
FORSYNING....
budg. 1.761.000 t
PRODUKTION...
budg. 2.614.700 t
REDERI &LUFT
budg. 786.250 t
GRLPST
budg. 55.000 t
Hotel SSTR
budg. 20.000 t
Renavl
budg. 4.500 t

ca.

342

ca. 1.057
ca. 1.570
ca.

472

ca.

33

ca.

12

ca.

3

ca. 3.489

3.489
4.500

284

284

Ugelønnet GAS personale er beregnet på grundlag af forventet antal timer iflg. budget 75/76.
Det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. år for den enkelte er beregnet til 1.665,6 timer. Basis for
beregningen er „løn og beskæftigelse" oktober kvartal 1972.
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Bilag 1-D.

Forsyning bilag 1—D indeholder følgende
underbilag:
1-D-l funktioner
l-D-2 organisation
l-D-3 lovgrundlag og arbejdsprincipper
l-D-4 økonomi
l-D-5 KGH's salg og Grønlands import
1956-1974
l-D-6 hovedlagrenes salg, specificeret byvis i varegrupper

Bilag 1-D-l.

Forsyningstjenesten
1. Forsyningstjenestens funktion.

Forsyningstjenestens funktion er at foretage
vareindkøb til Grønland samt sørge for distribuering og salg af varerne engros og en
detail.
Forsyningstjenesten varetager indkøb samt
ekspedition af leverancer bestående af fødevarer, grovvarer, beklædning, erhvervsredskaber, kul og olie m. m. fra Danmark og
udlandet til hovedlagrene i Grønland samt
til institutioner i Grønland.
I samtlige grønlandske byer findes der
hovedlagre, hvorfra varerne leveres til KGH's
butikker i by og bygd. Herudover sælges

5*

fra hovedlagrene engros til private handlende og erhvervsdrivende og offentlige institutioner. Endvidere sælges fra hovedlagrerje til private sådanne varer, som normalt
ikke sælges fra detailbutikker som f. eks.
trælast. KGH driver detailhandel i samtlige
grønlandske bygder og byer.
Udover de nævnte hovedfunktioner udføres forskellige bifunktioner såsom engrossalg direkte fra København til erhvervsdrivende i Grønland, vejrstationer m. v. og
bageridrift i en række grønlandske byer
samt distribution og salg af grønlandsk proviant.
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Bilag l-D-2.

2. Forsyningstjenestens organisation.
Hvilke organer d. v. s. afdelinger, kontorer,
sektioner udfører forsyningsfunktioner, og
hvilke opgaver og ansvar er henlagt til de
forskellige organer alt efter stedlig beliggenhed?
a. Forsyningstjenestens organer i København.
Indkøb- og forsyningsafdelingen i København varetager dels indkøbs- og ekspeditionsfunktionerne knyttet til forsyningen af
de grønlandske byer og bygder, dels den
centrale ledelse af forsyningstjenesten som
helhed.
Afdelingen har således det faglige ansvar
for forsyningstjenestens varesortiment, leverandørvalg, kvalitet og ekspedition af rekvisitioner.
Ansvaret for det økonomiske resultat af
forsyningstjenesten såsom fastsættelse og regulering af salgspriser, budgetlægning, budgetkontrol.
Derimod har indkøb- og forsyningstjenesten i København ikke det administrative
ansvar for forsyningstjenestens organer i
Grønland, men en vis pligt til at føre tilsyn
med handelsstedernes administration af forsyningsopgaverne, så vel som en pligt til at
bistå ved løsning af spørgsmål desangående
(f. eks. personalemæssige).
Indkøb- og f orsyningsaf delingen er delt
op i 6 kontorer, der i alt beskæftiger ca. 70
personer, herunder et konsulent- og stabskontor, som bl. a. sørger for konsulentbistand, forbrugeroplysning, uddannelse, undervisning m. v.
Endvidere har administrationsafdelingen
i KGH et lufthavns- og basekontor, som forestår forsyningen af Søndre Strømfjord
samt visse leverancer til de amerikanske
baser.
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b. Forsyningstjenesten i Aalborg.
I Aalborg er der et salgsvarelager, som varetager lagerføring og ekspedition af visse
varegrupper, samt en varekontrol, som foretager stikprøvekontrol af de varer, der modtages til afskibning. Der er i alt 9 personer
beskæftiget med forsyningsmæssige opgaver.
c. Forsyningstjenesten i Grønland.
Handelschef erne er i de 17 grønlandske
handelsdistrikter den øverste lokale leder
for forsyningsaktiviteterne i såvel by som
bygd.
Administrativt hører handelscheferne under
handelsinspektøren i Grønland; men i forsyningsfaglige spørgsmål er handelscheferne, ligesom handelsinspektøren, underordnet indkøb- og forsyningsafdelingen i København.
Virksomheden omfatter detailsalg fra egne butikker, og (engros) salg fra hovedlagrene - herunder salg af brændselsolie og
kul - til butikker, udsteder, erhvervsdrivende m. v. Endvidere forestås driften af frysehuse og pakhuse samt i visse byer af bagerier.
I distriktet har handelscheferne ansvaret
for følgende enheder:
Hovedlageret, der som regel er opdelt i
flere sektioner efter sortiment. Olie og kul
- bygningsmaterialer og grovvarer - manufaktur - kolonial og frisk proviant. Hovedlageret varetager rekvisitionerne af alle
salgsvarer til distriktet.
Bybutikkerne er mange steder opdelt i
særlige afdelinger eller særskilte butikker
efter sortiment, og sælger normalt ikke
brændsel og grovvarer.
Bygdebutikkerne er som regel ikke opdelt i særlige afdelinger. Bygdebutikssalget
omfatter alle salgsvarer også grovvarer og
brændsel.
Handelskontoret varetager de regnskabs-

mæssige opgaver på grundlag af afregninger og kasserapporter fra lager og butikker.
Handelsinspektoratet i Godthåb administrerer distributionen i Nord- og Sydgrønland - af olie, kul, kosangas og salt samt i et vist omfang - grønlandsk proviant.
Til varetagelse af udelukkende forsynings-

mæssige opgaver i Grønland er der i alt ansat ca. 1400 medarbejdere (heraf månedslønnede ca. 345, hvoraf ca. 40 er udsendte.
Herudover trækker forsyningstjenesten på
en andel af handelsdistrikternes »fælles«
personale, såsom handelsinspektoratets personale, handelschefer, udstedsbestyrer m. v.
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3. Principper og praksis for forsyningstjenesten.
a. Lovgivning.
Den retlige baggrund for KGH's forsyningstjeneste ligger i lov nr. 276 af 27. maj 1950
om KGH, hvorefter Handelen har til opgave at sikre Grønlands forsyning med forbrugsvarer og erhvervsredskaber.
I henhold til lov om udførelse af erhverv
i Grønland nr. 277 af 7. maj 1950 § 16 og
til lov nr. 270 af 14. juni 1951 om afgifter
ved indførsel til Grønland af visse varer
m. v. har KGH eneret på salget af malt, øl,
spiritus, vin, tobaksvarer og chokoladevarer. - Ministeren er ifølge § 16 i lov om
udøvelse af erhverv i Grønland bemyndiget
til at bestemme, »at visse varer eller varegrupper kun kan indføres til Grønland gennem KGH eller anden af ministeren dertil
autoriseret importør«.
Det oprindelige motiv til indførelse af
denne lovbestemmelse var, »at kunne bevare muligheden for en regelmæssig uforstyrret forsyning af den grønlandske befolkning med livsvigtige varer såsom sukker,
mel og gryn, hvor konkurrence-momentet
ikke er af principiel betydning«.
På finansloven bevilges årligt tilskud til
forsyningstjenesten til nedbringelse af prisen på visse nødvendighedsvarer og erhvervsredskaber samt til nedbringelse af
bygdetransportudgifterne.
b. KGH's praksis.
KGH praktiserer den pålagte forsyningsopgave således, at der tilbydes de grønlandske
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byer og bygder et bredt, fast sortiment af
salgsvarer inden for alle kategorier af varer
af interesse for personer og virksomheder i
Grønland (sortiment ca. 8000 varekarakterer).
Endvidere fremskaffer forsyningstjenesten
varer, som ikke hører til sortimentet, som
»kommissionsvarer« til private eller som
engrosvarer til erhvervsdrivende.
KGH søger så vidt muligt at beskæftige
og uddanne grønlandsk arbejdskraft til butiks-, hovedlager, og kontoraktiviteter inden
for forsyningstjenestens opgaver.
c. Principper ved prisfastsættelse.
1. Ved fastsættelse af priser følger KGH
et ensprissystem, således at prisen for en
given vare på et givet tidspunkt, så vidt
muligt er den samme overalt i Grønland.
Visse varer, f. eks. frisk proviant faktureres dog - af praktiske grunde - efter
dagsprisen ved købet, men med ensartede fragt- og avancetillæg.
2. Tilskudsvarer (mel, gryn, ost, patroner
m. v.) prisfastsættes efter specielle lave
avanceregler, fastlagt af Ministeriet for
Grønland, som hovedsageligt kun tillader, at priserne for disse varer forhøjes
med de beløb, som indkøbs- og fragtudgifterne stiger.
3. Eneretsvarerne fastsættes efter kalkulationsprincipper, som er godkendt af
Landsrådets forretningsudvalg og Ministeriet for Grønland.
4. Priser på såvel flydende som faste
brændstoffer skal godkendes af Ministeriet for Grønland.

Bilag l-D-4.

4. Forsyningstjenestens økonomi (1973-tal).
Indtægter.
1) Indtægten af salget engros og detail i
Grønland indbragte 344.5 mill. kr.
2) Bageridriften i Grønland gav salgsindtæg på 4.9 mill. kr.
3) Endvidere havde forsyningstjenesten gebyrindtægter af de indkøb, den foretager
for KGH's andre afdelinger og andre
institutioner, f. eks. GTO og MfG (3
pct. af 86.2 mill. kr.) - 2.6 mill. kr.
4) Endvidere havde forsyningstjenesten diverse kasserabat- og bonusindtægter (ca.
3.8 mill. kr.). Disse indtægter er fratrukket nedenfor under vareindkøbsudgifterne. (Gebyrindtægten vedrørende afgifterne til landskassen (ca. 350.000 kr.)
bogføres ØKOAFD.).
5) Endelig havde forsyningstjenesten tilskuddene fra staten i alt 16.4 mill. kr.,
hvoraf 11.9 mill. kr. var tilskud til varesalget »til nedbringelse af priserne på
visse varegrupper«, 4.4 mill. kr. bygdetransporttilskud og 0.1 mill. kr. tilskud
til private bagermestre.
Således opstillet andrager forsyningstjenestens indtægter i alt 368.4 mill. kr.
Udgifter.
1) Vareforbrug - Udgiften til køb af salgsvarer (minus rabatter m. v.) afgift til
Landskassen og fragt androg 315.0 mill.

2)

3)
4)
5)
6)

kr. Kostprisen af de solgte varer var
imidlertid noget mindre. 274.2 mill. kr.
- fordi værdien af lagrene i Grønland
og Danmark i årets løb var vokset med
40.8 mill. kr. (315.0 +- 40.8 = 274.2).
(Bruttoavancen incl. rabatter m. v. var
således (344.5 -^ 274.2 = 70.3 mill,
kr.).
Forsyningstjenestens direkte omkostninger (løn, kontorhold, bygningsudgifter,
emballage m. v.) var 38.7 mill. kr., heraf Grønland 30.9 mill. kr.
Afskrivning af bygninger og anlæg samt
forrentning heraf og af driftskapitalen
var 18.3 mill. kr.
Udgiften til bygdetransporten og tilskud
til private bagermestre var 4.4 + 0.1 =
4.5 mill. kr.
Bageridriftens omkostninger var 5.3 mill,
kr. (bageridriften gav således et underskud på 0.4 mill. kr.).
Forsyningstjenestens andel af KGH's
fællesomkostninger var 27.4 mill. kr.
(KGH's bogførte fællesomkostninger androg i alt 58.4 mill. kr., hvoraf forsyningstjenesten bar 30.8 mill. kr. - heraf
er 3.4 mill. kr. ovenfor henført under
forsyningstjenestens direkte omkostninger, medens resten 27.4 mill. kr. efter
det eksisterende system kun kan fordeles
skønsmæssigt).
Således opstillet andrager forsyningstjenestens udgifter i alt 368.4 mill. kr.
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KGHs varesalg

(butikssalg + engros)
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Kilde: Statistiske årbøger.
Grønland tabel 413 KGHs varesalg.
Grønland tabel 415 GRLs vareindførsel.
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Grønlands import

48.4 mill. kr.
52.1 mill. kr.
56.3 mill. kr.
66.5 mill. kr.
68.5 mill. kr.
89.6 mill. kr.
110.2 mill. kr.
117.8 mill. kr.
139.1 mill. kr.
162.6 mill. kr.
181.7 mill. kr.
199.3 mill. kr.
221.9 mill. kr.
234.3 mill. kr.
245.8 mill. kr.
277.8 mill. kr.
308.9 mill. kr.
347.6 mill. kr.
442.1 mill. kr.

102.3 mill. kr.
107.0 mill. kr.
107.5 mill. kr.
118.7 mill. kr.
153.5 mill. kr.
174.0 mill. kr.
197.1 mill. kr.
234.9 mill. kr.
263.4 mill. kr.
318.1 mill. kr.
358.0 mill. kr.
376.9 mill. kr.
396.3 mill. kr.
452.8 mill. kr.
502.7 mill. kr.
565.7 mill. kr.
634.0 mill. kr.

Bilag 1-E.

Bilag 1—E produktion/eksport indeholder
følgende underbilag:
1-E-l hovedfunktioner og organisation
1—E—2 lovgrundlag — arbejdsprincipper
l - E - 3 økonomi
l - E - 4 oversigt over hvilke ledelsesfunktioner der udføres i Grønland og
hvilke i Danmark
l - E - 5 statistikker a, b og c (diagrammer
I-XIV)

Bilag 1-E-l.

Produktion/eksport
I — Hovedfunktioner.
II - Organisation. - Hvilke organer (afdelinger, kontorer, sektioner) udfører
produktions- og eksportfunktionerne,
og hvorledes er opgaver og ansvar
placeret?
III - Hvilke principper gælder for arbejdets udførelse?
IV — Økonomi.
I - Hovedfunktioner.
1) At aftage, forarbejde og eksportere grønlandske produkter jfr. lov om KGH nr.
276 af 27. maj 1950 § 1.
2) At drive trawlfiskeri med egne og chartrede fartøjer med det primære formål
at forøge tilgangen af råvarer til de grønlandske produktionssteder.

3) Ud over de nævnte hovedfunktioner udføres en række »bi«-funktioner, som har
til formål at oplyse om og fremme fiskeri
og fangst i Grønland, forarbejdningen af
grønlandske produkter og salget af disse.
II — Organisation, — hvilke organer (afdelinger, kontorer, sektioner) udfører produktionsVeksportfunktionerne, og hvorledes er
opgaver og ansvar placeret? — jfr. også bilag
l-E-4.
A) Handelsdistrikternes indhandlings- og
produktionssteder (handelskontorer, fabrikker og produktionssteder for den
»traditionelle« produktion (f. eks. saltfisk) ).
B) Handelsinspektoratets trawleradministration.
C) Produktionsafdelingen i København
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D)

(PROAFD) og dens sektion i Aalborg
(produktlageret PROLAG).
Eksportafdelingen (EKSAFD).

AD A) Indhandling af »grønlandske produkter« (fisk, kød, skind diverse arter) finder sted i alle byer og bygder.
Indhandling af produkter som ikke skal
forarbejdes (skind) sker normalt på udsted resp. handelskontorerne.
Traditionel produktion foretages i praktisk
taget alle byer og bygder.
Fabriksproduktion foretages i 7 byer
(Narssaq, Frederikshåb, Sukkertoppen, Holsteinsborg, Egedesminde, Christianshåb, Jakobshavn) og i Sydprøven.
Herudover findes uden for KGH's regie
private produktionsvirksomheder bl. a. i følgende byer/bygder: Julianehåb, Arsuk, Fiskenæsset, Godthåb, Napassoq, Kangamiut,
Holsteinsborg, Godhavn og Jakobshavn.
Handelschefen er øverste lokale leder for
distriktets indhandlings- og produktionsaktiviteter. I byer med fabrikker udøves den
daglige ledelse af fabrikslederen.
Antal indhandlingssedler pr. år ca. 180.000-220.000.
Antal ansatte i produktionsvirksomhed i
Grønland, månedslønnede ca. 144 heraf
udsendte ca. 64, ugelønnede ca. 1570 (gennemsnit for året). - Hertil kommer andel af
fælles administrationens personale.
Ad B) Handelsinspektoratets trawleradministration i Godthåb varetager administrationen af KGH's trawlere og driver KGH's
vodbinderi og KGH's centrallager for reservedele til trawlere.
Antal medarbejdere ca. 7 (incl. i ovenfor nævnte tal).
Ad C) Produktionsorganer i Danmark.
Produktionslager i Aalborg, (PROLAG ca.
11 medarbejdere) modtager, opbevarer, klargør og bistår med afsendelse af de grønlandske produkter, som hjemsendes til Danmark og sælges i og fra Danmark.
PROLAG henhører i daglige administrative spørgsmål under trafikafdelingen, i alle
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andre henseender under produktionsafdelingen.
Produktionsafdelingen i København (PROAFD - ca. 28 medarbejdere) - er opdelt i
følgende sektioner:
Tre driftskontorer for henholdsvis fabriksproduktion (DRIFAB - 6 medarbejdere), traditionel produktion (DRITRA - 2
medarbejdere) og trawlerdrift (DRITWL 2 medarbejdere). Disse sektioner varetager
de faglige og administrative ledelsesopgaver
for de tre områder samt en række forskellige
service- og konsulent- samt uddannelsesopgaver vedr. produktionen i Grønland.
Et projekteringskontor (PROKON 7 medarbejdere). Dette forestår planlægning og
gennemførelse af anlægsprojekter (bygning
af nye fabrikker m. v.) i samarbejde med
GTO og KGH's udviklingskontor samt fabrikkernes tekniske drift og vedligeholdelse.
Et centrallaboratorium (CENLAB 4 medarbejdere). Udfører div. opgaver af laboratoriemæssig art så som kvalitetskontrol og
produktudvikling med dertil knyttede konsulent- og serviceopgaver.
Et stabskontor (PROSTA 6 medarbejdere).
Udfører diverse sekretariatsfunktioner for
produktionslederen så som statistik-, kalkule-, budget- og bevillingsopgaver.
Ad D) Eksportafdelingen (EKSAFD ca. 18
medarbejdere).
Varetager ikke blot salget af KGH's produkter, men også adskillige private producenters produktion (andelsforeningerne i Arsuk og Holsteinsborg, Arctic Seafood Jakobshavn (Lysemose), Godhavn Shrimp i Godhavn m. fl.).
Eksportafdelingen er opdelt i følgende
sektioner:
5 salgskontorer for henholdsvis frysefisk
(SALFRY), hermetik, kød og fiskemel (SALHER) og traditionelle produkter - saltfisk
og skind m. v. (SALFOS).
/ marketing- og reklamekontor (EKSMAR).
1 fælles stabskontor (EKSSTA) for eksportledelse og sektioner.
Salgsprodukter: ca. 50 produktemner, ca.
150 produktgrupper, ca. 550 produktnumre.

Bilag l-E-2.

Ill Lovgrundlag, principper og praksis vedr. produktions- og eksportfunktionerne.
a. Lovgivning.
Den retlige baggrund for KGH's produktions- og eksportvirksomhed ligger i lov nr.
276 af 27. maj 1950, § 1, hvorefter KGH har
til opgave at aftage, forarbejde og eksportere grønlandske produkter — eventuelt i forbindelse med private erhvervsdrivende.
I lov om udøvelse af erhverv i Grønland,
nr. 277 af 7. maj 1950, § 11, er det bestemt,
at de i Grønland bosatte fangere, fiskere,
fåreholdere og andre erhvervsdrivende har
pligt til at afsætte deres til salg uden for
Grønland beregnede produkter enten til sådanne erhvervsdrivende, som i kraft af næringsbrev eller anden, særlig tilladelse er
berettiget til at drive eksportvirksomhed eller
til en central grønlandsk salgsorganisation,
der varetager eksporten fra Grønland.
Det anføres endvidere i § 11, at det påhviler en sådan central salgsorganisation i
sin prispolitik at tilstræbe en udjævning af
svingende konjunkturer på de grønlandske
eksportvarer, og at KGH fungerer som salgsorganisation, så længe en central salgsorganisation ikke er oprettet.
Disse love er grundlaget for KGH's indhandlings-, produktions- og eksportvirksomhed og er i praksis blevet fortolket som en
pligt til at udføre disse funktioner så vidt
muligt i alle byer og bygder og så vidt muligt med hensyn til alle grønlandske produkter, som den grønlandske befolkning ønsker
at indhandle, selv om eksporten ikke kan
forventes at give gevinst.
På finansloven bevilges årligt tilskud til
KGH's grønlandske salgsorganisation til
dækning af produktions- og salgsvirksomhedens samlede underskud.
Når underskuddet regnskabsmæssigt samles på salgsorganisationen, skyldes det det i
sin tid indførte princip med en konjunkturudligningsfond, der var tænkt at skulle udligne de enkelte års underskud og overskud,

men som ikke kom til at fungere efter hensigten, fordi der efterhånden kun kom underskud og ikke overskud, og som derfor nu er
ophævet.

b. Principper og praksis.
Kan kort resumeres som følger:
Vedr. indhandling.
Der indhandles så vidt muligt i alle byer og
bygder. Indhandlingen holdes åben for alle,
såvidt muligt alle hverdage på alle indhandlingssteder.
Indhandlingen omfatter så vidt muligt alle
de råvarer, som den grønlandske befolkning
ønsker at sælge.
Der indhandles til priser fastsat efter aftale med KNAPP for de forskellige varer og
kvaliteter efter et ensprissystem, således
at prisen for en given råvare på et givet tidspunkt såvidt muligt er den samme overalt i
Grønland.
Udover indhandlingsprisen har indhandleren ifølge aftalerne med KNAPP mulighed
fer andel i eventuelt overskud, - for de fleste
produkter 50 pct. udbyttedeling, for skind
hele overskuddet efter fradrag af KGH's
ekspeditionsudgifter, for laks en særlig salgsbonus.
Vedr. produktion.
De grønlandske produkter søges af hensyn
til beskæftigelsen i Grønland såvidt muligt
forarbejdet til salgsklare færdigvarer af høj
forædlingsgrad.
Produktionen på produktionsstederne foregår efter produktionsplaner, som Produktionsafdelingen udarbejder i samarbejde med
Eksportafdelingen med henblik på den bedst
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mulige koordinering af produktions- og salgsmuligheder.
Vedr. personale.
Til arbejdsopgaverne i Grønland anvendes
såvidt muligt grønlandsk arbejdskraft.
Vedr. salg.
De grønlandske produkter markedsføres og
sælges såvidt muligt som mærkevarer under
internationalt beskyttede varemærker, f. eks.
»Royal Greenland«, med henblik på opnåelse af de bedst mulige priser og det mest
stabile salg.
Det internationale salg sker såvidt muligt
til eller gennem faste aftagere/agenter, der
inden for deres område har oparbejdet et
marked for grønlandske produkter.
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Vedr. regnskabsføring.
Regnskabet for de enkelte produktionsvirksomheder føres centralt i KGH's Økonomiafdeling på grundlag af løbende rapportering fra handelsdistrikterne om produktionsvirksomhedernes omkostninger, indhandling
og produktionsk vanta.
Efter at det samlede regnskab over produktions- og salgsvirksomhedens udgifter
og indtægter er udarbejdet, udarbejdes separate regnskaber for de enkelte produktionsvirksomheder, samtidig udarbejdes udbyttedelingsberegning for de varearter, som
har givet gevinst, og eventuel udbytteandel
udbetales til de pågældende indhandlere.
Bonusberegning og udbetaling vedr. salgsindtægterne af skindsalget opgøres efter hver
skindauktion.

Bilag l-E-3.

IV Økonomi - produktion-eksporttjenesten - salg m. v. - 1973.
Salgsindtægter - færdigvarer - brutto
i Grønland
i Danmark
i alt
heraf salg for private producenter
salgsindtægter KGH-produkter
salgsudgifter (lønudg., transportomk. m. v.)
heraf vedr. salg for private producenter
nettosalgsudgifter for KGH produkter
nettosalgsindtægter KGH produkter
regulering af beholdningsforskydninger m. v. (ultimobeholdning -rprimobeholdning. - Værdierne af ultimobeholdningerne sættes af
hensyn til udbyttedelingsreglen så nær som muligt til de opnåelige
salgspriser -f- salgsomkostninger).
regulering - beholdning i Danmark
regulering - beholdning i Grønland
regulering - beholdning private producenter m. v

mill. kr.
4.1
132.4

mill. kr

136..
13.
123..
67
0.7

11

4.7
4.1
-:- 0.2
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Økonomi - produktion m. v.
mill. kr.

mill. kr.

Indtægter
produktion 1973 (til salgspriser : salgsomk.)
udgifter
råvareforbrug til indhandlingspriser
(incl. trawlerlandinger)
produktionsvirksomhedernes omkostninger:
løn (11.9 + 17.1)
driftsudgifter (11.2 + 18.6)
fragt
i alt
dækningsbidrag 1
afskrivning - bygninger, maskiner, inventar
forrentning
forrentning, Nationalbank tilgodehavende

125.8

48.1
29.0
29.8
4.8
111.7
14.1
9.4
4.1
1.2
14.7

dækningsbidrag 2
andel af fællesomkostninger, Grønland

~

0.6
6.5

dækningsbidrag 3
trawlernes og rejekutternes driftsunderskud
(incl. afskrivning/forrentning 4.9)
(excl. Nuk og Erik Egede)
dækningsbidrag 4
produktionsafdelingen - København
andel fællesomkostninger - København

-f 7.1
11.8
-f-

18.9

2.6
3.8
6.4

dækningsbidrag 5
hertil kommer udbyttedeling til Christianshåb og Jacobshavn
driftsunderskud Nuk og Erik Egede m. v

-i- 25.3
1.2
5.0
62

produktionsvirksomhedens tab
(jfr. Analyserapport pag. 61)
Tilskud til produktion-eksporttjenesten (Den grønlandske
salgsorganisation).
1969- 18.2 mill.
1970- 16.3 mill.
1971 - 15.5 mill.
1972-24.1 mill.
1973 - 32.9 mill.
1974-68.9 mill.
1975 - 87.0 mill.

S4

~- 31.5

Bilag l-E-4.

Produktion - eksport vedrørende 1-E-l
Ad II - Organisation.
Ad A-D. - Det fremgår af det ovenfor anførte, at visse ledelsesopgaver vedr. produktionen udføres af de lokale produktionsledere i Grønland, medens den centrale ledelse udføres af PROAFD i Danmark.
Nedenfor er derfor søgt belyst hvilke ledelsesopgaver, der udføres i Grønland og
hvilke i Danmark.
Ledelsesopgaverne kan praktisk opdeles i
følgende aktiviteter:
1) Forhandling/aftale om indkøbspriser og
salgspriser
2) Forhandling/aftale om løn- og personalespørgsmål
3) Planlægning, tilrettelæggelse og kontrol
af trawlerfiskeriet, produktionen, afskibning — oplagring af produkter og de
administrative aktiviteter, som knytter
sig dertil
4) Tilsyn/kontrol med produktionsanlæggene (bygninger, maskiner) og disses
vedligeholdelse
5) Budgetlægning, budgetkontrol og rapportering til brug for driftsledelse, statsregnskab, revisionsdepartement, M.f.G.
m. v.
6) Orientering til/drøftelse med medarbejdere, Samarbejdsudvalg og Fabriksudvalg
7) Ekstraordinære problemer, som kræver
»nødløsninger«
8) Anlægsopgaver og andre udviklingsopgaver (nybygning/ombygning fabrikker,
trawlere m. v. samt forsøgsfiskeri, metodeforbedring, produktudvikling m. v.).
Ad 1) - Forhandling/aftale om indkøbs- og
salgspriser
A - Indkøbspriser for råvarer (indhandlingspriser) fastsættes ved forhandling i Danmark mellem KGH, KNAPP og fåreavler-

sammenslutningen og med deltagelse fra
MfG som i sidste ende skal godkende disse
prisaftaler.
B — Indhandlingspriser for driftsvarer
fastsættes i Danmark af IFOAFD/PROAFD
ved forhandling med leverandørerne.
C - Salgspriser fastsættes af EKSAFD under hensyn til markedsforholdene og på basis af kalkuler udarbejdet af PROAFD.
Ad 2) - Forhandling/aftale om løn- og personalespørgsmål
A — Generelle lønvilkår fasatsættes ved
aftaler mellem M.f.G. og GAS samt diverse
andre organisationer.
B — Ansættelse af personale — lokal produktionsledelse ansætter lokale medarbejdere og rekvirerer udsendte medarbejdere.
PROAFD + PERAFD ansætter medarbejdere, der skal udsendes eller anvendes i
Danmark.
C - Akkordaftaler - træffes af lokal produktionsledelse i Grønland på grundlag af
arbejdsstudier udført lokalt (med konsulentbistand fra PROAFD) og på grundlag af
generelle regler for akkordens lønbasis meddelt af PROAFD.
D - Uddannelse - den lokale produktionsledelse på fabrikker sørger i et vist omfang for at lokalt personale undervises på
fagskolen, interne kurser m. m.
Herudover planlægges og gennemføres uddannelse af grønlandske — og danske - medarbejdere af KGH's Personaleafdeling (uddannelseskontoret) i samarbejde med PROAFD.
Ad 3) - Planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af trawlerfiskeriet, produktionen, afskibningerne og oplagringen af produkter
samt de administrative aktiviteter, som knytter sig dertil.
A — Trawlerfiskeriet (incl. vodbinderi og
reservedelslager) driftsplanlægning, løbende
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driftskontrol, bemanding, vedligeholdelse og
rekvisitioner styres af trawleradministrationen i Grønland.
Udsendelse af reservedele og fiskeredskaber, ansættelse og aflønning af udsendt personale, væftsophold uden for Grønland og
driftskontrol på basis af perioderapporter
styres af PROAFD i samarbejde med IFOAFD, TRAAFD, PERAFD, leverandører og
værfter.
B - Produktionen.
- Planlægningen (hvad der skal produceres,
samt hvor og hvornår det skal ske) udføres
dels på årsbasis (i tilknytning til budgetterne
- jfr. herom nedenfor) dels - for fabrikkernes vedkommende - tillige som løbende
4 mdr. planer, der månedligt ajourføres.
Denne planlægning udføres af PROAFD i
samarbejde med EKSAFD på grundlag af
kundeønsker/salgsudsigter og produktionsstedernes forslag og oplysninger om personalemæssig og teknisk kapacitet og råvaretilgang.
Tilrettelæggelse, - den lokale produktionsledelse tilrettelægger produktionen ved de
enkelte produktionssteder på grundlag af
produktionsvejledninger fra PROAFD.
Materialer og reservedele rekvireres af
den lokale produktionsledere til PROAFD,
som instruerer IFOAFD om disponering/
udsendelse.
Emballage - udformning, bestilling, udsendelse styres af PROAFD på grundlag af
produktionsplaner og emballagekartotek i
samarbejde med EKSAFD og IFOAFD.
- Kontrol.
Den lokale produktionsledere kontrollerer
løbende produktionen efter instrukser og
retningslinier fastsat af PROAFD. På fabrikkerne kontrolleres foruden indhandlede
og producerede kvanta også udbytteprocenter, kvalitet, timeforbrug, driftsvareforbrug
og produktionsomkostninger.
Resultaterne af produktionsstedernes kontrol registreres i interne driftsrapporter og i
perioderapporter, der sendes til PROAFD.
PROAFD udfører sammenlignende og generel driftskontrol på basis af perioderapporter, regnsskabstal (og budgettal, jfr. herom nedenfor).
Dette materiale er en væsentlig del af
grundlaget for:
U

- PROAFD's statistikker og kalkuler over
produktionsomkostninger ved de enkelte
produktionssteder og for de enkelte produkter.
- PROAFD's tilsyn med og evt. korrektion
af de enkelte produktionssteders drift.
- PROAFD's-EKSAFD's
produktionsplanlægning og budgettering.
- PROAFD's udviklingsopgaver.
C - Afskibning - oplagring af varer i Aalborg.
Kræver koordinering af lagerkapaciteten i
Grønland, salgsønsker og afskibningsmuligheder og styres derfor af PROAFD i samarbejde med EKSAFD og TRAAFD.
Ad 4) - Tilsyn/kontrol med produktionsanlæggene (bygninger, maskiner) og disses
vedligeholdelse.
Produktionsstedernes lokale ledelse fører løbende tilsyn/kontrol og sørger for den almindelige vedligeholdelse.
PROAFD yder teknisk bistand m.h.t. anlæggenes benyttelse og vedligeholdelse, tilser
anlæggene ved hyppige besøg, sørger for udsendelse af montører etc. og styrer vedligeholdelsesprogrammerne.
Ad 5) - Budgetlægning, budgetkontrol og
rapportering til brug for statsregnskab, revisionsdepartement, M.f.G. m. v.
A — Driftsbudgetter.
Lokal
produktionsledere
udarbejder
driftsbudgetforslag.
PROAFD udarbejder i samarbejde med
EKSAFD og ØKOAFD et samlet budget og
budgetter for de enkelte produktionssteder,
hvor hensynet til salgsudsigterne og øvrige
produktionssteder søges koordineret (jfr.
ovenfor under produktionsplanlægning).
B - Budgetkontrol.
Lokal produktionsledere i fabrikkerne fører
løbende budgetkontrol m.h.t. produktionsudbytte, arbejdsløn, vand-, olie-, el- omkostninger, vedligeholdelsesudgifter samt visse
andre produktionsomkostninger, (jfr. ovenfor under produktionskontrol).
PROAFD fører budgetkontrol - pr. produktionssted og samlet - på grundlag af
perioderapporter fra produktionsstederne,

og regnskabstal fra ØKOAFD (jfr. ovenfor
under produktionen).

eller af PROAFD, i sidste tilfælde evt. i
samarbejde med EKSAFD eller andre.

C - Rapportering til brug for statsregnskab m. v. - udføres af PROAFD på grundlag af perioderapporter, regnskabstal og statistik.

Ad 8) - Anlægsopgaver og andre udviklingsopgaver.
A - Anlægsopgaver (nybygning/ombygning fabrikker, nye maskiner, nye trawlere
og lign.).
Ad 6) - Orientering til/drøftelse med medPROAFD udarbejder samlet anlægsproarbejdere, Samarbejdsudvalg, Fabriksudvalg. gram - bl. a. på grundlag af forslag fra
Lokal produktionsledelse orienterer/drøfter produktionsstederne i Grønland - og foreproduktions- og arbejdsforhold med lokale står projektering og projektgennemførelse
medarbejdere, Samarbejdsudvalg og Fabriks- (med dertil hørende anlægsbudgettering, anudvalg.
lægsbudgetkontrol og rapportering til statsPROAFD orienterer/drøfter tilsivarende regnskab m. v.) i samarbejde med KGH's
med KGH's medarbejdere og Samarbejds- udviklingskontor, Fiskeriudvalget, GTO
udvalget i Danmark.
m.fl.
B - Andre udviklingsopgaver (for eksemAd 7) - Ekstraordinære problemer, som pel forsøgsfiskeri, metodeforbedring, prokræver »nødløsninger«.
duktudvikling, forsøgsproduktion) styres af
Ordnes efter de foreliggende omstændig- PROAFD i samarbejde med GFU, EKSAFD,
heder af den lokale produktionsledelse i fiskeriministeriets forsøgslaboratorium, reGrønland med rapportering til PROAFD klamebureauer m. fl.
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Bilag l-E-5 a.

KGH indhandling i tons af torsk og andre fisk i 1971-1974
Uddrag - tillige indhandling af andre fisk, f. eks. fjeldørred samt industrifisk

* twl KGH betyder trawlerlandinger indhandlet til KGH.
* twl i alt betyder trawlerlandinger indhandlet til KGH og GFI (Nuk + Erik E.).
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Bilag l-E-5 c.

DEN KONGELIGE GRØNLANDSKE HANDEL
København

Indhandling af TORSK
(KGH og private producenter, fra og med 1963 incl. Nordafar.)
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Diagram I.

Diagram II.

Indhandling af TORSK til KGH's anlæg i 1971-72-73-74 og 75,
fordelt på årets måneder
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Diagram IV.

Indhandling af UVAK
(KGH og private producenter)

Diagram V.

Indhandling af HELLEFISK
(KGH og private producenter, fra og med 1963 incl. Nordafar.)

Diagram VI.

Indhandling af HAVKAT
(KGH og private producenter, fra og med 1963 incl. Nordafar.)
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Diagram VII.

Indhandling af SKÆLLAKS
(KGH og private producenter, fra og med 1963 incl. Nordafar.)
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Diagram VIII.

Indhandling af REJER
(KGH og private producenter, fra og med 1963 incl. Nordafar.)

7*
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Diagram IX.

Indhandling af FISK og REJER, incl. forventet laksebonus
(KGH og private producenter, fra og med 1969 incl. Nordafar.)

De skraverede felter viser Nordafars andel af den samlede indhandlingsværdi.
< Viser den samlede indhandlingsværdi excl. KGH's trawlere
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Diagram X.

101

Diagram XI.
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Diagram XII.

Total lokalt timeforbrug ved KGH's fabriksanlæg
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Diagram XIII.

Produktion af TORSK, REJER og LAKS opgjort til salgsværdi
KGH og private producenter 1968-1975.
(Anslåede tal for private producenter) foreløbige tal
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Diagram XIII.
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Bilag 1-F.

Trafiktjenesten
I
Hovedfunktioner
I1 Organisation
III Principper og praksis for arbejdsopgavernes udførelse
IV Økonomi
I - Hovedfunktioner.
1) Skibstransport af gods og passagerer fra
Aalborg til samtlige grønlandske byer og
vice versa.
2) Skibstransport af gods (herunder flydende brændstof) og passagerer mellem
de grønlandske byer i Nord- og Sydgrønland.
3) Skibstransport af gods (herunder flydende brændstof) og passagerer fra de
grønlandske byer til bygderne og vice
versa.
Udover disse hovedfunktioner, som foruden ekspedition af gods og passagerer indebærer trafikplanlægning og bemanding/drift
af skibe, udfører trafiktjenesten en række
»bi«-funktioner:
4) Havnedrift i grønlandske byer og bygder
samt i Grønlandshavnen i Aalborg (lastning, losning, oplagring af gods m. v.).
5) Ekspedition af flypassagerer til, fra og i
Grønland (booking, billetudstedelse og
opkrævning) samt rejsebureauvirksomhed, ekspedition af fly-gods i Grønland,
drift af visse heliports og koordinering
af skibs- og flytrafik.
6) Chartring af fly og skibe til transportopgaver til, fra og i Grønland, som ikke
kan løses af de etablerede skibs- og flyruter.
7) Diverse konsulent- og serviceopgaver
vedrørende skibe og havneanlæg — samt
den administrative ledelse/tilsyn i Aalborg af post, varekontrol, salgsvarelager
og produktlager.
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II - Organisation - Hvilke organer (afdelinger, kontorer, sektioner, personer) udfører trafikfunktionerne og hvorledes er opgaver og ansvar fordelt imellem dem?
A - Handelsdistrikternes trafikorganer.
Byernes havne- og pakhusforvaltere,
handelskontorerne, handelschefen bygdernes handelsforvaltere - samt
handelsdistriktets skibe (distrikts- og
togtefartøjer).
B - Handelsinspektoratet i Godthåb.
Skibstrafik-sektionen og persontrafiksektionen - samt kystskibene.
C Trafikafdelingen i Aalborg (TRAAFD)
- samt atlantskibene.
D - Passagerkontoret i København (PASKON under ADMAFD).
E - Søndre Strømfjord.
A — Handelsdistrikternes
trafikorganer
medvirker under handelschefens ledelse ved
udførelsen af de funktioner som er nævnt
under pkt. 1, 2, 3, 4 og 5 - som en slags lokale agenturer for TRAAFD/handelsinspektoratet.
Bygdetrafikken styres af handelschefen
efter retningslinier fra handelsinspektoratet.
Kysttrafikken styres af handelsinspektoratet efter retningslinier fra TRAAFD.
Atlanttrafikken styres af TRAAFD.
Havnedrift styres af handelschef efter retningslinier fra TRAAFD.
Flypassagerekspedition udføres^ af handelskontorerne efter instrukser fra handelsin-

spektoratet (persontrafik), PASKON og
ØKOAFD.
B - Handelsinspektoratet i Godthåb.
Bistår ved funktion 1 i begrænset omfang (afskibning grønlandske produkter — skibspassagerekspedition - booking af gods fra
Grønland).
Styrer funktion 2 (kysttrafikken) og
funktion 5 (passagerbookingfunktionen for
Grønland samt passagerekspedition i Godthåb) , bistår i et vist omfang ved funktion 3.
C - Trafikafdelingen (TRAAFD)
Varetager samtlige funktioner undtagen ekspedition af flypassagerer - pkt. 1, 2, 3, 4, 6
og 7 - i det omfang disse ikke er overladt til
handelsinspektoratet og handelsdistrikterne
- og udøver den centrale ledelse af trafiktjenesten.
TRAAFD har således det faglige ansvar
for KGHs trafiktjeneste i Danmark og i
Grønland (fartplaner, skibsdrift og chartring af skibe, ekspedition af skibsgods og passagerer).
Endvidere har TRAAFD ansvaret for det
økonomiske resultat af trafiktjenesten (budgetlægning, fragtrater, charter- og andre udgifter, budgetkontrol).
Endelig harTRAAFDs ledelse det administrative ansvar for TRAAFD samt en vis
pligt til at føre tilsyn med handelsinspektoratets og handelsdistrikternes administration
af trafikopgaverne såvel som en pligt til at
bistå ved løsning af spørgsmål desangående
(f. eks. bemandingsmæssige og tekniske).
Trafikafdelingen er opdelt i følgende kontorer:
Trafikkontoret (TRÄKON - 6 medarbejdere), som varetager planlægning/tilrettelæggelse af skibstrafikken, chartring af skibe
og dertil hørende serviceopgaver (f. eks. isbrydning) samt chartring af fly til særlige
transportopgaver (f. eks. Østkystflyvning)
og det administrative tilsyn med postfunktionen i Aalborg og relationerne til passagerkontoret i København. Endvidere ekspedition incl. booking af passagerer til Grønland med skib.
Skibsdriftskontoret (SKIKON ~ 15 medarbejdere) som varetager driften af egne og
bareboatchartrede atlantskibe og kystpassagerskibe og udfører skibsinspektørfunktio-

nerne for KGHs skibe i Grønland (både trafiktjenestens og trawlerne) samt for visse af
MfGs fartøjer.
Derudover udføres forskellige service- og
udviklingspgaver af skibsteknisk art for
såvel KGH som andre institutioner og private (indkøb af fiskefartøjer, konstruktion
af nye fartøjstyper samt bygning af skibe).
Havnedriftskontoret (HAVKON - Smedarbejdere), som bistår handelsdistrikterne i
alle havnedriftsspørgsmål (f. eks. laste- og
losseteknik og -lønspørgsmål, anskaffelse,
drift, vedligeholdelse af rullende materiel)
samt fører tilsyn/kontrol med alt rullende
materiel i Grønland og Danmark og omkostningskontrolmed lastning/losning i Grønland.
Derudover udføres forskellige service/
udviklingsopgaver vedrørende havneforhold
og -anlæg.
Godskontoret (GODKON - 38 medarbejdere + laste- losse- pakhuspersonel i Aalborg — »terminalarbejderne« - ca. 70), som
varetager ekspeditionen af gods i Aalborg
til og fra Grønland (booking, modtagelse,
unitering, oplagring, lastning, losning, fragtopkrævning, toldbehandling m.v.).
Administrationskontoret (ADMKON 26 medarbejdere), som varetager diverse administrationsfunktioner (domicilfunktioner,
kassefunktioner, løn/hyreafregning, kantinedrift m. v.).
Dette kontor blev oprettet i forbindelse
med TRAAFDs udflytning, Før da blev
ADMKONs funktioner udført af ADMAFD
og ØKOAFD.
(Salgsvarelageret (SALLAG), produktlageret (PROLAG) og varekontrollen (VARKOT) henhører også administrativt under
TRAAFD. Dette skyldes også udflytningen
til Aalborg).
D - Passagerkontoret (PASKON - ca. 14
medarbejdere), varetager ekspeditionen
(incl. booking) af passagerer til Grønland
(med fly) og medvirker ved koordinering af
skibs-' og flytrafik. (KGH fungerer som
agent for Grønlandsfly A/S og SAS ved
paskon, handelsinspektoratet og handelsdistrikternes kontorer. Indtægterne heraf går
til traafd).
PASKON henhører administrativt under
ADMAFD.
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E - Søndre Strømfjord - KGHs civile lufthavnsadministration udfører funktionerne 1,
2, 4 og 5 (ekspedition af atlantskibe, kystskibe, flypassagerer og havnedrift) - principielt på samme måde som handelsdistrikterne og er i så henseende underlagt handelsinspektoratet og TRAAFD.
Derudover udfører KGH i Søndre Strømfjord forskellige andre trafikale opgaver.
Disse ligger imidlertid organisatorisk fagligt
og økonomisk udenfor trafiktjenestens område.
III - Principper og praksis for arbejdsopgavernes udførelse

Atlanttrafikken med skib:
- Skal såvidt muligt drives på en sådan
måde, at den ikke behøver statstilskud, men
kan hvile i sig selv (undtagelse er besejlingen af Thuleområdet og Østgrønland).
- Chartrede skibe benyttes (»bareboat« og timechartrede).
- Atlantfragten for gods fra Grønland
holdes af hensyn til Grønlands eksporterhverv på et lavere niveau end fragten for
gods til Grønland.
- Fragtregulativerne (til/fra Grønland)
skal være udformet efter ensfragtsystemet,
således fragten pr. kbf./kg er den samme
uanset hvilken by/bygd godset skal
til/uanset hvilken by/bygd godset kommer
fra (undtagen transporter til/fra afsides
vejrstationer og lignende).
- Fragtregulativerne skal gælde for alle
afskibere/modtagere. Kvantumsrabatter og
lignende gives ikke.
Ændringer af fragtrregulativer skal godkendes af Ministeriet for Grønland.
- Alle byer skal såvidt muligt besejles een
gang om måneden i besejlingssæsonen. Visse
åbentvandsbyer (Godthåb, Sukkertoppen og
Holsteinsborg) søges besejlet hver 14. dag første kvartal undtaget.
- De klimatiske forhold ved Grønland og
de grønlandske byers/bygders behov for til

stadighed at være forsynet med livsnødvendige varer bevirker, at fartplanerne ikke
altid kan opretholdes med samme strenghed
og regelmæssighed som den almindelige liniefarts fartplaner, men i et vist omfang ændres efter de konkret foreliggende behov og
besejlingsmuligheder.
- Med de begrænsninger, som fremgår af
det oven foranførte, skal atlanttrafikken udføres efter den kommercielle skibsfarts almindelige principper og praksis.
Kysttrafikken og bygdetrafikken med skib:
- Drives med tilskud, da fragter og billetpriser ellers ville være meget høje.
Fragtrater/billetpriser tilpasses, således at
de årligt bevilgede statstilskud såvidt muligt
ikke overskrides (tilskud 1973 - ca. 15,5
mill. kr.).
- Kystpassagerfarten drives med egne
skibe (undtagelse Disko).
- Kystgodsfarten drives med chartrede
skibe (undtagelse Avog).
- Bygdetrafikken drives med egne skibe.
Næsten udelukkende grønlandsk bemanding
(2 udsendte fartøjsførere).
- Fragtregulativerne udformes for kystog bygdetrafik efter et ensprissysem, således
at fragten for en forsendelse pr. kg/kbf.
stort set er den samme, hvad enten den skal
befordres kort eller langt.
- Billettaksterne for kyst- og bygdetrafik
gradueres efter rejselængde og skibstype (og
under hensyntagen til flybillettaksterne).
- Ændringer af regulativerne skal godkendes af Ministeriet for Grønland.
- Kysttrafikken med stykgods søges såvidt muligt tilrettelagt således, at byerne besejles hver 14. dag i besejlingsperioden.
(Upernavik dog månedlig).
- Kystpassagertrafikken tilrettelægges således, at flertallet af byer i besejlingsperioden besejles ugentlig eller mere, nogle få
hver 14. dag. - Upernavik dog månedlig.
- Bygdetrafikken søges gennemført med
fast ugentlig besejling.
Antal ansatte i trafiktjenesten:

/ Grønland

månedslønnede
ugelønnede
i alt
plus andel af fællesadm.
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ca. 48 heraf udsendte 9
ca. 472 heraf udsendte 0
ca. 520 heraf udsendte 9

i Danmark (til-lands)
månedslønnede T R A A F D
PASKON
timelønnede
i alt
/ Danmark (til søs)
tjenestemænd
andre månedslønnede
mandskab
i alt
plus andel af fællesadm.
i alt ansat i trafiktjenesten ca. 894 heraf udsendte 9.

93
14
70

ca
ca. 177

57
60
80
197
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IV Økonomi - trafiktjenesten - 1973.
B. Nogle statistiktal
Atlanttrafik - skibe
antal faste skibe (bareboat)
antal timechartrede skibe
atlantrejser udført af kystskibe

3 - rejser 21 - havneanløb 72
15 - rejser 71 - havneanløb 196
- rejser 3 - havneanløb 3

i alt

- rejser 95 - havneanløb 271

Atlanttrafik -godsmængder (i kubikfod (kbf) og i tons (t)
til Grønland - 8.126.000 kbf. - 101.292 t.
fra Grønland - 2.454.000 kbf. - 16.688 t.
Atlanttrafik - passagerer
pr. skib til Grønland 313 - heraf Østkyst 115/ fra Grl. 330 heraf Østk. 165.
pr. fly til Grønland 17.304 - heraf Østkyst 858/ fra Grl. 16.099 heraf Østk. 700.
Kysttrafik - skibe.
antal faste skibe (egne og bareboat) 4 - havneanløb 1.070.
antal timechartrede skibe 3 - havneanløb 286.
Kysttrafik - godsmængder - 1.008.000 kbf. - 9.937 tons.
Kysttrafik - passagerer (Disko - Kununguak - Avoq) 18.323
flypassagerer internet i Grønland 46.805.
Bygdetrafik (incl. Taterak og Tudlik i syddistrikter resp. Diskobugt).
skibe
Vestkyst
29
Østkyst
2

godsmængder
2.167.900 kbf.
207.615 kbf.

passagerer
25.427
574

i alt

2.375.515 kbf.

26.001

31
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Bilag 1-G.

Grønlands postvæsen
I
Hovedfunktioner
I1 Organisation
III Principper og praksis i arbejdsopgavernes udførelse
IV Økonomi

I - Hovedfunktioner.
Udførelse af posttjenesten i Grønland og
mellem Grønland og Danmark og dertil
knyttede administrative funktioner samt udgivelse af grønlandske frimærker.
II - Organisation - hvilke organer udfører
postfunktionerne, og hvorledes er opgaver
og ansvar fordelt imellem dem.
1) I Grønland: - (ca. 44 full-time medarbejdere, heraf udsendte ca. 12)
Ca. 35 poststationer - et i hvert handelsdistrikt samt en række poststationer på
afsides liggende pladser, oprettet i tilknytning til vejrstationer og lignende,
som drives af MfG, GTO og andre institutioner samt Greenex Marmorilik.
Udfører i relation til publikum stort set
samme funktioner som et almindeligt
dansk postkontor, afregner principielt
dagligt til det lokale handelskontor, og er
administrativt underlagt handelschefen.
Ca. 45 postindleveringssteder — et i hver
bygd, hvis opgaver udføres af den lokale
handelsforvalter.
Fungerer som underafdeling af byens
poststation, afregner til det lokale handelskontor.
2) I Danmark:
2 postkontorer, et i Aalborg (PKÅ) og
et i København (PKK)
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Disse postkontorer fungerer som transitpostkontorer for henholdsvis skibspost
og luftpost, men kan tillige udføre almindelige postfunktioner. - lait ca. 16 medarbejdere + timelønnede ca. 1,5.
PKÅ er administrativt underlagt trafikafdelingen (TRAAFD)
PKK er administrativt underlagt
GRLPSTs ledelsessektion i København.
Ledelsessektionen
i
København
(GRLPST - ca. 12 medarbejdere)
Ledelsessektionen består af følgende afsnit:
Et afregningsafsnit, som kontrollerer
ekspedition og afregning af registrerede
forsendelser og pengeoverførsler, og
styrer afregningerne mellem grønlandsk
og dansk postvæsen (ca. 6 medarbejdere) og varetager forskellige specialopgaver.
Et frimærke- og filateliafsnit, som varetager fremstilling og salg af grønlandske
frimærker (ca. 3 medarbejdere).
Et ledehesa]snit, som udøver den centrale ledelse af det grønlandske postvæsen (3 medarbejdere) i Grønland og
Danmark.
Ledelsessektionen og postkontoret i København henhører administrativt under
administrationsafdelingen
(ADMAFD).

ad 1-2) Antal medarbejdere i posttjenesten
i Grønland

månedslønnede - ca. 44 heraf udsendte 12
timelønnede - ca. 33 heraf udsendte O
i alt
ca. 77 heraf udsendte 12
(samt andel af fællesadministrationen)
/ Danmark

månedslønnede ca. 28 plus nogle timelønnede
(samt andel af fællesadministrationen).
III - Principper og praksis for arbejdsopgavernes udførelse.
Det juridiske grundlag for Grønlands postvæsen er en statsministeriel bekendtgørelse
af 17. september 1938. Denne bekendtgørelse afgrænser ikke nærmere, hvori de postale pligter består; - dette er formuleret i
KGHs »instruks for Grønlands postvæsen«,
som bygger på det hovedprincip, at Grønlands postvæsen i sin udførelse af de postale
opgaver skal følge Det danske Post- og Tele-

grafvæsens regler i det store og hele, såvel
som de internationale postkonventioner.
Derudover arbejder GRLPST ud fra det
princip, at postvæsenet i Grønland så vidt
muligt skal anvende grønlandsk arbejdskraft
og søge grønlændere uddannet til at beklæde
alle stillinger indenfor det grønlandske postvæsen.
Ændring af grønlands postvæsens takster
for postforsendelser skal (princip)-godkendes af Mf G.

IV - Økonomi-GRLPST (1973).
Indtægter (salg af frimærker) 1973
udgifter
løn - ca
fragt - ca
andre driftsomkostninger
direkte omkostninger i alt
andel i fælles administrationsudgifter incl. ledelse - tilsyn:
i Grønland
i København
fællesomkostninger i alt
direkte + fællesomkostninger i alt
tilskud ca
tilskud
tilskud
tilskud
tilskud

1972
1971
1970
1969

3.9 mill,
3.5 mill,
3.5 mill,
3.1 mill.
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Bilag 1-H.

Fællesorganer m.v.
Oversigt over KGHs fællesorganer, deres
funktioner og økonomi.
1) Direktion og sekretariat.
2) Administrationsafdeling.
3) Personaleafdeling.
4) Økonomiafdeling.
5) Handelsinspektorat.
6) Handelschefer og assistenter, handelskontorer og handelsforvaltere.
ad 1) Direktion og direktionssekretariat. (2

4- 11 medarbejdere)
Direktør og vicedirektør har til varetagelse
af diverse sekretariatfunktioner et direktionssekretariat bestående af følgende kontorer:
- Et sekretariatkontor (SEKKON) - som
udfører de egentlige sekretariatsfunktioner.
- Et juridisk kontor (JURKON), der tjener som hjælpeorgan for direktion og afdelinger ved behandling af juridiske spørgsmål.
- Et udviklingskontor (VDVKON), der
tjener som hjælpeorgan for direktion og afdelinger med hensyn til planlægning og styring af KGHs investeringsprogrammer og
anlægsbevillinger.
- Et organisationskontor (ORGKON),
der tjener som hjælpeorgan for direktion og
afdelinger ved planlægning og gennemførelse af nye eller ændrede forretningsgange
og omlægninger af KGHs organisationsstruktur.
ad

2)

Administrationsafdelingen

(AD-

MAFD ca. 32 medarbejdere + timelønnet
personale excl. PASKON og GRLPST)
Under
ADMKON
kontorer/sektioner:
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hører

følgende

- Passagerkontoret (PASKON) ca. 14
medarbejdere) - er beskrevet under
TRAAFD.
Foruden de driftsmæssige opgaver ved passagerekspedition varetager PASKON under ADMAFDs ledelse — visse administrative opgaver vedrørende drift af heliports,
vedrørende relationerne til SAS og Grønlandsfly m. v.
- Grønlands postvæsen (GRLPST) er
beskrevet andetsteds.
- Bygningsdriftskontoret (BYGKON 3
medarbejdere heraf 2 deltid), som varetager
styringen af vedligeholdelsesprogrammerne
for KGHs bygninger og faste anlæg i Grønland og Danmark samt dertil knyttede konsulent og serviceopgaver (f. eks. tegningsarkiv, boligkartotek, møblering af tjenesteboliger).
- Lufthavns- og basekontoret (LOBKON
3 medarbejdere) som varetager ledelses- og
forsyningsfunktionerne for KGHs lufthavnsaktiviteter og hoteldrift i Søndre Strømfjord
samt salget til de amerikanske baser og salget af overskudsmateriel fra disse.
- Husflids- og konsulentkontoret (HOKKON 1 medarbejder), som styrer indkøb og
salg af grønlandsk husflid, og virker som
konsulent for KGHs kantiner i Grønland.
- Stabskontoret (ADM ST A ca. 24 medarbejdere heraf 3 deltids samt ca. 7 timelønnede) , som varetager domicilfunktionerne

knyttet til KGHs kontorer og plads i København (journal, telex, telefonomstilling, budtjeneste, kantine, varmecentral m . v . ) .
Udfører diverse PR-opgaver (KGH orientering, filmudlåning m. v.) Varetager diverse
administrationsopgaver vedrørende renavl,
fåreavl m. v. samt vedrørende fællesorganerne i Grønland (fællescirkulærer m.v.).
ad 3) Personaleafdelingen (PERAFD - 14
medarbejdere) varetager de personaleadministrative opgaver vedrørende KGHs månedslønnede personale i Danmark og Grønland
(excl. bemandingen af skibe med ikke-tjenestemænd): - Personalebudgetter, ansættelse,
lønfastsættelse, forfremmelse, forflyttelse,
ferietilrettelæggelse, afskedigelse, pensionsforhold m. v.
Desuden varetages opgaver vedrørende lønog overenskomstforhandlinger (månedslønnede og timelønnede) og ansættelse af timelønnede medarbejdere i København og
undervisning/uddannelse af KGH personale.
Ansættelse af personale udføres i samarbejde med fagafdelingerne. Administrationen af udsendt personale i Grønland sker i
samarbejde med handelsinspektøren.
Løn- og overenskomstforhandlinger sker i
samarbejde med Finansministeriet og MfG,
hvilke ministerier indgår overenskomster
for henholdsvis Danmark og Grønland (efter omstændighederne med bistand af fagafdelinger) .
Uddannelsen af KGH medarbejdere i Grønland og Danmark tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med de respektive fagafdelinger, handelschefer og fagskolen.
PERAFD er opdelt i følgende kontorer:
- Ansættelseskontoret (ANSKON - 3
medarbejdere)
- Lønfastsættelseskontoret (LØFKON 3 medarbejdere)
- Stabskontoret ; (PERSTÅ - ca. 5 medarbejdere)
- Uddannelseskontoret
(3
medarbejdere) .
ad 4) Økonomiafdelingen (ØKOAFD - ca.
84 medarbejdere, heraf deltid ca. 20) er opdelt i følgende sektioner:
8*

- Grønlandsbogholderiet GRØBOG - 26
medarbejdere) tager sig af regnskabsmateriale, som løbende hjemsendes fra de grønlandske byer og bygder (kasserapporter med
bilag, vareregnskaber fra hovedlagre, butikker, bagerier og bygder m. m.) GRØBOG kontrollerer det modtagne, foretager kontering i nødvendigt omfang og
klargør materialet til maskinel bogføring
(EDB).
Når materialet er bogført udføres - løbende
og periodisk - forskellige kontrolfunktioner
(f. eks. driftskontrol og aktiv/passivkontrol
af by- og udstedsregnskaber, herunder afstemning af mellemregningsforholdene).
I forbindelse med årsafslutningen foretages
beholdningskontrol,
omkostningsfordeling
m. v.
GRØBOG er opdelt i 5 grupper, hvoraf de
fire har hver deres byer/bygder at behandle,
medens den 5. behandler samtlige vareregnskaber, - antal posteringer pr. år. ca.
500.000.
- Københavnsbogholderiet (KØBBOG 19 medarbejdere) består af 3 sektioner: Hovedkasse, leverandørbogholderi og driftsbogholderi.
- Hovedkassen (HOVKAS) tager sig af
alle almindelige kassefunktioner samt betalingskontrol debitorer, kontrol og afregning
af efterkravsforsendelser og pengeforsendelser (sedler, mønter) til Grønland.
- Leverandørbogholderiet
(KØBLEV)
modtager de anviste/attesterede leverandørfakturaer og kontrollerer og klargør dem til
maskinel bogføring og betaling samt udfører
dertil knyttede rutiner (ajourføring af leverandørkartotek, afstemning leverandørkonti
m. v.) (antal fakturaer pr. år ca. 90.000 kr.
- Driftsbogholderiet
(KØBDRI)
tager
sig af regnskabsmaterialet fra København og
Aalborg og mellemregningsforhold med
MfG, institutioner, SAS, Grønlandsfly,
baser med fire. KØBDRI kontrollerer det
modtagne, foretager kontoopretning, konterer
i nødvendigt omfang og klargör materialet
til maskinel bogføring (EDB).
Når materialet er bogført udføres lobende
og periodisk forskellige kontrolfunktioner
(driftskontrol, aktiv-passivkontrol m.v.)
KØDBOGs totale antal posteringer pr. år ca.
200.000.
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- Datakontoret (DATKON - 13 medarbejdere - heraf ca. 10 deltid) modtager
regnskabsbilag fra GRØBOG og KØBBOG,
og statistikbilag fra PROAFD - EKSAFD. DATKON overfører materialets data til
magnetbånd (hvorved visse afstemnings- og
fejlfindingsfunktioner udføres), ekspederer
det overførte materiale til EDB behandling i
Datacentralen, kontrollerer og fordeler det
EDB behandlede materiale (»output«: journaler, kontoudtog, balancer, statistikker) til de respektive kontorer/sektioner og
udfører dertil knyttede rutine- og serviceopgaver.
- Inspektionskontoret (INSKON - 4 inspektører + 1 assistent) udfører inspektion
og kontrol af KGH regnskabsfunktioner i de
grønlandske byer og bygder (især kasser, debitorer og lagerbeholdninger) samt efter aftale - tillige visse private virksomheder,
f. eks. Grønlandsfly. Inspicerer og kontrollerer tillige KGH kasser og lagerbeholdninger
i København og Aalborg.
Sideløbende med inspektionsarbejdet i
Grønland bistÅr inspektørerne handelskontorer og udstedsbestyrere med tilrettelæggelse af arbejdet, instruktion og uddannelse,
konteringsvejledning m. v.
Som særlig opgave føres anlægsregnskabet.
- Stabskontoret (ØKOST A - 6 medarbejdere) varetager planlægning produktion,
lagerføring og distribution af alle blanketter,
formularer, instrukser, kontoplaner m. v.
som benyttes af KGHs kontorer/sektioner i
Grønland og Danmark.
Derudover styrer ØKOSTA rekvireringen af
alle kontormaskiner og -inventar, som KGH
benytter i Grønland og Danmark, og udfører
forskellige domicilfunktioner for ØKOAFD
og øvrige afdelinger (f. eks. budtjeneste for
ØKOAFD, centralarkiv, mangfoldiggørelse)
- Budget- og analysekontoret (BUDKON
- 8 medarbejdere, heraf 4 deltid) bistår ledelsen med udarbejdelse af budgetter, tillægsbevillinger, statsregnskab og dertil knyttede analyser, statistikker og specialregnskaber (f. eks. produktionsregnskaberne for de
enkelte produktionssteder) samt udfører en
række specialopgaver f. eks. afregning af
moms og af afgift til landskassen, afregning
af salg for fremmede produktionsvirksomheder (Arctic Seafood, Jakobshavn m. fl.),
trawlerregnskaber, udbyttedeling og laksebonus.
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ad 5) Handelsinspektoratet (HI - ca. 9

medarbejdere, heraf 6 udsendte (excl. specialfaglige medarbejdere)).
Handelsinspektoren er KGHs øverste leder i
Grønland og repræsenterer som sådan
KGHs ledelse og fagafdelinger i Danmark overfor handelsdistrikterne (og Søndre
Strømfjord) og overfor overdenen i almindelighed (institutioner, presse m. v.)
Ved siden af de generelle, administrative ledelsesfunktioner udøver handelsinspektøren
ved sine kontorer - handelsinspektoratet diverse specialfaglige opgaver, (administration af trawlerdrift, af renavl, af kysttrafik
og fordeling af brændselsolie m. v., passagerkontor, flybooking centralt for Grønland).
ad 6) Handelsdistrikternes fællesorganer,
- a) Byernes administration - varetages
af handelschefernes (antal ca. 16 heraf 14
udsendte). — Handelscheferne (tjenestemænd) er KGHs øverste ledere i handelsdistrikterne for samtlige KGH funktioner.
Handelschefen bistås i udøvelsen af sine ledelsesfunktioner dels af et mindre antal
medarbejdere af handelsassistentlinien (tjenestemænd) dels af en kontorleder.
I byer med fabriksproduktion bistås handelschefen tillige af en fabriksleder, som udøver den daglige ledelse af fabrikken.
Antal handelsassistenter ca. 39, heraf ca. 27
udsendte, antal overassistenter ca. 14, heraf
13 udsendte, antal handelsfuldmægtige ca. 6
- ialt ca. 60; - disse medarbejdere bistår
især med ledelsesfunktionerne vedrørende
trafik- og havne/pakhus drift, hovedlagerog butiksdrift, postvæsen og traditionel produktion, men er ikke knyttet til nogen enkelt
fagområde.
Kontorlederne (ca. 16) leder (den del af)
handelskontoret, som varetager KGHs regnskabs- og kassefunktioner i byen, herunder
tilsyn/ekspedition af bygdernes regnskaber.
Derudover varetager kontoret normalt
bank-sparekassefunktioner og billetkontorfunktioner (for skib og fly).
b) Bygdernes (udstedernes) administration varetages af handelsforvaltere (udstedsbestyrere) - antal ca. 55, heraf udsendte 1.
Handelsforvaltrene er KGHs øverste ledere i

bygderne for samtlige KGH funktioner og
varetager tillige visse funktioner for GTO
(televæsenet) samt ind- og udbetalinger for
kæmnervæsenet (afregnes via handelskontoret i byen).
Handelsdistrikternes fællesorganer varetager
og styrer — udover KGH funktioner — i vari-

erende omfang serviceopgaver af forskellig
art - f. eks. drift af heliports, pasning af fyr,
snerydning, konsulentbistand til andelsforetagender og andre.
ad 1-6) Fællesadministrationen beskæftiger følgende antal medarbejdere.

/ Grønland
månedslønnede - ca. 362 heraf udsendte ca. 95
ugelønnede
- ca. 342 heraf udsendte ca. 0
i alt

ca. 704 heraf udsendte ca. 95

/ Danmark
månedslønnede - ca. 143 samt nogle få timelønnede
i alt

ca. 847
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Bilag 2.

Hjemmestyre i Grønland
Forhandlingsoplæg og delbetænkning
fra udvalget vedrørende hjemmestyre i Grønland
Indholdsfortegnelse.

1. Udvalgets nedsættelse.
1.1. Kommissorium.
1.2. Medlemmer.
2.
2.1. Kortfattet redegørelse for Grønlands status i statsretlig, politisk og administrativ henseende,
herunder særligt vedrørende landsrådets kompetence i dag.
2.2. Økonomiske forhold.
3. Kort redegørelse for:
3.1. Færø-ordningen.
3.2. Ålands-ordningen.
3.3. North West Territories-ordningen.
4. Udvalgets hidtidige arbejde og hjemmestyrekonferencen i Holsteinsborg.
5. Udvalgets oplæg:
5.1. Generelle betragtninger vedrørende grundlaget for hjemmestyretankerne (forholdet GrønlandDanmark).
5.2. Hvilke sagsområder ønskes overført som særanliggender?
5.3. Hvilke sagsområder ønskes bevaret som fællesanliggender?
5.4. Generelle betragtninger vedrørende finansiering af særanliggender og fællesanliggender.
5.5. Planer for den fremtidige opbygning af politiske organer og administrationen i Grønland.
5.6. »Rammelov«.
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1. Udvalgets nedsættelse.
/./. Kommissorium.
Den 10. januar 1973 nedsatte ministeren for
Grönland et udvalg til nærmere undersøgelse af, hvorledes en hjemmestyreordning i
Grønland kan indføres.
I udvalgets kommissorium blev om baggrunden for udvalgets nedsættelse og de opgaver, der blev pålagt udvalget, anført følgende :
»Den grønlandske befolknings ønske om
at være medbestemmende ved de afgørelser,
der vedrører landsdelens forhold, har længe
mødt almindelig forståelse i Danmark.
Mange praktiske resultater er opnået under
opbygning af det moderne Grønland gennem
deltagelse af grønlandske politikere i de besluttende organer. Et frugtbart samspil har
fundet sted mellem folkevalgte forsamlinger
i Grønland og de respektive myndigheder i
Danmark.
Indgangen til 1970-erne stiller Grønland
overfor en række problemer, som ikke nødvendigvis er af ny natur, men som for fleres
vedkommende optræder i ny skikkelse.
Færdiggørelsen af arbejdet i udvalget vedrørende byrde- og opgavefordeling i Grønland vil præge Grønlands fortsatte udvikling
i de kommende år. Tendensen vil være, at de
staten hidtil påhvilende opgaver overføres
mere og mere til kommunal administration.
Kommunalt ansvar for tekniske og administrative opgaver vil være medvirkende til, at
det moderne samfunds videre udformning i
dagliglivet kan tilpasses og tilnærmes grønlandsk forudsætning, tankegang og tradition.
Samtidig hermed udtrykkes i den grønlandske politiske diskussion med større tydelighed ønsket om en udvidelse af landsrådets
ansvar for den fremtidige udvikling af landsdelen.
På efterårsmødet i 1972 behandlede
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Grønlands landsråd et forslag om nedsættelse af en kommission til undersøgelse af,
på hvilken måde en hjemmestyreordning i
Grønland kan indføres. Landsrådet meddelte ved skrivelse af 27. oktober 1972 Ministeriet for Grønland, at man fandt, at tiden
var inde til, at spørgsmålet om landsrådets
medindflydelse og medansvar på udviklingen i Grønland fordomsfrit blev taget op
til nærmere undersøgelse i en kommission
eller lignende.
Under henvisning hertil og i erkendelse
af, at Grønland indtager en legal og faktisk
særstilling i det danske rige, har ministeren
for Grønland besluttet at nedsætte et udalg
bestående af de to grønlandske folketingsmedlemmer samt fem medlemmer af Grønlands landsråd udpeget af dette.
Det vil være udvalgets opgave at redegøre
for Grønlands nuværende statsretlige stilling
indenfor rigsfællesskabet og at overveje og i
en betænkning at fremsætte forslag om,
hvorledes og i hvilken rækkefølge den bestående særstilling kan udbygges, således at
Grønlands landsråd i højere grad end nu
får indflydelse på og ansvaret - herunder det
økonomiske - for den fremtidige udvikling
af landsdelen.
Udvalget skal herunder overveje og fremkomme med forslag til, hvorledes og i hvilket omfang landsrådets indflydelse med hensyn til udfærdigelsen af retsregler specielt
gældende for Grønland kan gennemføres
med respekt af rigsenheden.
Udvalget skal endvidere overveje mulighederne for at henlægge en del af de af Ministeriet for Grønland og andre ressortministerier hidtil varetagne administrative opgaver
under landsrådets ressort, herunder de juridiske og økonomiske problemer, en sådan
kompetenceoverdragelse vil medføre, og
hvorledes landsrådets forvaltningsapparat
bør udbygges.
Det vil også påhvile udvalget at overveje

og i betænkningen at redegøre for sådanne
spørgsmål, som det efter udvalgets opfattelse
vil være naturligt at behandle i sammenhæng med ovenanførte.«
1.2. Medlemmer.
Udvalgets oprindelige sammensætning var:
Landsrådsformand Lars Chemnitz (formand) .
Landsrådsmedlem Ole Berglund.
Landsrådsmedlem Lars Emil Johansen.
Landsrådsmedlem Jonathan Motzfeldt.
Landsrådsmedlem Otto Steenholdt.
Folketingsmedlem og minister Knud Hertlittg.
Folketingsmedlem Moses Olsen.
På udvalgets 2. møde besluttedes at lade
De grønlandske Kommuners Landsforening
opnå repræsentation i udvalget, og som
denne forenings repræsentant indtrådte fra
5. oktober 1973 kommunalbestyrelsesformand Agnethe Nielsen.
Da Ole Berglund udtrådte af landsrådet,
indtrådte landsrådsmedlem Jørgen C. F.
Olsen fra 8. november 1973 i hans sted.
Efter folketingsvalget 4. december 1973,
da hverken Knud Hertling eller Moses Olsen
opnåede genvalg, udtrådte disse følgelig af
udvalget. Deres pladser besattes af de nye
folketingsmedlemmer Lars Emil Johansen og
Nikolaj Rosing. Som landsrådsrepræsentant
i stedet for Lars Emil Johansen indtrådte
landsrådsmedlem Niels Carlo Heilmann.
Navnene på udvalgets nuværende medlemmer er fremhævet.

2. Grønland i dag.
2.1. Kortfattet redegørelse for Grønlands
status i statsretlig, politisk og administrativ
henseende.
Ved grundloven af 1953 blev Grønland, der
indtil da havde været en dansk koloni, en integreret del af det danske rige. Som følge af,
at forholdene i Grønland i mange henseender er væsensforskellige fra forholdene i
Danmark, indtager Grønland dog på mange
måder en særstilling, som bl. a. kommer til
udtryk med hensyn til Grønlands politiske
styreform.
Af folketingets 179 medlemmer vælges 2
medlemmer i Grønland, hvilket forholds-

ma^ssigt giver befolkningen i Grønland en
stærkere repræsentation i tinget end befolkningen i Danmark.
Grønlands landsråd er den øverste folkevalgte forsamling i Grønland. Rådet, der repræsenterer hele Grønland, består af mindst
16 og højst 21 medlemmer. For tiden er der
17 medlemmer. Valgret til landsrådet har
enhver, der opfylder betingelserne for valgret til folketinget, og som har haft fast
bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud
for valgets afholdelse.
Mens landshövdingen tidligere var født
formand for landsrådet, og sekretariatsforretningerne for landsrådet blev varetaget af
landshøvdingembedet, har landsrådet siden
1967 selv valgt sin formand blandt sine
medlemmer og haft eget, selvstændigt sekretariat. Landshövdingen har nu ret til at deltage
i landsrådets møder med taleret men uden
stemmeret.
Landsrådet træffer beslutning i de sager,
der er henlagt til rådets afgørelse. Dette gælder først og fremmest socialforsorg og dyrefredning. Landsrådet kan under forbehold af
grønlandsministerens stadfæstelse udstede
vedtægter med henblik på en nærmere regulering af disse forhold.
Regeringsforslag til love, der indeholder
bestemmelser, som udelukkende vedrører
Grønland, skal forelægges landsrådet til udtalelse, forinden de fremsættes for folketinget.
Udkast til administrative bestemmelser, som
udelukkende vedrører Grønland, skal forelægges landsrådet til udtalelse inden udstedelsen. I øvrigt skal love og administrative
bestemmelser, som har særlig betydning for
det grønlandske samfund, forelægges landsrådet til udtalelse, forinden de sættes i kraft
i Grønland.
Landsrådet kan overfor vedkommende
minister fremsætte forslag (herunder forslag
om bevillinger), stille forespørgsler og indgive klage vedrørende offentlige grønlandske
anliggender, der ikke er henlagt til rådets
egen afgørelse.
Grønland er delt i 18 kommuner, hver
med en folkevalgt kommunalbestyrelse, der
består af 3-13 medlemmer. Valgret til kommunalbestyrelsen har enhver, der opfylder
betingelserne for valgret til landsrådet, og
som har haft fast bopæl i vedkommende
kommune i mindst 3 måneder forud for valgets afholdelse.
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Kommunalbestyrelsen kan under forbehold af landshøvdingens stadfæstelse udstede vedtægter vedrørende natur- og dyrefredning samt renovation, ligesom kommunalbestyrelsen i politivedtægter kan fastsætte nærmere regler med henblik på opretholdelse af lov og orden.
Kommunalbestyrelsens udtalelse skal så
vidt muligt indhentes over alt, hvad der vedrører kommunens anliggender, og som ikke
er henlagt til kommunalbestyrelsens egen afgørelse.
I 1964 oprettedes Grønlandsrådet. Det
består af en af kongen udnævnt formand, de
2 grønlandske folketingsmedlemmer. 5 medlemmer valgt af de 5 største partier i folketinget samt formanden for og 2 medlemmer
af Grønlands landsråd, valgt af dette. Bortset fra formanden, der ikke er politiker, består Grønlandsrådet således af 5 danske og 5
grønlandske politikere.
Grønlandsrådet har til opgave at følge udviklingen i Grønland og at afgive indstillinger til grønlandsministeren vedrørende den
centrale planlægning og koordinering af det
offentliges virksomhed i Grønland.
I oktober 1970 nedsatte grønlandsministeren et udvalg med den opgave at foretage en
vurdering af den fremtidige byrde- og opgavefordeling mellem staten, landsrådet og
kommunalbestyrelserne i Grønland. Udval-

get afgav betænkning i oktober 1973. I betænkningen går udvalget ind for, at en
række af de nuværende statsopgaver i Grønland - den lokale administration, skolevæsenet, biblioteksvæsenet samt tekniske områder som byplanlægning, vejvæsen, vandforsyning, elværker og vandværker - i de kommende år overføres til de grønlandske folkevalgte organer. Samtidig med opgavernes
overførsel foreslås gennemført et system af
statstilskud, der i forbindelse med indtægterne fra indkomstskatten vil sætte kommunerne i stand til at finansiere udgifterne ved
løsningen af opgaverne. 1. etape af den foreslåede reform er gennemført med virkning
fra 1. januar 1975.
For at sikre, at bygderne i forbindelse
med de kommende års udvidelse af kommunernes ansvarsområde får mulighed for i
større omfang end hidtil at øve indflydelse
på egne anliggender,har udvalget videre foreslået, at der - udover bygdernes hidtidige
repræsentation i kommunalbestyrelsen - i de
enkelte bygder etableres folkevalgte bygderåd, såfremt bygdens befolkning ønsker det.
Bygderådene skal kunne afgive indstilling til
kommunalbestyrelsen vedrørende bygders
anliggender, ligesom bygderådene efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen skal
kunne varetage den umiddelbare forvaltning
af kommunale anliggender i bygderne.

2.2. Økonomiske forhold.
Ifølge finansloven, Grønlands landskasses
og de grønlandske kommuners budgetter
vedrørende 1974 vil de offentlige udgifter i
Grønland i 1974 udgøre i alt 816,3 mill. kr.
fordelt på formål som vist i ovenstående
oversigt:
Med hensyn til byrdefordelingen fremgår

det af oversigten, at 83,8 mill. kr. eller 10
pet. af de samlede udgifter finansieres af
landsskassen og kommunerne. En nærmere
specifikation af udgifterne fremgår af bilag
I.
Landskassens og kommunernes udgifter
finansieres af indtægter som vist i nedenstående oversigt:

") Hertil kommer en bevilling på 33,3 mill. kr. fra landskassen til finansiering af udgifter vedrørende arbejdsog socialvæsenet.

Som det fremgår af oversigten udgør
landskassens og kommunernes indtægter i
alt 74,2 mill. kr.
Ud over de nævnte indtægter er med virkning fra 1. januar 1975 indført en indkomstskat til kommunerne i Grønland. Provenuet
af indkomstskatterne anslås i 1975 at ville
andrage mindst 40 mill. kr. I forbindelse
med indkomstskattens indførelse vil kommunerne blive inddraget i finansieringen af udgifterne vedrørende arbejds- og socialvæsenet.
3.1. Færø-ordningen.
Færøerne udgør indenfor hjemmestyrelovens
rammer et selvstyrende folkesamfund i det
danske rige.
Hjemmestyret er organiseret i en folkevalgt repræsentation, lagtinget, der er lovgi-

vende i færøske særanliggender og rådgivende overfor Danmarks regering og folketing i fællesanliggender. Lagtinget består af
mindst 20 og højst 30 medlemmer og vælger
selv sin formand blandt medlemmerne.
Lagtinget udpeger sin egen forvaltning,
landsstyret, der består af lagmanden som
formand og 2 eller flere andre landsstyremænd (for tiden 4). Landsstyrets funktionsperiode falder sammen med lagtingets valgperiode.
Den danske stats øverste repræsentant er
rigsombudsmanden, der i embeds medfør
har adgang til lagtinget, og kan deltage i forhandlingerne om alle fællesanliggender, dog
uden stemmeret.
Opgavefordelingen mellem hjemmestyret
og staten er baseret på en opdeling i færøske
særanliggender og i fællesanliggender, som
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findes i hjemmestyrelovens bilag A og B.
Opgavefordelingen kan dog ikke direkte
læses ud af disse bilag, idet en række af de
som særanliggende karakteriserede områder
endnu ikke er overtaget af hjemmestyret.
Af særanliggender, som er overtaget, kan
nævnes Færoernes egen styrelsesordning,
kommunale forhold, direkte og indirekte
skatter, trafikvæsen bortset fra luftfart, erhvervsforhold i al almindelighed og højere
undervisning, bortset fra læreruddannelsen
og maskinmesteruddannelsen.
Blandt de vigtigste fællesanliggender kan
nævnes skoleforhold, sociale forhold og
sundhedsforhold, postvæsenet, skibstilsynet,
folkekirken, politiet og domstolene.
Med hensyn til de som særanliggender karakteriserede områder kan såvel hjemmestyret som den danske regering kræve, at sådanne overtages af hjemmestyret. På de områder, hjemmestyret har overtaget, har dette
både den lovgivende og den udøvende myndighed.
Imidlertid er det et grundprincip i den færøske hjemmestyrelov, at overtagelse af et
sagsområde medfører, at de hermed forbundne udgifter påhviler hjemmestyret, og
netop i dette forhold skal forklaringen findes på, at ikke flere sagsområder er overtaget af hjemmestyret.
Indenfor fællesanliggenderne gælder, at
lovforslag, der indeholder bestemmelser,
som udelukkende vedrører Færøerne, skal
forelægges lagtinget til betænkning, inden de
fremsættes for folketinget. I øvrigt skal love,
der vedrører lokale færøske forhold, forelægges lagtinget til betænkning, inden de
sættes i kraft på øerne. Det samme gælder
traktater og andre internationale overenskomster, der kræver folketingets samtykke,
og som berører særlige færøske interesser.
Hjemmestyret kan deltage i forhandlinger
med udlandet om handels- og fiskeriaftaler
eller bemyndiges til direkte at forhandle
med udlandet under medvirken af udenrigstjenesten, og der kan efter hjemmestyrets
ønske ansættes en i færøske forhold særlig
sagkyndig til bistand for Udenrigsministeriet, ligesom der kan ansættes færøske medarbejdere ved de danske repræsentationer i
andre lande, hvor Færøerne har særlige erhvervsinteresser.
Indenfor områder, der henhører under
fællesanliggender, kan det efter forhandling
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overlades til det færøske hjemmestyre at
give de nærmere bestemmelser for de særlige
færøske forhold og overtage administrationen af det pågældende område.
Til slut skal nævnes, at tvivlsspørgsmål
om det færøske hjemmestyres kompetence i
forhold til rigsmyndighederne afgøres af et
særligt nævn, hvortil regeringen og landsstyret udpeger hver 2 medlemmer, mens der
yderligere deltager 3 af højesterets dommere.
Der har imidlertid endnu ikke været brug
for dette nævn.
3.2. Ålands-ordningen.
Ålandsøerne er en del af Finland, men da
befolkningen på øerne fra gammel tid har
været svensktalende og svensksindet, har
øerne opnået en selvstyreordning indenfor
det finske rige. Denne selvstyreordning har
bestået siden 1920, men den nugældende
ordning beror på en lov fra 1951, der fastslår, at Ålandsøerne har ret til selvstyre i det
omfang, loven bestemmer.
Selvstyreordningen er opbygget med et
folkevalgt landsting på 30 medlemmer, som
træder sammen een gang årligt, men det kan
dog også indkaldes til ekstraordinære samlinger. Indkaldelse foretages af statens repræsentant, landshövdingen, som også forelægger forslag og officielle meddelelser fra
den finske regering. Landshövdingen udnævnes af den finske præsident efter indstilling fra landstinget.
Landstinget har sin egen administration
eller »regering«, der kaldes landskabsstyrelsen. Den består af »landtrådet« som formand og 6 andre medlemmer. Landtrådet
forbliver i sit embede, så længe han nyder
landstingets tillid, mens de øvrige 6 medlemmer vælges for 3 år ad gangen.
Endelig findes et særligt organ, Ålandsdelegationen, hvis formand er landshövdingen eller en anden person, der udnævnes af
præsidenten efter samråd med landstingets
formand. I øvrigt består Ålandsdelegationen
af 4 personer, hvoraf de 2 udpeges af regeringen og de 2 udpeges af landstinget.
Ålandsdelegationens primære opgave er at
fastlægge størrelsen af de statstilskud, der
skal tilkomme Ålandsøerne.
Selvstyreloven fastsætter kompetencefordelingen mellem rigsmyndighederne og
landstinget.
Rigsmyndighederne lovgiver vedrørende

visse grundlovsmæssige borgerrettigheder,
rigsvåben og flag, forholdet til udenlandske
magter, forsvaret, udskrivning af almindelige skatter og afgifter, bestemmelser om almindelig undervisningspligt, principper for
almindelig og lige valgret, familie- og privatretlige forhold, alkohollovgivning, folkeforsikring, mødrehjælp, børnebidrag, invalidehjælp, skibsfart, luftfart, postvæsen, telegraf, telefon, radio, straffelovgivning, toldvæsen, bekæmpelse af epidemier og smitsomme
sygdomme,
sindsygelovgivning,
mønt væsen m.v.
Landstinget lovgiver vedrørende ekspropriation, skolevæsen, kommunal forvaltning
og beskatning samt valg, vandløbslovgivning, boligstøtte og -lån, arbejderlovgivning,
lærlingeforhold, arbejdsformidling, visse former for næringstilladelse, visse strafferetlige
forhold, børneværn, almindelig offentlig forsorg, sundhedsvæsen, vejvæsen og trafik,
fredning, byplaner m.v.
De her opregnede områder er ikke fyldestgørende, men skulle dog give et vist billede af fordelingen. Indenfor de områder,
hvor landstinget lovgiver, udøves forvaltningen af landskabsstyrelsen, mens rigsmyndighederne har forvaltningen af de øvrige.
Til afholdelse af udgifterne har landstinget ret til at anvende indkomsterne fra erhvervs- og forlystelsesskatterne, ligesom det
kan pålægge tillægsskat på indkomst og ekstraordinær indkomstskat. Endvidere tillægges der landsstyret statstilskud, der fastsættes af Ålandsdelegationen, normalt for et år
ad gangen, dog således at denne fastsættelse
skal godkendes af præsidenten. Fastsættelsen af disse statstilskud har været anledning
til flere tilfælde af uoverensstemmelse mellem Ålandsdelegationen og landskabsstyrelsen.
Til slut skal vedrørende selvstyreordningen på Ålandsøerne nævnes den særlige
ålandske hjemstavnsret. Det er en slags statsborgerret, som normalt er betinget af mindst
5 års bopæl, og som er en betingelse for erhvervelse af fast ejendom, for valgret til
landstinget og kommunale råd samt for erhvervelse af retten til visse næringer.
3.3. North West Territories-ordningen.
Canada er en forbundsstat under den engelske krone. Canada består af 10 provinser og
2 territorier, hvoraf det ene er North West

Territories (NWT). Canada har et forbundsparlament (lovgivende) og en forbundsregering, men derudover har hver af provinserne en lovgivende forsamling og en regering. Indenfor provinserne hersker et udstrakt selvstyre, fastlagt ved loven om britisk
Nordamerika.
De 2 territorier er underlagt forbundsregeringen og kan siges at være under udvikling hen imod status som provinser. En
sådan status kan opnås, når territoriet i princippet har nået et sådant udviklingstrin i politisk og økonomisk henseende, at man er i
stand til selv at varetage de lovgivningsområder, der henhører under provinserne.
NWT har i mere end 100 år haft en form
for egen regering, hvis beføjelser trinvis er
blevet forøget indtil det nuværende stade,
hvor man i hvert fald på papiret er nær ved
at have samme beføjelser som en provinsregering.
Øverste leder af regeringen (den udøvende myndighed) er en af forbundsregeringens udnævnte kommissær. Regeringen er
en slags forretningsudvalg, hvis medlemmer
er kommissæren, en deputeret kommissær,
som også er udpeget af forbundsregeringen
og er kommissærens stedfortræder, samt en
assisterende kommissær, som er en højsstående embedsmand i den territoriale administration.
Den lovgivende forsamling er NWTs råd,
der består af 10 valgte og 4 af forbundsregeringen udpegede medlemmer. Rådet samles
2 gange årligt. Kommissæren præsiderer
over rådsmøderne, og den deputerede kommissær sidder som udpeget medlem af rådet.
Ved stemmelighed i rådet kan kommissæren
afgive den afgørende stemme. Lovgivning
kræver 3 behandlinger i rådet, og love skal
have kommissærens samtykke for at træde i
kraft. Endvidere kan forbundsregeringen
inden for et år fra vedtagelsen forkaste en
hvilken som helst lov vedtaget af NWTs råd.
Forfatningen giver rådet beføjelse til at
lovgive i næsten samme omfang som provinsernes lovgivende forsamlinger, hvilket vil
sige følgende: Direkte beskatning indenfor territoriet, optagelse af lån med forbundsregeringens godkendelse, etablering og
opretholdelse af en offentlig administration,
administration og salg af offentlig jord tilhørende territoriet samt tømmer og træ derpå,
etablering af fængsler og opdragelsesanstal125

ter, etablering og drift af hospitaler, asyler
og forsorgsinstitutioner, kommunale anliggender, udstedelse af licenser til butikker,
beværtninger, auktioner og andet med henblik på fremskaffelse af indtægter, lokale offentlige værker eller foretagender, registrering af lokale selskaber, bestemmelser om
ægteskabs indgåelse, bestemmelser om ejendomsret og borgerlige rettigheder, administration af retsvæsenet, straffelovgivning
vedrørende lokale love, generel adgang til at
lovgive og administrere i alle sager af udelukkende lokal eller privat natur inden for
territoriet, uddannelsesvæsenet, alderdomsforsorg og lovgivning om landbrug og indvandring.
I modsætning til, hvad der gælder for provinserne, ligger det imidlertid i forbundsregeringens magt endeligt at bestemme over
borgernes rettigheder og pligter i NWT.
NWTs ret til skatteudskrivning er i praksis ikke udnyttet, idet der ikke i territoriet
eksisterer et tilstrækkeligt grundlag for udskrivning af så store skatter, at de kan
dække udgifterne. Her kan også nævnes, at
retten til at styre udviklingen af natturresourcer og kræve afgifter heraf ligger hos
forbundsregeringen. For provinsområderne
er dette et rent provinsanliggende. I stedet
kommer midlerne til dækning af det offentliges udgifter fra forbundsregeringen på
grundlag af aftaler mellem denne og NWTs
regering. Midlerne ydes dels som tilskud,
dels som lån. Til gengæld for disse tilskud
og lån fraskriver NWTs regering sig retten
til at udskrive personlige skatter, selskabsskatter og arveafgifter. Derimod har NWTs
regering selv indtægter via spiritusmonopolet, afgifter på brændselsolie og forskellige
andre afgifter.
Det skal til slut understreges, at ordningen i NWT kun er et mellemstadium på
vejen til egentlig provinsstatus med den
deraf følgende stærke stilling for forbundsregeringen og dennes repræsentant, kommissæren, som alene er ansvarlig overfor forbundsregeringen, men ikke overfor NWTs
råd.
4. Udvalgets hidtidige arbejde og hjemme
styrekonferencen i Sisimiut (Holsteinsborg).
Som det fremgår af det foranstående nedsattes. udvalget 10. januar 1973, og der har
været holdt følgende udvalgsmøder:
126

1. 28. og 29. maj 1973 i København.
2. 18, og 19. september 1973 i Nuuk
(Godthåb).
3. 22.-24. januar 1974 i København.
4. 15.-18. maj 1974 i København.
5. 25. og 26. november 1974 i København.
På det første møde valgtes landsrådsformand Lars Chemnitz til formand for udvalget. Man drøftede kommissoriet og udvalgets
arbejdsform, hvorunder man enedes om, at
det indledende udvalgsarbejde burde gennemføres udelukkende af grønlandske politikere, således at arbejdet blev præget at grønlandske forudsætninger og synspunkter.
Man ønskede dog at sikre en løbende kontakt til danske politikere, således at disse til
enhver tid var orienteret om udvalgets overvejelser. Allerede på det første møde besluttedes det i sommeren 1974 at søge gennemført en konference i Grønland med den bredest mulige repræsentation for den grønlandske befolkning med det formål at drøfte
målsætningsproblematikken.
Til udvalgets 2. møde forelå dokumenter
vedrørende det grønlandske lokalstyres historiske udvikling, vedrørende landsrådets
nuværende status i administrativ, økonomisk
og politisk henseende, vedrørende Færøernes hjemmestyre og vedrørende selvstyret i
Northwest Territories og provinserne i
Canada. Efter en gennemgang af disse dokumenter vedtoges, at der til udvalgets næste
møde af udvalgets medlemmer skulle udarbejdes skitseforslag vedrørende landsrådets
fremtidige kompetence i forhold til regering
og folketing, og det således udarbejdede materiale skulle danne grundlag for befolkningskonferencen i 1974.
På grund af det mellemkommende folketingsvalg havde de planlagte skitseforslag
fra udvalgsmedlemmerne ikke kunnet udarbejdes til udvalgets 3. møde. Efter begæring
fra Grønlands landsråd gik en stor del af
dette møde imidlertid med at drøfte forskellige øjeblikkelige ændringer i landsrådets administrationsform, bl.a. forsøgsvis etablering
af en rådmandsordning, for at indhøste erfaringer med hensyn til tilrettelæggelsen af
den endelige administrationsform i forbindelse med indførelse af en hjemmestyreordning. Det klarlagdes på dette møde, at man
ville stile mod en egentlig lovgivningskompetence for landsrådet indenfor afgrænsede

områder, og man var enige om at søge udvirket, at de af landsrådet udarbejdede vedtægter om fredning og sociale forhold kan få
gyldighed uden Grønlandsministeriets stadfæstelse så snart som muligt. Endelig pålagdes det udvalgets sekretariat til næste møde
at udarbejde en oversigt over de enkelte emnegrupper, der kan være tale om at overdrage til lokal grønlandsk forvaltning, indeholdende en vurdering af de økonomiske
forhold indenfor de enkelte områder.
En sådan oversigt forelå til udvalgets 4.
møde, og på grundlag heraf udarbejdede udvalget en prioriteringsliste til den forestående hjemmestyrekonference i Sisimiut
18.-22. juni 1974, hvori opstilledes udvalgets forslag til, hvilke sagsområder, der
under en kommende hjemmestyreordning
bør være grønlandske særanliggender, og
hvilke, der bør være anliggender fælles med
den danske stat. Endvidere gennemgik man
de indkomne ansøgninger om deltagelse i
hjemmestyrekonferencen og foretog udvælgelse af deltagerne, ligesom man med forstander H.C. Petersen, Knud Rasmussens
Højskole i Sisimiut, drøftede konferencen,
som højskolen havde påtaget sig at arrangere.
På konferencen i Sisimiut viste der sig
blandt deltagerne at være bred enighed om,
at der bør indføres en særlig hjemmestyreordning, som giver Grønlands landsråd og
kommunalbestyrelser en højere grad af selvbestemmelsesret. Selv om der ikke var ubetinget enighed om, hvor hurtigt en sådan
ordning kunne og skulle indføres, var det
dog indtrykket, at de fleste konferencedeltagere var stemt for snarlig gennemførelse af
en rammelov, der skaber mulighed for en
gradvis overtagelse af opgaver, efterhånden
som man mener at kunne magte en sådan
overtagelse. Der viste sig i hovedsagen at
være tilslutning til udvalgets forslag om opdeling på særanliggender og fællesanliggender, idet man dog generelt fandt det vigtigt,
at de grønlandske politiske instanser - herunder især landsrådet - fik en afgørende
indflydelse på afgørelserne vedrørende fastlæggelse af fiskerigrænserne ved Grønland
og vedrørende olie- og mineraludvinding, og
at man snarest fik en afklaring på, hvem der
ejer Grønlands jord og undergrund, samt på
fordelingen af indtægterne fra meddelte koncessioner. Endvidere var der på konferencen

klar tilslutning til en styrkelse af det grønlandske sprog og den grønlandske kultur.
Endelig viste der sig tilslutning til, at man i
forbindelse med etablering af en hjemmestyreordning gennemfører en ændret valgkredsordning ved valg til landsrådet, således at
man forlader den idag gældende hovedsagelig kommunevise repræsentation i landsrådet
til fordel for en ordning med større valgkredse, som dog sikrer repræsentation for
samtlige geografiske områder i Grønland.
Hjemmestyreudvalgets medlemmer aftalte
under konferencen, at man på udvalgets 5.
møde skulle udarbejde et oplæg, der skulle
danne grundlag for en drøftelse af de foreliggende ideer og problemer med danske politikere. Herudover forelå en henstilling fra
Grønlands landsråd om, at man nøjere drøftede spørgsmålene om ansættelse af en koncessionsmedarbejder
under
landsrådet,
spørgsmålet om folkeafstemninger i Grønland, spørgsmålet om forsøgsvis etablering
af en rådmandsordning under landsrådet og
et forslag om at gøre 2 års ophold i Grønland til en betingelse for deltagelse i valget
af de grønlandske folketingsmedlemmer og
valg til Grønlands landsråd og kommunalbestyrelser.
5. Udvalgets oplæg.
5.1. Generelle betragtninger vedrørende
grundlaget for hjemmestyretankerne.
(Forholdet
Grønland-Danmark).
Hvorfor ønsker grønlænderne hjemmestyre
eller selvstyre? Hvorfor rejser der sig 20 år
efter grundlovsændringen, som gjorde grønlænderne til ligeberettigede borgere i det
danske rige, stærke krav om en forfatningsmæssig særstilling for Grønland?
Sådanne spørgsmål må det være naturligt
at søge besvaret. Det må anses for vigtigt, at
der i den grønlandske og danske befolkning
og iblandt grønlandske og danske politikere
hersker forståelse for de bevæggrunde, som
har ført til nedsættelsen af et grønlandsk
hjemmestyreudvalg.
I besvarelsen kan der peges på en lang
række samvirkende forhold. Først og fremmest må man gøre sig klart, at Grønland og
landets oprindelige, eskimoiske befolkning
på så mange måder adskiller sig fra det øvrige Danmark, at forholdet mellem danskere
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og grønlændere aldrig kan blive det samme
som forholdet mellem jyder og sjællændere,
mellem fynboer og københavnere.
Grønland ligger geografisk så adskilt fra
Danmark, at man selv med vore dages udviklede teknik møder vanskeligheder for
kommunikationen. Det gælder ikke blot med
hensyn til rejser, men også for transport,
brevveksling, telefon m.v. Mange sager, som
i Danmark klares ved en telefonsamtale eller
et hastigt arrangeret møde, må i forholdet
mellem Grønland og Danmark søges løst ved
brevveksling, udveksling af telegrammer eventuelt ved dyre rejser, hvor der måske
skal bruges en hel uge på at klare et problem, som i Danmark ville have kunnet klares på få timer.
Selv inden for Grønland er der problemer
af samme karakter. Landet er ufatteligt
stort, og det kan være vanskeligere at kommunikere mellem to steder i Grønland end
mellem Grønland og Danmark.
Denne manglende kommunikation i forbindelse med et politisk og administrativt system, som medfører, at alle egentlige beslutninger af en vis betydning træffes i København af folketinget, Ministeriet for Grønland eller af forskellige fagministerier, giver
let den grønlandske politiker en følelse af afmagt, en følelse af at stå udenfor, når beslutningerne skal træffes.
Det er rigtigt, at Grønlands landsråd bliver hørt vedrørende problemløsninger, men
ofte er hele det grundlæggende arbejde
herom udført i Danmark, men ofte er hele
det grundlæggende arbejde herom udført i
Danmark, udformet af teknikere og embedsmænd i Danmark, således at der kun levnes
landsrådet ringe mulighed for og tid til at
komme til bunds i problemstillingerne.
Her må også sprogproblemet tages i betragtning. På trods af den forcerede danskundervisning i den grønlandske folkeskole
ligger de to sprog hinanden så fjernt, at der
består vældige problemer med at transformere tankegange fra det ene sprog til det
andet. Dette er ikke blot et uddannelsesproblem, for det grønlandske sprog har en
nær sammenhæng med hele den grønlandske
måde at tænke og leve på - og grønlænderne
ønsker ikke at opgive deres eget sprog. Man
ønsker tvært imod at bevare og styrke det
som en klar forudsætning for en bevarelse af
den grønlandske identitet og den grøn128

landske kultur. Mister man først det grønlandske sprog som modersmål og dagligsprog, er man meget stærkt på vej til udslettelse som minoritetsgruppe.
Grønlands historie som koloni i mere end
200 år spiller også en meget afgørende rolle i
vurderingen af ønskerne om hjemmestyre.
Grønlænderen er gennem generationer vænnet til, at tingene styres af danskere, beslutningerne træffes af danskerne, problemerne
løses af danskerne. 20 år som ligestillet del
af det danske rige har ikke ændret dette forhold for Grønland. Følelsen af at være fjernstyret fra Danmark er fortsat meget stærk.
Dette medfører, at hver gang noget går
skævt, er det ikke grønlænderen selv, der
føler et ansvar herfor. Man kan trøste sig
med, at det er danskerne der har trådt ved
siden af, og derfor kan man naturligvis også
blot bede danskerne om at gøre skaden god
igen.
Man må ikke forstå dette således, at der i
Grønland hersker generel utilfredshed med,
hvad der er udrettet i Grønland, selv om
man måske nok finder, at der på for mange
områder er truffet afgørelser, hvor man ikke
i tilstrækkeligt omfang har taget hensyn til
de grønlandske forudsætninger - ikke på
grund af manglende vilje, men på grund af
manglende kendskab til og indsigt i de grønlandske forhold.
Men den menige grønlænder har en følelse af at stå udenfor, at være tilskuer til en
enorm udvikling, som han savner forudsætninger for at forstå og som den grønlandske
politiker ikke har tilstrækkelig mulighed for
at præge. Herved er opstået en uheldig passivitet i politisk henseende, som hjemmestyreudvalget finder kun kan overvindes ved, at
man i langt højere grad end idag lægger beslutningsprocesserne til Grønland under de
folkevalgte grønlandske politikeres ansvar.
Hvis grønlænderen skal gøres virkelig politisk aktiv og medievende, må det være de
mennesker, han selv har været med til at
vælge til landsrådet eller til sin kommunalbestyrelse, der træffer beslutningerne. Det er
dem, han skal henvende sig til med sine ønsker og sin kritik — eller ros.
Hvis man forstår de tankegange, der her
er anført, vil man sikkert også forstå, at der
ikke i ønskerne om større bestemmelsesret
for grønlænderne ligger ønsker om løsrivelse
fra Danmark. Grønlænderne føler sig vel i

første række som grønlændere, men føler sig
også som danske statsborgere og finder, at
man fra dansk side i årene efter den 2. verdenskrig har udvist solidaritet og ansvarsfølelse overfor udviklingen i Grønland.
Men netop denne udvikling har medført,
at grønlænderen selv er blevet i stand til i
stadig stigende grad at kunne påtage sig øget
medansvar for udviklingen i Grønland.
Endelig bør vel også anføres, at man fra
grønlandsk side har konstateret, at de første
skridt henimod øget medansvar og medindflydelse gennem bl.a. nyordningen med valgt
formand for landsrådet uvilkårligt har givet
grønlænderne større selvtillid og tro på
egene evner til at kunne styre sig selv.
I øvrigt må tilsvarende bestræbelser og resultater med hensyn til øget selvbestemmelse
i andre dele af verden, herunder først og
fremmest begivenhederne på Færøerne og i
Canada, have givet inspiration til ønskerne
om større selvbestemmelse i egne anliggender.
Til slut kan anføres, at man gennem samtaler og andre kontakter med danske politikere i de senere år har erfaret, at der synes
at være politisk grobund og grundlag for på
nuværende tidspunkt at tage spørgsmålet om
større selvbestemmelsesret for grønlænderne
op til mere realistisk behandling.
5.2. Hvilke sagsområder ønskes overført
som særanliggender:
Som særanliggende definerer udvalget et anliggende, som helt overtages til styring af de
grønlandske folkevalgte organer (landsrådet
og en af landsrådet dannet »regering«).
Denne fulde styring indebærer dels udfærdigelse af regler og love, dels forvaltningen og
dels finansieringen, men således at den danske stat også ved disse sagsområder kan deltage i finansieringen ved ydelse af bloktilskud efter visse kriterier, eventuelt ved refusioner.
Udvalget foreslår følgende anliggender
som særanliggender:
1. Grønlands egen styrelsesordning på
landsbasis og kommunalbasis.
2. Direkte og indirekte skatter samt dispositionsret over disse indtægter og evt.
statstilskud.
3. Den offentige forsorg. Udgifterne hertil
ligger i dag på ca. 80 mill. kr. årligt, og

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

disse udgifter fordeles på staten, landsrådet og kommunerne.
Erhvervsforhold. Herunder falder dels
erhvervsuddannelsen, som er og med de
foreliggende prognoser for beskæftigelsen i Grønland nødvendigvis må være
under stærk udvikling, dels erhvervsudvikling, arbejdsformidling og erhvervsstøtte. De samlede udgifter til erhvervsuddannelse er for 1975 budgetteret til
ca. 19,5 mill. kr. Som ramme for lån og
til aktie- og andels-tegning er i 1975
afsat 16. mill. kr., hvortil kommer 3
mill. kr. til rente- og afdragfrie lån. Arbejdsmarkedsvirksomheden er for 1975
budgetteret til godt 1,2 mill. kr.
Skolevæsenet. Budgetteret til i alt ca.
132 mill. kr. for 1975.
Kulturelle forhold, herunder radio, arkiver, biblioteker, museer, blade og aviser.
lagt og fredning af dyr, fredning af fisk
(animalske ressourcer) indenfor det til
enhver tid gældende fiskeriterritorium.
Turistvæsen.
Ægteskab, børn, myndighed, værgemål,
navn.
Kriminalret.
Råstoffer i undergrunden.

Med hensyn til råstoffer i undergrunden
er udvalget af den opfattelse, at dette sagsområde er af så stor og afgørende betydning
for et kommende grønlandsk hjemmestyre,
at flertallet finder det naturligt at anse det
for et særanliggende.
Da der imidlertid er en række aspekter af
administrativ, teknisk og økonomisk karakter, som på nuværende tidspunkt gør det
vanskeligt at overskue konsekvenserne af at
lade et kommende hjemmestyre overtage området, er udvalget af den mening, at disse
aspekter nu grundigt må kulegraves og klarlægges med henblik på at sikre størst m »ligt
grønlandsk indflydelse og ansvar.
Med hensyn til udvalgets begrundelse for,
at de pågældende områder ønskes overtaget
som særanliggende, henvises til de i afsnit
5.1. indeholdte generelle betragtninger.
5.3. Hvilke sagsområder ønskes uevaret
som fællesanliggender?
Som fællesanliggender definerer udvalget
et anliggende, som i princippet styres af de
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statslige organer, således at det danske folketing udarbejder regier og love, men dog med
en tilsvarende pligt som i dag til ved fastsættelse af sådanne regler at indhente udtalelse
fra de grønlandske folkevalgte organer. Finansieringen af fællesanliggender forudsættes principielt at ske ved statens foranstaltning, men den umiddelbare forvaltning vil
kunne lægges hos grønlandske organer.
Udvalget foreslår følgende områder som
fællesanliggender indtil videre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bygnings- og brandvæsen.
Bygningsfredning, naturfredning.
Folkekirken.
Politiet.
Import- og eksportkontrol.
Domstolene, retsleje.
Isrekognoscering.
Fiskeriundersøgelser.
Valuta, pristal.
Forsvaret.
Geologi.
Post- og teletjeneste, telefon, vejrtjeneste.
Udenrigspolitiske forhold, herunder fiskerigrænser og aftaler.
Luftfart.
Miljøbeskyttelse.
Sundhedsvæsen.
Havne-og havneafgifter.
Tilrettelæggelse af anlægsvirksomheden, dog således at landsrådet i samarbejde med kommunernes landsforening
får en afgørende indflydelse på beslutningerne vedrørende anlægsaktiviteten.

5.4. Generelle betragtninger vedrørende
finansiering af særanliggender og
fællesanliggender.
Fællesanliggender forudsættes som nævnt
under pkt. 5.3. principielt finansieret af staten.
Finansieringen af særanliggender bør
efter uJ valgets opfattelse principielt foretages af det grønlandske hjemmestyre, jff. pkt.
5.2. Med det grønlandske samfunds nuværende indtægtskilder vil hjemmestyret imidlertid indenfor en overskuelig fremtid kun
være i stand til i et meget begrænset omfang
selv at klare finansieringen af de anliggen130

der, der foreslås overført som særanliggender. Udvalget er derfor af den opfattelse, at
det i hvert fald indtil videre vil være nødvendigt, at der ydes et statstilskud til hjemmestyret til finansiering af særanliggenderne.
Tilskuddet kan enten ydes som procentrefusioner af en del af hjemmestyrets udgifter
til bestemte opgaver eller som et bloktilskud,
der er neutralt i forhold til hjemmestyrets dispositioner. Udvalget har i sidstnævnte forbindelse hæftet sig ved det tilskudssystem
efter objektive kriterier, der er under opbygning for de grønlandske kommuner.
5.5. Planer for den fremtidige opbygning af
politiske organer og administration
i Grønland.
Udvalget har i henseende til den fremtidige
opbygning af de politiske organer og administrationen i Grønland endnu ikke lagt sig
fast på nogen bestemt model.
Interessen har imidlertid helt naturligt
samlet sig om en politisk og administrativ
opbygning, hvor ordningen på Færøerne kan
tjene som model. Man forestiller sig bevarelsen af et landsråd af nogenlunde samme
størrelse som det nuværende, men som det
fik tilslutning på konferencen i Sisimiut med en opdeling i større og færre valgkredse.
Den nærmere udformning af valgkredsinddelingen bør efter udvalgets opfattelse
foretages af et kommende hjemmestyre.
Endvidere forestiller man sig etableret en
af landsrådet udpeget »regering« i stil
med det færøske landsstyre, hvor man har
en lagmand og 4 landsstyremænd med hver
sit saglige ansvarsområde.
Statens repræsentation i Grønland forestiller man sig nedtrappet i takt med hjemmestyrets overtagelse af opgaver og en udbygning af landsrådets nuværende sekretariat, hvortil henregnes arbejds- og socialdirektoratet samt skatteinspektoratet.
Man har i udvalget gjort sig visse overvejelser vedrørende en eventuel nedlæggelse af
Grønlandsministeriet, således at de opgaver,
ministeriet i dag varetager, i videst muligt
omfang overflyttes til Grønland. Man gør sig
dog samtidig klart, at opretholdelsen af en
vis administration i hovedstaden København
formentlig vil være praktisk og måske endda
uundværlig, men dette spørgsmål ønsker

man gerne at overveje yderligere og også at
drøfte med danske politikere.
Udvalget har endnu ikke taget stilling til,
hvorledes fastlæggelsen af de årlige statstilskud til Grønland under en hjemmestyreordning skal foregå. Imidlertid har man gjort
sig klart, at det ved grundloven institutionerede eetårige bevillingssystem kan skabe
visse vanskeligheder, og man har i denne
forbindelse opmærksomheden rettet imod
den ordning, der er etableret for Ålandsøernes vedkommende, hvor de årlige statstilskud fastsættes af Ålandsdelegationen.
Spørgsmålet om kommunernes stilling indenfor den fremtidige ordning vil blive taget
op i forbindelse med udvalgets fortsatte arbejde.

5.6. Rammelov.
Det er udvalgets opfattelse, at indførelse af
en hjemmestyreordning i Grønland i overensstemmelse med de ovenfor skitserede retningslinier bør ske gradvist efter nærmere
forhandling mellem ministeren for Grønland
og Grønlands landsråd, efterhånden som forudsætningerne for overførelse af de enkelte
sagsområder foreligger. Udvalget skal imidlertid henstille, at det formelle grundlag for
gennemførelse af en hjemmestyreordning
snarest muligt søges tilvejebragt i form af en
rammelov, der dels fastlægger principperne i
hjemmestyreordningen, dels giver mulighed
for at foretage en gradvis overførsel af de
enkelte under pkt. 5.2. nævnte sagsområder
til hjemmestyret.
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Bilag 3.

Ministeriet for Grønland. København, den 11. maj 1971.
a. Ministeriet for Grønland ansøger herved om finansudvalgets tilslutning til
at indgå en flerårig lejeaftale med Ålborg kommune og Ålborg havn samt at afholde visse merudgifter på Den kgl. grønlandske Handels årlige driftsbudget som
en folge af udflytning af KGH's besejlingsafdeling fra København til Ålborg.
Udgifterne til de nødvendige havne- og bygningsanlæg afholdes af Ålborg kommune og Ålborg havn.
Flytningen vil medføre en årlig forøgelse af KGH's driftsudgifter som følge af,
at Ålborg kommune og havn i det væsentlige vil basere sin lejeberegning for de
nødvendige havne- og bygningsanlæg på den gældende markedsrente,, medens
KGH i øjeblikket som ejer af det nuværende anlæg yder forrentning og afskrivning efter statens almindelige regler.
For KGH's driftsbudget udgør de årlige merudgifter på konto § 2.08.01. og 05.
i forhold til de nuværende driftsudgifter ca. 3 mill. kr. Hertil kommer engangsudgifter i 1971-72 til flytning ca. 2 mill. kr., der afholdes på de af finansministeriets bevillingskonti opførte reserver. Samtidig med udflytningen vil KGH's plads
i København kunne afhændes. Ejendomsværdien for denne udgør 34,1 mill. kr.
b. Baggrunden for beslutningen om at søge en udflytning gennemført ligger
dels i det forhold, at KGH's nuværende plads i København er for trang, således
at en del af udskibningen allerede i nogen tid har måttet foretages fra anden havn,
hvilket medfører forøgede udgifter; med de foreliggende prognoser for godstrafikken til Grønland, der forudser en stærk stigning i godsforsendelsen i de kommende år, måtte man påregne stigende vanskeligheder som følge af spredningen af
udskibningen til Grønland.
En tilvejebringelse af de nødvendige anlæg kunne gennemføres i KGH's havn,
men ud fra samfundsmæssige hensyn anser regeringen det for rigtigt gennem en
udflytning fra København at medvirke til at skabe en bedre afbalancering af den
økonomiske aktivitet mellem hovedstadsområdet og andre dele af landet.
Når alene KGH's besejlingsafdeling foreslås udflyttet til Ålborg, medens KGH's
ovrige funktioner forbliver i København, skyldes dette, at man, for så vidt angår
besejlingen til Grønland, mener, at den enhed i besejlingen, som har bestået derved, at staten (KGH) har varetaget besejlingen i en samlet organisation, fortsat
bor bevares som den mest rationelle og økonomiske løsning. For så angår KGH's
øvrige funktioner, herunder forsyning og produktion i Grønland, har udviklingen
i retning af stigende privat deltagelse i erhvervslivet i Grønland skabt uklarhed
med hensyn til statens (KGH's) fortsatte deltagelse i erhvervslivet i Grønland.
Disse spørgsmål er under løbende overvejelse i ministeriet, og når en afklaring
af det fremtidige omfang af KGH's organisation foreligger, bør udflytning af den
ovrige del af KGH til Ålborg ske hurtigst muligt.
Under forhandlinger med Ministeriet for Grønland har Ålborg kommune afgivet altenative tilbud for finansieringen af havne- og landanlæggene. Endelig aftale på grundlag af disse tilbud er ikke indgået, hvorfor de i det følgende opgivne
tal må anses for skønsmæssige.
Havneanlæggene etableres af Ålborg havn som kommunal havn for i alt 10,6
mill. kr. pr. 1. januar 1974.
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KGH's omkostninger ved benyttelse af havneanlæggene er afhængig af, hvor
store arealer der benyttes, og hvor stor godsomsætningen og besejlingen bliver.
Omkostningerne beregnes efter de af ministeriet for offentlige arbejder fastsatte
havne- og brotakster for skibsafgifter, vareafgifter og areallejeafgifter.
På grundlag af den udskibning af gods til Grønland, der er sket i løbet af 1966,
1967 og 1968, har Ålborg havneudvalg foretaget en beregning af skibs- og vareafgifter samt en beregning af areallejeafgifter for land- og vandarealer i året 1974,
der er det første år med fuld arealbenyttelse. Efter disse beregninger bliver de
årlige udgifter til havnen af størrelsesordenen / mill. kr.
På grundlag af et af KGH opgjort behov for landanlæg, pakhuse, kontorer
m. v. til i alt 32.950 m2 har Ålborg kommune afgivet et overslag over omkostningerne ved dette byggeri til 29 mill. kr., heri 2,6 mill. kr. til projektering, og har
tilbudt at lade byggeriet etablere af Ålborg havn under forudsætning af fornøden
tilladelse fra ministeriet for offentlige arbejder, således at det lejes ud til KGH
for en leje, der dækker etableringsomkostningerne. Den årlige leje er af Ålborg
kommune beregnet til ca. 3,600,000 kr. på grundlag af finansieringsmulighederne
i dag. Heri er inkluderet, at Ålborg kommune under forbehold af tilsynsmyndighedens samtykke har påtaget sig at beregne lejen for så vidt angår 25 pct. af anlægsudgiften på basis af vilkårene for kommunal støtte til opførelse af industrihuse i henhold til egnsudviklingsloven.
Hertil kommer leje af pladsbelægning samt belysning af plads, som Ålborg
kommune har tilbudt at etablere, ca. 350.000 kr. Hertil kommer endvidere drift
af frysehuse, ca. 300.000 kr. årligt.
Ved udflytningen påregnes KGH's plads afhændet således, at der lejes lokaler
i København til den resterende administration i København. De årlige udgifter til
leje af ca. 7.000 m2 anslås ifølge oplysninger fra boligministeriet til 2,1 mill. kr.
De samlede årlige udgifter ved drift og leje af anlæg i Ålborg og i København
ved udflytning er herefter beregnet til 7,35 mill. kr.
Driftsudgifterne ved KGH's nuværende plads i København udgør 1,3 mill. kr.
til afskrivning og forrentning samt 1,6 mill. kr. til leje af pakhus og kontorarealer
og leje og drift af frysehuse, i alt 2,9 mill. kr. Hertil kommer udgifter ved den
foretagne delvise udskibning i Ålborg og Frihavnen 0,2 mill. kr., som ligeledes
bortfalder ved udflytning, i alt 3,1 mill. kr.
Merudgiften ved udflytning for så vidt angår drift af anlæg udgør således 4,25
mill. kr.
På grundlag af den nuværende besejlingsafdelings størrelse er personalebehovet
efter udflytning til Ålborg opgjort til 122 funktionærer og 90 faste arbejdere. Hertil kommer et antal løst ansatte havnearbejdere til ekspedition af de traditionelle
skibe på ca. 40—50 mand pr. skib, dog afhængig af antallet af skibe under ekspedition samtidig.
Lønudgifterne til funktionærer i den nuværende besejlingsafdeling i København beløber sig til 4,9 mill. kr. Efter udflytning til Ålborg vil lønudgifterne til
funktionærer udgøre 5,1 mill. kr. årligt, idet udflytningen - indtil KGH på et
senere tidspunkt atter måtte forenes i samme lokalitet - medfører en stigning i
funktionærtallet på i alt 15 personer, som er følgende:
1 kontorleder
1 maskinmester
7 HK-assistenter eller overassistenter
4 kantinemedhjælpere
2 varekontrollører.
Merudgiften ved denne stigning i forhold til den nuværende drift udgør herefter ca. 200.000 kr. årligt Lønudgifterne er beregnet efter lønsatserne primo 1974
i henholdsvis København og Ålborg.
Med hensyn til arbejderantallet bemærkes, at man ved overgangen til unit-load135

16)

17)
13)
14)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

136

systemet påregner en udvidelse fra 23 til 50 fastansatte pladsarbejdere, medens
antallet af løstansatte reduceres, idet disse kun skal anvendes ved ekspedition af
traditionelle skibe.
Udgiften til arbejderlønninger i København, hvor sejladsen i dag udøves med
traditionelle skibe udgør 7,8 mill. kr. årligt. Ved udflytning til Ålborg ville disse
lønninger udgøre 6,5 mill. kr. Da KGH samtidig med udflytning indsætter unitloadskibe, formindskes arbejderlønningerne med 1,7 mill. kr. på grund af den
nævnte reduktion af løstansatte pladsarbejdere til i alt 4,8 mill. kr. årligt.
Besparelsen vil herefter udgøre ca. 3 mill. kr. årligt for arbejderlønninger.
Til de således anslåede ændringer kommer, at udflytningen til Ålborg vil medføre en besparelse i sejltid på 111 sømil svarende til 8-10 timers sejlads pr. tur.
Besparelsen herved i forhold til den nuværende drift skønnes at udgøre ca.
250.000 kr. årligt.
Endvidere vil overgangen til sejlads med unitloadsskibe påregnes at medføre
en årlig merudgift til drift og vedligeholdelse af materiel på ca. 1,7 mill. kr. samt
forøgede udgifter på 0,2 mill. kr. til lodsning og bunkring.
De anslåede ændringer på KGH's driftsbudget kan herefter resumeres som
følger:
Merudgifter ved drift af anlæg
4,25 mill. kr.
Merudgift i funktionærlønninger
0,20 mill. kr.
Merudgift ved drift og vedligeholdelse af materiel 1,70 mill. kr.
Merudgift til lodsning og bunkring
0,20 mill. kr.
1 alt
6,35 mill. kr.
Besparelse i arbejderlønninger
3,00 mill. kr.
Besparelse i sejltid
0,25 mill. kr. -r- 5,25 mill, kr.
Nettomerudgift
3,10 mill, kr.
På grund af den anførte usikkerhed ved beregningen af visse af posterne anslås nettomerudgiften til 3 mill. kr.
De ændringer, som måtte være en følge af ændringer i indkøbspriser, transportomkostninger, rejseomkostninger m. v., er det ikke muligt at beregne, ligesom det
i øvrigt er vanskeligt helt præcist at beregne ændringerne i indtægter og udgifter
ved udflytning af en virksomhed som KGH. En nedgang i vedligeholdelsesudgifter må formodes at være en følge af overgangen til helt nye anlæg.
Overfor de anførte merudgifter på KGH's driftsbudget må påpeges de ændringer i forbindelse med udflytningen, som ikke kommer til udtryk på KGH's regnskab, men alene i det samlede statsregnskab. Da udflytningen sker til et område
med arbejdsløshed, vil der således opnås en besparelse ved nedgang i arbejdsløshedsunderstøttelser. Endvidere vil der ved afhændelse af KGH's plads opnås en
engangskapitalindtægt svarende til ejendomsværdien.
I umiddelbar forbindelse med udflytningen kommer ud over de nævnte driftsudgifter ekstraordinære udgifter til installering af telefonanlæg, telex, montering
af kontorer, pakhuse m. v. samt flytteudgifter. Disse anslås skønsmæssigt til
2mill.kr.
c. Det er hensigten samtidig med en udflytning at overgå til besejling med
unitload-system, hvortil skibe leveres ultimo 1972 til medio 1973. Det er derfor
vigtigt, at anlæg kan etableres snarest muligt i havnen, således at de nye skibe kan
ekspederes derfra, og således at en fordyrende overgangsperiode med ekspedition
fra såvel København som Ålborg i videst muligt omfang undgås.
Hertil kommer, at man af hensyn til KGH's personale, efter at udflytning er
besluttet, snarest må kunne fastlægge klare terminer for udflytningens iværksættelse.
d. Ministeriet for offentlige arbejder har godkendt det af Ålborg udarbejdede
projekt til KGH's havn ud fra funktionelle og trafikale synspunkter.

Bilag 4.

Sekretariatets notat af 7/11-75 vedrørende merudgifter og
besparelser ved udflytning af KGH's funktioner og organer fra
København til Aalborg
I det følgende behandles spørgsmålet, hvad
det vil koste, og hvad der vil kunne spares,
dersom KGHs funktioner og organer i København udflyttes til Grønlandshavnen i
Aalborg, således at alle (eller næsten alle)
KGHs funktioner/organer i Danmark påny
samles på et sted.
De faktorer, som er af betydning for besvarelsen af dette spørgsmål, og som kan
måles på nogenlunde pålidelig måde, er bygningsudgifterne i København respektive Aalborg og de regulativmæssige lønudgifter i
København respektive Aalborg.
En tredie vigtig faktor er personalebehovet
i København respektive Aalborg, herunder
især i hvilket omfang en genforening af
KGHs afdelinger reducerer KGHs samlede
behov for personale og dermed giver mulighed for en reduktion af antallet af funktionærer og tjenestemænd.
Denne tredie faktor lader sig ikke måle
med samme sikkerhed som de to første, men
vil dog kunne vurderes i grove træk.
Udover disse tre faktorer vil der på en
række områder kunne opstå besparelser og
fordyrelser som følge af en udflytnings ændrede forhold. - Som eksempel kan nævnes:
— stor frivillig afgang af personale, øget
behov for tjenesterejser og telefonsamtaler,
forøget eller forringet trivsel, problemer med
hensyn til afskedigelse af ukvalificerede
eller overflødige medarbejdere, som er flyttet med til Aalborg m. v.
Selv om alle sådanne »småfaktorer« som
de nævnte bestemt ikke er uden betydning
økonomisk set, vil de ikke blive nærmere behandlet her, da det på nærværende stadium
ikke vil være muligt at vurdere deres betydning blot i grove træk.
Derfor behandles i det følgende kun
1) bygningsudgifter
2) lønudgifter
3) personalebehov.

ad 1) Bygningsudgifter.
KGHs bygningsudgifter (husleje) i København kan fremtidig forventes at ville være ca.
1.7 mill. kr. årligt.
Dersom KGH i København udflyttes til
Aalborg skal der opføres en kontorbygning i
Grønlandshavnen, der kan rumme de udflyttede medarbejdere, arkiver m. v. - Kantinen
i Aalborg og de øvrige faciliteter (motionsrum m. v. vil formentlig være tilstrækkelige,
således at der kun er behov for kontorlokaler, arkivlokaler og toiletter.
Denne kontorbygning forudsættes at
skulle bygges af Aalborg kommune og lejes
af KGH efter samme system, som de andre
bygninger. Bygningen vil formentlig tidligst
kunne påbegyndes i 2. halvår 1976 og vil
tidligst kunne være færdigt engang i 1.
halvår 1977.
I forbindelse med første udflytning vurderedes behovet for lokaler ved en evt. restudflytning. Man fandt, at der til restudflytning
af ca. 300 medarbejdere ville være behov for
6500-7000 m2 »brutto« - incl. ca. 1000
m2 til arkiv og sekundære arealer, dvs. 21.7 - 23.3 m2 brutto pr. person.
Skal man vurdere, hvad en sådan bygning
vil koste, er det formentlig praktisk som udgangspunkt at tage byggeprisen pr. m2 for
den kontorbygning, som allerede er opført,
og fremskrive denne pris under hensyn til
prisudviklingen fra september 1972, som var
byggeriets tyngdepunkt (byggeindex - montagebyggeri - var da 131-132) til januar
1977, som kan antages at blive tyngdepunkt
for en ny kontorbygning (byggeindex - montagebyggeri - skønnes af det rådgivende ingeniørfirma Nielsen og Rauschenberger at
ville blive ca. 222).
Byggeprisen for den nuværende kontorbygning i Aalborg (Bygning A) var iflg.
Nielsen
og
Rauschenberger ialt
kr.
5.665.000,-, den fremskrevne byggepris pr.
januar 1977 andrager således ca. 9,5 mill.
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kr. Den nuværende kontorbygning er på
2760 m2 brutto. Den fremskrevne byggepris pr. m2 er således kr. 3.442,-. På dette
grundlag vil en ny kontorbygning på 6600
m2 komme til at koste ca. 22.7 mill. kr.
Huslejen for den nuværende kontorbygning blev på 12.3 pct. af byggesummen. Om
en ligså billig lejefaktor vil kunne opnås i
1977 er vel tvivlsomt, da renten i al fald for
tiden er en del højere end den var i 1972.
Forudsættes det, at de 12.3 pct. stadig kan
lægges til grund, vil den årlige husleje blive
ca. 2.8 mill. kr.
Bygningsmerudgiften ved en udflytning
bliver på det anførte beregningsgrundlag
mindst 1.1 mill. kr.
Dersom man onsker en kontorbygning på
7000 m2 bruttp og dersom lejefaktoren stiger
til 15 pct. (hvilket stadig vil være lavt, og
formentlig kun muligt hvis en del af prioriteringen kan ske med billige egnsudviklingslån), vil huslejen komme op på ca. 3,6 mill,
kr. - I så fald vil KGHs merudgift blive ca.
1,9 mill. kr.
ad 2) Lønudgifter.
Efter de eksisterende lønregulativer vil en
udflytning af KGHs personale i København
bevirke,at lønnen for ca. 235 medarbejderes
vedkommende skal reduceres, fordi stedtillæggene i Aalborg er mindre.
Om de eksisterende forskelle mellem hovedstadens og provinsbyernes stedtillæg vil
blive opretholdt eller forandret i op- eller
nedadgående retning i årene, der kommer vil
afhænge af de fremtidige overenskomstforhandlinger.
Om de på udflytningstidspunktet eksisterende forskelle vil kunne praktiseres for 235
medarbejderes vedkommende vil afhænge af
den afgang/tilgang af medarbejdere som udflytningern vil medføre og forholdet mellem
udbud og efterspørgsel m. h. t. de stillinger
som skal besættes.
Reduktionen pr. medarbejder skønnes i
gennemsnit at ligge på ca. kr. 5000 i 1975. Dersom denne forskel vil blive opretholdt i
de kornmende år og gennemført fuldtud, vil
den samlede lønbesparelse som følge af stedtillægsdifferencen andrage (235 X 5.000= ) kr. 1.175.000. Vokser differencen med
20 pct. (til kr. 6.000,-) bliver lønbesparelsen 1.410.000,-.
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ad 3) Personalebehov - jfr. bilag 3 til redegørelse vedrørende udflytningen.
Hvorvidt kan en genforening af KGHs afdelinger i Grønlandshavnen i Aalborg reducere KGHs samlede behov for personale og
give mulighed for reduktion af personaleantallet?
I aktstykket (pag. 2 anføres herom, at
»udflytningen (af trafikafdelingen) - indtil
KGH på et senere tidspunkt atter måtte forenes i samme lokalitet - medføre en stigning
i funktionærtallet på i alt 15 personer. —«.
Aktstykket er vedr. dette spørgsmål mere kategorisk formuleret end den KGH rapport,
som dannede grundlag for aktstykket. - I
denne rapport udtales følgende: »Totalt set
betyder etableringen af administrationskontoret (i Aalborg) en forøgelse af personalet
på ca. 13 personer, idet der ikke kan regnes
med fuldt kompenserende nedgang i de
tilsvarende funktioner i København.«
Fuld kompenserende nedgang blev ikke
opnået, men KGHs personaleudgifter til
kantinedriften kom ikke til at vokse med 4
personer (som forudsat i aktstykket), men
med 2 personer.
Antallet af varekontrollører voksede ikke
fra 2 til fire, men forblev uændret.
Personaleantallet i Administrationsafdelingen (København) i journal, telefon, telex,
duplikeringen, arkivering reduceredes med 3
medarbejdere mere end forudsat i aktstykket.
ADMAFDs personale i København knyttet til diverse domicilfunktioner (varmecentral, plads, portvagt) reduceres nu med 6
personer, som følge af KGHs overdragelse
af Handelens plads i København (visse af de
dertil knyttede udgifter kommer KGH dog
fortsat til at betale en del af gennem huslejen således at reduktionen på 6 ikke kan
medregnes med fuld vægt, men kun regnes
som 4—5 personers reduktion). Alt ialt reduceres aktstykkets personaleforøgelse på 15
personer (med 2-+-2+ 3+ 4 = 11 personer)
til fire personer, som virker indenfor områderne journal, telefon/telex, arkiv, budtjeneste.
Udfra aktstykkets forudsætninger skulle
udflytningen af KGHs afdelinger i København således medføre en personalebesparelser på 4 personer, og ikke 15 personer, da de
allerede sparede medarbejdere ikke kan spares en gang til.

Selvom besparelsen udfra aktstykkets forudsætninger kun andrager 4 personer bør
spørgsmålet formentlig rejses, i hvilket omfang en restudflytning kan forventes at medføre personalebesparelser indenfor administrationsafdelingen og på andre områder.
Dersom man ser bort fra, hvad der evt.
kunne vindes ved generelle omlægninger af
KGHs organisationsstruktur og arbejdsprincipper, kan det skønsmæssigt anslås, at der
indenfor administrationsafdelingens område
kunne spares 6-8 medarbejdere ved en udflytning (1 kantineleder og 1 kantinemedarbejder -f 4-6 medarbejdere indenfor journal, telefon/telex, budtjeneste).
I de øvrige afdelinger ville der - stadig
med bortseen fra evt. rationaliseringsgevinster som følge af strukturomlægninger
næppe kunne spares nogen medarbejdere
ved en udflytning.
I nærværende redegørelse er gennemsnitslønnen per medarbejder (Aalborg niveau)
efter personaleafdelingens skøn ansat til
65.000 (1975). På dette grundlag vil en personalebesparelse på 6—8 medarbejdere andrage 390.000-520.000 kr.
Forhøjes gennemsnitslønnen med 20 pct.
(til 78.000) vil besparelsen andrage
468.000-624.000 kr.
Spørgsmålet, hvorvidt der ved en omlægning af KGHs organisationsstruktur, arbejdsprincipper og forretningsgange kunne
opnås rationaliseringsgevinster kan formentlig bedst besvares derhen, at næsten enhver
virksomhed til enhver tid har en (teoretisk)
mulighed for at rationalisere på et eller flere
områder. Om der er praktiske muligheder i
så henseende vil som regel afhænge af, om
virksomheden må, vil og kan ændre sine arbejdsprincipper (»målsætning« m. v.).
Denne problemstilling gælder også endda i meget høj grad - for KGH, hvis arbejdsprincipper af samfundsmæssige, politiske og statsadministrationsmæssige grunde
er komplicerede, vanskelige at ændre og
endnu vanskeligere at forenkle.
En afklaring/forenkling af principperne
for KGHs virke kunne formentlig rumme
muligheder for rationalisering og personalereduktion, men evt. muligheder i så hense-

ende ville formentlig ligesåvel kunne realiseres uden en udflytning af KGHs afdelinger
iKøbenhavn.
En udflytning vil således ikke - i sig selv
- give muligheder for personalereduktion udover de nævnte - hvis der ikke forinden
er sket en afklaring af principperne og målsætningen for KGHs virke.
ad 1-3 Konklusion.
a) Det fremgår af det ovenfor anførte, at en
udflytning må forventes at medføre en
merudgift til husleje på ca. 1-2 mill. kr.
(1,1-1,9).
b) Herudover vil en udflytning medføre en
fordyrelse med de engangsudgifter som
må afholdes til flyttegodtgørelse til personale, flytteudgifter til materiel m. v.,
inventaranskaffelser,
telefonautomat.
Disse udgifter er af ØKOAFD skønnet
at ville andrage ca. 4,3 mill. - Dette
beløb bør formentlig tages med i betragtning ved en udflytning og dersom det
forrentes (med 3 pct.) og afskrives over
en 10 årig periode vil det i denne periode betyde en årlig merudgift på ca. V2
mill. (493.000).
Den samlede merudgift per år skulle
således de første 10 år blive 1,5-2,5 mill,
kr.
c) Personaleantallet anslås at kunne reduceres med 6-8 personer; dersom gennemsnitslønnen sættes til 78.000 rummer
denne reduktion en besparelse på
468.000-624.000 kr. pr. år.
Efter fradrag af denne besparelse andrager den årlige merudgift maximalt ca.
2 mill. kr. og minimalt ca. 0,9 mill.
d) De regulativmæssige lønforskelle mellem
København og Aalborg skønnes i dag at
andrage ca. 5.000 kr. pro persona for ca.
235 af de ansatte. Dersom denne forskel
forhøjes til 6.000 vil lønudgiften ved en
udflytning - alt andet lige - blive reduceret med ca. 1,4 mill.
Efter fradrag af denne besparelse andrager nettomerudgiften maximalt 0,6
mill. og i gunstigste tilfælde forvandles
merudgiften til en gevinst på ca. 0,5 mill.
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Bilag 5.

DEN KONGELIGE GRØNLANDSKE HANDEL
Direktionen.

Notat fra KGH's direktion af 2/7 1976 vedrørende evt.
udflytning til Grønland af KGH's ledelsesfunktioner
I. Produktionsud valgets ønske om oplysninger vedrørende mulighederne for udflytning
af KGHs ledelsesfunktioner.

Med udgangspunkt i den gule betænknings
forslag drøftede KGH-udvalgets underudvalg vedrørende produktionen på mødet den
1. marts 1976 spørgsmålet, om KGH burde
opdeles organisatorisk i et erhvervsdirektorat og et handels- og trafikaktieselskab, eller
om KGHs organisation burde opretholdes
udelt.
I tilslutning hertil drøftedes mulighederne
for at kombinere opretholdelse af en udelt
KGH-organisation med en udflytning til
Grønland af KGHs produktionsledelse.
Endvidere drøftedes mulighederne for at
flytte ikke blot produktionsledelsen, men
samtlige ledelsesfunktioner (KGHs hovedkontor) til Grønland, og direktør Hans C.
Christiansen lovede, at der fra KGHs side
skulle blive udarbejdet en skitse over, hvordan en sådan udflytning eventuelt kunne
gennemføres, og hvilke virkninger den måtte
antages at ville få.
Dette er forsøgt nedenfor. Indledningsvis
bemærkes, at en dybtgående analyse af problemerne ikke kan gennemføres i løbet af få
uger. Den nedenfor givne redegørelse kan
derfor kun betragtes som en ufuldstændig,
foreløbig skitse.
II. Oversigt over KGH-funktioner i
Danmark, der kan flyttes til Grønland.

1) Trafikafdelingen: Langt den største del
af de funktioner, som udføres af trafikafdelingen i Aalborg, kan ikke flyttes til
Grønland. Som mulige undtagelser kan
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nævnes visse tilsynsfunktioner vedrørende KGHs skibe i Grønland og vedrørende KGHs rullende materiel i Grønland. Disse opgaver kunne eventuelt udføres af inspektører stationeret i Grønland.
2) Indkøbs- og forsyningsafdelingen: Størstedelen af afdelingens funktioner i Danmark kan ikke flyttes til Grønland. Visse
af konsulent- og stabskontorets funktioner og visse af ekspeditionskontorets
funktioner vil dog kunne udføres i Grønland, dersom størst mulig udflytning ønskes. Det anslås, at afdelingen i tilfælde
af en sådan udflytning skulle have 10-14
medarbejdere i Godthåb. Forsyningstjenestens samlede personale (p. t. ca. 82 i
Danmark) skønnes ved en sådan udflytning at ville vokse med 5-10 medarbejdere.
3) Produktionsafdelingen: En del af afdelingens funktioner kan ikke flyttes til
Grønland. Det drejer sig især om projektopgaver, lagerfunktioner, kvalitetskontrol, emballageudvikling og -rekvirering, forsyning af reservedele m. v.
Produktionen har for tiden 27 medarbejdere i København og 11 i Aalborg, i alt
38 medarbejdere. Ved en udflytning
måtte de 11 i Aalborg forblive i Danmark. Af de 27 i København måtte
7-11 forblive i Danmark ved en udflytning, og der ville blive behov for
21-23 i Godthåb (heraf ca. 15 udsendte). Det samlede personale (excl. Aalborg medarbejderne) ville således blive
30-32 medarbejdere; udflytningen ville

således medføre, at medarbejderantallet
voksede med 3-5 personer.
4) Eksportafdelingen: Størstedelen af de
funktioner, som udføres i eksportafdelingen vil ikke kunne flyttes til Grønland.
Hvis man flyttede eksportledelsen til
Grønland i forbindelse med en generel
udflytning af KGHs ledelsesfunktioner,
så måtte dog størstedelen af selve eksportsalget fortsat udføres i Danmark, og
eksportafdelingen i Danmark måtte i så
fald fungere som filialkontor for eksportledelsen i Grønland. En udflytning af
eksportafdelingens ledelse til Godthåb
skønnes at ville medføre en forøgelse af
eksportafdelingens samlede personale
(p,.t. ca. 18) med 1-3 medarbejdere. Behovet for medarbejdere i Grønland kan
under disse omstændigheder ansættes til
3-5 personer.
5) Personaleafdelingen: en del af afdelingens opgaver kan udføres fuldt så godt i
Grønland som i Danmark; - visse personalefunktioner kan dog kun udføres i
Danmark (på samme måde som visse
personalefunktioner i dag kun kan udføres i Grønland). De opgaver, der fortsat
skulle udføres i Danmark, er især følgende: administrationen af KGHs personale i Danmark, ansættelse/afregning af
»udsendte« medarbejdere og forskellige
bistands- og undervisningsopgaver vedrørende grønlændere under uddannelse i
Danmark. Dersom størst mulig udflytning ønskes, skønnes det, at personaleafdelingens samlede personalebehov vil
vokse med 2—4 medarbejdere, idet der
formentlig må være 9-10 i Godthåb og
4—5 i Danmark (p.t. er der i afdelingen
11-12 medarbejdere).
6) Administrationsafdelingen: Visse af afdelingens hidtidige funktioner kan ikke
udføres i Grønland. Det drejer sig især
om følgende: passagerkontorets arbejde,
visse dele af Grønlands Postvæsens arbejdsopgaver i København og Aalborg,
lager- og salgsfunktioner vedrørende
grønlandsk husflid og visse opgaver vedrørende Søndre Strømfjord og U.S.-baserne.
Dersom en større eller mindre del af

KGHs ledelsesfunktioner flyttes til
Grønland, vil der være behov for at få
udført de servicefunktioner, som administrationsafdelingen udfører
(domicilfunktioner, kantinedrift, journal m. v.)
både i Grønland og Danmark. Det er
derfor muligt, at afdelingen i tilfælde af
en udflytning som den ovenfor nævnte
ikke bør opretholdes i sin nuværende
form, men at dens funktioner eventuelt
bør sammenlægges med andre funktioner. Det er vanskeligt at vurdere, hvor
mange medarbejdere der vil være behov
for i Grønland, resp. Danmark, til udførelse af de funktioner, som hidtil har
været administrationsafdelingens. Det
skønnes, at der alt i alt ikke vil blive
brug for (væsentlig) flere eller færre
medarbejdere til disse opgaver. Administrationsafdelingens nuværende personale i København andrager ca. 69.
7) Økonomiafdelingen: Det vil fremgå af
det ovenfor anførte, at meget betydelige
dele af KGHs funktioner i Danmark
fortsat måtte udføres der, selv om ledelsesfunktionerne i størst muligt omfang
blev flyttet til Grønland. Som følge heraf
må økonomiafdelingen opdeles, dersom
en sådan udflytning skal foretages, da
kasse- og regnskabsfunktionerne vedrørende de områder, som skulle blive i
Danmark, i vidt omfang må udføres i
Danmark.
Økonomiafdelingen består i dag ud
over ledelsen af 6 kontorer: budget- og
analysekontor, inspektionskontor, grønlandsbogholderi, københavnsbogholderi,
datakontor og stabskontor. Af disse
kunne hele inspektionskontoret og grønlandsbogholderiet flyttes til Grønland,
medens købehavnsbogholderiet datakontoret, stabskontoret og budget- og analysekontoret formentlig måtte deles mellem Danmark og Grønland ud fra praktiske hensyn.
Opdelingen
af økonomiafdelingen
ville nødvendiggøre diverse omlægninger
og ændringer i de enkelte kontorers funktioner og forretningsgange. En udflytning skønnes at ville medføre en forøgelse af afdelingens personale (p. t. ca.
79, incl. deltidsansatte) med 10-20 medarbejdere. Ud af det samlede medarbej141

derantal måtte formentlig ca. 58 medarbejdere placeres i Godthåb, resten i Danmark.
8) Direktionssekretariatet: Dette kan i sin
helhed flyttes til Grønland sammen med
direktionen, dog skønnes der at blive
behov for at have en vicedirektør plus
sekretariat i Danmark, som kan bistå ledelsen i Grønland med hensyn til arbejdsopgaver i Danmark, som kræver
koordinering af flere KGH-funktioner,
eller som vedrører forhold til ministeriet
for Grønland, bevilgende myndighed,
modparter i juridiske sager, EDB og lignende. Direktionen plus sekretariat består p. t. af 12 personer. Behovet for personaleforøgelse anslås til 0—3. Antallet i
Grønland anslås til 10—12.
9) Resumé vedrørende samtlige afdelinger:
Dersom den størst mulige udflytning
gennemføres, skønnes det at ville medføre en forøgelse af KGHs personalebehov på ca. 23^45 medarbejdere.
KGHs stab af faste medarbejdere i Danmark (ekskl, terminalarbejdere og skibsbesætninger) på ialt ca. 410 ville således ved
en (delvis) udflytning forøges til 430-460
personer, hvoraf ca. 120-140 skulle placeres
i Godthåb, medens resten 310—320 fortsat
skulle virke i Danmark.
Ved en udflytning af hovedkntoret til
Godthåb ville der formentlig ikke længere
være behov for et særskilt handelsinspektorat, således at dette kunne indlemmes i hovedkontoret. Herved ville formentlig kunne
spares nogle få medarbejdere. Det samlede
hovedkontorpersonale i Godthåb ville således blive ca. 130-155.
De anførte skøn, som er specificeret i
bilag 1, er foretaget ud fra følgende forudsætninger:
at arten og omfanget af de arbejdsopgaver,
som skal udføres under KGHs ledelse og ansvar ikke ændres væsentligt,
at alle de KGH-funktioner, som skal udføres
i Danmark, fortsat udføres af KGH-kontorer
og -afdelinger, som har deres egen lokale ledelse, men er underordnet KGHs centrale ledelse i Godthåb,
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at KGH fortsat er underlagt ministe' for
Grønland og de bevilgende myndighe*.
Danmark, og at KGHs ledelsesstruktur ik.s
ændres væsentligt,
at de fornødne kontorfaciliteter (2500-2800
m2 brutto) og det nødvendige antal boliger
(ca. 120-140 lejligheder/huse) vil være til
rådighed,
at det vil være muligt at skaffe kvalificeret
personale i tilstrækkeligt omfang.

III. Oversigt over de forventelige virkninger
af en udflytning af KGH's hovedkontor
(ledelsesfunktioner) til Grønland.
1) Virkningerne af en flytning kan praktisk
opdeles i personalemæssige, arbejdsmæssige og økonomiske.
Da tanken om en udflytning af KGHs
hovedkontor ikke er begrundet i økonomiske eller praktiske administrative hensyn, men i ønsket om at skabe øget grønlandsk indsigt i og indflydelse på KGHs
ledelse og drift, vil det dog også være
nødvendigt at se på, hvilke politiske og
ledelsesmæssige virkninger der kan/bør
opnås i forbindelse med en flytning.
Disse problemer kan KGH imidlertid
kun i begrænset omfang overskue og
vurdere, og de er derfor behandlet separat (under afsnit IV).
2) Personalemæssige og arbejdsmæssige
virkninger: Som over or nævnt må personale^ntallet former ig forøges, fordi
hove J i ontorets kontrol med og styring
af funktionerne i Danmark bliver besværligere, således at et vist mål af ekstraarbejde og dobbeltarbejde ikke vil
kunne undgås i relationerne mellem hovedledelsen i Grønland og den lokale ledelse i Danmark.
Dersom væsentlige dele af KGH-s
funktioner i Grønland havde ligget i
Godthåb eller dennes nærhed, ville en
udflytning af hovedkontoret kunne have
medført en væsentlig lettelse af hovedkontorets styring af funktionerne i Grønland. Da KGHs funktioner i Grønland
imidlertid er spredt ud over hele landet,
vil udflytningen - for så vidt angår funktionerne i Grønland - kun medføre let-

telse af kontrol og styring i ret begrænset
omfang.
Hovedkontorets muligheder for at
holde kontakt med grønlandske myndigheder, institutioner og organisationer og
offentlighed vil derimod forbedres en
del. Det må imidlertid antages at ville
blive vanskeligt at fremskaffe det fornødne kvalificerede personale til funktionerne i Grønland (Godthåb), fordi udflytningen først og fremmest vedrører ledelses-, inspektions- og kontrolfunktioner.
Udførelsen af disse funktioner kræver
medarbejdere med en viden og erfaring
om erhvervsmæssige forhold og med
avanceret uddannelse på forskellige områder, som kun meget få grønlændere besidder i dag, og som det tager adskillige
år at erhverve.
Det må derfor antages, at det i en årrække efter udflytningen næppe vil være
muligt at besætte mere end 20-30 pct. af
stillingerne med hjemmehørende, og at
90-110 af stillingerne ved en udflytnings
begyndelse må besættes med udsendte.
At skaffe det fornødne antal kvalificerede udsendte vil formentlig være vanskeligt, dels fordi der erfaringsmæssigt
vil være flere kvalificereede ansøgere til
en given stilling i Danmark, end der vil
være til en tilsvarende stilling i Grønland, dels fordi det vil være usikkert,
hvilke fremtidsmuligheder stillingerne
rummer, så længe hjemmestyret ikke har
fundet sin endelige formn.
Resultatet heraf kan blive kraftigt personalegennemtræk på de forskellige ledelsesniveauer, kortvarige åremålsansættelser, oppresning af lønniveauet - og mangel på medarbejdere med et rimeligt erfaringsgrundlag.
3) Økonomiske virkninger: En udflytning
må antages at ville medføre udgifter dels
a) som følge af forøget personale, dels
b) fordi udflytningen medfører øgede
omkostninger til boliger og f rirejsen til det
udsendte personale, dels c) som følge af
forøgede kontorudgifter. En udflytning
vil tillige medføre forøgede udgifter til
telegrammer og tjenesterejser. Da dette
imidlertid er vanskeligt at vurdere, lades
det her ude af betragtning ligesom en-

gangsudgifterne i forbindelse med en udflytning heller ikke medtages her.
a) Merudgifter som følge af forøget personale.
Personaleforøgelsen er ovenfor anslået til 23-45 medarbejdere og vil
fortrinsvis bestå af ledere på forskellige mellemniveauer, jfr. bilag 1.
Sættes gennemsnitslønnen for disse
til i alt kr. 80.000 årligt, vil merudgiften blive 1.8-3.6 mill. kr. årligt.
b) Merudgiften ved at have 90—110 udsendte medarbejdere kan opgøres
som følger (jfr. bilag 1):
Boligudgift
2.7-3.3 mill.kr. årligt
Frirejser . . 1.4-1.8 mill.kr. årligt
. . . 4.1-5.1 mill.kr. årligt
c) Forøgede kontormæssige udgifter
andrager (jfr. bilag 1) 1.6-1.8 mill. kr.
årligt.
ad a), b), c: Merudgifterne ved en udflytning andrager således 7.5-10.5 mill,
kr. årligt (excl. engangsudgifter). Evt.
personalebesparelser ved sammenlægning af handelsinspektorat og hovedkontor skønnes maksimalt at ville andrage
3-4 personer. - Merudgiften kan på
dette grundlag ansættes til ca. 7-70 mill,
kr.
4) Indirekte virkninger: Ud over de ovenfor anførte virkninger, som en udflytning
vil få for KGH, vil en udflytning også få
visse afledede virkninger for Godthåb by
og kommune.
I betragtning af Godthåbs betydelige
størrelse (ca. 8.300 indbyggere, hvoraf
ca. 2.700 er udsendte) vil en tilgang på
90-110 udsendte medarbejdere med familier (ialt ca. 300-400) næppe spille
nogen større rolle i almindelighed
(f.eks. med hensyn til trafikforhold,
skoleforhold m.v.).
Godthåbs boligmasse synes dog belagt
i så høj grad, at det ville være nødvendigt at forøge antallet af boliger i et sådant omfang, at der såvel bliver plads til
de udsendte som en vis reserve til de
hjemmehørende, som ville blive ansat på
hovedkontoret (ca. 100-120 boliger).
Skattemæssigt ville de udsendte blive
143

et aktiv for kommunen/landskassen
- omvendt ville deres udflytning fra
Danmark bevirke et tab af indtægter til
stat og kommuner. Som følge af den hårdere beskatning i Danmark vil tabet i
Danmark være større end gevinsten i
Grønland.
Alt i alt vil de anførte indirekte virkninger - bortset fra behovet for flere boliger - formentlig være af ret underordnet betydning.

IV. De politiske og ledelsesmæssige virkninger af en udflytning af KGH's hovedkontor
til Grønland.
De ovenfor under afsnittene II og III anførte vurderinger vedrørende mulighederne
for og virkningerne af en udflytning af
KGHs ledelsesfunktioner er som nævnt foretaget ud fra den forudsætning, at arten og
omfanget af KGHs arbejdsopgaver ikke ændres væsentligt, at KGH fortsat vil være underlagt ministeriet for Grønland og de bevilgende myndigheder i Danmark, at organisationen af KGHs ledelse (en ansvarlig direktion med et rådgivende styrelsesråd) ikke
ændres i væsentlig grad.
Under disse betingelser vil en udflytning
af KGHs ledelsesfunktioner til Grønland
ikke i sig selv medføre øget grønlandsk indflydelse på og indsigt i KGHs ledelse og
drift.
Hvorledes konsekvenserne af en udflytning
ville være, dersom KGH samtidig blev underlagt landsrådet eller et særligt hjemmestyreorgan, er det vanskeligt at vurdere, fordi
det ikke i dag er muligt at forudsige, i hvilket omfang en fremtidig hjemmestyreordning ville medføre ændringer af KGHs organisation, funktioner og arbejdsprincipper.
Det er muligt, at en del af de ovenfor anførte ulemper ved en udflytning ville være
mindre, hvis KGH gik ind under en hjemmestyreordning, bl. a. fordi KGHs hovedkontor
i så fald kom til at ligge nær ved det styreorgan, som det var underlagt med hensyn til
bevillinger og styring i almindelighed.
Det kan imidlertid også tænkes, at en
sådan udflytning ville medføre større omkostninger og vanskeligheder, hvis der
f. eks. efter udflytningen skete væsentlige
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ændringer af KGHs funktioner og arbejdsprincipper og/eller en opsplitning af dens
organisation.
De fra grønlandsk side fremkomne ønsker
om (delvis) udflytning af KGHs ledelsesfunktioner synes i første række begrundet i
et ønske om at etablere en nær kontakt mellem KGHs ledelse og Grønlands politiske ledelse for derigennem at skabe de bedst mulige forudsætninger for en - efterfølgende gennemførelse af en hjemmestyreordning for
KGHs områder - eller dele deraf.
Dersom det i dag var klarlagt, at der i
løbet af få år ville blive etableret en ordning
hvorefter KGH med de funktioner, den har i
dag, skulle henlægges under et grønlandsk
hjemmestyreorgan, ville det formentlig også
være naturligt allerede nu at forberede en udflytning af KGHs ledelsesfunktioner og hovedkontor til Grønland (Godthåb). Hjemmestyrekommissionen har imidlertid endnu
ikke haft mulighed for at behandle disse
spørgsmål, og man kan således ikke se bort
fra den mulighed, at KGH under en fremtidig hjemmestyreordning vil blive opdelt eller
ændret i væsentlig grad. Det synes derfor ønskeligt at afvente en afklaring af denne usikkerhed med hensyn til KGHs fremtid.

V. Konklusion.
Det fremgår af det ovenfor under afsnittene
11—IV anførte, at det - under forudsætning
af tilstrækkelige kontorfaciliteter og boligfaciliteter— vil være muligt at udflytte KGHs
hovedkontor (ledelsesfunktioner) fra Danmark til Grønland.
En sådan udflytning vil medføre visse fordele i form af bedre kontakt mellem hovedkontoret og den grønlandske omverden.
Under de nuværende forhold vil den imidlertid også medføre adskillige ulemper af arbejdsmæssig, personalemæssig og økonomisk art.
Dersom KGH henlægges under et grønlandsk hjemmestyreorgan både med hensyn
til bevillinger og med hensyn til styring i øvrigt, vil det formentlig være mest naturligt
og hensigtsmæssigt, at dens hovedkontor og
ledelsesfunktioner placeres i Godthåb.
Så længe KGH henhører under MfG og
de bevilgende myndigheder i Danmark, kan
det derimod ikke ud fra praktiske admini-

strative og økonomiske synspunkter anbefales at udflytte KGHs ledelsesfunktioner til Grønland.
Under de nuværende uafklarede fremtidsudsigter synes det derfor først og fremmest
at være påkrævet, at der gennem ændring af
KGHs ledelsesstruktur etableres en ordning,
som giver mulighed for tæt kontakt mellem

Grønlands politiske ledelse og KGH, således
som det ønskes fra grønlandsk politisk side;
herved vil de grønlandske politikere, som en
forberedelse til et fremtidigt hjemmestyre,
kunne opnå øget indflydelse på KGHs ledelse
og drift og bedre forståelse for de problemer
og værdier, som knytter sig til opretholdelsen
af en virksomhed som KGH.

København, 14. juni 1976.
Hans C. Christiansen.

10

Jens Fynbo.
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Bilag 5.
Underbilag

1.

ad afsnit III, punkt 3 b.

Specifikation af merudgifter.
Boligudgiften andrager ifølge oplysninger fra
økonomiafdelingen ca. kr. 30.000.- årligt
for KGM til nye lejligheder til udsendte fan-ilier. Udgiften til 90-110 udsendte andrager således 2.7-3.3 mill. kr. årligt.
Frirejser: Persontransport koster ifølge
personaleafdelingen for en »gennemsnitsfamilie« (2 voksne, 1 barn på 2-1 1 år og 1
barn under 2 år) til Godthåb kr. 11.700.tur/retur. Sættes gennemsnitsansættelsestiden til 4 år, har familien ret til 3 frirejser samlet u^ 'it kr. 35.000.-, gennemsnit pr. år
kr. 8.800-, som nedrundes til kr. 8.000.-.
Godstransporten koster ifølge personaleafdelingen f r en »gennemsnitsfamilie« (4
containere) kr. 20.500.- op og kr.
1 1.600.retur - ialt ca. kr. 32.000.-. Sæt146

tes ansættelsen til 4 år. bliver udgiften på
årsbasis ca. kr. 8.000.-.
Udgiften til 90-110 udsendte medarbejdere andrager således 1.4-1.8 mill. kr. årligt.
Forøgede kontorhuslejeudgifter: Udgiften
til bygning af kontorhus andrager ca. kr.
6.000.- pr. m2 bruttoareal. Dersom huset
skal kunne rumme 140 personer a 20 m2,
skal dets bruttoareal være 2800 m2,og byggesummen kan ansættes til (2800 X 6000)
16.8 mill. kr.
Sættes den samlede huslejefaktor (inkl.
afskrivning, forrentning, vedligeholdelse,
varme, lys, vand, renovation) til 14—15 pct.
hvilket skulle være lavt ansat, andrager den
årlige
huslejeudgift
kr.
2.350.000-2.520.000. Samtidig ville det dog
formentlig være muligt at opnå en huslejebesparelse i København på omkring kr.
700.000, således at merudgiften til husleje
kan anslås til kr. 1.650.000-1.800.000.

Bilag 6.
DEN
KONGELIGE
Direktionen

GRØNLANDSKE

HANDEL

Notat fra KGH's direktion af 14/6 1976 vedrørende virkningerne af
en separat udflytning af KGH's produktionsledere til Grønland
På produktionsudvalgets møde den 1. marts
1976 drøftedes den gule betænknings forslag
om oprettelse af et særskilt erhvervsdirektorat til varetagelse af KGHs produktions/
eksportfunktioner m. v.
Under hensyn til at det måtte anses forbundet med ikke ubetydelige meromkostninger at etablere et selvstændigt erhvervsdirektorat med egen organisation, rejstes spørgsmålet, hvorvidt og hvordan man som en alternativ løsning kunne flytte produktionsledelsen til Grønland, samtidig med at KGHs
organisation i øvrigt blev opretholdt uændret.
Dette spørgsmål er søgt besvaret i det følgende.
Generelt bemærkes, at det vil være muligt
at flytte produktionsledelsen til Grønland.
En sådan udflytning vil imidlertid medføre
forskellige ulemper - arbejdsmæssige, personalemæssige og økonomiske — jfr. i øvrigt
herom vort notat vedrørende eventuel ud-

flytning til Grønland af KGHs ledelsesfunktioner.
De arbejdsmæssige ulemper ville især
bero på, at produktionsafdelingen måtte
deles, og at kommunikationen mellem produktionsledelsen og hovedkontoret ville
blive vanskeligere, således at arbejdsgangen
blev tungere, og et vist mål af dobbeltarbejde var nødvendigt.
Disse forhold ville have den virkning, at
produktionsafdelingens behov for personale
(p. t. 27 i København og 1 1 i Aalborg =
38) formentlig ville vokse med 4—6 medarbejdere. Medarbejderstaben i Godthåb ville
formentlig bestå af ca. 20 personer - heraf
udsendte ca. 15. Fremskaffelse og opretholdelse af kvalificeret personale til produktionsledelsens funktioner i Godthåb ville formentlig volde en del vanskeligheder.
De økonomiske virkninger kan efter et
forsigtigt skøn opgøres som følger:

a) merudgift som følge af forøget personale
4-6 medarbejdere å kr. 80.000,00
b) merudgift ved udsendt personale i Grønland
boligudgift 15 medarbejdere å kr. 30.000,00
frirejser
15 medarbejdere å kr. 16.000,00
c) forøgede kontorhuslejeudgifter
20 personer å 20 m2 å kr. 6.000 giver en byggesum på 2,6 mill. kr.
14-15 % heraf kr. 364-390.000 -r huslejebesparelse i Danmark
ca. kr. 80-100.000

Herudover ville en udflytning formentlig
medføre forøgede udgifter til rejser og forøgede telegram- og telefonudgifter.
Den alvorligste ulempe ved en separat udflytning ville dog nok være, at produktionsledelsen i mange tilfælde ikke ville kunne
udføre de opgaver, som den kan udføre i
dag. Det ville især vedrøre sager, der skulle
10*

320.000,00

480.000,00

450.000,00
240.000,00

450.000,00
240.000,00

280.000,00 290.000,00
1.290.000,00 1.460.000,00

ordnes i Danmark, f. eks. forhandlinger med
danske myndigheder eller maskinleverandører, eller sager, som produktionsledelsen
først kan tage stilling til efter drøftelse med
andre, f. eks. med eksportafdeling, fiskeriudvalg eller GTO, eller sager, som produktionsledelsen ikke kan afgøre på egen hånd, fordi
de kræver sambeslutning mellem produkti147

onsledelsen og økonomiafdeling eller eksportafdeling og/eller direktionens godkendelse,
f. eks. produktionsplanlægning.
Med hensyn til alle sådanne sager ville
produktionsledelsen komme i en ændret situation i tilfælde af en udflytning, fordi den
i vidt omfang måtte indskrænke sig til at
meddele sine ønsker og forslag til hovedkontoret i Danmark og overlade til dette - i sidste instans direktionen - at træffe endelig
beslutning.
En del af produktionslederens nuværende arbejdsopgaver ville således blive udført af KGH-organer i Danmark, især eksportafdelingen, økonomiafdelingen og direktionen, og produktionsledelsen ville i en del
tilfælde komme til at fungere som mellemled
mellem produktionsvirksomhederne og hovedkontoret.
Selv om en udflyttet produktionsledelse
principielt skulle have samme ledelseskompetence, som den nuværende har, ville en
udflytning således medføre risiko for, at produktionsledelsens myndighedsområde i praksis skrumpede ind, således at produktionsledelsen i Godthåb udviklede sig til først og
fremmest at blive et grønlandsk inspektionsog koordinationskontor for de grønlandske
produktionsvirksomheder fremfor et egentligt ledelsesorgan for den samlede produktions- og eksportvirksomhed.
Under hensyn til det ovenfor anførte kan
det ikke anbefales at foretage en separat udflytning af produktionsledelsen til Grønland.
Det må dog samtidig erkendes, at en udflyttet produktionsledelse ville have mulighed
for at opnå bedre kontakt til den grønlandske omverden, end produktionsledelsen
under det hidtidige system har haft. Herved
tænkes især på relationerne til landsrådets
sekretariat og landsråd, kommunalbestyrelser, erhvervsudviklingsråd, KNAPP. GAS,

fåreholderforening,
private
producenter
m. v.
Med den forventede udvikling i de grønlandske hjemmestyretanker vil produktionsledelsens kontaktmuligheder til sådanne organer formentlig blive af stigende betydning.
Spørgsmålet bør derfor rejses, om det er muligt at skabe forbedrede kontaktmuligheder
mellem produktionsledelsen og disse institutioner og organer på anden og mere hensigtsmæssig måde end ved en udflytning af det
meste af produktionsafdelingen.
Efter Handelens opfattelse er der to muligheder, det synes nærliggende at se nærmere på.
Den ene mulighed vil være at styrke handelsinspektoratet ved i dette at placere en
»næstkommanderende« for produktionsledelsen, som i forbindelse med sit inspektionsarbejde for produktionsafdelingen kan
bistå handelsinspektøren i dennes relationer
til den grønlandske omverden og dermed
hjælpe med til at opbygge kontakt mellem
denne omverden og produktionsledelsen.
En anden og formentlig bedre løsning i
denne indledende fase ville være, at den i
produktionsudvalget foreslåede ændring af
KGHs styrelsesråd gennemføres, og at der i
den forbindelse nedsættes et permanent forretningsudvalg for produktionsvirksomheden, hvis repræsentanter i det væsentlige består af grønlændere. Der vil i så fald kunne
indføres en praksis, hvorefter forretningsudvalget afholder møde fast i Grønland, f. eks.
en gang i kvartalet, således at de grønlandske forretningsudvalgsmedlemmer og repræsentanter for produktionsledelsen får
mulighed for at gennemgå alle foreliggende
problemer og tage kontakt med alle relevante institutioner, organisationer og privatpersoner.

København, 14. juni 1976.
Hans C. Christiansen.
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Jens Fynbo.

Bilag 7.

Notat fra sekretariatet af 9/6 1975 vedrørende omkostningerne ved
oprettelse af et selvstændigt erhvervsdirektorat (ED).
I Danmark:
Dersom produktionsafdelingen og salgsafdelingen i Danmark skal udskilles fra KGHs
organisation og oprette selvstændig organisation i egne lokaler med direktion, administrativt sekretariat, okonomi-og personalefunktion m. v., må det forventes at ville medfore udgifter på 3-4 mill. kr. (1973-tal) såfremt ED beholder nogenlunde det samme
funktionsområde, som KGH har i dag med
hensyn til produktion og eksport.
Produktionens og eksportens bidrag til
KGHs fællesomkostninger (3.9 -f 0.8 =
4.7 mill. kr. - 1973-tal) vil imidlertid samtidig falde bort, således at ED snarere får mindre omkostninger at bære end produktion og
eksport hidtil har haft under KGH.
KGHs fællesadministration i Danmark vil
imidlertid næppe kunne gennemføre besparelser, der fuldtud opvejer bortfaldet af produktionens og eksportens bidrag til fællesomkostningerne, hvis den iøvrigt skal opretholde sine funktioner nogenlunde uændret.
- Den vil i så fald højst kunne spare et par
(2-3) mill.kr.
Den samlede merudgift i Danmark ville
således ud fra de opstillede forudsætninger
blive ca. 0-2 mill. kr. i 1973-tal.
I Grønland:
KGHs produktionsvirksomhed er i dag repræsenteret i 16 byer og 53 bygder. Fabriksproduktion drives af KGH i 7 byer og en
bygd.
Fabrikkerne har alle egen daglig ledelse,
de ovrige indhandlings- og produktionsvirksomheder ledes af KGHs fællesadministration (handelschefer og -assistenter).
Kasse- og regnskabsfunktionerne vedrørende produktionsvirksomhederne varetages
som hovedregel af fællesadministrationen i

Grønland og i Danmark (produktionens
regnskaber udarbejdes endeligt i Danmark).
Dersom KGHs produktion i Grønland
skal udskilles fuldstændigt fra KGH og underlægges et selvstændigt ED, som skal have
egen landsdækkende organisation i Grønland med særskilt regnskab og kasse for
hver enkelt produktionsvirksomhed, vil det
formentlig være nødvendigt at forøge produktionens personale i Grønland med 70—90
personer, hvoraf 30-40 pct. formentlig må
være udsendte. Merudgiften herved incl.
bolig- og kontorholdsudgifter kan skønsmæssigt sættes til 120.000 kr. pro persona = 8.5
- 11 mill.kr. (1973-tal).
Produktionens andel af den del af fællesomkostningerne som vedrører ledelse, tilsyn, regnskab, kasse og andre administrative
funktioner i Grønland - knap 6 mill. kr. i
1973 - vil imidlertid samtidig falde bort, således at produktionen vil få en merudgift på
2.5-5 mill. kr. ved oprettelse af selvstændig
organisation.
KGHs fællesadministration i Grønland vil
imidlertid ikke kunne gennemføre besparelser, der kan opveje bortfaldet af produktionens bidrag til fællesomkostninger (de 6
mill. kr.), hvis fællesadministrationen i øvrigt skal opretholde sine funktioner nogenlunde uændret. - Den vil formentlig kun
kunne spare 2-3 mill. kr.
Den samlede merudgift i Grønland ville
således ud fra opstillede forudsætninger
blive 5-9 mill.kr. i 1973.
I Danmark og Grønland:
Oprettelse af et selvstændigt ED med egen
organisation i Danmark og Grønland må antages at ville medføre en samlet årlig merudgift på 7-11 mill. kr. i 1973-tal. - Merudgiften ville først og fremmest skyldes omkostningerne ved at have to landsdækkende or149

ganisationer i Grønlands byer og bygder i
stedet for en.
Konklusion.
Det fremgår at det ovenfor anførte, at det vil
være ret kostbart at oprette en selvstændig
landsdækkende organisation for ED.
Ud fra et økonomisk synspunkt synes det
derfor at være mest praktisk, hvis produktionen også i fremtiden kan få sine kasse- og
regnskabsfunktioner administreret af en allerede eksisterende fællesorganisation (Handelens kontorer eller evt. kæmnerkontorerne).
En sådan ordning skulle ikke være til hinder for, at fabrikkerne selv kunne udføre
deres daglige kasse- og regnskabsopgaver og
aflægge regnskab f. eks. månedligt til fællesorganisationens lokale kontor.
Med hensyn til ledelse og administrative
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funktioner vil det kun ved en nærmere undersøgelse kunne klarlægges, i hvilket omfang der vil være økonomisk og arbejdsmæssigt grundlag for, at ED opretter selv-'Tidige produktionslederkontorer i de forskellige distrikter. - For distrikter med fabriksproduktion vil det formentlig være praktisk
og økonomisk at lade fabriksledelsen fungert som produktionsledere for det pågældende distrikt.
For distrikter uden fabriksproduktion vil
det derimod nok som hovedregel være mest
praktisk og økonomisk, hvis den fællesorganisation, som varetager kasse- og regnskabsfunktionerne, også kan varetage de ledelsesmæssige og administrative funktioner; - i så
henseende ville kæmnerkontorerne næppe
være særlig velegnede, da de - i al fald for
tiden - savner viden og erfaring med hensyn
til ledelse og tilsyn af indhandling og produktionsvirksomhed .

Bilag 8.

Notat fra sekretariatet vedrørende KGH's generalomkostninger
(fællesomkostninger og disses fordeling på
forsyning, produktion, trafik m.v. (1973-tal))
1) KGHs fællesomkostninger i Danmark 1973 androg ca. 16 mill. kr. Beløbet kan specificeres som
følger:
direktion - styrelsesråd
0.5 mill. kr.
direktionssekretariat (incl. udviklingskontor, juridisk kontor, organisationskontor). 0.8 mill. kr.
personaleafdeling
0.9 mill. kr.
uddannelsesafdeling
0.8 mill. kr.
økonomiafdeling, incl. inspektionskontor og EDB udgifter
5.4 mill. kr.
administrationsafdeling
7.6 mill. kr.
i alt
16.0 mill. kr.
Administrationsafdelingen kan specificeres som følger:
fællesadministration Danmark-Grønland »kommunikation (telefon, telex, porto.
duplikering m. v.)
2.0 mill. kr.
husleje og bygningsudgifter incl. rengøring m. v
3.9 mill. kr.
(heraf vedrører 3.0 mill. kr. kontorer og 0.9 mill. kr. andre ejendomme)
lufthavn - hotel - basekontor
0.2 mill. kr.
i alt
7.6 mill. kr.
2) KGHs fællesomkostninger i Grønland 1973 incl. forrentning og afskrivning androg ca. 42.3 mill,
kr. Beløbet kan specificeres som følger:
drift af broer og kajer
0.4 mill. kr.
drift af motorbåde
(- indt. ca.
90.000 kr.)
1.4 mill. kr.
drift af togtefartøjer
(~ indt. ca. 701.000 kr.)
4.7 mill. kr.
drift af biler og trucks ( - indt. ca. 130.000 kr.)
6.6 mill. kr.
drift af boliger
( indt. ca. 1.485.000 kr.)
4.2 mill. kr.
fællesadministration
( -:- indt. ca. 3.000.000 kr.)
25.0 mill. kr.
42.3 mill. kr.

Til de enkelte punkter kan følgende oplyses:
Vedrørende »broer og kajer«: - Over
halvdelen af udgifterne er løn (til havneog pladsfolk), resten driftsudgifter og afskrivning/forrentning.
Vedrørende »motorbåde«: - ca. 20 pct. af
udgifterne er løn (faste søfolk) resten driftsudgifter og forrentning/afskrivning. - Antallet af motorbåde er ca. 30; de anvendes som
havnebåde til bugsering, trosseføring m.v.
Vedrørende »togtefartøjer«: ca. 2/s af
udgifterne er løn, resten driftsomkostninger
og afskrivning/forrentning. - Antallet af

togtefartøjer er ca. 29 (heraf 4 rejsefartøjer); de anvendes til transport af passagerer
og gods (herunder fisketransport) fortrinsvis mellem by og bygd; rejsefartøjerne tillige
til tjenesterejser. (Disse tal indbefatter ikke
distriktsfartøjerne).
Vedrørende »biler og trucks«: - ca. V4 af
udgifterne er løn, ca. 15 pct. afskrivning/forrentning, resten driftsudgifter, herunder nyanskaffelser. - Antal af trucks
(traktorer og gaffeltrucks) ca. 120, antal af
biler ca. 138, heraf personbiler ca. 13.
Vedrørende »boliger«: - k .ap 2/3 af udgifterne (2.8 mill. kr.) er lejedugifter (0.2
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mill. kr.) og bygningsudgifter på KGHs
egne beboelseshuse (2.6 mill. kr.), resten er
stort set afskrivning/forrentning af egne boliger. KGH ejer ialt ca. 460 beboelser og
lejer ca. 25. 80-100 af KGHs beboelser udlejes til »fremmede«.
Gennemsnitlig årlig bruttoudgift pr. KGHbeboelse (incl. forrentning/afskrivning) ca.
kr. 10.700.-.

Gennemsnitlig årlig lejeudgift for de af
KGH lejede boliger ca. kr. 9.400- (beregnet tal).
Vedrørende »fællesadministration«: - ca.
2
A af bruttoudgifterne er løn m. v., resten
udgifter til kontorernes drift.
Fællesadministrationen kan specificeres
som følger:

udgifter: (handelsinspektorat og handelsdistrikter, løn m. v.)
udbetalt løn
udbetalt pension
personaleudgifter (rejseudg., uddannelsesudg. m. v.)
løn m. v. i alt
bygningsudgifter (1.3) + afskrivning/forrentning (1.9)
telegram, telefon
kontorholdsudgifter incl. papir/tryksager

15.1
2.8
1.8
19.7
3.2
1.7
1.5

driftsudgifter i øvrigt
herunder snerydning 0.9 og transportudg. 0.7
udgifter i alt

1.9 mill. kr.
28.0 mill. kr.

mill. kr.
mill. kr.
mill. kr.
mill. kr.
mill. kr.
mill. kr.
mill. kr.

indtægter:
diverse indtægter incl. leje af bortforpagtede anlæg og bank/sparekasseekspedition . . . .
udgifter -r indtægter

Dette beløb fordeler sig med ca. 4.1 mill,
kr. på bygdernes fællesadministration og ca.
20.9 mill. kr. på byernes fællesadministration.
Egentlig bør beløbet yderligere reduceres
med KGHs indtægter for flybilletekspedition (2.2 mill. kr.), da disse opgaver udføres
af fællesadministrationen (men godskrives
trafikafdelingen). - I så fald reduceres udgifterne med yderligere 7.9 pct. til 22.8 mill,
kr.
Antallet af funktionærer og tjenestemænd
i Grønland indenfor fællesområdet er ca.
360, heraf ca. 300-310 i fællesadministrationen, heraf ca. 95 udsendte.
I gennemsnit pr. medarbejder koster fællesadministrationen (1973 tal) incl. boligudgift omkring kr.
100.000 pr. år.
3) Fællesomkostningerne i Grønland og
Danmark andrager ialt ca. 58.3 mill. kr.
(16.0 4- 42.3). - Fradrages indtægterne for
flybilletekspedition bliver tallet 56.1 mill,
kr. - Under alle omstændigheder er der tale
om et betydeligt beløb, og den andel heraf,
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3.0 mill. kr.
25.0 mill. kr.

som pålægges forsyningstjenesten som »generalomkostninger« eller »overhead costs« 30.8 mill. kr. i 1973 (52.8 pct.) virker voldsom sammenlignet med private handelsvirksomheders »overhead«.
Derfor kritiseres KGH undertiden - bl. a.
i Den gule Betænkning for sine store fællesomkostninger, og spørgsmålet er ofte blevet
rejst, om de er »rimelige«.
Dette spørgsmål skal ikke søges besvaret
her. I det følgende søges imidlertid forklaret, hvorfor fællesomkostningerne er. som de
er - med udgangspunkt i følgende tre
spørgsmål:
A - Er det nødvendigt at så stor en del af
KGHs omkostninger registreres som
fællesomkostninger?
B - Er det nødvendigt at opretholde et så
omfattende personale til udførelse af
de opgaver, som registreres som fællesopgaver?
C - Bliver fællesomkostningerne fordelt
på rimelig måde?

ad A) Det er ikke nødvendigt at opretholde et så omfattende fællesomkostningsområde, som KGH gør.
Det ville f. eks. være muligt at henføre
broer og kajer, motorbåde, togtefartøjer og
trucks og biler under trafikafdelingens regnskab, men det ville kræve registrering af og
løbende regnskab over f. eks. forsyningstjenestens og produktionens brug af disse faciliteter.
Det ville også i visse byer være muligt at
kontere kontorernes lonudgift på grundlag
af den fastlagte deling af arbejdsopgaverne.
I alle bygder og et stort antal byer er personalestaben så begrænset, og arbejdsbyrden
med de forskellige opgaver så varierende, at
en kontering af lønnen efter arbejdsopgavernes art er uhensigtsmæssig eller uigennemførlig.
Det er således både af økonomiske og af
praktiske grunde, at man i KGH har opereret med det eksisterende fællesomkostningsområde. Dertil kommer, at det statslige
bevillingssystem med særskilte bevillinger til
produktion, forsyning m. v. gør det ønskeligt
at bevare en vis fleksibilitet med hensyn til
omkostninger, som ikke entydigt kan henføres til en enkelt bevillingskonto.
ad B) Er det nødvendigt at opretholde et
så omfattende personale til udførelse af de
opgaver, som registreres som fællesopgaver?
Personalets omfang må vurderes dels ud
fra aktiviteternes omfang og fordeling over
året, dels ud fra KGHs personalepolitik.
a) Fællesadministrationens aktiviteter er :
- ledelse, tilsyn med hensyn til forsyning, besejling, produktion, postvæsen og KGHs administrative og regnskabsmæssige funktioner
i byer og bygder, som er følgende:
- havneadministration, visse kæmnerfunktioner i bygderne, visse telefunktioner i bygderne, flybilletekspedition, bank- og sparekasseekspedition, drift af heliports i visse
byer,
pasning
af fyr visse
steder,
indkøb/salg af grønlandsk husflid, - opgaver med hensyn til uddannelse af personale,
serviceopgaver overfor den lokale befolkning, f. eks. bistand med hensyn til køb af fiskebåde, bjærgning af skibe, serviceopgaver
overfor sommerens mange tilrejsende m.v.
- kasse- og regnskabsfunktioner vedrørende
de ovenfor nævnte aktiviteter (herunder

lønberegning for KGH timelønnede medarbejdere) .
b) Aktiviteternes fordeling over äret er
de fleste steder temmelig ujævn, karakteriseret ved et travlt og hektisk sommerhalvår og
et relativt roligt vinterhalvår.
Medens sæ^onprægede virksomheder i
Danmark i ikke ringe omfang kan benytte
midlertidig hjælp i den travle tid, er KGHs
muligheder i så henseende meget begrænsede i Grønland med hensyn til arbejdsopgaver, som kræver en vis uddannelse og erfaring.
KGHs personalestab i Grønland er derfor
normeret med henblik på de travle perioder,
og rummer derfor en overkapacitet i de stille
perioder, som fordyrer bl. a. fællesadministrationen.
c) KGHs personalepolitik er baseret på
et ønske om, at anvende grønlandsk arbejdskraft i videst mulig omfang, og et onske om
at opretholde en kerne af faste medarbejdere
(tjenestemænd) til ledelsesopgaverne i
Grønland.
Antallet af udsendte funktionærer og tjenestemænd er derfor ret begrænset - ca. 95
indenfor fællesområdet (ca. 26 pct.). Indenfor forsyning ca. 40 (ca. 11 pct. af 344). lait ca. 220 (ca. 23 pct. af ca. 940).
Medarbejderstabens størrelse skyldes derfor i væsentlig grad, at mange grønlændere
til stadighed søges uddannet indenfor kontorområdet.
Dertil kommer, at KGH. hvis man sammenligner med almindelige danske erhvervsvirksomheder, har ført en relativt blid kurs
overfor mindre brugelige medarbejdere med
flerårig eller mangeårig anciennitet, således
som det almindeligvis er statens praksis.
AD C) Bliver fællesomkostningerne fordelt på rimelig måde?
Elfter den eksisterende praksis fordeles
fællesomkostningerne stort set skønsmæssigt
på KGHs forskellige afdelinger.
Fordelingen af de grønlandske fællesomkostninger sker på grundlag af vurderinger,
der årligt indhentes hos handelschef erne.
For 1973 fordeltes de samlede fællesomkostninger som følger:
forsyningstjenesten 52.8 pct., produktion og
salgsvirksomhed 23 pct., trafikvirksomhe153

den 19.2 pet. og de resterende 5 pet. på
pestvæsen og andre virksomheder.
Da fællesadministrationen som ovenfor
nævnt udforer serviceopgaver for andre statsinstitutioner og private, og kun i begrænset
omfang vederlægges herfor (havneadministration og serviceopgaverne for kæmnervæsenet vederlægges ikke). kan det allerede af
den grund hævdes, at fællesomkostningernes fordeling ikke er ganske rimelig, men
lægger for tunge byrder på KGHs afdelinger
- især forsyning, produktion og trafik.
Derfor foreslås det i Den gule Betænkning, at KGH (Trafik- og handelsaktieselskabet) skal vederlægges for de ikke-forretningsmæssige serviceopgaver, den udfører.
Fastsættelsen af sådanne vederlag kan
give visse problemer, foruden de rent administrative. Opretholdelse af en landsdækkende organisation i et tyndt befolket område er nemlig i sig selv kostbart. - Dersom
vederlagene til fællesadministrationen fastlægges således, at de kun dækker merudgifterne ved udforelse af serviceopgaverne, vil
det kun lette KGHs økonomi i begrænset
omfang, idet byrden ved organisationens op-
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retholdelse fortsat vil falde på KGHs afdelinger.
Til eksempel kan nævnes, at Grønlandsbanken og Bikuben i 1973 tilsammen betalte
ca. 1.3 mill. kr. for at få deres ekspeditioner
udfort i samtlige bygder og byer (undtagen
Godthåb). Skulle de to pengeinsitutter i stedet selv have opretholdt filialer overalt, ville
det have kostet dem langt mere.
Eksemplet viser behovet for en landsdækkende organisation, der kan udfore serviceopgaver for flere forskellige institutioner og
virksomheder.
Under hensyn hertil kunne spørgsmålet
rejses, om det - i stedet for at indføre vederlagsordninger - ville være bedst at omlægge
de for KGH eksisterende tilskudsordninger,
således at tilskuddene primært blev givet til
opretholdelse af KGHs fællesadministration.
Forsyning, trafik og produktion (og andre
statslige brugere af fællesadministrationen)
skulle i så fald fritages for betaling af (væsentlige) bidrag til denne, men forsyning,
produktion og trafik skulle i så fald principielt også søges drevet uden direkte tilskud fra
staten.

Bilag 9.

Lov (Nr. 276 - 27. maj 1950) om Den kgl. grønlandske Handel
Vi Frederik den Niende, af Guds nåde
konge til Danmark, de Venders og Goters,
hertug til Slesvig, Holsten.Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,
Gør vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi
ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§ 1.
Den kgl. grønlandske handel har til opgave at sikre Grønlands forsyning med forbrugsvarer og erhvervsredskaber og - eventuelt i forbindelse med private erhvervsdrivende - at aftage, forabejde og eksportere
grønlandske produkter.
§2.
Direktøren for Den kgl. grønlandske handel ansættes af statsministeren efter forhandling med det i § 3 omhandlede styrelsesråd.
§3.
Til at medvirke ved tilrettelæggelsen af
Den kgl. grønlandske handels forhold samt
til i det hele at bistå direktøren nedsætter
statsministeren et styrelsesråd på mindst 10
medlemmer og udnævner blandt medlemmerne rådets formand og næstformand. /
medlem beskikkes efter indstilling fra grosserersocietet, / medlem efter indstilling fra
provinshandelskammeret, / medlem efter
indstilling fra industrirådet, / medlem efter
indstilling fra arbejderbevægelsens erhvervsråd, / medlem efter indstilling fra håndvær-

kets fællesrepræsentation og / medlem efter
indstilling fra fællesforeningen for Danmarks brugsforeninger. Endvidere skal rigsdagens grønlandsudvalg og finansministeriet
være repræsenteret i styrelsesrådet, i hvilket
også chefen for statsministeriets departement for grønlandske anliggender og en af
landsrådet udpeget repræsentant for den
grønlandske befolkning skal have sæde.
§4.

Statsministeriet fastsætter de nærmere retningslinier for Den kgl. grønlandske handelsvirksomhed, herunder for de henholdsvis direktøren og styrelsesrådet tilkommende beføjelser, og kan ligeledes give de nærmere regler for antagelse af det til virksomhedens drift nødvendige personale såvel i
København som i Grønland.
§5.
De for Den kgl. grønlandske handels virksomhed nødvendige beløb bevilges på finanslovene.
§6.

Stk. 1. Tidspunktet for nærværende lovs
ikrafttræden fastsættes ved kgl. anordning.
Stk. 2. Ved samme kgl. anordning fastsættes,
hvilke hidtil gældende bestemmelser vedrørende Grønland, der skal bortfalde fra
ikrafttrædelsen af denne lov.
Hvorefter alle vedkommende sig har at
rette.

Givet på Amalienborg den 27. maj 1950.
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Bilag 9.
Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse af 3. april 1967.

Bekendtgørelse om udøvelse af
Den kgl. grønlandske Handels virksomhed
I henhold til § 4 i lov nr. 276 af 27. maj
1950 om Den kgl. grønlandske Handel fastsættes følgende retningslinjer for udøvelsen
af Den kgl. grønlandske Handels virksomhed:
§ 1. Den kgl. grønlandske Handel udgor
et direktorat under Ministeriet for Grønland
og ledes af en direktør, der har ansvaret for
den til Den kgl. grønlandske Handel henlagte forvaltning.
§ 2. Den kgl. grønlandske Handel varetager den faglige (»forretningsmæssige«) drift
af de til denne ved lov eller anden bestemmelse henlagte virksomheder (virksomhedsområder) i overensstemmelse med de herfor
gældende almindelige eller specielle retningslinjer, hvad enten de er fastsat ved lov.
administrativ bestemmelse, hviler på hidtidig praksis eller på de for oprettelsen af ved-

kommende virksomhed gældende forudsætninger.
§ 3. Sager, hvis afgørelse ikke i medfør
af § 2 er henlagt til Den kgl. grønlandske
Handel, forelægges for Ministeriet for Grønland til afgørelse ledsaget af Handelens indstilling og sådanne oplysninger og sådant materiale, som skønnes nødvendigt til sagens
afgørelse. På tilsvarende måde forholdes der
med forslag til bidrag til de årlige bevillingslove, til særlige bevillingsansøgninger og til
ændringer i de retningslinier, der, jfr. § 2,
er gældende for Den kgl. grønlandske Handels varetagelse af de til denne henlagte arbejdsopgaver.
§ 4. De af Den kgl. grønlandske Handel i
medför af § 2 trufne afgørelser kan indbringes for Ministeriet for Grønland.

Ministeriet for Grønland, den 3. april 1967.
Carl P. |ensen.

I) Kundgørelser vedr. Grønland. Afsnit 11, Gruppe 1, tb. m
Min. f. Gr.j. nr. I5OO-O8-24.
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/ H. Lassen.

Bilag 10.

Indhandlingsmængden omregnet til hel fisk 1000 tons*)

*) Betænkningen vedrørende fiskerisektorens øko nomiske probleer af 23. december 1975, tabel 2, p 14.
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•) Betænkningen vedrørende fiskerisektorens økon<vr;.ske problemer af 23. december 1975, tabel 6, p. 25.

Bilag 12.

Sekretariatets notat af 1/7 1976 om RGH's og
produktionsvirksomhedernes regnskaosaflæggelse
Under drøftelse i produktionsudvalget er
der fremsat ønske om at få klarlagt grundene
til. at det samlede produktions- og eksportregnskab først afsluttes 5-6 måneder efter
regnskabsårets udgang med det resultat, at
de enkelte produktionsvirksomheders regnskaber først udarbejdes 6-8 måneder efter
regnskabsårets udgang. - (Regnskaberne for
1975 vil være færdige primo juli 1976.)
Til belysning af dette forhold er det praktisk at opdele det stillede spørgsmål i to
spørgsmål:
1) Hvorfor afsluttes det samlede regnskab
5-6 måneder efter regnskabsårets afslutning? og
2) Hvorfor kan regnskaberne for de enkelte
produktionsvirksomheder først udarbejdes efter, at det samlede produktionsog eksportregnskab er blevet udarbejdet?
ad 1) Efter de for KGH's regnskab fastsatte
regler skal det samlede regnskab omfattende
alle afdelinger, ligesom andre institutioners
regnskaber, aflægges inden udgangen af juni
måned.
Medens danske statsinstitutioners regnskabsår almindeligvis følger finansåret, følger KGH's og MfG's og GTO's regnskabsår
kalenderåret; - KGH har således 6 måneder
at afslutte sit regnskab i.
Grunden til at der er tilstået grønlandstjenestens institutioner en længere frist e..d
normalt for statsinstitutioner til at afslutte
deres regnskab i er, at det er tidskrævende
og forbundet med en del vanskeligheder at
få indsamlet det til grund liggende regnskabsmateriale fra Grønlands byer og bygder og få dette materiale afstemt og korrigeret, således at det opfylder de statslige
regnskabskrav.
KGH er regnskabsmæssigt set en enhed.
Selv om den er opdelt i adskillige afdelinger og opererer med mange filialer, skal re-

sultatet samles i ét driftsregnskab og én status. Det er derfor ikke muligt at aflægge endeligt officielt regnskab for nogen enkelt afdeling af KGH, selv om den pågældende del
i praksis måtte være færdig før de andre afdelinger.
Rent faktisk er det imidlertid vanskeligt
at gøre en enkelt del færdig før den endelige
afslutning. Pligten til at afslutte regnskaberne for KGH's afdelinger som ét regnskab
indebærer nemlig efter de eksisterende regler, en pligt til at sikre, at alle transaktioner
mellem KGH's sektioner i et givet regnskabsår skal debiteres krediteres vedkommende år selv om »opkrævningen« og/eller
»betalingen« først kan gennemføres/bogfores efter årets udgang.
Denne pligt til at holde regnskabet åbent
gaMder også i relation til andre offentlige institutioner i den såkaldte supplementsperiode (tiden fra 1. januar-b. juni i det nye
år). Denne lange åbningstid, som er foreskrevet af hensyn til det bevillingsmæssige overblik, har stor betydning for udarbejdelsen
af KGH's regnskaber, især for så vidt angår
relationer til GTO og Ministeriet (eksempelvis kan nævnes, at GTO's regning for 1975
på ca. 43 mill. kr. ankom den 14. maj 1976).
De økonomiske relationer mellem KGH's
forskellige sektioner og mellem KGH og de
øvrige grønlandske institutioner er af praktiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige
grunde i vidt omfang »pengeløse« (således
at pengebetalinger erstattes af mellemregningsforhold). Det er således muligt og nødvendigt at foretage en central kontrol og afstemning af de mange økonomiske mellemværender. Disse afstemninger foretages i
vidt omfang efter regnskabsårets udgang, når
alle relevante fakturaer, debet- og kreditnotaer, beholdningslister m. v. er ankommet
til Danmark. Og afstemningerne er meget
grundige, dels som følge af Handelens eget
behov for kontrol og regnskabskritik, dels
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som følge af revisionsdepartementets ret
vidtgående krav.
De nævnte forhold bevirker, at det bogføringsmæssige grundlag for udarbejdelsen
af endeligt regnskab først kan ligge klar i
maj måned. Hertil kommer at KGH's fællesomkostninger, efter den eksisterende regnskabspraksis, skal fordeles på KGH's forskellige afdelinger (forsyning, trafik, produktion/eksport, post m.v.); dette arbejde
foretages af praktiske grunde én gang om
året efter regnskabsårets udløb. Det kræver
en ret nøje gennemgang af de forskellige
fælleskonti og tager nogle uger.
Summen af de nævnte forhold bevirker,
at det endelige regnskab kan afsluttes en
gang i juni måned som foreskrevet. Sagt i
korthed kan det således formentlig konkluderes, at regnskabsafslutningen tager 5—6
måneder, fordi der er fastsat en frist på 6
måneder, som er begrundet dels i de praktiske vanskeligheder med at få hjemsendt
regnskabsmateriale fra Grønland dels i statsregnskabets og revisionsdepartementets krav
om »synkronisering« og afstemninger, og
som i øvrigt benyttes af KGH til en nøje
kontrol og analyse af regnskabsmaterialet fra
Grønland, som nødvendigvis vil være behæftet med en del fejl.
Det nuværende finansår (fra 1. april til
31. marts) vil i 1979 blive omlagt således at
det falder sammen med kalenderåret. Resultatet heraf vil formentlig blive, at KGH's
endelige regnskab skal være færdigt inden
udgangen af marts. Dette vil medføre behov
for omlægning af det eksisterende system
for regnskabsafslutning, og vil formentlig
medføre at en række af statsregnskabets og
revisionsdepartementets krav må lempes.
ad 2) Hvorfor kan regnskaber for de enkelte
produktionsvirksomheder først udarbejdes
efter, at det samlede produktions- og eksportregnskab er blevet udarbejdet?
Teoretisk set kunne man godt tænke sig
produktions- og eksportregnskabet lagt således til rette, at der for hver enkelt produktionsvirksomhed løbende førtes et fuldstændigt regnskab svarende til en privat virksomheds regnskab for alle indtægter og udgifter,
dog evt. uden løbende regulering af andel i
fællesomkostninger.
Tilsvarende kunne man tænke sig, at eksportafdelingen havde sit eget regnskab adskilt fra produktionen, baseret på egne ind160

tægter og egne omkostninger, herunder udgiften til køb af produktionsvirksomhedernes produkter.
Dersom der førtes sådanne regnskaber
ville det principielt være muligt at have de
enkelte produktionsvirksomheders regnskaber færdige samtidig med at det samlede
regnskab var færdigt, men man måtte i så
fald også operere med særskilte driftsresultater for produktionsvirksomheden og eksportvirksomheden, hvilket ville være i orden,
hvis de skulle anskues som 2 adskilte afdelinger med hver deres bevillingskonto.
Efter det eksisterende bevillings- og regnskabssystem skal regnskabet for produktion
og eksport imidlertid afsluttes som et hele,
hvor det samlede driftsresultat skal henføres
til eksporten (den grønlandske salgsorganisation) således at produktionsvirksomhedernes samlede resultat viser balance.
Dette regnskabsprincip - som har sin oprindelse fra den i 1950'erne indførte konjunkturudligningsfond, der havde til formål
at overtage det samlede nettoresultat af produktions/salgsvirksomheden hvadenten det
var negativt eller positivt - gør det naturligt
at undlade løbende beløbsmæssige afregninger mellem produktionsvirksomhederne og
salgsorganisationen, fordi de bogholderimæssig set er overflødige, og at vente med at opgøre regnskab for de enkelte produktionsvirksomheder, til de rigtige salgsindtægter
minus de rigtige salgsomkostninger kendes.
Konjunkturudligningsfonden er for et par
år siden blevet afskaffet (afskrevet) efter at
produktions- og eksportvirksomhedens driftsresultater i en lang årrække havde været
negative; - bevillingerne til produktion/eksport søges og gives imidlertid fortsat til
salgsorganisationen, og det dertil svarende
regnskabssystem er derfor også opretholdt,
formentligt fordi det generelt anses for praktisk og ønskeligt at opretholde.
En medvirkende årsag hertil kan være, at
den i 1964 indførte udbyttedelingsaftale for
fiske- og rejeprodukter indeholder følgende
bestemmelse om, hvorledes produktionsstedets overskud skal beregnes:
»Årets produktion udregnes til de opnåede gennemsnits-salgspriser, hvorfra trækkes
samtlige omkostninger herunder andel i fælles-, ledelses- og tilsynsomkostninger i Grønland og København samt direkte og indirekte
salgsomkostninger.«

Beregningen af det enkelte produktionssteds eventuelle overskud og dets producenters eventuelle ret til overskudsandel, kan således først opgøres, når eksportafdelingens
samlede regnskab er afsluttet, da de »opnåede gennemsnitssalgspriser« først kendes på
dette tidspunkt.
Udbyttedelingsaftalen tilskynder således
i sig selv til at undlade løbende beløbsmæssig afregning mellem produktionsvirksomhederne og salgsorganisationen og at udskyde
udarbejdelsen af produktionsvirksomhedernes regnskaber indtil der er sikkerhed for, at
de nøjagtigt kan svare til den i udbyttedelingsaftalen foreskrevne overskudsberegning.
Hvis man ønsker, at der i fremtiden lokalt
skal arbejdes med endelige regnskaber for
de enkelte produktionsvirksomheder, som
skal kunne afsluttes hurtigt efter regnskabsårets udgang, vil det være nødvendigt at ændre den eksisterende bevillingsordning, således at bevillingerne ikke kun går til salgsorganisationen. Endvidere vil det være nødvendigt at ændre den eksisterende regnskabspraksis i flere henseender, f. eks. må eksportafdelingen købe produkterne fra virksomhederne, således at der løbende bliver
krediteret virksomhederne indtægter, — endvidere må de eksisterende afstemningsprincipper ændres, og revisionsdepartementets
krav må formentlig lempes en del, - endvidere må den eksisterende praksis med hensyn til fordeling af fællesomkostninger ændres og forenkles.

Når regnskaberne skal føres lokalt, vil det
endvidere være nødvendigt at skaffe de lokale regnskabskontorer i Grønland mere kvalificeret medhjælp.
Selv om sådanne ændringer kunne gennemføres, således at det blev muligt lokalt
at udarbejde årsregnskaber for de enkelte
produktionsvirksomheder hurtigt efter regnskabsårets udgang, ville disse regnskaber
dog ikke kunne være fuldt ud »korrekte«,
men ville set i forhold til statsregnskabet
være behæftet med visse forskydninger og
fejl.
Endvidere ville de ikke kunne medtage
nogen udbyttedeling, fordi beregningen af
denne forudsætter, at eksportafdelingiens
regnskab er endelig afsluttet. - En fremtidig
udbyttedelingsordning måtte derfor formentlig gøres til en efterfølgende regulering,
nogenlunde svarende til de danske mejeriers
og slagteriers efterbetalinger til landmændene.
Den omlægning af finansåret, som skal
finde sted i 1979, må imidlertid forventes
at ville medføre, at KGH's regnskabsafslutningsperiode vil blive reduceret til 3 måneder. Dette forhold vil under alle omstændigheder gøre det nødvendigt at ændre KGH's
regnskabsaflæggelsessystem i væsentlig grad,
og det er muligt, at dette vil kunne lette gennemførelsen af ændringer, som de ovenfor
skitserede.
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Bilag 15.

Sekretariatets notat af 28/6 1976 vedrørende hel eller
delvis lukning af KGH's produktionsvirksomheder i Grønland
Under udvalgets overvejelser er det anført,
at KGH's produktionsvirksomheder i vidt
omfang er etableret og drevet ud fra beskæftigelsesmæssige hensyn frem for virksomhedsøkonomiske.
Som eksempler på KGH's særlige pligter
anføres, at KGH driver indhandling og produktionsvirksomhed et stort antal steder
langs hele kysten, og at disse holdes åbne
hele året og indhandler praktisk taget alle
produkter.
I forbindelse med gennemgangen af disse
spørgsmål fremkom ønske om at få oplyst,
om der ville kunne påvises nogen økonomiske besparelser ved lukning af en eller
flere produktionsvirksomheder på visse
tider af året. Dette spørgsmål er søgt belyst
nedenfor.
1) Indledningsvis bemærkes, at pligten til
at holde åbent hele året, er en pligt blandt
flere andre; det er derfor vanskeligt at se
på spørgsmålet lukning isoleret, da lukning et
sted f. eks. indebærer spørgsmål om flytning
af trawlerlandinger til andre virksomheder,
ændring af indhandling og produktion på
andre steder m. v.
i
Endvidere bemærkes, at netop fordi

KGH's produktionsvirksomheder er etableret med det formål at virke året rundt, er
produktionen ikke tilrettelagt efter og der er
ikke foretaget eksperimenter med mulighederne for lukning. Det er derfor heller
ikke muligt at påvise konkrete besparelser
ved lukning, det er kun muligt at opstille
skøn over konsekvenserne af en lukning, og
disse skøn må igen være baseret på visse forudsætninger.
Det er nedenfor forudsat, at KGH har fri
ret til at lukke resp. indskrænke indhandling
og produktion på sine produktionsvirksomheder og fri ret til at bestemme, hvor trawlere skal lande deres fangster. Endvidere er
det forudsat, at forøgede sociale udgifter forårsaget af afskedigelse af de ansatte i produktionsvirksomhederne resp. lukning eller
indskrænkning af indhandlingen, ikke skal
tages i betragtning ved vurderingen af besparelsesmulighederne.
For at skabe et økonomisk grundlag må
det endelig forudsættes, at trawlerlandingerne til fabrikkerne debiteres til indhandlingspris, således at trawlernes underskud
ikke påvirker den enkelte fabriks økonomi,
ligesom det forudsættes at de økonomiske
vilkår, der skal danne grundlag for vurde-

ringerne, svarer til de vilkår der var gældende i 1974. (For dette år findes nemlig
endelige regnskabstal og statistikker.)
2) Om lukning inden for fabriksdriften.
Det økonomiske resultat af fabrikkernes drift
i 1974 — excl. trawlerunderskud - ses af
oversigten p. 164.
Det fremgår heraf, at alle fabrikker undtagen Jakobshavn og Christianshåb —
havde underskud, at især fabrikkerne i Holsteinsborg, Sukkertoppen, Frederikshåb og
Narssaq havde store underskud (47-57 pct.
Holsteinsborg
Sukkertoppen
Frederikshåb
Narssaq
I alt

5.6
10.0
9.6
5.8
31.0

På dette grundlag kan det konkluderes,
at fuldstændig lukning af enhver af disse
fabrikker ville give besparelse - og at besparelser også kunne opnås ved lukning af
Egedesminde og Sydprøven, men i langt
mindre omfang.
Ved vurdering af mulighederne for at
opnå besparelser gennem en omlægning af
produktionen er tidsbegrænset lukning af
virksomhederne som nævnt en enkelt mulighed blandt flere; af andre muligheder
kan nævnes ændring af produktionens art,
indskrænkning eller udvidelse af dens omfang samt kombinationer af disse muligheder.
Det er karakteristisk for fabrikkerne i
Frederikshåb og Sukkertoppen, at de er etableret med henblik på en væsentlig større
produktion (af torsk) end de med den eksisterende råvaretilgang og produktionstilrettelæggelse har mulighed for at opnå.
Skal besparelser søges opnået ad andre
veje end fuldstændig lukning, synes det derfor mest nærliggende at koncentrere trawlerlandingerne til de færrest mulige fabrikker,
således at disses kapacitet udnyttes så meget som overhovedet muligt, og samtidig
indskrænke produktionen i de fabrikker,
som ikke får trawlerlandinger til produktionsformer og produktionsomfang, som ikke
er afhængig af disse fabrikkers tekniske produktionsapparatur, således at produktionen
kan drives uden den stab af teknikere og

af salgsindtægterne), og at de tabgivende
fabrikkers underskud var mere end dobbelt
så stort, som deres udgifter til forrentning,
afskrivning og administration.
Selv under forudsætning af, at udgifterne
til forrentning/afskrivning og administration
skulle opretholdes uændret trods lukning,
og at det ikke ville være muligt at opnå
nogen lejeindtægter af fabriksbygningerne,
så ville en lukning af fabrikkerne i Holsteinsborg, Frederikshåb, Sukkertoppen og
Narssaq på grundlag af 1974-tal medføre
en besparelse på ca. 16 mill. kr.
(0.9
(1.9
(1.6
(1.2

+
+
+
+

1.2)
3.4)
3.6)
1.0)

=
=
=
=

3.5
4.7
4.4
3.6

mill.
mill.
mill.
mill.

kr.
kr.
kr.
kr.

(5.6 + 9.2) - 16.2 mill. kr.
formænd m. v. og uden de indirekte driftsomkostninger i øvrigt, som er nødvendig for
den industrielle produktion af i dag.
Tænker man sig trawlerlandingerne primært reserveret f. eks. Sukkertoppen og
Holsteinsborg (samt Godthåb Fiske-Industri), ville disse fabrikker - efter visse tilpasninger - få mulighed for at.komme op
på fuld kapacitetsudnyttelse. Det skønnes,
at deres regnskaber derved ville forbedres
med ca. 3,5-4,0 mill. kr.
Frederikshåbs tilgang af råvarer ville derved reduceres kraftigt og kunne gennem en
indskrænkning af indhandlingen yderligere
begrænses til sådanne produkter, som kunne
saltes (torsk) eller fryses hele (hellefisk,
laks, helleflynder, ørred). - Denne begrænsede produktion kunne evt. lukkes i årets
stille perioder.
Det skønnes at Frederikshåbs regnskab
ved sådanne omlægninger kunne forbedres
med ca. 3,0-4,0 mill. kr.
I den forbindelse kan nævnes, at dersom
man lukkede Frederikshåb i 4 måneder (om
efteråret) og dirigerede dens trawler til Sukkertoppen, men i øvrigt opretholdt dens nuværende produktionsform og -omfang i resten af året, så ville der kun kunne spares
ca. 1,0-2,0 mill. kr. i Frederikshåb og opnås en gevinst i Sukkertoppen på ca. 0,40,6 mill. kr.
Narssaqs tilgang af råvarer er allerede
under de eksisterende forhold meget be165

grænset. Dersom den videreforarbejdning af
halvfabrikata fra andre fabrikker, som hidtil har været overladt til Narssaq af beskæftigelsesgrunde, blev indstillet, synes det
nærliggende at standse den industrielle produktion i Narssaq for fiske- og rejeprodukter, således at fabrikken kun benyttedes til
lammeslagtning. Evt. kunne en traditionel
produktion af lokalt indhandlet råfisk opretholdes i visse perioder af året.
Det skonnes at Narssaqs regnskab derved
kunne forbedres med ca. 2,5-3,0 mill. kr.
For Christianshåb ville der næppe være
basis for at foretage væsentlige ændringer
af produktion. For Jakobshavn foreligger
der derimod teoretisk ret gode muligheder
for at opnå besparelser ved at lukke for
rejeproduktionen i vintermånederne (f. eks.
fra 1. december-1. april), da råvaretilgangen af rejer i denne periode er sparsom og
ujævn. Arctic Seafood's fabrik i Jakobshavn
er etableret og har været drevet med fuldstændig lukning i vintersæsonen.

3) Vedrørende lukning inden for den traditionelle produktionsvirksomhed.
Selvom også de traditionelle produktionsvirksomheder generelt er tabgivende, er de
også generelt lønsommere eller mindre ulønsomme end de industrielle produktionsvirksomheder, jfr. nedenstående opstilling (analyserapportens tal for 1974 her afrundet).

Det kan hertil oplyses, at KGH's indtægt
af skindsalget er begrænset til et gebyr pr.
skind til dækning af omkostninger til indkøb, oplagring, fragt m.v. (i 1974 ca. 2,6
mill. kr.), og at indtægten af råfisk afgivet
til fabrik udgør indhandlingsprisen + 1 0 øre
pr. kg fisk, for laks dog 50 øre pr. kg (i
1974 androg »avancen« ved levering af rå-

fisk fra bygderne til fabrik ca. 400.000 kr.).
Det vil fremgå af det ovenfor anførte, at
den traditionelle produktion er meget nær
ved at balancere, hvis man fra omkostningerne trækker andelen af administrationsomkostninger, der er procentvis ret tyngende (ca. 21 pct. af salgsindtægten).
Den traditionelle produktion i enkelte
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I praksis har fangstmulighederne ved Jakobshavn i vintersæsonen igennem flere år
- bl. a. 1974 - dog trods alt været så gode,
at vinterlukning af KGH's fabrik næppe
havde givet besparelser, som kunne nave
opvejet de praktiske og økonomiske ulemper ved at afskedige en større del af fabrikkens faste stab.
For Egedesminde og Sydprøven kunne
visse besparelser formentlig opnås ved lukning i de perioder, hvor indhandlingen er
lille. Det må dog antages, at de besparelser,
der herved kunne opnås ville være ret begrænsede - ca. 0,1-0,5 mill. kr.

byer (Nanortalik - Umanak) giver betydelige underskud, medens bygdeproduktion
generelt viser overskud før fradrag af andelen af administrationsomkostninger.
Selv om der vil kunne opnås besparelser
ved fuldstændig lukning af en del traditionelle produktionssteder (især i Sydgrønland
og i Umanak-distriktet) udgør de dog kun
en mindre del ud af det samlede antal.
En omlægning af fabrikkernes produktionsformer, således som ovenfor skitseret,
ville formentlig komme til at indvirke på
bygdeproduktionen.
Indskrænkning af indhandlingen til fabrik fra bygder (f. eks. til Narssaq fra Julianehåb distrikt) ville formentlig tilskynde
til øget lokal produktion af saltfisk og tørfisk i bygderne, hvilket kunne indebære en
forbedring af bygdeproduktionens økonomi
(gennem bedre udnyttelse af produktionsanlæg, bedre kvalitet af saltfisk). Om der
kunne opnås økonomiske forbedringer gennem lukning i de stille perioder, kan kun
praktiske eksperimenter vise. Med de udtalte sæsonsvingninger der er, burde det i

og for sig være muligt. Under hensyn til den
mangeårige praksis der har eksisteret på
dette område, og under hensyn til at de personer, der arbejder for produktionsvirksomhederne i bygderne i mange tilfælde tillige
virker for andre dele af KGH, må det dog
formodes, at det ville være vanskeligt at opnå væsentlige besparelser ved indførelse af
regler om lukning af bygdernes produktionsvirksomheder i de stille perioder.
4) I det ovenfor under 2) og 3) anførte
er det forudsat, at forøgede sociale udgifter
forårsaget af afskedigelse i produktionsvirksomhederne resp. lukning/indskrænkning af
indhandlingen ikke skal tages i betragtning
ved vurderingen af besparelsesmulighederne, — og det skønnes ud fra de stillede forudsætninger (jfr. pkt. 2) - at der ved omlægning/indskrænkning af produktionen på
fabrikkerne i Holsteinsborg, Sukkertoppen,
Frederikshåb og Narssaq kan opnås økonomiske forbedringer på ca. 9-11 mill. kr. specificeret som følger:

Frederikshåb
anslået besparelse..
Narssaq
anslået besparelse..
Sukkertoppen + Holsteinsborg anslået gevinst. . . .
forbedring.
i alt
Hvilken forøgelse de skitserede ændringer ville medføre inden for de sociale udgifter er det ikke muligt for sekretariatet at
vurdere, men reduktionen i antallet af beskæftigede (målt i arbejdstimer eller arbejdsdage) kan anslås skønsmæssigt (med en ret
stor usikkerhedsmargin).
Narssaq - Lønudgiften i 1974 androg til
månedslønnede ca. 900.000 kr. (ca. 15 personer) og til timelønnede ca. 3,3 mill. kr.
(ca. 300.000 timer på basis af en gennemsnitlig timeløn på ca. 1 1 . - kr.).
Ved en omlægning som den skitserede
kan det anslås, at antallet af månedslønnede
kunne reduceres til ca. 1/3 og antallet af
timelønnede kunne reduceres til ca. 1/5.
Lønudbetalingen ville på dette grundlag
blive reduceret med (0,6 -f 2,6) - ca. 3,2
mill. kr. Beskæftigelsen ville på årsbasis
blive reduceret med ca. 10 månedslønnede
og ca. 240.000 arbejdstimer til timelønnede
- svarende til ca. 30.000 arbejdsdage å 8

3.0-4.0 mill. kr.

2.5-3.0 mill. kr.
3.5-4.0 mill. kr.
9.0-11.0 mill. kr.

timer. (Man regner normalt 1800 timer som
fuldtids-beskæftigelse for en timelønnet i et
år. På dette grundlag svarer timereduktionen til ca. 133 helårsarbejdere, men denne
sammenligning er lidt vildledende, da fabrikkerne ikke har fast og ensartet produktion).
Frederikshåb - Lønudgiften i 1974 androg til månedslønnede ca. 1,6 mill. kr. (ca.
24 personer) og til timelønnede ca. 4,6 mill,
kr. (ca. 418.000 timer på basis af gennemsnitlig timeløn på 11.- kr.).
Ved en omlægning som den skitserede
kan det anslås, at antallet af månedslønnede kunne reduceres til ca. 1/3 og antallet af
timelønnede til ca. 1/4.
Lønudbetalingen ville på dette grundlag
blive reduceret med (1,1 + 3,4) ca. 4,5
mill. kr. Besgæftigelsen ville på årsbasis
blive reduceret med ca. 16 månedslønnede
og ca. 313.000 arbejdstimer til timelønnede,
svarende til ca. 39.000 arbejdsdage (hvilket
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formelt svarer til ca. 174 helårsarbejdere på
timeløn, men i realiteten udgør deltidsbeskæftigelse for et betydeligt større antal personer).
Sukkertoppen og Holsteinsborg. - Ved en
omlægning som den skitserede ville disse
fabrikkers behov for arbejdskraft forøges,
fordi deres tilgang af fisk voksede som følge
af at trawlerlandingerne til Frederikshåb
faldt bort. Forøgelsen ville ikke være nær
så stor som reduktionen i Frederikshåb, men
anslås at kunne komme op på 140.000180.000 arbejdstimer, svarende til ca.
17.500-22.500 arbejdsdage (formelt svarende til 80-100 helårsarbejdere). Merudgiften
til løn for fabrikkerne ville på dette grundlag blive 1,5-2 mill. kr.
Den traditionelle produktion.

De skitserede omlægninger ville formentlig
medføre en noget større produktion ved de
bygder, som ikke længere kunne sende råfisk til fabrik. - Dette ville medføre en forøgelse af personalebehovet i visse bygder især i Julianehåb distrikt. Hvor stor denne
forøgelse ville blive, er det meget vanskeligt at vurdere, formentlig mellem 40.000
og 80.000 arbejdstimer, svarende til 5.00010.000 arbejdsdage (formelt svarende til
22-44 helårsarbejdere). På baggrund af de

i 1974 eksisterende afsætningsmuligheder
for saltfisk er det tænkeligt, at den forøgelse
af saltfiskproduktionen, som derved kunne
opnås, kunne medføre en lille forbedring af
bygdeproduktionens økonomi.
Siden da er saltfiskpriserne imidlertid
gået lidt ned, således at en udvidet saltfiskproduktion snarere kan påregnes at ville
vise balance eller et mindre tab.
Fiskeriet.

Næsten enhver indskrænkning af KGH's
indhandlingspraksis - både med hensyn til
bestemte fiskearter og med hensyn til bestemte tidsperioder - må antages at ville forringe fiskeriets indtjeningsevne og dermed
også dets muligheder for at give beskæftigelse til befolkningen.
Hvad de ovenfor skitserede omlægninger
ville betyde for det private grønlandske fiskeris økonomi, er det ikke muligt at vurdere; beskæftigelsesmæssigt ville det formentlig være af ret begrænset betydning.
Konklusion.

De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af
de ovenfor skitserede omlægninger kan herefter sammenfattes som følger:

1) produktionsvirksomheder
nedgang i beskæftigelse målt i helårsarbejdere i NRQ og FRH (10+133+16+174) ==
ca. 333
opgang i beskæftigelse målt i helårsarbejdere i HBG, SKT og bygder (80 til 100+22 til 44) = 100-144
i alt: nedgang + opgang
»helårsarbejdere«
190-233
2) fiskeriet
En vis nedgang, som beskæftigelsesmæssigt formentlig vil være af ret begrænset omfang.
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Bilag 16.

Sekretariatets notat af 13/8 1976 vedrørende omfanget af
KGH's eksportvirksomhed af fiske-, reje- og fangstprodukter
Den totale eksport fra Grønland (til Danmark og udlandet) af fiske-, reje- og kødprodukter, pelsskind, fåre-/lammeskind og
uld (excl. færøsk »eksport« fra Færingehavn) androg i 1973 ca. 166,4 mill. kr.
Den grønlandske Salgsorganisations eksport i 1973 - omfattende KGH's egen eksport (119,1 mill. kr.) og KGH's eksport for
private producenter (13,3 mill. kr.) - androg i alt 132,4 mill. kr. d. v. s. ca. 80 pet.
af den samlede eksport.
Den private eksport uden om Den grønlandske Salgsorganisation androg således ca.
34 mill. kr. eller ca. 20 pet. af den samlede
eksport.
Antallet af private producenter har igennem de senere år andraget 12—15 virksomheder, hvoraf 8-10 har solgt en del eller
hele deres produktion gennem KGH.
Blandt de virksomheder, som helt eller i
væsentlig grad har solgt gennem KGH, kan
især nævnes Arctic Seafood Ltd. i Jakobshavn, Lindenhanns f ryseri i Godhavn, Sipeneq i Holsteinsborg og Andelsselskabet Arsuk.
Blandt de virksomheder, som ikke eller
kun i begrænset omfang har ladet deres eksport gå gennem KGH, kan især nævnes Julianehåb Konservesfabrik Ltd., »Napassoq«,
Grønlandsk Fiske- og Fryseindustri A/S
(Claus Sørensen) og A/S Godthåb Fiskeindustri (GFI).
Af disse tre er GFI langt den største, dens
eksport androg i 1973 ca. 25 mill. kr. - ca.
15 pet. af den totale eksport. - Den øvrige
private eksport, som ikke gik gennem
KGH's salgsorganisation androg således ca.
9 mill. kr. (ca. 5 pet.) af den totale eksport.
Den nære forbindelse mellem GFI og
KGH, som ejer en betydelig aktiepost i GFI
og bistår virksomheden i udstrakt med leverancer af råfisk fra statens trawlere og afskibning af virksomhedens eksport til USA,
medfører, at der ikke eksisterer noget kon-

kurrencemæssigt modsætningsforhold mellem GFI og Den grønlandske Salgsorganisation; den konkurrence, som denne udsættes for fra private grønlandske producenters
side, har således under de hidtidige og nuværende forhold været af ret begrænset omfang, dels fordi de øvrige producenter, der
selv eksporterer, er få og af begrænset størrelse, dels fordi en del af disses eksport vedrører specialprodukter, som er uden större
betydning for salgsorganisationen — torskelever, sildepiskerkød m. v.
Under lidt ændrede forhold - f. eks. dersom en eller flere af KGH's produktionsvirksomheder overdrages til en andelsforening, som selv overtager eksporten - vil
Den grønlandske Salgsorganisation imidlertid meget vel kunne miste en betydelig del
af sin markedsandel.
Endvidere bør det nævnes, at den produktion af fryserejer, som nu er blevet påbegyndt i Færinghavn på basis af færøske
trawleres landinger til »Nordafars« anlæg
der, kan påføre den grønlandske rejeproduktion en konkurrence af økonomisk betydning, fordi disse rejer vil kunne markedsføres som grønlandske rejer.
Selvom der ikke umiddelbart synes at
være behov for at give eneret til Den grønlandske Salgsorganisation, hverken generelt
eller for bestemte produkters vedkommende, så må det dog anses for hensigtsmæssigt
at få lovgivningen om udøvelse af erhverv
i Grønland lagt sådan tilrette, at der skabes
lovhjemmel for at meddele eneret til KGH
(Den grønlandske Salgsorganisation) og/eller en anden central salgsorganisation, i det
omfang der viser sig at blive behov derfor.
Under den nuværende lovgivning (lov nr.
277 om udøvelse af erhverv i Grønland af
27. maj 1950 med senere ændringer) og den
dertil knyttede praksis, er det stort set således, at enhver person eller virksomhed,
som besidder næringsbrev i Grønland som
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producent eller handlende, vil kunne opnå
tilladelse til eksport af fiske- og rejeprodukter; med hensyn til eksport af pelsskind har
der førhen været ført en mere restriktiv po-
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litik, således at KGH i praksis stort set havde eneret på denne eksport, men restriktionen på dette område er i den seneste tid blevet kraftigt indskrænket.

Bilag 17.

Sekretariatets notat af 23/2 1976 vedrørende
fiskeproduktion og fiskeprodukteksport på Færøerne m. v.
med særligt henblik på produktions- og salgsledelsen
På produktionsudvalgets møde den 28. november 1975 fremkom der ønske om at få
nærmere oplyst, hvorledes produktionsledelse og salgsledelse vedrørende fiskeprodukter
var lagt tilrette på Færøerne, i Norge samt
evt. Island.
Sekretariatet har herom indhentet forskellige oplysninger, og har specielt for Færøernes vedkommende haft lejlighed til at interviewe den færøske salgsorganisations direktør Birger Danielsen såvelsom lederen af
dens filialkontor i København Jacob Hansen. På dette grundlag kan følgende oplyses:
I - Færøerne.

Den færøske fiskeeksport (som i værdi er
omkring 2 gange større end værdien af den
grønlandske fiskeeksport) dirigeres i det væsentlige af et færøsk andelsselskab ved navn
Føroya Fiskasøla.
Medens fiskeeksporten fra Island dirigeres af flere organisationer (f. eks. Union of
Icelandic Fishproducers og Icelandic Freezing Plant Corporation) og fiskeeksporten fra
Norge af en række organisationer (f. eks.
Makrellaget, Sildelaget, Unidos, Nordic
Group og Frionord) - er det karakteristisk
for Færøernes fiskeeksport, at Fiskasøla
stort set varetager hele fiskeeksporten.
A. — Fiskesølas tilblivelse og udvikling.

Føroya Fiskasøla begyndte sin virksomhed
i 1948. - Allerede i 1930'erne oprettedes
den første færøske andelssalgsorganisation
af fiskeprodukter (Føroya Fiskaeksport).
Denne salgsorganisation, som en tid havde
monopol på eksport af saltfisk og klipfisk,
blev oprettet af Færøernes producenter (som
alle er private virksomheder) ud fra ønsket
om at opnå bedre priser for deres varer gennem centraliseret salg.

Organisationen indstillede sin virksomhed
i 1939, da krigen kom, og eksporten af saltog klipfisk faldt bort og erstattedes af eksport af frisk fisk til England.
Efter krigens afslutning, da den normale
eksport igen kom igang, viste der sig påny
behov for en fælles salgsorganisation, der
kunne forhindre, at producenterne forringede deres salgsmuligheder ved at underbyde
hinanden. - Resultatet blev oprettelse af en
ny organisation - Føroya Fiskautflutningsfelag. Denne organisation blev i 1948 sammensluttet med den førnævnte salgsorganisation Føroya Fiskeeksport til een organisation, som fik navnet Føroya Fiskasøla.
Føroya Fiskasøla opnåede, kort efter sin
oprettelse, monopol på eksport af produkter
fra Færøerne (saltfisk og klipfisk); dette
monopol blev opretholdt i nogle år, men
blev opsagt igen fra Fiskasølas side, fordi
monopolet gav anledning til, at der fra politisk side blev stillet visse krav til Fiskasøla (bl. a. krav om at de færøske fiskeres
organisation skulle være repræsenteret ved
Fiskasølas bestyrelsesmøder).
Da monopolet i 1954 faldt bort var Fiskasøla imidlertid vokset til at blive en så stor
og stærk organisation, at den kunne leve og
klare sig uden et monopol, - og det har den
siden gjort. De islandske og norske organisationer kører derimod stadig med monopolordninger.
Langt den væsentligste del af Fiskasølas
eksport bestod af saltfisk og klipfisk til de
katolske lande (Spanien, Italien, Portugal
m.v.). For at fremme salget sørgede Fiskasøla allerede i 1948 for, at have en fast repræsentant i Spanien. Denne repræsentant
var færingen Jacob Hansen, som havde bopæl i Madrid, hvorfra han varetog salget,
ikke blot i Spanien, men også i de andre
Middelhavslande samt Sydamerika (Brasilien) .
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1 slutningen af 1950'erne begyndte om- B. - Fiskesølas organisation, funktioner
dannelsen af de færøske produktionsvirk- m. v.
somheder til produktion af filetteret frysefisk, bl. a. fordi salgspriserne for de tradi- /) Organisation.
tionelle produkter udviklede sig ugunstigt. Føroya Fiskasøla er et andelsforetagende.
Denne omlægning af fiskeproduktionen Dets medlemmer hæfter med den af dem
skabte behov for nye markeder og nye salgs- indbetalte kapital og med deres i virksomkanaler, og dette medførte i løbet af 1960'- heden i øvrigt indestående tilgodehavende
erne en omlægning af salgsorganisationen. (reservefonden - 1 pct. af omsætningen).
I 1961 oprettede Fiskasøla et filialkontor i
Fiskasøla har i alt ca. 165 medlemmer
København, til hvilket Jacob Hansen over- (andelshavere), heraf ca. 90 aktive produførtes som leder.
centvirksomheder; — disse er dels produkI 1962-63 oprettede Fiskasøla i samarbej- tionsvirksomheder på land, dels skibe, der
de med engelske interesser et aktieselskab i leverer fiskeprodukter (saltfisk, dybfrosneEngland, Chaldur Frozen Fish Company søkogte rejer m. v.).
Ltd. Dette selskab, som ejedes 50 pct. af
Af landproducenterne er 18 fabrikker,
Fiskasøla (nu 100 pct.) skulle varetage sal- 4-5 sildeproduktvirksomheder og resten et
get på det britiske marked af frosne varer. stort antal større og mindre saltfiskproduFiskasølas salg af fryseprodukter begræn- center.
Antallet af producerende skibe (saltfisksedes imidlertid ikke til Europa. Eksporten
til USA steg i løbet af 1960'erne. Ved salget trawlere og frysetrawlere m. v.) er ret beaf denne frysevare-eksport benyttedes i be- grænset, men produktionen er relativt stor.
Det er for disse medlemmer, at Fiskasøla
gyndelsen agenter, men i slutningen af I960'
erne indgik Fiskasøla en samarbejdsoverens- driver sin virksomhed, og ca. 95 pct. af den
komst med den amerikanske produktions- færøske eksport af fiskeprodukter (excl.
virksomhed Coldwater, hvorefter Cold- fiskemel, fiskeolie, sild og frisk fisk) går
water skulle aftage og videresælge hele den igennem Fiskasøla.
Fiskasølas eksportvare-sortiment er sålefærøske eksport til Amerika.
des
idag ret betydelig (i alt ca. 300 produktColdwater Seafood Corp., N.Y., ejes af den
numre)
.
islandske organisation Icelandic Freezing
Plant Corporation, og samarbejdsaftalen
med Coldwater var således i realiteten en 2) Fiskasølas funktioner er følgende:
samarbejdsaftale med den islandske organi- a) Salg, produktionsplanlægning og prosation.
duktionskontrol .
Fiskasølas udvikling og vækst siden 1948 b) Lagerfinanciering.
har ikke blot bestået i en videreudvikling c) Investering i virksomheder, som virker
for medlemmernes producentinteresser.
af selve salget og de servicefunktioner, som
knyttede sig dertil; Fiskasøla er også i flere d) Serviceydelser af forskellig art.
henseender optrådt som investor i virksomheder, som varetog opgaver af betyd- ad a) - Salg - produktionsplanlægning ning for dens medlemmers erhverv.
produktionskontrol.
På denne måde har Fiskasøla været med Fiskasølas salg i 1975 androg 315 mill. kr.
til at starte, udvide og støtte virksomheder Heraf udgjorde saltfiskeksporten over halvaf betydning for Færøernes erhvervsliv - delen (ca. 164 mill. kr.), eksporten af frysef. eks. det ovenfor nævnte Chaldur Frozen varer lidt under halvdelen (ca. 139 mill. kr.)
Fish Comp. i England og den færøske fiske- og eksporten af sild i tønder resten (ca. 12
melsfabrik Føroya Fiskaidnadur.
mill. kr.).
Af saltfiskeksporten gik langt den største
Udviklingen har således medført, at Fiskasøla fra at være et salgsorgan for de færø- del til Portugal, Spanien og Italien (over
ske producenter af saltfisk og klipfisk er 80 pct).
Af frysefiskeksporten gik knap halvdelen
blevet både et salgs-, financierings-, investerings- og serviceorgan for de færøske pro- til USA, knap 1/5 til England og knap 1/5
til Sverige og Danmark - i alt ca. 86 pct.
ducenter af alle arter af fiskeprodukter.
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Af sildeeksporten gik knap 3/4 til Danmark og Polen, ca. 10 pct. til Island og resten til Sverige og Vesttyskland.
Produktionsplanlægningen sker på grundlag af efterspørgslen på de forskellige markeder. - Med hensyn til det amerikanske
marked har Fiskasøla fast aftale med Coldwater om at kunne levere en række bestemte
produkter i løbende strøm til markedets
(højeste) pris på afsendelsesdagen.
Med hensyn til det engelske marked modtages halvårligt ønskelister for det kommende halvår med hensyn til produkter og
kvanta.
I øvrigt indgås kontrakter med de respektive købere, dels direkte fra Thorshavn dels
via Fiskasølas kontor i København, som står
i daglig kontakt med de europæiske købere
og agenter og i særlig grad tager sig af specielle varer, som rejer og laks samt forholdet til Spanien og Italien.
Produktionsplanlægningen udføres af Fiskasølas planlægningsafdeling, som står i
daglig forbindelse med virksomhederne, og
som både giver virksomhederne ordre om,
hvad de skal producere (og hvordan og
hvornår), og sørger for kontrollen med og
ekspeditionen af de færdige produkter.
Virksomhederne sender 1 gang om ugen
rapport til Fiskasøla med oplysning om
ugens produktion og oparbejdet lager.
De forskellige lister videregives så til
»rette vedkommende«, Coldwater, Chaldur,
Københavns filialkontor m. fl., som grundlag fer de pågældendes forhandlinger om
videresalg og som grundlag for disponeringen af afskibningerne fra Færøerne.
Det er Fiskasølas opgave:
at bestemme hvad de enkelte virksomheder
skal producere og hvordan, at kontrollere
hvordan produktet udføres og godkende det
færdige produkt, at bestemme til hvem produktet skal sælges, og hvornår produkterne
skal ekspederes fra producentens pakhus.
Salgsafregning. - Fiskasølas afregningspris
til producenten baseres på den pris, der
opnås ved salget af de pågældende varer
(salgspris + fragt, forsikring, omkostninger
samt Fiskasølas salgskommission: 1 pct. for
saltfisk, 2 pct. for fryseprodukter). Producenten bærer således den økonomiske risiko
for hvad hans varer indbringer. I et vist om-

fang udjævnes denne risiko ved, at Fiskasøla
arrangerer »puljer« for afskibninger af ensartede varer, således at afregningen til samtlige afskibere i en »pulje« sker til samme
pris, og således at puljens eventuelle overskud eller underskud reguleres bagefter.
For saltfisk og frosne blokke arrangeres
3 å 4 puljer pr. år.
ad b) - Lagerfinansiering.
Når en producent har oparbejdet et lager af
færdigvarer, som er godkendt og rede til afsendelse, kan han opnå lån hos Fiskasøla som
en slags forudbetaling på varerne. Lån kan
ydes principielt op til 70 pct. af varernes forventede salgsværdi (i praksis undertiden
mere end dette).
Fiskasølas finansieringskapacitet er betydelig (ca. 75 mill. kr.) i kraft af dens egenkapital og dens lånemuligheder i bankerne
samt i kraft af de eksportkreditmidler, der
stilles til rådighed for fiskeeksporten.
Fiskasølas fungerer således som en »stødpude« mellem producentvirksomhederne og
bankerne, og yder dermed producenterne en
service som iflg. Fiskasølas direktør er af
meget væsentlig betydning for producenterne.
ad c) - Investering.
Det er igennem årene lykkedes at drive Fiskasøla på en sådan måde, at den har haft
midler i sin besiddelse, som har kunnet
benyttes til at investere i en række virksomheder, som på den ene eller anden måde
tjente medlemmernes interesser.
Fiskasøla ejer således betydelige aktieposter i Sjøvinnubanken (33 pct.), Grønlandsfelag (40 pct.), Godthåb Fiskeindustri
(17 pct.), Chaldur Frozen Fish Company Ltd.
(100 pct.), Føroya Fiskaidnadur (50 pct.)
Marknadarrøkt (100 pct.).
Også Fiskasølas rolle som investor til fremme af medlemmernes fælles erhvervsmæssige
interesser har iflg. Fiskasølas direktør været
af stor betydning for producenterne.
ad d) - Serviceydelser af forskellig art.
Til serviceydelser, der ligger uden for selve
fiskeproduktionens og salgets område, benytter Fiskasøla i et vist omfang det ovenfor
na^vnte aktieselskab Marknadarrøkt, fordi
det kan udføre opgaver, som det principielt
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ligger uden for Fiskasølas vedtægtsmæssige
formål at udføre.
Marknadarrøkt har f. eks. for nylig sluttet
kontrakt om levering af 9-10 stk. fiskefartøjer fra Polen. - Kontrakten om disse nybygninger er indgået i forbindelse med Fiskasølas salg af fiskeprodukter til Polen, og det
er Fiskasølas ledelse, som har sørget for
kontraktens oprettelse for de færøske fartøjskøbere og skaffet dem fordelen ved at
være med i et samlet indkøb af skibe.
Inden for fiskeproduktionens område vil
Fiskasølas service i vidt omfang være af teknisk art; - det vil fremgå af vedlagte organisationsplan, at den tekniske afdeling ikke
blot tager sig af kvalitetskontrol og produktspecifikation, men også af produktudvikling, procesudvikling, rationalisering og
rådgivning i almindelighed, hvilket altsammen i vidt omfang udføres som service over
for producenterne, jfr. underbilag 1.
3) Ledelsesfunktioner.
Ledelsens væsentligste opgave er iflg. dir.
Birger Danielsen at sørge for den bedst mulige koordinering af produktion og salg; de
to »ender« i processen (produktionen og salget) må ikke føle sig fjerne fra hinanden,
men bør forstå hinandens problemer. Det er
ledelsens opgave at sørge for, at den bedst
mulige kommunikation bliver opretholdt.
Ud fra ønsket om at forklare bedst muligt
om de ønsker og krav, som køberne stiller
til de forskellige produkter, sender Fiskasøla sine branchekyndige folk ikke blot til
produktionsvirksomhederne i land, men også
ud med producerende skibe (for tiden er fire
af Fiskasølas folk i Grønland af hensyn til
rejeproduktionen).
Derimod afholdes der ikke faste møder
med producenterne i almindelighed, men det
hænder, at man må indkalde en producentgruppe (f. eks. producenter af frosne blokke
eller producenter af saltfisk), hvis noget skal
ændres eller er ved at køre skævt på en eller
anden måde.
Ligesom producentvirksomhederne regelmæssigt må besøges, må også eksportforbindelserne regelmæssigt besøges, - både Coldwater, Chaldur og kontoret i København
samt diverse forretningsforbindelser i Europa. Direktør Danielsen oplyste i den forbindelse, at han personlig plejede at være
på rejse ca. 150 dage om året.
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Med hensyn til ledelsens kontakt med Fiskasølas andelshavere oplyste dir. Danielsen,
at generalforsamlingen afholdtes en gang
ligt, at generalforsamlingen valgte et repræsentantskab på 11 personer (et fra hvert distrikt) med hvilke møde blev afholdt 5-6
gange årligt.
Repræsentantskabet valgte en bestyrelse
på 3 mand, med hvilken direktionen havde
hyppig og uformel kontakt.
Dir. Danielsen mente ikke, at der i øvrigt
var behov for at afholde møder med andelshaverne, da disse havde nemt til at komme
i forbindelse med Fiskasølas kontor - telefonisk eller ved besøg, således at der var
mulighed for at opretholde en god kontakt.
Med hensyn til Fiskasølas forhold til de
færøske fiskere og disses organisationer har
Fiskasøla igennem årene fastholdt det synspunkt, at Fiskasøla først og fremmest er fiskeproducenternes organisation, og at fiskerne derfor ikke bør være medlemmer af
Føroya Fiskasøla, medmindre de er ejere af
skibe, der leverer fiskeprodukter (f. eks. saltfisk) til Fiskasøla.

II -Norge.
Fra Norge er det kun lykkedes at fremskaffe
oplysninger om Frionor - den største norske
salgsorganisation for frosne fiskeprodukter.
Nedenstående oplysninger er samlet fra en
jubilæumsbog udgivet i anledning af virksomhedens 25 års jubilæum i 1971.
Indledningsvis bemærkes, at den norske
fiskeprodukteksport er langt større end den
færøske og islandske.
Skønt Frionor kun tager sig af eksport af
frosne fiskeprodukter, og skønt den ikke er
den eneste norske eksportvirksomhed, der
arbejder med frosne fiskeprodukter, er dens
omsætning dog større end Fiskasølas samlede eksport og omkring tre gange større end
Fiskasølas eksport af frosne fiskeprodukter.
Frionors tilblivelse og udvikling.
Frionor blev startet lige efter sidste verdenskrig - i 1946. Det er et andelsselskab og hed
dengang Norsk Frossenfisk A/L.
Det blev startet med bistand af den davæ-

rende fiskeriminister Reidar Carlsen, og
formålet med dets etablering var, at medvirke til en hurtig genopbygning af Norges
traditionelle position som storeksportør af
fiskeprodukter, ved at skabe en organisation,
som specialiserede sig i anvendelsen af den
moderne fryseteknik, som man forventede
ville få revolutionerende betydning.
Oprettelsen af Frionor skete samtidig med,
at der ydedes en udstrakt statslig bistand til
genoprettelse af erhvervslivet især i Nordnorge, som var blevet ret hårdt ramt under
krigen.
Det var stifternes tanke, at Norsk Frossenfisk skulle være en stærk organisation, som
ikke skulle være nødt til at sælge sine eksportvarer til agenter i de respektive lande,
men skulle være stærk nok til selv at oprette
sin egen internationale salgsorganisation med
egne datterselskaber i de forskellige lande,
som kunne sørge for salget af varerne helt
ud i detailledet.
Derfor skulle organisationen også være
stærk i forhold til producentmedlemmerne;
- den skulle kunne bestemme, hvad de skulle
producere, opstille kvalitetsnormer og produktionsforskrifter og kontrollere, at reglerne
blev overholdt, altsammen for at sikre, at de
færdige produkter kunne være ensartede
kvalitetsprodukter, - uanset hvilken producent de kom fra - således at de var egnet
til at blive markedsført og solgt som mærkevarer på de forskellige eksportmarkeder gennem virksomhedens egen salgsorganisation.
Frionors vedtægter blev udformet i overensstemmelse med disse ønsker.
Til sikring af organisationens styrke i
salgsleddet og overfor producenterne skulle
Norsk Frossenfisk i et vist omfang have
monopol på eksport af frossen fisk; - dette
monopol skulle administreres gennem tildelingen af eksportlicenser — denne ordning
eksisterer vistnok stadigvæk, men er nok
undergået visse ændringer i tidens løb.
Trods nogen skepsis overfor dette ultramoderne foretagende blev Norsk Frossenfisk A/L (Frinor) forbløffende hurtigt en
realitet (1946), og kom til at udvikle sig i
overensstemmelse med de målsætninger og
forventninger, som var blevet stillet.
Begreber som mærkevarer, produktudvikling, rationalisering og markedsføring gen-

nem internationalt udbygget salgsorganisation - blev »nøgleord« for Frionors virke,
og et eksempel til efterfølgelse for adskillige
andre eksportvirksomheder.
Ledelsen af denne virksomhed, hvis væsentligste opgave var at koordinere salgsplanlægning og produktionsplanlægning fik
allerede fra starten sit sæde i Oslo.
Jubilæumsskriftet beretter herom, at fiskeriministeren ved de indledende drøftelser udtalte: »Det fælles salgsselskab bør
have sit sæde i Oslo. Vi må ikke få noget
spektakel mellem Vestlandet og Nordnor-

Frionors nuværende organisation.

Frionor har tilsyneladende realiseret de ønsker, der knyttede sig til dets oprettelse, og
er nu (en af) verdens største frossenfiskorganisationer.
Den er stadig et andelsselskab - jfr. vedlagte eksemplar af dens vedtægter. Den har
stadig monopol på salg af norsk frossen fisk,
dens antal af andelshavere (oprindelig omkring 50) synes at være reduceret betydeligt,
men årsagen er, at en væsentlig del af dets
producentmedlemmer er blevet sammensluttet (i 1967) i et fælles produktionsselskab
A/L Friogrill med sæde i Trondhjem. - Dette
skete efter forslag fra Frionor ud fra rationaliseringsmæssige hensyn, for at forhindre,
at de enkelte producenter udbyggede deres
anlæg på en måde, der ikke var hensigtsmæssig for produktionen som helhed (og skabte
dårlig kapacitetsudnyttelse og problemer
med råstoftilførsler).
Produktionen af de frosne fiskeprodukter
sker for 90 pct. vedkommende i Nordnorge
(Finmark, Troms og Nordlands fylker).
Den udbyggede salgsorganisation med de
mange datterselskaber fremgår af vedlagte
organisationsplan, underbilag 2.
Frionors ledelse har stadig sit sæde i Oslo.
Jubilæumsbogen siger herom: »Medens de
store koncerner både inden for fisk og næringsmidler vanligvis ledes fra kontinentet,
er det glædeligt og interessant, at den koncern, som er nummer 1 når det gælder eksport af dybfrosne fiskeprodukter i verden,
ledes fra Norge«.
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Bilag 17.
Underbilag 1.
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Bilag 17.
Underbilag 2.

FRIONOR NORSK FROSSENFISK A/L
120 FRYSERIBEDRIFTER
4 FINANSINSTITUSJONER

Bilag 18.

Oversigt udarbejdet af sekretariatet over de med KGH's butikssal g
forbundne omkostninger i årene 1970-74
Bybutikkernes omsætning og omkostninger (incl. forrentning/afskrivning excl. fællesomkostninger)
1970 87.0 mill. kr. omk. 10.0 mill. kr. omk. % 11.5 %
1971 90.8 mill. kr. omk. 10.5 mill. kr. omk. % 11.5 %
1972 99.0 mill. kr. omk. 11.9 mill. kr. omk. % 12.0 %
1973 100.9 mill. kr. omk. 13.3 mill. kr. omk. % 13.2 %
1974 115.2 mill. kr. omk. 14.8 mill. kr. omk. % 12.8 %
Bygdernes butiks og lageromsætning incl.
bygdetransport)
1970 37.8 mill. kr. omk. 5.9 mill. kr.
1971 41.9 mill. kr. omk. 6.7 mill. kr.
1972 45.4 mill. kr. omk. 7.6 mill. kr.
1973 55.0 mill. kr. omk. 8.7 mill. kr.
1974 69.8 mill. kr. omk. 10.2 mill. kr.

kul og olie, samt omkostninger (excl. fællesomkostninger og
omk.
omk.
omk.
omk.
omk.

%
%
%
%
%

15.4
15.9
16.6
15.7
14.5

%
%
%
%
%

Salg pr. lønkrone i bybutikkerne
1970 14.86
1971 14.88
1972 14.08
1973 13.24
1974 12.77
Bygdeomsætning excl. kul/olie med dertil svarende omkostninger (incl. afskrivning/forrentn ng excl.
fællesomkostninger og bygdetransport omkostninger)
1973 oms. 49.1 mill. kr. omk. 7.2 mill. kr. omk. % 14.7
1974 oms. 61.4 mill. kr. omk. 8.8 mill. kr. omk. % 14.3
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Bilag 19.

Sekretariatets notat af 13/5-75 vedrørende omfanget og arten af
forsyningstjenestens omkostninger
En vurdering af forsyningstjenestens omkostninger kan mest praktisk foretages separat for de forskellige funktionsområder.
Disse er:
1) Indkøbs- og forsyningsfunktionerne i
Danmark.
2) Hovedlagerfunktionerne i Grønland.
3) Butiksdriften i Grønlands byer og bygder.
ad 1) Indkøbs- og forsyningsafdelingen +
salgsvarelageret kostede i 1973 ca. 8,1 mill,
kr. (jfr. analyserapporten) incl. konsulentog uddannelsesudgifter ca. kr. 800.000,-.
Der indkøbtes og ekspederedes varer til en
samlet indkøbspris på 300,5 mill. kr. - afdelingen kostede således 2,7 pct. heraf.
Forsyningstjenesten blev belastet med en
andel af KGH's fællesomkostninger for København på ca. 5,0 mill. kr. (heraf 1,0 mill,
kr. til ledelse, 2,0 mill. kr. til økonomiafdelingen, 0,7 mill. kr. til personaleadministration og 1,3 mill. kr. til husleje, kommunikation m. v.).
Endvidere havde forsyningstjenesten i København forskellige indtægter - indkøbsprovision, kasserabatter m. v. - i alt ca. 4,8
mill. kr. Dersom vi tillægger/fradrager disse
tal andrager nettoudgiften 8,3 mill. kr. - I
forhold til indkøbsprisen på salgsvarerne til
Grønlands byer og bygder 214,3 mill. kr.
udgør den samlede nettoudgift 3,9 pct. - I
forhold til salgsindtægten i Grønland i 1973
- 344,5 mill. kr. - udgør nettoudgiften 2,4
pct.
I betragtning af, at forsyningstjenesten i
København ekspederer alle slags varer i
form af mange relativt små forsendelser, og
bærer et betydeligt beløb af fællesomkostningerne, kan de opgjorte omkostningsprocenter ikke betragtes som høje. Private
engros-leverandører (Grønlandsagenten) ta12*

ger — såvidt vides - mellem 5 og 10 pct. for
deres leverancer.
ad 2) Hovedlagerfunktionerne i Grønland.
a) - Kul og olie.
Salget af kul og olie i Grønland kostede i
1973 ca. 13,1 mill. kr. (byer og bygder).
Der solgtes varer til en samlet salgspris
på ca. 55,8 mill. kr. (kul 3,1 + olie 52,7) omkostningsprocent 23,5 pct. Heraf udgør
afskrivning/forrentning 8,2 mill. kr. = 14,7
pct. De resterende 4,9 mill. kr. (8,8 pct.)
dækker driftsomkostningerne, heraf lønninger ca. 3,1 mill. kr.
Dertil kommer andel af fællesomkostningerne.
b) - Salgsvarer fra hovedlagrene.
Salget af salgsvarer fra hovedlagrene kostede
i 1973 ca. 16,4 mill. kr. (incl. løn, boligudgift, bygdetransport samt forrentning/afskrivning) .
De solgte varers detailsalgspris var ca.
296,0 mill. kr. Engrossalgsprisen for disse
varer kan i gennemsnit anslås at være ca.
15 pct. lavere = ca. 250,0 mill. kr. Hovedlagrenes omkostningsprocent af engrossalgsværdien var således ca. 6,6 pct. - procenten
af detailsalgsværdien ca. 5,5 pct.
Hertil kommer andel i fællesomkostningerne.
ad a-b) Hovedlagerfunktionerne er karakteristiske ved en meget lav omsætningshastighed. For salgsvarernes vedkommende ca. 2
gange lagerværdien, for kul og olie kun ca.
1 gang.
Hovedlagerfunktionernes omsætningsprocent lader sig derfor vanskeligt sammenligne
med engrosvirksomheder og blandede landhandler i Danmark, som omsætter deres
lagre langt hurtigere (5—20 gange hurtigere).
Under hensyn hertil kan de nævnte omkostningsprocenter næppe i sig selv betragtes som høje.
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ad 3) Butiksdriften i Grønlands byer og bygder.
KGH's bybutikker kostede i 1973 ca. 13,3
mill. kr. (incl. løn, boligudgifter og forrentning/af skrivning) og solgte for ca. 100,9
mill. kr. Omkostningsprocent 13,2, heraf løn
7,6 mill. kr. (7,5 pet.).
KGH's bygdebutikker kostede i 1973 ca.
heraf løn
heraf afskrivning/forrentning
heraf boliger
Omkostningsprocenten for byernes butikker (13,2) ligger lidt højere end gennemsnitstallene for de samvirkende købmandsforeninger i Danmark (som for butikker med
omsætning over 2,0 mill. kr., viser følgende
tal: 1971 - 11,1, 1972 - 13,3, 1973 - 10,0).
De grønlandske brugsforeninger i Julianehåb, Sukkertoppen og Holsteinsborg lå i
1973-74 på henholdsvis 17,9 pct., 12,0 pct.
og 12,8 pct., men lønudgiften i procent af
omsætningen var for disse butikker lavere
end KGH butikkernes gennemsnit: 4,4 pct. 4,4 pct. og 5,3 pct. overfor KGH's 7,5 pct. i
byerne (og 10,2 pct. i bygderne).
Når KGH's butikker med hensyn til lønudgifterne er dyrere end brugserne kan det
dels skyldes KGH's traditionsbestemte uddannelsespolitik, dels at KGH's butikker i
vidt omfang er gamle og dermed mindre
hensigtsmæssige, dels - og især - at KGH's
butikker - som følge af forsyningspligt-traditionen - er indrettet til at handle med alle
slags varer, medens brugserne - som andre
veldrevne erhvervsvirksomheder - begrænser deres sortiment til varegrupper, som giver mulighed for en rimelig omsætning (og
avance).

7,2 mill. kr. (incl. løn, boligudgifter og forrentning/afskrivning) og solgte for 49,1 mill.
kr. - Omkostningsprocent 14,7 pct., heraf
løn 5,0 mill. kr. (10,2 pet.),
By- og bygdebutikker kostede således i alt
20,5 mill. kr. og solgte for 150,0 mill. kr. Omkostningsprocent 13,7 pct.
12.6 mill. kr. (8.4 %)
3.5 mill. kr. (2.3 %)
0.3 mill. kr. (0.2 %).
Der er næppe tvivl om, at forsyningspligtog uddannelsestraditionerne fordyrer KGH's
butiksdrift; hertil kommer formentlig - især
for bygdernes vedkommende - det problem,
at sociale hensyn kan gøre det vanskeligt for
en statsdrevet butik at holde personaleantallet nede på det niveau, som udfra forretningsmæssigt synspunkt er ønskeligt.
Under hensyn til de nævnte forhold kan
de nævnte omkostningsprocenter næppe i
sig selv betragtes som høje.
ad 2-3) Hovedlager- og butiksdriften skal
som nævnt bære en andel af KGH's
fællesomkostninger i Grønland - i alt ca.
24,9 mill. kr. (forsyningstjenestens samlede
fællesomkostninger udgør 30,8 mill. kr.,
heraf vedrørende København 5,0 (fællesadministrationen) 4- 0,9 (salgsvarelageret)),
En del af de 24,9 mill. kr. er imidlertid
allerede medregnet ovenfor. Det drejer sig
om de af forsyningstjenesten benyttede boliger 0,9 mill. kr. og forsyningstjenestens andel
af togtefartøjsudgifterne (excl. rejsefartøjer)
2,5 mill. kr. - i alt 3,4 mill. kr.
Restandelen 21,5 mill. kr. kan specificeres
som følger:

kørselsmateriel
4.2 mill. kr.
motorbåde
0.5 mill. kr.
fællesadministration udsteder
2.6 mill. kr.
fællesadministration byer incl. fælles boligudgifter ca. 1.0 mill. kr. og incl. rejsefartøjer
ca. 0.1 mill. kr
14.2 mill. kr.
ca. 21.5 mill. kr.
De samlede fællesudgifter vedrørende
disse poster andrager 37,2 mill. kr. Forsyningstjenestens andel heraf andrager således
ca. 60 pct.
Forsyningstjenestens »egne« omkostninger til hovedlager- og butiksdrift andrager i
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alt ca. 50,0 mill. kr. (brændsel 13,1, hovedlagre 16,4, butikker 20,5).
Andelen af fællesomkostninger - 21,5
mill. kr. forøger således omkostningerne med
43 pct. til 71,5 mill. kr.
Fællesomkostningerne skal efter det eksi-

sterende system fordeles på KGH's af delinger. Denne fordeling må i vidt omfang foretages skønsmæssigt. Forsyningstjenestens
procentvise andel har ligget ret fast igennem
ret mange år. Den omstændighed, at forsyningstjenesten fremfor KGH's andre af delinger har haft evne til at betale, har dog
sikkert - på langt sigt - været kraftigt medvirkende til, at dens andel er blevet så relativt stor.
Fordelingen kan således ikke tages som
udtryk for, at det kørende materiel, motorbådene og fællesadministrationen har udført
arbejde for forsyningstjenesten i Grønland i
et omfang, der svarer til den andel af omkostningerne,
Det er imidlertid ikke muligt at lave en
»rigtig« opgørelse, der viser, hvor meget

af fællesomkostningerne forsyningstjenesten
egentlig »burde« betale,
Med hensyn til fællesadministrationen
(regnskab, ledelse, tilsyn, uddannelse) vil
sammenligninger med private butikker og
engroslagre næppe være vejledende, da det
statslige regnskabs- og bevillingssystem formentlig altid vil kræve mere omfattende og
detailleret rapportering end en privat virksomhed vil behøve.
Med hensyn til det rullende materiel kan
det nævnes, at ud af byernes 84 biler benyttes ca. 11 af tankanlæggene, ca. 14 af
hovedlagrene og ca. 9 af butikkerne - i alt
34 (40,5 pct.). Ud af byernes 118 trucks benyttes ca. 37 af hovedlagrene (31) pct.) medens 16 traktorer og 15 kraner ikke benyttes
af forsyningstjenesten (0 pct.).

Fællesomkostningerne skønnes at kunne fordeles på olie/kul, hovedlagre og butikker som
følger:
a - olielkul
V3 af »kørselsmateriel«
1.40 mill. kr
l
/z af »motorbåde«
0.25 mill. kr
Vs af fællesadministration byer/bygder
3.36 mill. kr
5.01 mill. kr.
Hermed vil omkostningerne forøges til (13.1 + 5.1) 18.2 mill. kr.
Omkostningsprocenten stiger dermed fra 23.5 % til 32.6 %.
b - hovedlagre
V2 af kørselsmateriel
V2 af motorbåde
3
/5 af fællesadministration byer

2.10 mill. kr.
0.25 mill. kr.
8.52 mill. kr.
10.87 mill. kr.

Hermed vil omkostningerne forøges til (16.4 + 10.9) 27.3 mill. kr.
Omkostningsprocenten stiger dermed fra 6.6 % til 10.9 %.

c - butikker
bybutikker:
Vö af kørselsmateriel
Vs af fællesadministration byer

0.7 mill. kr.
2.8 mill. kr.
3.5 mill. kr.

Hermed vil omkostningerne forøges til (13.3 + 3.5) 16.8 mill. kr.
Omkostningsprocenten stiger dermed fra 13.2 % til 16.7 %.
bygdebutikker:
/s af fællesadministration bygder
Hermed vil omkostningerne forøges til (7.2 + 2.1) 9.3 mill. kr.
Omkostningsprocenten stiger dermed fra 14.7 % til 18.9 %.
4

2.1 mill. kr.

Bybutikker + bygdebutikker.
Samlede omkostninger incl. fælles (16.8 + 9.3) 26.1 mill. kr.
Omkostningsprocent 17.4 %.
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Bilag 21.

Oversigt udarbejdet af sekretariatet maj 1975 over
Den gule Betænknings forslag vedrørende forsyningssektoren og
motiverne til forslagene
Arbejdsgruppen vedrørende Den kgl. grønlandske Handels fremtid har i deres betænkning af 1971 foreslået en opsplitning af Den
kgl. grønlandske Handels nuværende virksomhedsområder.
Der er foreslået dannelse af et trafik- og
handelsaktieselskab, hvis domicil i Danmark
bliver Aalborg, omfattende besejling (atlantog kysttrafik), pakhuse, engrosvirksomhed,
indkvarteringsvirksomhed i Sdr. Strømfjord,
postvæsen og eventuelt havnefunktion, bygdefunktioner og heliports.
Formålet er at effektivisere denne sektors
drift ved at løse den fra statsadministrationen, således at der gives selskabet en betydelig dispositionsfrihed. Det forudsættes, at
staten og landsrådet ejer over halvdelen af
aktiemassen. Arbejdsgruppen indstiller, at
der nedsættes et udvalg, der skal varetage
etableringen af et sådant grønlandsk trafikog handelsselskab og herunder overveje,
hvilke af de nævnte opgaver, der mere hensigtsmæssigt kan varetages af eksisterende
statsinstitutioner eller af andre.
Det vil i denne forbindelse være hensigtsmæssigt at se på de betragtninger, som ligger
til grund for, at arbejdsgruppen er kommet
frem til den foreslåede organisationsform for
forsyningstjenesten.
Arbejdsgruppen har med hensyn til detailhandelen i byerne opstillet 4 forskellige alternativer.
1) Fortsættelse af det nuværende system
uden ændringer.
2) En styrkelse af KGH.
3) Overdragelse af detailhandelen til andelsbevægelsen.
4) Fuld liberalisering af den grønlandske
detailhandel.
Med hensyn til alternativ 1) fortsættelse af
det nuværende system uden ændringer peges på, at KGH sandsynligvis kommer til at
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arbejde med et stigende underskud, og at det
navnlig vil være tilfældet, hvis man ophæver enerets- og tilskudsvareordningen. Dette
mener arbejdsgruppen ikke i sig selv behøver at føre til ændring af den nuværende ordning, hvis systemet fremmede den grønlandske befolknings engagement inden for
erhvervslivet. Arbejdsgruppen finder, at
KGH har virket som en »sovepude« sådan
at forstå, at det kun i beskedent omfang er
lykkedes at animere den grønlandske befolkning til foretagsomhed i form af enkeltmandsvirksomhed eller på kooperativ basis.
Det fremhæves endvidere, at KGH's betydelige generalomkostninger virker fordyrende på varerne. I den forbindelse gøres opmærksom på at KGH's butiksstandard og
kundeservice synes at ligge over gennemsnittet i Grønland, og at standarden for
KGH's butiksanlæg måske er højere end
strengt nødvendigt.
På den anden side sikrer KGH's forsyningstjeneste befolkningen mod monopolitisk udnyttelse. Det fremhæves endvidere,
at KGH gennem årene i modsætning til de
private butikker har ydet en betydelig indsats med hensyn til uddannelse og beskæftigelse inden for Handelens område.
KGH er som statsinstitution forpligtet til
at sørge for, at der findes beredskabslagre
i Grønland, en tilsvarende pligt er ikke og
kan ikke pålægges de private.
En statslig detailhandel er normalt en garant for, at befolkningen forsynes med varer
til rimelige kvaliteter og priser, og KGH
har i kraft af sine store indkøb særlige muligheder for besparelser.
Det offentlige har selvsagt lettere ved at
koordinere forsyningsvirksomheden med den
øvrige grønlandspolitik, så længe KGH varetager en betragtelig del af forsyningsområdet. (Som eksempel herpå kan nævnes, at
prispolitikken, ophævelse af ensprisordningen kan få indflydelse på lokaliseringspoli-

tikken — bliver varerne dyrere i bygderne
end i byerne vil flere formentlig flytte til
byerne). Regeringsmagten vil lettere kunne
udstede direktiver til statsinstitutionen KGH
end til private enkeltmandsvirksomheder og
brugsforeninger.
Med hensyn til alternativ 2) en styrkelse
af KGH mener arbejdsgruppen, at der af
hensyn til KGH's konkurrenceevne påny
skal stilles KGH de fornødne investeringsmidler til rådighed, KGH skal have kompensation (tilskud) for sociale opgaver, samt
KGH's ledelse friere hænder og den lokale
butik større dispositionsfriheder.
På den anden side mener arbejdsgruppen,
at KGH af hensyn til ligestilling med andelsbevægelsen og andre private skal forrente
sine lån med markedsrente, samt at eneretsordning m. v. ophæves.
Arbejdsgruppen mener, at KGH i sådan
en situation vil stå afgørende styrket i konkurrencen. Det afgørende for arbejdsgruppen er imidlertid, at en styrkelse af KGH
ikke yderligere vil motivere befolkningen til
selv at varetage detailforsyningen (hermed
menes formentlig alene salgssiden af detailhandelen), selv om man ved at styrke KGH
tager begrundet hensyn til forsyningspligtens
opretholdelse, ønsket om at undgå monopolitisk udnyttelse, opretholdelse af KGH's
uddannelsesaktiviteter samtidig med, at man
mindsker risikoen for øgede statstilskud.
Det tredie alternativ arbejdsgruppen opstiller er overdragelse af KGH's detailhandel
til andelsbevægelsen. Det anføres her, at en
nærliggende løsning kunne være, at lade
KGH trække sig helt ud af detailhandelen
efter en nærmere fastsat og rimelig tidsfrist
og overlade det til kooperationen at løse problemerne. Det væsentligste argument for
kooperationens overtagelse af forsyningstjenesten ligger for arbejdsgruppen i aktivering af den grønlandske befolkning. Arbejdsgruppen fremhæver i denne forbindelse, at
forudsætningen for, at overdragelse af detailbutikkerne til andelsbevægelsen vil skabe
den fornødne baggrund for befolkningens
egne medlemmer, er, at overdragelsen finder
sted på et tidspunkt, hvor statens butikker
endnu har en så betydelig markedsandel, at
der overlades en omsætning, som giver mulighed for økonomisk drift. Det drøftes, om
andelsbevægelsen i Grønland skal knyttes
lige så tæt til FDB som den danske, eller om

den vil få mere selvstændig stilling, et spørgsmål som arbejdsgruppen ikke tager direkte
stilling til; i denne forbindelse peges på, at
en for direkte tilknytning til den danske andelsbevægelse kan skabe fornemmelse af
fjernstyring, der vil være lidet stemmende
med de bærende ideer i andelstanken. Men
etablering af en selvstændig grønlandsk andelsbevægelse skulle i Grønland være praktisk mulig, idet en del af finansieringen
kunne ske igennem erhvervsstøtten, ligesom
den foreslåede engrosafdeling inden for et
grønlandsk handels- og trafikselskab ville
garantere forsyningernes fremkomst.
En overdragelse af detailbutikkerne til
kooperationen udelukker ikke, at der fortsat
vil være behov for statstilskud til forsyningstjenesten bl. a. til besejling af bygder og
fjernere liggende byer; endvidere løses problemet med beredskabslagre heller ikke ved
en sådan overdragelse. Arbejdsgruppen nævner, at beredskabsproblemet antagelig bedst
løses i engrosleddet (Handels- og trafikselskabet).
Det bemærkes, at en regerings mulighed
for at føre en grønlandspolitik via forsyningstjenesten bliver mere begrænset, såfremt KGH trækker sig ud af området til
fordel for andelsbevægelsen.
Som det sidste og fjerde alternativ behandles fuld liberalisering af den grønlandske detailhandel. Ved en sådan løsning ville
det overlades til befolkningens eget initiativ,
cm den ville danne brugsforeninger eller
foretrak, at private købmænd og kædeforretninger løste problemet. De steder, hvor den
private handel ikke viste interesse for at
etablere sig, ville befolkningen dog være
tvunget til at danne andelsforeninger, inden
KGH trak sig tilbage.
En fuld liberalisering vil utvivlsomt være
økonomisk fordelagtig for staten, men arbejdsgruppen finder bl. a. med henvisning
til de betragtninger, som fremkom i Grønlandskcmmissionen af 1948, at den private
økonomiske virksomhed kun ville få indpas
i de dele af Grønland, der kunne give økonomisk udbytte og kun i tider med højkonjunktur. Og ville man ikke overlade
grønlænderne til økonomisk hjælpeløshed,
ville et frit økonomisk system i Grønland i
stor udstrækning medføre, at staten måtte
tage tabet ved at forsyne Grønland i lavkonjunkturer og endvidere ville den private
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handel forståeligt nok se sin fordel i at indskrænke sin virksomhed til de pladser, som
gav udbytte. Kommissionen fastslog, at der
af hensyn til hele Grønlands forsyning med
alle nødvendige varer ved siden af en evt.
privathandel må bibeholdes en statshandel
uden monopolstilling.
Arbejdsgruppen finder stadig de af Grønlandskommissionen anførte synspunkter for
gældende, i det omfang en grønlandsk kooperation ikke vil eller magter at løse forsyningsproblemerne. Efter fuld liberalisering
af detailhandelen vil der kun ad lovgivningsvejen kunne føres grønlandspolitik via forsyningstjenesten.
For så vidt angår detailhandelen i bygderne nævner man som mulighed, at kommunerne fik ansvaret for butikkerne på
bygderne. Arbejdsgruppen mener, at en
bedre løsning ville være, at bygdebefolkningen dannede andelsforeninger, der kunne
overtage KGH's butikker. Sådanne andelsforeninger vil kunne anvende enten trafikog handelsselskabets engrosafdeling, FDB
eller anden leverandør.
Vælger man den løsning, at KGH overdrager sine detailbutikker i byerne til andelsbevægelsen, bør det undersøges, om en sådan
overdragelse kan ledsages af en aftale om, at
bygdebutikkerne scm hidtil skal forsynes fra
hovedbutikken i byen.
Arbejdsgruppen fastslår, at før man foretager en omorganisering af KGH, må bygdernes fremtidige forsyningsforhold afklares.
Overvejelserne vedrørende engroshandelen indledes med bemærkning om, at engroshandelen i dag for det væsentlige består af
eneretsvarer (retsligt monopol) og tilskudsvarer og grovvarer (faktisk monopol). Bortset
fra disse varer benytter den private sektor i
vidt omfang egne grossister eller gennem
»Grønlands indkøbsring«, »Grønlandsagenten«.
Fortsætter KGH sin detailvirksomhed, vil
engrosvirksomheden formentlig kunne fortsætte uden større ændringer, men ophæves
enerets- og tilskudsvareordningen, svækkes
KGH's engrosvirksomhed. Spørgsmålet vil
blive særligt aktuelt, hvis der træffes beslutning om, at KGH skal trække sig ud af detailhandelen.
Arbejdsgruppen rejser derfor spørgsmål
om, man tillige skal nedlægge KGH's engrosafdeling og lade FDB's engrosafdeling og/
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eller »Grønlands Indkøbsring« eller lignende
erstatte KGH.
Under henvisning til opretholdelse af beredskabslagre (hvis omfang arbejdsgruppen
ikke tager stilling til), støtte til mindre grønlandske handlende, opretholdelse af grovvareforsyningen, bedre udnyttelse af tonnagen og forsyning af bygder konkluderer arbejdsgruppen, at der kan anføres en række
argumenter for, at KGH eller det private
selskab, som evt. måtte afløse KGH, fortsætter engrosvirksomheden i hvert fald i en
årrække fremover.
På denne baggrund har arbejdsgruppen
stillet følgende forslag inden for forsyningstjenestens område.
1) KGH's fødevarebutikker og supermarkeder i byerne overdrages til grønlandske andelsforeninger.
En del af gruppen mener, at afviklingen bør ske i takt med, at den grønlandske befolkning uddannelsesmæssigt
og økonomisk er i stand til at drive
virksomhederne.
Den resterende del af gruppen anbefaler, at ansvaret for detailbutikkernes
drift overdrages den grønlandske befolkning snarest og såvidt muligt inden
for en femårsperiode, idet de finder, at
de eksisterende grønlandske brugsforeninger har vist den fornødne evne til
at løse opgaven.
2) KGH's specialbutikker overdrages til
private grønlandske næringsdrivende
eller andelsforeninger.
3) Ansættelse af erhvervskonsulenter under enten erhvervsstøtteudvalget, trafik- og handelsaktieselskabet, andelsbevægelsen eller anden organisation til
støtte for overdragelsen.
4) Detailbutikkerne i bygderne kan varetages af trafik- og handelsselskabet,
indtil de er overdraget til den lokale
befolkning.
5) KGH's engrosafdeling foreslås videreført indtil videre af trafik- og handelsaktieselskabet som sikkerhedsnet for
detailhandelen i byerne og for bygdeforsyningen.

6) Ensprisordningen ophæves, idet det forudsættes, at ensfragtratesystemet indtil
videre fastholdes. Forslaget skal ses på
baggrund af, at det efterhånden er illusorisk at tale om enspriser i byerne,
idet de private handlende ikke omfattes
af ordningen.
7)

Det bør overvejes at ophæve tilskudsvareordningen, idet ordningen ikke
medfører den tilsigtede sociale virkning. Sociale tilskud foreslås ydet over
landskassens budgetter eller ved øgede
børnetilskud.

8) Et flertal ønsker eneretsordningen opretholdt af hensyn til opkrævningen af
afgifter. Det er en forudsætning, at der
ikke beregnes dækningsbidrag af afgiftsbeløbene, og at kalkulationerne for
de enkelte varer skal godkendes af ministeriet.
Et mindretal foreslår eneretsordningen ophævet, idet mindretallet ikke anser ordningen som værende mere praktisk for afgiftsopkrævningen end f. eks.
opkrævning i forbindelse med udstedelse af udførselsdeklaration. Mindretallet finder det uheldigt, at et erhvervsselskab besidder en sådan konkurrencefordel som eneret.
9) Da arbejdsgruppen ikke mener sig
kompetent til at afgøre, hvilke situationer beredskabslagrene skal dække, og
som følge deraf er usikker over for
spørgsmålet om sådanne lagres om-

fang, henstilles det, at Ministeriet for
Grønland snarest tager spørgsmålet om
beredskabslagre i Grønland op til nærmere overvejelse.
Et flertal foreslår, at trafik- og handelsaktieselskabet i givet fald pålægges
pligt til at holde beredskabslagre.
En del af dette flertal finder, at beredskabsvarerne skal sikre befolkningen mod et væsentligt fald i levestandarden og mod, at væsentlige samfundsfunktioner går i stå, hvorfor antallet vil blive relativt stort. Af økonomiske grunde foreslås beredskabsvarerne
gjort til eneretsvarer.
En anden del af flertallet mener, at
beredskabsvarer kun skal omfatte de
mest livsnødvendige varer. Under denne forudsætning kan man gå ind for, at
beredskabsvarer gøres til eneretsvarer.
Et mindretal ønsker at afvente ministeriets behandling af spørgsmålet, førend der tages stilling til udformning af
ordningen.
10) Såfremt trafik- og handelsselskabet pålægges opgaver af ikke-forretningsmæssig karakter, bør disse vederlægges.
11) Udover en eventuel pligt til at opretholde beredskabslagre mener gruppen
ikke, at der vil påhvile trafik- og handelsselskabet nogen »forsyningspligt«.
12) Oprettelse af en fællesforening af grønlandske andelsforeninger bør overvejes.
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Bilag 22.

U D K A S T - fra Sven Thomsen.

April 1976.

Organisation af KGH's forsyningstjeneste
Hovedopgaver:
1) Forsyne hele Grønland med olie, kul,
tørmælk, medicinalvarer, ammunition og
erhvervsredskaber til ens engrospriser
overalt i Grønland, og opretholde beredskabslagre af de nævnte varer.
2) Opretholde detailsalg af almindelige dagligvarer på steder hvor der ikke er en
brugsforening i gang.
3) Forsyne hele Grønland med engrosleveringer af eneretsvarer, og opkræve afgifter til Grønlands Landskasse.
4) En grossalg til privatejede butikker/
brugsforeninger, eventuelt baseret på
langtidskontrakter.
ad 1)
Selskabet har eneret på import af disse varer, og fører beredskabslagre, der kan eventuelt ydes offentlige tilskud for at opretholde
beredskab.
ad 2)
Der startes forsøg med brugsforening i een
eller to bygder i Sydgrønland hvor befolkningen ønsker det.
KGH's bybutikker lukkes eller overdrages til
brugsforeninger inden for en 10-årig periode,
begyndende med dagligvarerbutikkerne.
KGH overdrager bygdebutikkerne i takt
med befolkningens ønsker.
Så længe KGH/selskabet driver detailbutikker ydes offentlige tilskud til fastholdelse af
uds.priser i bygderne på samme niveau som
i byerne.
Tilskuddet søges udregnet for hver bygd for
sig. Hvis en brugsforening overtager en
KGH-butik vil den opnå samme tilskud, der
eventuelt kan administreres af kommunerne.
Det forudsættes at fragtbetaling fra byer til
bygder fortsat er inkluderet i Atlantfragten,
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og at ensfragtbetalingen til alle steder fastholdes.
'Brugsforeninger på bygder opfordres til
samarbejde distriktsvis og med byens brugsforening.
ad 3)
Så længe selskabet/KGH har eneret på import af visse varer opretholdes engroslagre,
der også forsyner bygderne.
Varer til bygderne, udover beredskabs- og
eneretsvarer, skal normalt ikke lagerføres i
byens lager, men videresendes snårets efter
skibsankomst.
ad 4)
Engrossalg til private og bygder, udover eneretsvarer, sker på normale forretningsmæssige betingelser, eventuelt langtidskontrakter, og aftaler om leverandørkredit.

Forretningsmæssig organisation:
/ bygderne er butikslederen ansvarlig over
for handelschefen i byen, og orienterer butiksrådet.
Hvis det er en brugsforening, er butikslederen ansvarlig over for den lokale bestyrelse. Regnskabsføring sker daglig på bygden evt. bistået af regnskabsføreren i byen.
Af hensyn til offentlige tilskud må påregnes
statsautoriseret revision.
Ordre på varer, bortset fra eneretsvarer,
sendes til Danmark, og afsendes direkte
adresseret til bygden. Ordrer på eneretsvarer
sendes til byens hovedlager, der også kan
levere almindelige varer i særlige tilfælde.
/ byerne, som nu hos KGH, med orientering til butiksråd.
Hvis brugsforening træffes aftale om afvikling af KGH/selskabets afvikling af detailbutikker.

Centralt:
Indkøbskontor,
Regnskab,
Personalekontor,
Bygningskontor.
De to førstnævnte kan placeres i København eller Ålborg, de sidstnævnte eventuelt i
Godthåb.
På længere sigt kan indkøbskontoret indskrænkes til olie, kul, tørmælk, medicinalvarer, erhvervsredskaber, eneretsvarer og
og dagligvarer til Thule, Østgrønland og enkelte bygder.
Indkøbssamarbejde med brugsforeninger
vil lettere kunne etableres hvis KGH/selskabet ikke driver detailsalg samme steder som
brugsforeninger.

Organisation, foreningsmæssigt/politisk.
Lokalt:
Ved etablering af brugsforening i bygder er
den organiseret som selvstændig forening
med egen økonomi og ledelse på samme
måde som i byerne.
I bestyrelsen for en brugsforening, der
modtager offentligt tilskud bør eventuelt
kommunalbestyrelsen være repræsenteret.
Inden for hver kommune/distrikt dannes
en regionsforening til varetagelse af fælles
opgaver, bl. a. valg af engrosselskabets/
KGH-forsyningstj. ledelse.
Centralt:
Selskabets/Fors.tj.s øverste ledelse/bestyrelse
vælges af et repræsentantskab bestående af
repræsentanter fra kommuner/distrikter.
Ved valg til repræsentantskabet i kommunerne har alle engroskunder stemmeret i
forhold til deres køb i foregående kalenderår. Der vælges højst 3 og mindst 1 fra hver

kommune/distrikt, valgene kan gælde for 2
år.
Så længe selskabet/KGH driver detailbutikker udøves disses stemmeret af butiksråd, forbrugerudvalg eller kommunalbestyrelsen, eventuelt bygderådene.
Lokalt holdes repræsentantskabsmedlemmerne orienteret om virksomheden indenfor
kommunen/Jdistriktet. Rep.medlemmerne holdes skriftligt orienteret om hele virksomhedens forhold.
Repræsentantskabet samles hvert andet
år, og vælger en ledelse/bestyrelse på 5 medlemmer.
Herudover vælger Grønlands Landsråd 1
bestyrelsesmedlem, og selskabets ansatte 1
medlem, og så længe staten yder tilskud til
virksomheden udpeger M.f.G. medlemmer
til ledelsen/bestyrelsen. De sidstnævnte medlemmer overgår til Landsrådet hvis Statens
tilskud ophører.
Valgene foreslås gældende for 4 år. Reprsesentantskabets medlemmer har stemmeret i forhold til deres områdes køb hos selskabet/KGH.
Afslutning.
En ledelsesform som nævnt kan formentlig
bruges enten forsyningstjenesten udskilles
som et selvstændigt selskab, eller hvis
man ønsker større grønlandsk indflydelse på
KGH forsyningstjenestens ledelse.
En del af forsyningstjenestens ledelse/
bestyrelse vil kunne tiltræde hele KGH's
ledelse/bestyrelse.
Produktionsafdelingen kunne måske ledes
på samme måde, hvor så indhandlingen
kunne danne grundlag for stemmeret.
Rederi- og luftfart bør formentlig ledes af
en styrelse udpeget af Landsrådet og M.f.G.
Sven Thomsen.
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Bilag 23.

KGH's udkast af 20/4-1975
til oversigt over varer, som KGH efter omstændighederne mener, den bør have pligt
til at lagerføre (og eneret til at sælge engros)
på sine engroslagre, uanset om KGH driver
detailvirksomhed i vedkommende distrikt
eller ikke.
Oversigten er opdelt i følgende afsnit:
1) Fødevarer - husholdningsvarer hygiejne

og - i ønsket omfang - lagerført af byernes
detailbutikker uden udgift for Handelen.

2) Beklædning - tekstil

Afsnit 1. Fødevarer - husholdningsvarer hygiejne.

3) udstyr til hjemmet
4) erhvervsredskaber
5) grovisenkram - bygningsmaterialer

Mel - rug, sigte, hvede, kartoffel, ris, maizena

6) maskiner - reservedele - bådeudstyr

Gryn — byg, havre, ris, semoule, cornflakes

7) brændstof - fast og flydende

Brød - skibskiks - knækbrød, samt gær

I relation til tankerne om overdragelse
af Handelens butikker er afsnit 1-4 primært
af interesse, da det er varegrupperne under
disse afsnit, som især sælges i KGH's detailbutikker (og i de øvrige detailbutikker i
Grønland) medens varegrupperne under afsnit 5-7 stort set sælges ab lager til håndværkere, private handlende, institutioner og
private kunder og således næppe vil påvirkes nævneværdigt af detailbutikkernes overdragelse.
Som følge heraf er afsnit 5-7 kun behandlet i skitseform, medens afsnit 1—4 er behandlet mere udførligt.
Oversigten er udarbejdet ud fra det synspunkt, at Handelen forsåvidt angår varegrupperne under afsnittene 1-3 kun bør have
engros-lagerføringspligt for dagligdagens almindelige, nødvendige forbrugsvarer.
De mere specielle og/eller luksusbetonede
varer indenfor disse afsnit forudsættes således rekvireret fra Danmark efter behov

Sukker - stødt, hugget, flor, farin, sirup
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Krydderier - salt, peber, kanel, vanille, karry sennep, etc.
Stegemidler — margarine, salatolie, fedt
Kød og fisk - grønlandsk proviant efter udbud og efterspørgsel (ikke eneret)
Grøntsager - rå kartofler, gulerødder, løg
citroner
tørret - ærter, svesker, rosiner, abrikoser
m. v.
henkogt - ærter, bønner, gulerødder,
spinat, rødbeder, ananas, fersken, pære
syltevarer - marmelade/syltetøj - gængse
sorter
Mejeriprodukter - smør, ost, mælke/flødepulver konserveret mælk/fløde
modermælkserstatning, eledon

Drikkevarer - øl - de gængse sorter samt
malt og humle, mineralvand, sodavand de gængse sorter, spiritus - akvavit - de
gængse sorter kaffe, te, kakao - gængse
sorter, frugtsaft - hyldebær, ribs, solbær,
appelsin og orangeade
Medicinalprodukter - dråber - tabletter vitaminer, kalk, jern, afføring, stopmixtur,
søde, hovedpine, kul, samarin, søsyge
jod - vaseline - zinkpasta

hygiejne (eneret) - preservatives forbindsstoffer, plastre, vat, tampax, hyg.bind,
bleer af stof og/el papir, blebukser, gummibukser
kortevarer - sytråd, synåle, sikkerhedsnåle,
knapper, strikkepinde samt strikkegarn
Afsnit 3. Udstyr til hjemmet.

Tæpper - uld, vat, kunsstoftæpper til senge,
Husholdningsvarer — tændstikker, stearinlys,
soveposer og madrasser
sprit, salmiakspiritus, salpeter, vaske- og
opvaskemidler - diverse sorter sæbe, di- børstevarer - skure, bade, opvaske, negle,
verse sorter, tandpasta toiletpapir, husstøve af, feje og skruppe børster og koste
holdningsruller, papirservietter, plastposer, diverse sorter, skriveblokke, kuverter belysning - opvarmning - elektriske pærer,
fatninger, stikkontakter, ledninger, sikringer, petroleumslamper (Aladdin - PetroFoder til dyr (importeret) fårepiller, kraftfoder, korn
max) samt primus, gasapparater, alt med
tilbehør
Tobaksvarer
cigaretter
brandslukningsmateriel
cigarer/cerutter
pibetobak
lagenlærred, håndklæder, viskestykker, gulvskråtobak/snus
klude, ikke eneret
de mest gængse mærker
standard — gafler, knive, skeer, uloer,
gryder, spande, kar, baljer, stegepander
ikke eneret
Afsnit 2. Beklædning - tekstil.

værktøj - se erhvervsredskaber

arbejdstøj - bukser, jakker, kedeldragter,
overall, kitler
undertøj - trøjer, bukser, standard
arbejdsfodtøj - gummistøvler, træskostøvler,
lærredssko
arbejdshandsker
regnlsøbeklædning - (Imak og lign.) bukser,
jakker, frakker, forklæder, sydvest
vindtætte udendørsjrakker (parkas - standard) ikke eneret
huer, vanter, tørklæder, strømper, sokker,
standard, ikke eneret
stof til anorakker 3-5 slags - ikke eneret
rygsække - ikke eneret

Afsnit 4.
gods.

Erhvervsredskaber og -forbrugs-

Kan for Grønlands vedkommende opdeles i
følgende grupper:
1) jagtredskaber og ammunition
2) fiskeredskaber
3) landbrugsredskaber og kunstgødning
4) håndværksredskaber - værktøj
5) kontorrekvisitter
Behovene fer erhvervsredskaber og erhvervsforbrugsgods er så mange og så forskelligartede i de forskellige dele af Grønland, at
det ikke er muligt at fastsætte generelle regler for hvad hovedlagrene skal lagerføre.
Handelen er derfor indstillet på at fortsætte sin hidtidige praksis, efter hvilken man
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forsøger at lagerføre de erhvervsredskaber
og det forbrugsgods ved hvert enkelt hovedlager, som der er almindeligt stadigt behov
for i vedkommende handelsdistrikt.
Det foreslås imidlertid, at spørgsmålet
hvorvidt Handelen skal have lagerføringspligt for de heromhandlede varer tages op
med Knapp og fåreholderforeningen, og at
evt. krav om lagerføringspligt af bestemte
varer/varegrupper medfører, at de pågældende varer gøres til eneretsvarer.
Afsnit 5 og 6. Grovisenkram, bygningsmaterialer, maskiner reservedele, bådeudstyr.
Behovene indenfor disse områder er så
mangeartede og så stærkt påvirket af de
statsfinansierede anlægsaktiviteter, at det er
vanskeligt at fastlægge generelle regler om
lagerføringspligt.
Handelen undersøger for tiden i samarbej-
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de med GTO hvilke principper og regler for
lagerføringspligt, det er muligt at nå frem til
og foreslår at der, når resultatet af disse
undersøgelser foreligger, tages stilling til
hvilke varer/varegrupper indenfor disse områder Handelen skal have lagerføringspligt
for og tildeles Handelen eneret i samme
omfang.
Afsnit 7. Brændstoffer, faste og flydende
samt luftformige. På dette område har Handelen rent faktisk monopol. Der er således
ikke af hensyn til tankerne om overdragelse
af Handelens detailbutikker noget behov for
at gøre brændstofferne til eneretsvarer. I
betragtning af det røre, der har været omkring oliepriserne og den mistro der har
været til deres rimelighed kunne det måske
være værd at overveje, om man ved en udvidelse af eneretsvarernes område burde tage
brændstoffer med deri.

Bilag 24.
Oktober 1975
FDB

Udflytning af KGH,
Forsyningstjenesten

Beredskabslagre - eneret
Kommentarer til bilag 3, betænkningens bi
lag 23, med oversigt over varer, KGH mener
at have pligt til at lagerføre og ønsker eneret
til at sælge engros.
X.
Hvis der er tale om beredskab i tilfælde af
krig eller i dag ukendte forhold, der afskærer Grønland fra forsyninger udefra, og det
drejer sig om opretholdelse af livet, indtil
forbindelser etableres igen, kan beredskab
indskrænkes til meget få varer, nemlig de i
bilag 3 nævnte i
afsnit 1: medicinalprodukter.
afsnit 4: 1) jagtredskaber og ammunition
2) fiskeredskaber
afsnit 7: faste cg flydende samt luftformige
brændstoffer.
KGH har ikke formel eneret på indførsel
af disse varer, men i realiteten indføres de
kun af KGH.
Den 1. april 1975 er en ny lov om forsyningsmæssige foranstaltninger i Grønland
trådt i kraft. Den giver Ministeren eller
Landshövdingen bemyndigelse til i samarbejde med Landråd og kommuner at fastsætte
bestemmelser om anvendelse, fordeling og
placering af Grønlands varebeholdninger,
hvis der opstår mangel på nødvendige varer
på grund af særlige forhold. Lovens tekst
vedlagt i kopi.
B.

Hvis der er tale om beredskab til imødegåelse af en nødsituation som følge af klimatiske forhold, naturkatastrofer, skibsforlis
eller forsinkelser, og man ønsker at opretholde et rimeligt leveniveau, indtil forsyninger kan nå frem, må der skelnes mellem
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Thule og Østgrønland
Nordlige Vestgrønland og
Sydlige Vestgrønland.
I Thule og Østgrønland vil der være behov
for forholdsvis større lagre og flere forskellige varer end i Vestgrønland, hvor der ret
hurtigt kan tilføres varer fra Danmark eller
andre byer i Grønland.
Eneret for KGH i Thule og Østgrønland
skulle ikke være nødvendig, idet KGH i
realiteten er alene om forsyningen.

C.

Hvis KGH skal have eneret til indførsel af
livsnødvendige varer, må der tages hensyn
til, at eneretten kan af grænses og håndhæves i »fredstid« og til de reelle muligheder
for opbevaring af varerne i den ønskede tid
og mængde.
I Nordlige Vestgrønland (fra Kangatsiak
til Upernavik kommune vil det kun være
meget få varer, KGH skal have i beredskab ud over de normale vinterforsyninger,
der almindeligvis sælges i vinterperioden.
Det kunne ud over de i punkt A nævnte
varer være:
afsnit 1: mel - kun rug og hvede
gryn - kun byg og havre
skibskiks, tørgær
grøntsager - kun tørrede (ikke ærter,
svesker, rosiner eller abrikoser).
tørmælk, modermælkserstatning
feder til dyr, minus »kæledyr«
afsnit 3: petroleumslamper
primus og tilbehør
brandslukningsmateriel.
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Fastsættelse af engrospriser for eneretsvarer må ske efter fastlagte retningslinier
godkendt af en offentlig myndighed efter forhandling med KGH og andre næringsdrivende i Grønland.
D.
I Sydlige Vestgrønland (fra Holsteinsborg og
sydefter) er der ikke behov for beredskabslagre udover de i pkt. A nævnte varer.
Det bør overvejes at lade sundhedsvæsenet overtage beredskab af medicinalvarer.

E.
Et beredskab og dermed eneret udover det
oven for nævnte vil være vanskeligt at afgrænse og håndhæve; det er også unødvendigt, så længe KGH i alle byer opretholder
butik for salg af manufaktur, isenkram og
grovvarer samt salg af byggematerialer, både
og bådeudstyr.
Hvis der er tale om normale lagre til forsyning af KGH-butikker og engrossalg til
private butikker, er den i bilag 3 opstillede
liste fyldestgørende.
Det vil være i strid med den hidtil førte
politik i Grønland at udvide KGH's eneret
til samtlige de i KGH's liste angivne varer.
Det vil ikke være muligt at definere og hånd-
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hæve en eneret for alle de nævnte vareområder. Det vil betyde »umyndiggørelse« af
anden butiksvirksomhed med dagligvarer
end KGH's og en faktisk genindførelse af
det i 1952 afskaffede KGH-monopol.
Såfremt der pålægges KGH pligt til at føre
bestemte varer i beredskabslagre, og KGH
ikke samtidig får eneret til indførsel af samme varer, må der kunne etableres et indkøbssamarbejde mellem KGH og de grønlandske brugsforeninger. Men det må ske på
andre betingelser end de nugældende retningslinier for KGH-engrossalg.
I de byer, hvor KGH ikke selv driver detailsalg af dagligvarer og kun leverer begrænsede mængder til bygder og private butikker, er det muligt for en brugsforening at
påtage sig opretholdelse af beredskabslager,
hvis det klart defineres, hvilke varer, i
hvilke mængder og i hvor lang tid der er tale
om, og brugsforeningen får dækket de herved forbundne omkostninger.
Af hensyn til egen omsætning vil enhver
veldrevet butiksvirksomhed, herunder brugsforeninger, selv føre et vist beredskab af de
mest almindelige dagligvarer. Dette vil helt
naturligt blive udvidet, såfremt KGH's lagre
indskrænkes, og hvis KGH ikke længere
driver detailbutik med udsalgspriser, der
ikke dækker de faktiske omkostninger.
Sven Thomsen.

Bilag 25.

Sekretariatets notat af september 1975
vedrørende omkostningerne ved opretholdelse af en ensprisordning i Grønland samt
kommentarer hertil af 13. oktober 1975 fra
Sven Thomsen, FDB.
Under udvalgets arbejde fremkom der ønsker om at få overblik over, hvilke omkostninger, der er forbundet med opretholdelse
af ensprisordningen i Grønland samt hvilke
muligheder der er for at udarbejde tilskudsordninger, der skal dække specielt disse omkostninger.
I det følgende søges derfor redegjort for
disse problemer dels for så vidt angår engrossalget og dels for så vidt angår detailsalget.
Engrossalget.

I kraft af ensfragtordningen vil prisen for en
vare fra en bestemt leverandør i Danmark
være den samme, hvilken by i Grønland
den end sendes til. Det samme gælder, hvis
varen sendes fra Danmark til en grønlandsk
bygd, som regelmæssigt besejles.
For selvstændige varetransporter fra by
til bygd skal der derimod betales bygdefragt,
hvilket vil forøge fragtudgiften med op til
50 pct.
Ser vi foreløbig bort fra bygdeproblematikken medfører en ensprisordning ingen
problemer for engrosleverandører i Danmark, idet det påhviler modtagerne af varerne i den pågældende by selv at hente
disse ved skibet.
Problemerne opstår derfor først for en
virksomhed, der driver engrossalg fra lager i
en grønlandsk by. Dette engrossalg skal nemlig ske til en pris, der kan dække lagerudgifterne.
En privat virksomhed, som ville drive sådan engroslagersalg i Grønland, ville indskrænke sig til at lagerføre varer, den havde
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mulighed for at sælge nogenlunde konstant,
og ville sætte sine priser på disse varer under hensyn til de faktiske omkostninger i
byen.
En virksomhed som KGH, der efter sine
arbejdsprincipper skal opretholde hovedlagersalg (engros) i alle byer, og skal være
lagerførende for flere slags varer og større
varekvanta end det er handelsmæssigt lønsomt, må, når en ensprisordning skal følges,
søge at fastsætte sine hovedlagersalgspriser
således, at de samlede hovedlageromkostninger bliver dækket ved det samlede hovedlagersalg. Derved bliver hovedlagerprisen
for en vare (der ikke får særligt tilskud) nødvendigvis højere end engrosprisen for en tilsvarende vare leveret fra en engrossælger i
Danmark, som ikke skal indkalkulere nogen
lagerudgifter i Grønland.
Lagerudgifterne udgør (1973) i gennemsnit ca. 6,6 pct. af engrossalgsindtægten; tillægges andel af fællesomkostninger bliver
procenten ca. 11 pct. - så meget skal franko
engrosprisen for levering fra skibsside altså
forhøjes - gennemsnitligt - fer at kunne
dække lageromkostningerne.
Hovedlagrene er ikke lige kostbare at
drive, for nogle andrager de direkte omkostninger (excl. fællesomkostninger) kun
3-4 pct., for andre 7-8 pct. Den gennemsnitsavance, der skal beregnes bliver således
nogle steder for høj, andre steder for lav i
forhold til de pågældende byers virkelige
omkostninger.
KGH's omkostninger eller tab ved opretholdelse af en ensprisordning hænger således
sammen med dens lagerføringspligt og beror
på, at dens priser ab lager (hvis den ikke
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modtager tilskud) vil være højere end danske leverandørers engrossalgspriser for varer
leveret ved skibsside.
I jo højere grad KGH har sikkerhed for
en stor, regelmæssig engrosomsætning (i
kraft af eneret, faktisk monopol, egne butikker eller leverancekontrakter) jo billigere
kan den administrere sit engrossalg, jo mindre besvær giver ensprisordningen. I jo højere grad KGH skal optræde som almindelig
engrossælger i konkurrence med danske engrosleverandører des større risiko løber den
for at miste forretning som følge af ensprissystemet -f lagerføringspligten, fordi den
ikke kan tilbyde at levere til priser uden tillæg for lageromkostninger, sådan som konkurrenten gør, fordi den er nødt til at anvende gennemsnitlige avancetillæg og ikke
kan se på omkostningerne i den enkelte by.
Det fremgår formentlig af det anførte, at
omkostningerne (eller tabet) ved opretholdelse af en ensprisordning beror på flere forskellige variable faktorer, og at det derfor
ikke er muligt at etablere nogen generel
tilskudsordning medmindre man vil vælge
at refundere forsyningstjenesten størstedelen
af dens årlige driftsudgifter vedrørende hovedlagrene (1973 - ca. 16 mill. kr.).
En sådan refusion ville - alt andet lige kunne medføre en næsten tilsvarende reduktion af hovedlagrenes salgspriser.

Detailsalget.
1) Skal man se på problemerne vedrørende opretholdelse af et ensprissystem for
detailsalget i Grønland, vil det være praktisk indledningsvis at se på, hvilke detailbutikker en sådan ordning kan og skal omfatte.
Private erhvervsdrivende vil ikke have
nogen pligt til at følge ensprisordningen,
medmindre de påtager sig en sådan pligt ved
kontrakt. - En sådan kontrakt vil de normalt
kun indgå, hvis de mener at have fordel
deraf.
Dersom de grønlandske brugsforeningsbutikker ikke var økonomisk særskilte, selvstændige enheder, men filialer tilhørende
den grønlandske fællesforening og centralt
styret af denne, ville det evt. være muligt
ved aftale mellem fællesforeningen og stat/
landsråd at pålægge brugsbutikkerne at følge
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et ensprissystem, men fællesforeningen måtte
i så fald formentlig have tilskud eller lignende i et sådant omfang, at den fandt aftalen
fordelagtig for sine medlemmer.
Som situationen er i dag, er de grønlandske brugser imidlertid ikke filialer af fællesforeningen, men økonomisk særskilte enheder, og det ville derfor stride mod de enkelte brugsforeningers målsætning at underkaste sig et landsomfattende ensprissystem,
medmindre der samtidig tilbydes statstilskud,
som klart opvejer ulemperne derved, resp.
gives ret til fortsat udbetaling af dividende
eller lignende, således at ensprisordningen
alligevel ikke får virkning.
De eneste butikker, som staten kan pålægge at følge et ensprissystem er således de
statslige butikker.
2) Opretholdelse af et ensprissystem for
KGH's detailbutikker (og/eller andre butikker, som ved kontraktlig aftale blev underlagt det samme system) forudsætter først
og fremmest, at butikkerne har mulighed for
indkøb af deres varer til (engros) priser, som
fastsættes efter et ensprissystem.
Dette er imidlertid ikke tiistækkeligt, da
de forskellige butikker ikke vil kunne drives
lige billigt. Omkostningsprocenten for KGH's
butikker (excl. fællesomkostninger) var i
1973 knap 14 pct., - dette gennemsnitstal
dækkede imidlertid store forskelligheder (fra
ca. 9 pct. - c a . 20 pct.).
Disse forskelle må derfor udlignes ved at
de »gode« butikkers overskud betaler for de
»dårlige« butikkers underskud og/eller ved
tilskud (fra staten). Behovet for statstilskud
vil afhænge af på hvilket niveau priserne
bliver lagt, - fastsættelsen af dette niveau
må ske under hensyn til konkurrencesituationen i de »gode« byer.
Kan prisniveauet - uden risiko - lægges
så højt, at den opnåede samlede bruttofortjeneste kan dække butikkernes samlede omkostninger, medfører ensprisordningen ingen
problemer eller meromkostninger.
Er det nødvendigt at sænke prisniveauet
fordi man ellers vil miste indtægtsgivende
salg i lønsomme butikker i »gode« byer, vil
der opstå et tab ved at opretholde ensprissystemet, som er lig med tabet ved driften af
de tabgivende butikker minus gevinsten ved
driften af de overskudgivende.
De butikker, der viser tab, vil kunne have

mange forskellige grunde dertil (f. eks. høj
husleje, lille omsætning, urationelle bygninger, stort personale, store svind, store lagre, høje renteudgifter m. v.).
Ligeledes vil de butikker, der giver gevinst, kunne have mange grunde dertil, og
grænsen mellem de gevinst- og tabgivende
vil ændre sig fra år til år, blandt andet under
hensyn til konkurrencesituationen i de byer,
som har flere detailbutikker.
Det vil formentlig fremgå af det ovenfor
anførte, at omkostningen ved opretholdelse
af en ensprisordning for detailbutikker, selv
om bygdetransportudgifterne dækkes ved et
særligt tilskud, er en variabel størrelse afhængig af: hvilke butikker ordningen omfatter, forskellene mellem disses omkostningsniveauer, konkurrencesituationen og
valget af prisniveau samt diverse andre faktorer, herunder muligheden for engrosleverancer efter enspris.
Som følge deraf vil det være forbundet

med store praktiske vanskeligheder at udarbejde en tilskudsordning specielt for de enkelte detailbutikkers tab som følge af ensprissystemet, som bygger på nogenlunde
enkle og klare kriterier og som giver nogenlunde sikkerhed for, at den netop dækker
disse tab.
Et tilskud, der dækker bygdebutikkernes
omkostninger ved transport og losning af
varer fra byen samt »forretningsrejser« til
og fra byen vil imidlertid kunne dække en
vajsentlig del om omkostningerne.
Herudover kunne man evt. arbejde med
huslejereguleringstilskud, som kunne udjævne de varierende udgifter til bygninger,
varme og lys - og et rentereguleringstilskud,
der kunne udjævne de varierende renteudgifter ved opretholdelse af vinterlagre. - Sådanne ordninger kunne imidlertid meget let
blive administrativt besværlige og ville ikke
være i stand til at skabe økonomisk ligestilling af de enkelte butikker.
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Bilag 25.
13/10-1975
FDD

Udflytning af KGH,
forsyningstjenesten.

Enspris
Kommentarer til notat vedr. omkostninger
ved opretholdelse af en ensprisordning i
Grønland.
Engrossalget:

Kan stort set være enig i beskrivelsen.
Dog følgende suppleringer:
En engroskunde i Grønland må ved sammenligning mellem KGH's engrospris og en
dansk leverandørs pris beregne sine egne
lageromkostninger. Derfor vil en reel sammenligning ikke vise, at KGH i gennemsnit er 11 pct. dyrere end danske leverandører.
Det ville hjælpe på KGH's konkurrencesituation som grossist, hvis der indførtes een
engrosrabat for varer, der leveredes fra lager,
og en højere engrosrabat for leveringer ved
skibsankomst. I dag er engrospriserne de
samme.
Såfremt der klart blev defineret hvilke
varer, i hvilke mængder, i hvor lang tid, der
skulle lagerføres ved de enkelte hovedlagre,
ville det være lettere at skønne størrelsen af
meromkostningerne.
På trods af, at en sådan definition er
meget vanskelig - måske umulig - at opstille, må KGH-ansatte hver gang, der bestilles varer fra Danmark, forsøge at definere forpligtelsen. Særligt ved afgivelse af
vinterordre til Nord- og Østgrønland må der
savnes klare retningslinier.
Det bør nævnes, at i perioder med kraf-
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tige prisstigninger, som det er set de senere
år, har KGH en betydelig indtægt i kraft af
opskrivninger af varebeholdningerne. Denne
forøgede indtægt kan for 1973 og 1974 anslås til et beløb på mellem 10 og 16 mill. kr.
for hvert år.

Detailsalget:
1) Enig.
2) Som ensprisordningen virker i dag, betyder det, at forbrugerne i de »gode« byer
betaler mere for varerne end nødvendigt,
og fortjenesten herved bruges i de »dårlige« byer, altså en form for udligning,
som det sker med fragtbetalingen. KGH
har eneret på besejlingen og derfor mulighed for at skabe balance i atlant-trafikkens regnskab, medens man ikke har
eneret til butiksdrift.
Man har tidligere i Danmark haft en form
for ensprisordning for visse varer, nemlig
maximalpriser, der omfattede ganske bestemte, få varer.
Sven Thomsen.

Bilag 26.

Sekretariatets notat af 27/1-76
vedrørende de økonomiske konsekvenser af
en overdragelse af KGH's bybutikker i Christianshåb og Narssaq.
På forsyningsudvalgets møde den 24. november 1975 fremkom ønske om at få nærmere oplysning om, hvad afståelse af KGH's
butikker - især Christianshåbs og Narssaqs
butikker - ville betyde for KGH's økonomi,
dels under forsyningstjenestens nuværende
vilkår dels under forudsætning af, at eneretten blev udvidet f. eks. således som foreslået fra KGH's side.
1) Konsekvenserne under de nuværende
vilkår.
Det er endnu ikke muligt at besvare disse
spørgsmål med talmateriale for 1975.
I det materiale, som udsendtes til forsyningsudvalget i forsommeren 1975, og som
bygger på 1973-tal, er disse spørgsmål til dels
behandlet under punkt 8 E (side 5) samt i
bilag 1. (Betænkningens bilag 30).
Det fremgår heraf, at overdragelse af samtlige bybutikker ville medføre et indtægtstab
(tab af dækningsbidrag) på ca. 7,5 mill. kr.
- Opgjort på grundlag af 1974-tal ville tabet
af dækningsbidrag andrage ca. 9,0 mill. kr.,
jfr. underbilag 1.
I 1975-tal vil tabet af dækningsbidrag formentlig blive omkring 10-12 mill. kr.
Overdragelse af KGH's detailbutikker i
Christianshåb og Narssaq ville opgjort på
samme måde medføre følgende tab af dækningsbidrag (jfr. bilag 1):
1973-tal
Christianshåb
kr. 701.500,00
Narssaq
kr. 462.600,00
i alt
kr. 1.164.100,00
1974-tal
Christianshåb
Narssaq
i alt

kr. 732.600,00
kr. 723.400,00
kr. 1.456.000,00

I 1975-tal ville tabet af dækningsbidrag
formentlig andrage omkring 1,6-1,7 mill. kr.
De ovenfor og i bilag 1 anførte beregninger viser alene tabet af dækningsbidrag og er
af praktiske grunde udført ud fra den forudsætning, at hele detailsalget i de respektive byer falder bort, at KGH's engrossalg
til de overdragne butikker kun vil omfatte
de nuværende eneretsvarer, at bruttoavancen er den samme på alle slags varer og at
butiksoverdragelserne ikke får nogen afledede virkninger.
Skal man prøve at skønne mere konkret,
hvad butiksoverdragelserne vil betyde for
KGH's økonomi, må det forventes at afledede virkninger ikke vil kunne undgås, og at
heller ikke de øvrige forudsætninger vil holde
stik.
Det må derfor antages, at KGH's tab som
følge af butiksoverdragelserne alt i alt vil
blive større - måske endda væsentligt større
- end de ovenfor anførte tab af dækningsbidrag.
Følgende faktorer vil især være af betydning:
- En brugsforening, som har mulighed
for at overtage en KGH-butik, vil nøje overveje, hvilket vareområde den med fordel
kan overtage. Dersom brugsforeningen vælger at overtage detailsalget af føde- og dagligvareområdet, således som det stort set har
været praksis hidtil, vil det påhvile KGH i
medfør af forsyningspligten at videreføre
detailsalget for de vareområder, som brugsen ikke dækker.
Herved får KGH en mulighed for at bevare en del af sin omsætning, - dette kan
imidlertid meget vel blive en ulempe for
KGH økonomisk set, fordi omkostningerne
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ved at opretholde det begrænsede detailsalg
meget let kan blive for store i forhold til den
omsætning, der kan opnås; - ensprissystemet medfører jo, at den enkelte butik ikke
kan sætte sine priser op, dersom dens omkostninger er for store til at kunne dækkes
af indtægterne.
- Når en brugsforening har overtaget en
KGH-butik vil den nøje overveje, hvilke varer den med fordel kan købe engros hos
KGH i stedet for at købe dem hos FDB.
Brugserne vil derfor - foruden eneretsvarerne - fortrinsvis købe tilskudsvarer og lignende lavt fakturerede varer hos KGH.
Også herved opnår KGH en mulighed for
at bevare en del af sin omsætning, men det
økonomiske resultat heraf kan meget vel
blive negativt, da tilskudsvarer i almindedelighed giver des større tab, jo flere man
sælger af dem.
- Når KGH driver detailsalg i en by med
private handlende, har den almindeligvis et
ikke ubetydeligt engrossalg til disse handlende - også af varer som ikke er eneretsvarer eller tilskudsvarer, fordi den på
grund af sit detailsalg har omsætning nok til
at opretholde et velassorteret lager, som den
kan sælge engros af.
Dersom detailbutikken overdrages kan
det ikke længere betale sig at opretholde
lager af en lang række mere eller mindre
luksusbetonede varer, således at hovedlageret kommer til at miste en del af sit hidtidige engrossalg til private.
- Når KGH's detailbutikker overdrages,
falder den samlede omsætning og dermed
bliver også KGH's vareindkøb mindre. For en række varers vedkommende bevirker
dette, at forsyningstjenestens muligheder for
at gøre billige indkøb formindskes. Herved
svækkes dens konkurrencedygtighed engros
og en detail, hvilket igen vil forringe det
økonomiske resultat, især fordi den som
følge af ensprissystemet ikke må forhøje
sine priser på de steder, hvor der ikke er
konkurrence fra private og brugser.
Disse forhold vil tilsammen bevirke, at
overdragelsen af forsyningstjenestens detailbutikker i byerne kommer til at betyde et
større tab for KGH end det tab af dækningsbidrag, som overdragelsen umiddelbart bevirker.
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Samtidig vil de imidlertid også give mulighed for visse besparelser. Sålænge forsyningstjenesten skal opretholde bygdeforsyningen ville disse besparelser imidlertid ikke
kunne blive særlig betydelige, og de vil slet
ikke kunne opveje de ovenfor anførte merudgifter.
2 Den økonomiske betydning af butiksafståelserne under forudsætning af at eneretten udvides, vil være afhængig af, hvor
meget eneretten udvides og hvilke priser og
avancer forsyningstjenesten forpligtes til at
benytte for eneretsvareområdet.
Dersom eneretsvareområdet f. eks. udvides til at omfatte de såkaldte tilskudsvarer
og avancerne for disse fortsat holdes fastlåset, vil forsyningstjenestens økonomi næppe bedres væsentligt.
Hvis eneretsvareområdet gøres noget videre, således at det nogenlunde svarer til
det varesortiment, der sælges i bygderne, og
dersom priser/avancer for det samlede sortiment fastsættes således, at forsyningstjenesten får en rimelig fortjeneste af salget - vil
en sådan udvidelse kunne bevirke, at evt.
butiksafståelser ikke kommer til at ramme
nær så hårdt, fordi det i så fald først og
fremmest bliver salget af de mere luksusbetonede varer, som forsyningstjenesten kommer til at miste.
Dette tab vil imidlertid være føleligt, såfremt et større antal bybutikker overdrages;
tabet vil evt. kunne opvejes ved moderate
prisforhøjelser inden for eneretsvareområdet, men dersom det anses ønskeligt at holde
priserne på dagliglivets nødvendighedsvarer
på et lavt niveau, må tabet formentlig dækkes ved tilskud fra statens side.
Der foreligger imidlertid også en tredje
mulighed: - at samtlige afgiftsvarer gøres til
eneretsvarer. Gennemføres dette, vil forsyningstjenesten bevare engrossalget for i
hvert fald nogle af de luksusbetonede varer,
hvilket vil størke dens økonomi og hjælpe
med til at holde priserne på nødvendighedsvarer nede på et rimeligt lavt niveau. Samtidig vil det i ret høj grad lette afgiftsadministrationen og reducere omkostningerne
ved denne til et minimum.
En udvidelse af eneretsvareområdet til at
omfatte samtlige afgiftsvarer og derudover
et varesortiment svarende til bygdevaresalgets må således formentlig kunne bevirke,

at KGH vil være i stand til at overdrage
sine detailbutikker i det omfang, hvor lokale andelsforeninger ønsker at overtage
dem, uden af den grund at komme ud i økonomiske kriser, som vil nødvendiggøre drastiske prisforhøjelser og/eller stærkt øgede
tilskud fra statens side.
En sådan ændring vil endvidere medføre,
at ensprissystemet også fremover vil komme
til at omfatte dagliglivets nødvendighedsvarer.
En sådan ændring vil imidlertid forudsætte:
- at eneretsområdet defineres nærmere

- at KGH's lagerføringspligt defineres nærmere og på en sådan måde, at KGH i det
store og hele kun har lagerføringspligt for
varer, den har eneret til at sælge
- at KGH's engrospriser og avancer på
eneretsvarerne fastsættes på en sådan måde,
at forsyningstjenesten får mulighed for at
opnå en rime1 ig fortjeneste ved salget af disse varer
- at der fastsættes retningslinier for KGH
engrossalg i Grønland således at KGH's
service overfor engroskøberne kan forbedres med hensyn til muligheden for køb på
kredit, udkørsel af varer, rekvisition af specialvarer m. v.
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Bilag 26.
Underbilag 1.

Tab af dækningsbidrag ved butiksoverdragelser.

Narssaq (1973-tal)
tab af detailomsætning (jfr. analyserapport s. 19)
7.223.8 mill. kr.
tab af bruttoavance 23.07 %
1.665.3 mill. kr.
sparede omkostninger til butiksdrift (lønninger, boliger, afskrivning/forrentning og
øvrige omk.)
971.3 mill. kr.
tab af detailsalgsindtægt
i stedet opnås et engrossalg af eneretsvarer på ca. 1.647.2 mill. kr. til den overdragne
butik
bruttoavance 23.07 %
380.000
minus engrosrabat 9 %
148.248

694.3 mill. kr.

tab af dækningsbidrag

462.6 mill. kr.

Christianshåb (1973-tal)
tab af detailomsætning
tab af bruttoavance 23.07 %
sparede butiksomkostninger
tab af detailsalgsindtægt
i stedet opnås engrossalg af eneretsvarer på ca. 24 % af butiksomsætningen
2.020.3
bruttoavance heraf 23.07 -r- 9 % = 14.07 pct
tab af dækningsbidrag
Narssaq + Chr stianshåb - 1973-tal
Samtlige bybutikker - 1973-tal, jfr. udsendt materiale bilag 1

Narssaq (1974-tal)
tab af detailomsætning - jfr. analyserapp. 1974 s. 22
tab af bruttoavance 24.32 %
sparede butiksomkostninger
tab af detailsalgsindtægt
øget engrossalg af eneretsvarer ca. 24 % af butiksomsætningen
bruttoavance 24.32 % ~ 9 % = 15.32 %
tab af dækningsbidrag
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231.7 mill. kr

8.417.8 mill. kr.
1.942.0 mill. kr.
956.2 mill. kr.
985.8 mill. kr.
284.3 mill. kr.
701.5 mill. kr.
ca.

1.164.100 kr.
7.5 mill. kr.

9.021.7 mill.
2.194.1 mill.
1.139.0 mill.
1.055.1 mill.

kr.
kr.
kr.
kr.

2.165.2
331.7 mill. kr.
723.4 mill. kr.

Christianshåb (1974-tal)
tab af detailomsætning
tab af bruttoavance 24.32 %
sparede butiksomkostninger

9.032.8 mill.
2.196.8 mill.
1.132.1 mill.
1.064.7 mill.

tab af detailsalgsindtægt
øget engrossalg af eneretsvarer
ca. 24 % af butiksomsætningen 2.167.9
bruttoavance heraf 24,33 % ~ 9 % = 15,32 %

kr.
kr.
kr.
kr.

332.1 mill. kr.
732.6 mill. kr.

tab af dækningsbidrag

1.456.000,00

Narssaq + Christianshåb - 1974-tal
Samtlige bybutikker - 1974
tab detailomsætning
tab bruttoavance 24.32 %
sparede butiksomkostninger
tab af detailsalgsindtægt
øget engrossalg af eneretsvarer ca. 24 % af butiksomsætning 27.633.9
bruttoavance heraf 24.32 % ~ 9 % = 15.32 %

115.141.6 mill.
28.002.4 mill.
14.784.6 mill.
13.217.8 mill.

4.233.5 mill. kr.
8.984.3 mill. kr.

tab af dækningsbidrag
Tilskuddet til forsyningstjenesten androg
i 1974 ca. 16,0 mill. kr., heraf vedrørte
knap 5,0 mill. kr. omkostningerne til bygdetransporten og knap 3,0 mill. kr. underskuddet på salget af kul.
Tilskuddet til forsyningstjenestens salg i
øvrigt - herunder til opretholdelse af lave
priser på en række varer (tilskudsvarerne)

kr.
kr.
kr.
kr.

androg således ca. 8-9 mill. kr.; - en overdragelse af samtlige bybutikker ville således
medføre, at dette tilskud skulle fordobles til
ca. 18,0 mill. kr..
Ud fra de opstillede forudsætninger ville
det samlede tilskudsbehov i så fald være
over 25,0 mill. kr., - i praksis ville det formentlig blive højere.

PS. - Vedrørende de ovenfor anførte bruttoavanceprocenter bemærkes:
Bruttoavanceberegningen for 1973 - 23.07 % er visi: i det udsendte materiale bilag 30, underbilag 2,
Bruttoavanceberegningen for 1974 - 24.32 % er som følger:
samlet omsætning (jfr. Analyserapp. s. 12)
vareforbrug incl. afgifter og fragt til Grl
samlet bruttoavance

439.4 mill. kr.
355.0 mill. kr.
84.4 mill. kr.

som kan specificeres som følger:
olie - omsætning
kul - omsætning
direkte engrossalg fra København...
salgsvareomsætning engros og detail.

89.5 mill.
3.7 mill.
17.2 mill.
329.0 mill.

i alt

439.4 mill. kr. br. avance

salgsvareomsætning
+ ydede engros-rabatter
i alt

kr.
kr.
kr.
kr.

br. avance 17.8 mill,
br. avance -f- 0.4 mill,
br. avance
2.2 mill,
br. avance 64.8 mill.

kr. (19.9 %)
kr. ( : 10.8 %)
kr. (12.8 %)
kr. (19.7 %)

84.4 mill. kr.

(19.2 °o)

329.0 mill. kr. br. avance 64.8 mill. kr.
20.1 mill. kr. br. avance 20.1 mill. kr.
349.1 mill. kr. br. avance 84.9 mill. kr. (24.32 %)

Detailomsætningens bruttoavanceprocent er på dette grundlag generelt 24.32 %.
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Bilag 27.

Notat fra sekretariatet af 12/10-76
med referat af skriftlig kommentar til bilag
26 fra andelsbevægelsens repræsentanter
samt redegørelse for nogle af de i kommentarerne rejste spørgsmål.
Til sekretariatets notat vedrørende de
økonomiske konsekvenser af en overdragelse af KGH's bybutikker (bilag 26) er følgende kommentar fremkommet:
- »Grønlandske andelsforeningers landsforenings repræsentanter i underudvalget er
ikke enig med KGH om størrelsen af KGH's
tab ved lukning/overdragelse af bybutikker.
De nævnte 8-9 mill. kr. nedgang i dækningsbidraget svarer til 7-8 pct. af den mistede omsætning.
KGH påregner ingen fald af udgifterne
ved hovedlagre, fordelte indirekte omkostninger eller fællesomkostninger.
Brugsforeningerne mener, at det direkte
tab vil blive mindre, idet KGH selv med den
nuværende eneretsordning vil beholde ca.
45 pct. af engrosomsætningen og ikke kun
24 pct., som KGH forudsætter.
Brugsforeningerne skønner, at udgifterne
ved hovedlagre, de indirekte omkostninger
og fællesomkostningerne må kunne nedsættes svarende til ca. halvdelen af aktivitetsnedgangen. Såfremt dette sker i takt med

204

afvikling af bybutikkerne, behøver der ikke
opstå noget tab for KGH.«
Til kommentaren kan følgende bemærkes:
Ud af KGH's samlede salg i bybutikkerne
i 1973 udgjorde salget af eneretsvarer ca.
24 pct.; — derfor er der i bilag 26 regnet
med denne procentandel.
Ud af de eksisterende brugsforeningers
samlede salg udgør salget af eneretsvarer en
væsentlig større procentdel, fordi brugsforeningerne hidtil har koncentreret sig om
salget af føde- og dagligvarer.
Dersom brugsforeningerne overtog KGH's
samlede detailsalg i byerne, ville procentandelen på 24 pct. formentlig komme til at
passe. Det må imidlertid antages, at brugsforeningerne ikke ønsker at overtage det
samlede detailsalg, fordi det ikke er økonomisk fordelagtigt for dem at gøre det. Jfr.
bilag 26 side 2.
Vedrørende mulighederne for at spare
omkostninger ved hovedlageradministration
m. v. som følge af butiksoverdragelserne
henvises til bilag 30 side 2 og 3.

Bilag 28.

Sekretariatets notat af oktober 1975
vedrørende den for KGH's forsyningstjeneste eksisterende tilskudsordning.

De årlige tilskud til KGH's forsyningstjeneste viser for årene 1970—1974 følgende
tal:
1970
1971
1972
1973
1974

En mindre del af det årlige tilskud i den
ovennævnte periode ca. 3-5 mill. kr. tjener
til dækning af omkostningerne ved transporten af varer mellem by og bygd (det såkaldte bygdetransporttilskud).
Størstedelen af det årlige tilskud i ovennævnte periode ca. 9-12 mill. kr. tjener til
nedbringelse af priserne på visse nødvendighedsvarer, de såkaldte tilskudsvarer, for
hvilke KGH er forpligtet til at følge speciBeløbet kan specificeres som følger :
mel, gryn, skibskiks
kartofler, grøntsager
sødmælkspulver, ost
vitaminpræparater
fødevarer i alt
fiskegrejer
skyderekvisitter
tovværk, wire m. v
bådeudstyr
fangst og fiskeri i alt
fødevarer + fangst/fiskeri
Hertil kommer tilskudsvaren kul, hvoraf
salget androg 3,1 mill. kr.
Sættes udsendelsen af fødevarer og
fangst/fiskeri lig med salget, har det sam-

eile lave avanceregler, som stort set kun tillader, at priserne forhøjes med de beløb,
som indkøbspriser og fragter stiger.
Tilskudsvareordningen omfatter visse fødevarer (mel, gryn, kartofler m. v.), visse
erhvervsredskaber (fiskegrejer, skyderekvisitter m. v.) samt kul.
Ifølge KGH's udsendelsesstatistik udsendtes i 1973 tilskudsvarer til en detailprisværdi på ca. 25,6 mill. kr. excl. kul.

ca. 4.5
ca. 7.0
ca. 1.8
ca. 0.05

mill,
mill,
mill,
mill.

ca.
ca.
ca.
ca.

mill, kr.
mill. kr
mill, kr.
mill. kr.

kr
kr.
kr
kr
13.35 mill. kr.

5.6
4.2
0.9
1.5

12.20 mill, kr.
25.55 mill. kr.
lede salg af »tilskudsvarer« været 28,7 mill,
kr.
For så vidt angår kulsalget er det muligt
at konstatere tilskudsbehovet - det fremgår
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af analyserapporten pag. 15, at kullene har
en negativ bruttoavance på ca. 1,1 mill. kr.,
og et negativt dækningsbidrag til betaling
af fællesomkostninger på ca. 3 mill. kr.
For så vidt angår de øvrige »tilskudsvarer« er det derimod ikke muligt at konstatere tilskudsbehovet (»avancemanglen«),
fordi de sælges sammen med mange andre
varer, og kun udgør en lille del af det samlede salg (15,4 pct. af salget af ikke-eneretsvarer 165,9 mill. kr.).
Det samlede statstilskud til nedbringelse
af varepriser var i 1973 ca. 12 mill. kr.
(16,4 -f- 4,4). - I 1974 androg tilskuddet
ca. 11 mill. kr. (15,9 ~ 4,9).
Da tilskuddet til kulsalget kan opgøres til
henholdsvis 3,0 mill. kr. og 2,7 mill. kr. i
1973 og 1974, androg tilskuddet til nedbringelse af andre varer henholdsvis 9,0 mill,
kr. og 8,3 mill. kr. i 1973 og 1974.
Ved vurderingen af disse tal må tages i
betragtning, at regnskabsresultatet og dermed tilskudsbehovet påvirkes af en lang
række faktorer, herunder forskydninger i
lagerværdierne; - det må således erkendes,
at tilskuddet til nedbringelse af varepriserne
i realiteten fungerer som et generelt driftstilskud, som medvirker til dækning af enhver vare eller varegruppe, som af en eller
anden grund har bidraget i utilstrækkelig
grad til forsyningstjenestens omkostninger,
herunder til forsyningstjenestens andel af
fællesomkostningerne.
Det kan således også tænkes, at tilskuddet, der har ligget ret fast igennem en årrække med stærkt stigende priser efterhånden er blevet for lille til at dække avancemanglen ved salget af tilskudsvarer, således
at en del af denne avancemangel dækkes
ved forøgede indtægter af andre varer, forøgede lagerværdier m. v.
Ophæves den eksisterende tilskudsvare-
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ordning vil det principielt indebære, at forsyningstjenesten kun skal have tilskud til
dækning af transportomkostninger melier
by og bygd, og at først og fremmest tilskudsvarernes priser skal forhøjes i en sådan grad,
at tilskudsbehovet elimineres.
På basis af 1973-tallene ville dette indebære, at kulpriserne skulle ca. fordobles, og
at de øvrige tilskudsvarer skulle forhøjes
med ca. 35 pct. i gennemsnit.
Dersom forsyningstjenesten kunne beholde sine butikker og fordele prisforhøjelserne
over et bredt sortiment af varegrupper, ville
det næppe være uoverkommeligt at opnå
den fornødne indtægtsforhøjelse.
Dersom forsyningstjenesten skulle afgive
sine butikker - eller blot sine bybutikker og skulle opnå prisforhøjelserne på de almindelige salgsvarer (excl. eneretsvarer og
brændselsolie) ville mulighederne for at opnå forøgede indtægter være langt mere begrænsede, da størstedelen af prisforhøjelserne i så fald skulle opnås inden for engrossalget til brugsforeninger og private erhvervsdrivende. I denne situation ville
KGH's priser blive vurderet i forhold til de
til enhver tid værende alternativer. Forsyningstjenestens muligheder for at give konkurrencedygtige tilbud til engroskøberne
vil blive hæmmet af ensprisordningen (hvis
denne ønskes opretholdt), og det vil i mange
tilfælde ikke være tilstrækkeligt til at sikre
KGH leverancerne, at den med hensyn til
pris og kvalitet er på højde med konkurrenterne, fordi engroskøberne (brugsforeninger) ofte af principielle grunde vil holde sig
til deres faste hovedleverandør (FDB), hvis
de ikke har åbenbar fordel af at købe hos
KGH. - Jfr. i øvrigt herom bilag 30 side 5.
Om mulighederne for at ændre den eksisterende tilskudsvareordning, således at den
lægges i fastere rammer, se bilag 29.

Bilag 29.

Sekretariatets notat af 7/8-75
vedrørende mulighederne for at ændre den
eksisterende tilskudsvareordning.
A) Den nuværende ordning og dennes baggrund.

Under underudvalgsarbejdets arbejde fremkom ønske om, at få forsyningstjenestens tilskud til nedbringelse af priserne på visse
nødvendighedsvarer lagt i fastere rammer
gennem en øremærkning af tilskuddene under en eller anden form, således at disse ikke
kom til at fungere som generelle driftstilskud.
Et sådant ønske fremkom allerede i G 60
betænkningen, og når det ikke efter denne
blev gjort til virkelighed, skyldes det formentlig især følgende praktiske vanskeligheder.
Den ene var, at der ikke i Grønland fandtes markedspriser for de forskellige salgsvarer således som i Danmark. Alt hvad der
fandtes var KGH's takstpriser, som var baseret på enspris og tilskud.
MfG savnede derfor et objektivt grundlag
for at bedømme, hvad priserne på de pågældende varer burde være uden tilskud, og
var derfor betænkelig ved en tilskudsvareordning, som ikke var forbundet med en
egentlig priskontrol.
Den anden vanskelighed var, at den statslige forsyningstjeneste ligesom andre erhvervsvirksomheder nødvendigvis vil have
driftsresultater, der varierer fra år til år under tiden i ret betydelig grad.
Medens private erhvervsvirksomheder kan
lægge reserver op i gode år, som de kan
tære på i mindre gode, må den statslige forsyningstjeneste ikke henlægge eventuelle
overskud, og skal efter sin målsætning helst
ikke vise overskud overhovedet.
Derfor havde - og har - forsyningstjenesten konstant behov for at kunne få tilskud
til driften, og dette behov kan ikke afhjæl-

pes med et tilskud, som er øremærket til
at nedbringe prisen på bestemte varer med
bestemte beløb pr. kilo eller pr. stk. eller
anden enhed af varerne.
Hertil kom, at øremærkede tilskud meget let kunne blive besværlige at administrere. - Resultatet blev derfor, at man nåede frem til det nuværende system, hvorefter
priserne på en række varer, som traditionelt
havde været prissat lavt, blev låset fast på
det eksisterende niveau, således at forsyningstjenesten kun kunne forhøje disse priser i det omfang indkøbspris og/eller fragtudgift gik i vejret. Samtidig blev det pålagt
forsyningstjenesten at klare sig med tilskud
af nogenlunde samme størrelse (excl. pristalsregulering), som de tilskud, den hidtil
havde fået.

B) Problemstillingen ved en ændring af den
nuværende tilskudsvareordning.

Dersom det nuværende system skal ændres,
må fremgangsmåden være, at der først tages
stilling til følgende spørgsmål:
- hvilke varearter, der ønskes prissat lavt
- hvilke priser/avancer som de pågældende varer bør have, hvis de ikke skal reduceres ved hjælp af tilskud
- i hvilket omfang priserne på de påga;ldende varer bør reduceres i kr. og ører
pr. kg, stk. eller anden enhed af varerne
- på hvilken måde tilskudsordningen skal
administreres, om den skal henlægges til
engrosleddet eller detailleddet (det sidste vil
være meget upraktisk).
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Endvidere om den skal være generel således at enhver handlende i Grønland (herunder KGH) kan kræve tilskud (f. eks. hos
kæmneren) for de tilskudsvarer han importerer til Grønland, eller om ordningen kun
skal gælde for KGH's forsyningstjeneste, således at private handlende skal købe engros
hos KGH, hvis de vil have del i tilskuddet.
Derefter måtte der tages stilling til hvorvidt der udover de øremærkede tilskud til
bestemte varer - skulle gives tilskud til forsyningstjenesten og i hvilken form, de skulle
gives.
Med de indtægter og udgifter som forsyningstjenesten har efter det eksisterende system, ville en »øremærket« tilskudsordning
ikke sætte forsyningstjenesten i stand til at
klare sig uden driftstilskud af en eller anden
art, - hvilket behov for tilskud forsyningstjenesten ville få vil afhænge af mange faktorer (jfr. pkt. 8 side 4 i det udsendte materiale).
Af betydning vil det således bl. a. være,
hvor mange butikker forsyningstjenesten
skal afgive, hvorledes dens forsyningspligt
tilrettelægges - engros og detail, hvorledes
dens enerets vareområde bliver tilrettelagt, og
hvor store bidrag forsyningstjenesten skal
yde til KGH's fællesomkostninger.
Dersom man ønsker, at det eksisterende
driftstilskud til forsyningstjenesten skal bortfalde, vil det derfor være nødvendigt, at der
forsåvidt angår de nævnte faktorer, etableres sådanne vilkår, at forsyningstjenesten får
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mulighed for at dække sine udgifter ved
hjælp af sine salgsindtægter.
Dette mål vil kunne nås på adskillige måder; - flere af dem er nævnt i den gule betænkning: - f. eks. udvidelse af eneretsvareområdet og ændret fordeling af KGH fællesomkostninger. - Til belysning af det sidste
punkt kan nævnes, at hvis forsyningstjenestens bidrag til fællesomkostningerne fastsættes til 5 pct. af salgsindtægterne, så ville
den i 1973 have bidraget med 17,2 mill. kr.
(ca. 30 pct. af de samlede fællesomkostninger), og forsyningstjenesten ville i så fald
ikke have haft behov for andre tilskud end
bygdetransporttilskuddet.
En ordning, der giver forsyningstjenesten
mulighed for at klare sig uden uspecificerede driftstilskud, vil naturligvis godt kunne
kombineres med en ordning, hvorved der
gives øremærkede tilskud til nedbringelse
af bestemte varepriser. De varer, der i så
henseende kan være tale om, vil imidlertid
være nødvendighedsvarer og dermed formentlig allesammen varer, som KGH også i
fremtiden vil være pligtig at lagerføre.
Førend der tages stilling til hvilke varer,
der eventuelt bør gøres til øremærkede tilskudsvarer, vil det derfor nok være praktisk at tage stilling til, om de bør gøres til
eneretsvarer, da der inden for eneretsvareområdet er mulighed for en ret enkel pris/
avancekontrol, således at besværlighederne
med en administration af øremærkede varetilskud kan undgås.

Bilag 30.

Sekretariatets notat af 23/4-75
vedrørende de økonomiske konsekvenser af
Den gule Betænknings forslag
Disposition:
1) Indledning om talmateriale og bruttoavancer.
2) Hvilke indtægter vil forsyningstjenesten
miste ved afgivelse af samtlige bybutikker?
3) Hvilke indtægter vil forsyningstjenesten
miste ved afgivelse af samtlige bygdebutikker?
4) Hvilke besparelser ville forsyningstjenesten kunne gennemføre i forbindelse med
en indskrænkning af detailsalget ud over
udgifterne til butikkernes drift?
5) Hvilken forøgelse af engrossalget ville
forsyningstjenesten kunne opnå som følge af butiksafgivelserne?
6) Hvilke prisforhøjelser, respektive hvilke
statstilskud vil forsyningstjenesten behøve, dersom Den gule Betænknings
forslag realiseres?
7) Konklusion - Vurdering af omkostningerne ved opretholdelse/indskrænkning
af en statslig forsyningstjeneste.

1) Indledning om talmateriale og bruttoavancer.
Skal man vurdere de økonomiske virkninger af Den gule Betænknings forslag, må
man bygge på de grønlandske hovedlagerregnskabers tal, jfr. underbilag 1. Heraf kan
man nemlig se - i detailpriser -, hvad der
fra hovedlagrene er sclgt/afgivet til private
erhvervsdrivende, til KGH bybutikker og til
KGH's bygdebutikker specificeret i varekategorier (fødevarer, kolonial m. v.).
Hovedlagerregnskabstallene viser imidlertid ikke bruttoavancen af salget, denne må
derfor beregnes ud fra forsyningstjenestens
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samlede regnskabstal, jfr. underbilag 2. Det
fremgår af disse tal, at salgsindtægten af
salgsvarer via hovedlager til KGH's butikker
og udsteder og til private erhvervsdrivende
androg 276 mill. kr. i 1973, og at bruttoavancen af dette salg - efter fradrag af fragt
og afgifter til landskassen - var 51,3 mill.
( = 18,6 pet. af salgsindtægten).
Disse tal rummer den faktisk opnåede
salgsindtægt og bruttoavance af detail- og
engrossalget under et, og bruttoavanceprocenten (18,6 pct.) er derfor lavere end den
rene detailsalgsavanceprocent og højere end
den rene engrossalgsavanceprocent. Skal man
udregne disse to avanceprocenter, må man
beregne, hvad avanceprocenten ville have
været, hvis hele salget var sket en detail
(ved at tillægge de udbetalte engrosrabatter);
- derefter kan man så udregne den avance,
der er opnået på engrossalget (ved at fratrøkke de udbetalte engrosrabatter fra engrossalgets (detail) bruttoavance), jfr. underbilag 2.
Således beregnet bliver bruttoavancen af
forsyningstjenestens detailsalg 23,07 pct. af
detailprisen, medens bruttoavancen af forsyningstjenestens engrossalg bliver 11,39 pct.
pct. af detailprisen, og de udbetalte engrosrabatter 11,68 pct. af detailprisen. (Den lave
engrcsrabatprocent skyldes, at ca. 60 pct.
af engrossalget er eneretsvarer, og at ca.
12 pct. er salg af bygningsmaterialer til håndværkere/entreprenører; dette salg er ikke
egentligt engrossalg, og rabatten er kt 5
pct.).

2) Hvilke indtægter vil forsyningstjenesten
miste ved afgivelse af samtlige bybutikker?
Afgives bybutikkerne mistes et t jtailsalg på
106,2 mill. kr.
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Sættes bruttoavance til 23,07% heraf (hvilket snarere er for lavt end for højt) andrager den tabte bruttoavance
Omkostningerne til butiksdriften er (iflg. analyserapporten)
Det mistede dækningsbidrag udgør således
I stedet opnås et engrossalg af eneretsvarer på 26 mill. kr.
Med en detailavance (23,07 %)
fradraget engrosrabat på ca. 9 %
bliver engrossalgets bruttoavance således
og det mistede dækningsbidrag (11,2 ~ 3,7) — 7,5 mill. kr.

24,5 mill. kr.
13,3 mill. kr.
11,2 mill. kr.
6,0 mill. kr.
2,34 mill. kr.
3,66 mill. kr.

3) Hvilke indtægter vil forsyningstjenesten
miste ved afgivelse af samtlige bygdebutikker?
Afgives bygdebutikkerne mistes et detailsalg
på 51,8 mill. kr.
Den således tabte bruttoavance (23.07 %) er
bygdebutiksdriftens omkostninger er (iflg. analyserapp.)
det mistede dækningsbidrag andrager således
I stedet opnås et engrossalg af eneretsvarer på 20 mill. kr.
med en detailavance på 23.07 %
fradraget engrosrabat på ca. 9 %
engrossalgets bruttoavance bliver
det mistede dækningsbidrag (4.73 -r- 2.81) = 1.9 mill. kr.

4) Hvilke besparelser ville forsyningstjenesten kunne gennemføre i forbindelse med
en indskrænkning af detailsalget udover
udgifterne til butikkernes drift?
a) Dersom samtlige detailbutikker i byer
og bygder virkelig blev afgivet, og forsynings-
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4.61 mill. kr.
1.80 mill. kr.
2.81 mill. kr.

tjenesten kun skulle varetage engrossalg af
afgiftspligtige varer, nogle få beredskabslagervarer samt kul og olie, ville forsyningstjenestens egne omkostninger kunne reduceres i væsentlig grad både i Grønland og i
Danmark,

Forsyningstjenestens egne omkostninger i 1973 (excl. bygdetransportomkostninger 4.4
og butiksudgifter 20.5) androg
plus forrentning driftskapital (excl. butikker/udsteder)
i alt
Disse omkostninger ville formentlig kunne
reduceres med 12-14 mill. kr. til ca. 23 mill.
kr.
Bruttoavancen ville samtidig efter 1973tal dale fra ca. 69 mill. kr. til ca. 33 mill. kr.,
således at dækningsbidraget til KGH's fælles

11.95 mill. kr.
7.22 mill. kr.
4.73 mill. kr.

31.9 mill. kr.
3.9 mill. kr.
35.8 mill. kr.

omkostninger blev ca. 10 mill. kr. (det bør i
den forbindelse erindres, at brændselsoliens
store bruttoavance i 1973 spiller ind).
Fællesomkostninger androg i 1973 58,4
mill, kr., heraf var ca. 60 pet. personaleudgifter (35,6 mill, kr.) og resten drifts-

udgifter til kontorer, biler, trucks, bygdetransportfartøjer, broer kajer og funktionærboliger.
Alt i alt bærer forsyningstjenesten 52,8
pct. af fællesomkostningerne (30,8 mill. kr.).
Langt den største del heraf kan kun fordeles skønsmæssigt (ca. 27 mill. kr.).
En indskrænkning af forsyningstjenestens
aktiviteter som den ovenfor skitserede ville
give mulighed for visse besparelser. Med
hensyn til lønudgifter og boliger kunne dog
næppe regnes med større besparelser end
20 pct., for de øvrige posters vedkommende
næppe mere end 5 pct., da alle disse poster
stort set skal opretholdes, uanset om forsyningstjenestens aktivitet er stor eller lille.
Besparelserne ville således komme op omkring 8-9 mill. kr. (foruden de boligudgifter
og togtefartøjsudgifter, som vedrørte butiksdriften, og som er fratrukket ovenfor).
Som ovenfor nævnt bar forsyningstjenesten i 1973 i alt 30,8 mill. kr. af fællesudgifterne. Hvor stor en andel den bør
dække, hvis den blev indskrænket som skitseret er et politisk spørgsmål.
Dersom den fortsat skal bære halvdelen af
fællesudgiften (50 pct. af ca. 50 mill. kr. =
25 mill. kr.) vil den efter 1973-tallene give et
underskud på ca. 15 mill. kr., hvis ikke priserne på olie, kul og eneretsvarer forhøjes
tilsvarende.
Salgsindtægten af olie, kul og eneretsvarer
(52,7 + 3,1 + 130 = 185,8) skulle i så
fald forhøjes med ca. 8 pct.
Dersom forsyningstjenesten skulle hvile i
sig selv uden ekstraordinære prisforhøjelser,
kunne den - ifølge 1973-tal - bidrage til
fællesomkostningerne med 10 mill. kr., hvorved KGH's øvrige afdelinger fik deres andel
af fællesudgifterne forhøjet med ca. 11 mill,
kr. (30,8 +- 10,0 -^ 9,0 = 11,8).
Hertil kommer den del af pakhusudgifterne, som forsyningstjenesten ikke længere
skulle dække - 3-4 mill. kr.
Dersom disse beløb - i alt ca. 14-15 mill,
kr. ikke søgtes indtjent gennem forhøjelse af
fragtrater og pakhusleje, måtte de betales
ved tilskud fra staten.
Hvis de skulle lægges på atlantfragten (76
mill. kr.), ville de medføre en fragtstigning
på 18-20 pct.
Den ovenfor skitserede indskrænkning af
forsyningstjenestens aktiviteter ville kun
kunne gennemføres i løbet af en årrække, da
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den forudsætter betydelige omlægninger med
hensyn til organisation, personale m. v. Det fremgår af det ovenfor anførte, at de besparelser, der kan opnås ved en sådan indskrænkning af forsyningstjenestens aktiviteter stort set vil modsvares af dalende indtægter, således at statens tilskud må opretholdes, medmindre der gennemføres tilsvarende prisforhøjelser af eneretsvarer og
brændselsolie eller af fragtraterne.
b) Den gule Betænknings forslag forudsætter ikke så radikale indskrænkninger, som
de ovenfor skitserede, i hvert fald ikke i
den nærmere fremtid.
Dersom man forudsætter, at kun bybutikkerne blev afgivet, medens forsyningstjenesten fortsat skulle varetage størstedelen af
salget i bygderne samt detailsalget i byerne
af sådanne varer, som brugsforeningerne i
byerne ikke var interesseret i at overtage, og
i øvrigt skulle kunne fungere som »sikkerhedsnet« for det privatiserede detailsalg, er
mulighederne for besparelser inden for forsyningstjenesten, udover selve butiksdriftens
omkostninger, meget begrænsede.
Det vil i så fald ikke være muligt at opnå
vajsentlige besparelser på forsyningstjenestens omkostninger i København, og på fællesomkostningerne i Grønland og Danmark,
fordi forsyningsapparatet skal opretholdes og
udføre nogenlunde de samme ekspeditioner,
- disse vil blot omfatte mindre kvanta.
Derimod vil det være muligt at opnå visse
besparelser på hovedlagrene, hvor antallet og
omfanget af ekspeditionerne vil dale. Disse
besparelser skønnes at kunne andrage ca. 20
pct. af lønudgiften d.v.s. ca. 1,2 mill. kr.

5) Hvilken forøgelse af engrossalget ville
forsyningstjenesten kunne opnå som følge
af butiksafgivelserne?
Dersom forsyningstjenestens eneret maximalt
udvides til nogle få livsnødvendige varer, vil
der derigennem - udover de afgiftspligtige
eneretsvarer — sikres forsyningstjenesten et
salg på nogle mill. kr. (details^lgsværdien af
mel- og grynomsætningen ca. 3,6 mill. kr.
i 1973).
Om forsyningstjenesten vil kunne udvide
sit engrossalg vil derfor afhænge af, om forsyningstjenesten til de brugsforeninger, som
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overtager forsyningstjenestens butikker, vil
være i stand til at levere varer til så billige
priser, at brugserne vil foretrække at købe
dem hos KGH fremfor hos FDB.
Hidtil har forsyningstjenesten været i
stand til at sælge engros til private handlende i ikke helt ringe omfang, og en vis mindre — del heraf har været til brugsforeninger.
Når det har været muligt at sælge til brugsforeninger har det nok i høj grad beroet på,
at forsyningstjenesten har haft en betydelig
omsætning, store »forsyningspligt«lagre, og
tilskud fra staten.
Dersom forsyningstjenesten skal klare sig
uden tilskud, er det usandsynligt, at den med dalende omsætning - vil kunne tilbyde
brugserne engrosvarer til billigere priser end
FDB's — undtagen måske med hensyn til
visse varegrupper indenfor isenkram, fangst
og fiskeri, bådeudstyr og grønlandsk proviant.
Disse områder rummer imidlertid næppe
muligheder for noget større salg (måske 4—6
mill. kr.) og salgsmulighederne vil i vidt omfang afhænge af, i hvor høj grad forsyningstjenesten nødsages til at forhøje sine priser,

dersom dens »tilskud til nedbringelse af prisen på visse nødvendighedsvarer« falder
bort, således som foreslået i Betænkningen.
Disse prisforhøjelser er ikke blot af betydning med hensyn til mulighederne for at
udvide engrossalget, de har i endnu højere
grad betydning med hensyn til forsyningstjenestens muligheder for at opretholde det
eksisterende engrossalg af ikke-eneretsvarer
— jfr. herom nedenfor.
6) Hvilke prisforhøjelser, respektive hvilke
statstilskud vil forsyningstjenesten behøve, dersom Den gule Betænknings forslag realiseres?
Dersom Den gule Betænknings forslag realiseres, vil alle (lønsomme) bybutikker blive
afgivet ret hurtigt, medens afgivelsen af
bygdebutikker - eventuelt med undtagelse af
nogle få lønsomme - vil trække i langdrag. Eventuelle prisforhøjelser vil således i det
væsentlige skulle hentes inden for bygdesalget og engrossalget fra hovedlager.
a) Følgende tab skal dækkes:

Tab af dækningsbidrag ved afgivelse af bybutikker, jfr. ovenfor
7.5 mill.
forringede indkøbsmuligheder på varer til engros- og bygdesalg (anslået mindst 3 %
af 70 mill. kr.)
2.1 mill.
besparelse på hovedlageromkostninger (anslået 20 % af løn)
-r- 1.2 mill.
bortfald af tilskud - 12 mill. kr., heraf bør dog kulsalget kunne bære mindst 2 mill. kr.
(det vil medføre 66 % forhøjelse af kulprisen) rest til salgsvarer
10.0 mill.
samlet tab, som skal søges dækket gennem prisforhøjelsen
18.4 mill.

b) På hvilke salgsområder kan prisforhøjelser gennemføres?
Ifølge forslaget skal forhøjelserne gennemføres inden for salgsvarerne excl. eneret og
brændselsolie, - d.v.s. på bygdesalg 31,8
mill. kr. og engrossalg 53,9 mill. kr. i alt
85,7 mill. kr. På dette grundlag skal den
gennemsnitlige prisstigning være mindst 21
pct.
/. Mulighederne inden for engros.
Fødevare/kolonial og bygningsmaterialer vil
være de mest sårbare områder over for prisstigninger.
For fødevarernes vedkommende er de så212

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kaldte tilskudsvarer så lavt prissat, at de vil
kunne tåle kraftige prisstigninger (30-35
pct.) uden at komme over almindelige
»franco« grossistpriser. Forsyningstjenesten
vil imidlertid næppe kunne opretholde sin
engros-omsætning, hvis prisen kommer så
højt op.
For størstedelen af de øvrige engrosvarer
inden for fødevarer/kolonial vil kun uvæsentlige prisforhøjelser kunne opnås, hvis
omsætningen skal kunne opretholdes.
Da tilskudsvareomsætningen totalt i 1973
kun udgjorde ca. 13 mill. kr. inden for fødevarer/kolonial (ca. 16 pct.), hvoraf mindst
halvdelen blev solgt i KGH's butikker, vil
engrossalget af fødevarer/kolonial maksi-

malt kunne tåle prisforhøjelser pä 10 pet. i
gennemsnit (knap 3 mill. kr.).
For bygningsmaterialernes vedkommende
vil priserne for det daglige salg af småleverancer meget vel kunne forhøjes en del (1020 pct.).
Den væsentlige del af salget består imidlertid ikke af småleverancer, men af større
leverancer i forbindelse med husbygning og
lignende. Med hensyn til sådanne leverancer
er prisforhøjelser af betydning ikke gennemførlige.
Da fødevarer/kolonial og bygningsmaterialer udgør over 80 pct. af engrossalget, må
det således antages, at engrossalget, hvis det
skal opretholdes, højst vil kunne tåle prisforhøjelser på 10 pct. i gennemsnit (ca. 5,4
mill. kr.), og skal det kunne udvides, bør
prisforhøjelserne næppe komme over 5-7
pct. i gennemsnit.
En for kraftig prisforhøjelse rummer risiko for, at engrosforretningen smuldrer væk,
hvorved en bruttoavance på 4-5 mill. kr.
kan mistes.

2. Mulighederne inden for bygdesalget.
Bygdesalget vil formentlig kunne tåle ret
kraftige prisforhøjelser, fordi bygdebefolkningen i vidt omfang vil være tvunget til at
betale de priser, der forlanges. Bygdebefolkningens købekraft ville imidlertid næppe
vokse i takt med prisstigningerne, og det ville
næppe være tilrådeligt eller praktisk muligt
at søge den udækkede del af tabet (18,4 45,4 = 13 mill. kr.) dækket gennem forhøjelse af bygdepriserne. - Det ville indebære
en gennemsnitlig prisforhøjelse på ca. 40
pct., hvortil kom en 66 pct.-forhøjelse af
kulprisen.
3. Resultatet synes således at være, at en
en væsentlig del af de 18,4 mill. kr. (ca. 1214 mill. kr.) måtte dækkes som tilskud fra
staten, hvis man vil forhindre, at engrossalget falder bort.
Dersom engrosforretningen falder bort, og
dersom det pålægges forsyningstjenesten at
holde bygdepriserne og kulpriserne uændret,
vil forsyningstjenesten få behov for tilskud
på 22-23 mill. kr.:

Forsyningstjenestens bruttoavancer på salgsvarer vil nemlig i så fald blive reduceret til 27.45 mill. kr'
(bruttoavancen af bygdesalget 11.95 mill. kr. -f bruttoavancen af enerets-engrossalget 15.5 mill. kr.).
Bruttoavancetabet andrager således (52.2 -~ 27.45)
herfra går besparelser vedr. butikker og hovedlagire
nettotab
hertil skal lægges statens tilskud i 1973
samlet behov for tilskud inden for salgsvarer og kul

7) Konklusion — Vurdering af omkostningerne ved opretholdelse/indskrænkning
af en statslig forsyningstjeneste.
A - KGH's behov for statstilskud
B - Forsyningstjenestens betydning for det
grønlandske samfunds omkostningsniveau.
ad A - KGH's behov for statstilskud.
I det følgende ses bort fra bygdetransporttilskuddet, som efter Den gule Betænknings
forslag forudsættes betalt under alle omstændigheder.
Der er således kun tale om det tilskud,
forsyningstjenesten hidtil har fået med det
formål, »at nedbringe priserne på visse varegrupper« (12 mill. kr. i 1973).

ca.

24.75 mill. kr.
14.50 mill. kr.
10.25 mill. kr.
12.00 mill. kr.
22.30 mill. kr.

Det vil fremgå af det ovenfor anførte
(punkt 6), at KGH vil få behov for et tilskud
på mindst 12 mill. kr. hvis den skal afgive
sine (by) butikker til andelsbevægelsen, medmindre forsyningstjenesten får mulighed for
at opretholde en nogenlunde uændret omsætning.
Det fremgår endvidere af det ovenfor anførte (punkt 6), at behovet for tilskud meget
let kan vokse til næsten det dobbelte (2223 mill. kr.), hvis forsyningstjenesten samtidig med, at den afgiver sine butikker,
skal opretholde sit forsyningsapparat »som
sikkerhedsnet« uden væsentlig omsætning.
Endelig fremgår det af det ovenfor anførte
(punkt 4 ) , at hvis man giver afkald på forslaget om, at forsyningstjenesten skal kunne
fungere som sikkerhedsnet, og indskrænker
dens aktivitet til kun at omfatte afgifts213

varer, olie, kul og nogle få beredskabsvarer så vil man dermed kunne indskrænke forsyningstjenestens omkostninger væsentligt og
bringe forsyningstjenestens økonomi i balance.
Samtidig vil man imidlertid påføre KGH's
øvrige afdelinger — eller andre statsinstitutioner - merudgifter på 14-15 mill. kr., bl. a.
fordi de må bære større andele af KGH's
fællesudgifter.
Disse merudgifter ville endda kunne blive
noget større, fordi en radikal indskrænkning ville forringe forsyningstjenestens muligheder for at købe billigt ind for KGH's
andre afdelinger og for GTO og MfG (i 1973
indkøbtes for 86,2 mill. kr. driftsvarer og
institutionsvarer), hvilket i hvert fald ville
medføre forøgede indkøbspriser, men hvilket også kunne medføre, at forsyningstjenestens indkøb for institutioner faldt bort,
hvorved forsyningstjenesten ville miste indkøbsprovision på ca. 2,6 mill. kr.
Endvidere ville en radikal indskrænkning
med afskedigelse af personale forøge KGH's
pensionsudgifter.
Alt i alt kunne merudgifterne således komme ep på 18-20 mill. kr.
Dersom statens detailbutikker ønskes afgivet, og dersom en statslig engrosforsyningstjeneste ønskes opretholdt som sikkerhedsnet
for detailhandelen i byerne og for bygdeforsyningen, - så vil den for staten billigste
måde at gennemføre dette på være at sikre
den statslige engrosforsyningstjeneste omsætningen af dagliglivets nødvendighedsvarer gennem en udvidelse af eneretsvareområdet.

fulgt ensprissystemet. I det omfang KGH
har solgt engros har d>_: tort set kunne
diktere, hvad detailprisen skalie væ v e.
KGH's priser har været kalkuleret meo
sigte, at skabe en sådan balance i forsynint tjenestens regnskab, at dette med de bev
gede tilskud kunne hvile i sig selv.
KGH har med denne prispolitik været ude
af stand til at iværksætte lokale konkurrencekampagner mod de private butikker i Grønland, ensprissystemet har snarere tjent som
en beskyttelse for disse, fordi det har bevirket, at KGH's priser i de større byer var
højere end de ellers havde behøvet være og i bygder og afsides liggende byer lavere
end de ellers havde behøvet være.
Resultatet af denne prispolitik har imidlertid været, at KGH's priser i vidt omfang har
været bestemmende for prisniveauet i Grønland. Det private erhvervsliv har ikke været
karakteriseret ved priser, som var lavere end
KGH's, hvorimod KGH ofte af de private
erhvervsdrivende er blevet kritiseret for at
holde for lave priser.

ad B - Forsyningstjenestens betydning for
det grønlandske samfunds omkostningsniveau.
Pris- og lønniveauet i Grønland har betydning for det grønlandske erhvervslivs større
eller mindre muligheder for at producere til
konkurrencedygtige priser, og for statens og
kommunernes udgifter til lønninger og tjenesteydelser.
I det følgende søges klarlagt, hvilken
virkning en gennemførelse af Den gule Betænknings forslag vil have for det grønlandske samfunds pris- og lønniveau:

2) Dersom KGH under de givne vilkår
(altså uden samtidig afgivelse af sine detailbutikker) gennemførte en prisforhøjelse af
sine salgsvarer (excl. olie, kul og afgiftsvarer) på 9 mill. kr. (en gennemsnitsforhøjelse på 5,4 pct.), må det derfor anses for
sandsynligt, at også de øvrige grønlandske
butikker ville forøge deres priser i et vist omfang.
Da KGH antages at have ca. halvdelen af
detailsalget i Grønland, ville en prisforhøjelse inden for KGH's detail- og engrossalg
på 9 mill. kr., formentlig medføre en samlet
prisforhøjelse på 12-16 mill. kr. - Da også
kulprisen efter Betænkningens forslag skal
forhøjes til »normal«-niveau - d.v.s. med 3
mill. kr. - ville den samlede forhøjelse blive
15-19 mill. kr.
Det må antages, at denne merudgift ville
medføre dyrtidsregulering, krav om lønforbedring og krav om højere indhandlingspriser, som tilsammen ville blive af (mindst)
samme størrelsesorden; - dersom kravene
ikke blev imødekommet, må det antages, at
salget ville stagnere, således at prisforhøjelsen ikke fik den tilsigtede virkning.

1) Udgangspunkt.
Hidtil har KGH haft detail- og/eller engrossalg i alle grønlandske byer og bygder, og

3)
Dersom forsyningstjenestens detailsalg i byer og bygder faldt bort, og dersom
forsyningstjenestens engrossalg skulle opret-
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holdes uden tilskud og uden ensprisordning
- som foreslået i Betænkningen - så ville
forsyningstjenestens omsætning formindskes
kraftigt, den ville evt. forsøge at gennemføre nogle prisforhøjelser inden for engrossalget for at bringe balance i sin økonomi,
men dens indflydelse på prisudviklingen
ville i øvrigt falde bort (undtagen med hensyn til kul, olie og eneretsvarer), jfr. pkt. 6.
Hvordan salgspriserne i Grønland (excl.
kul, olie og eneretsvarer) under sådanne vilkår ville udvikle sig, kan man kun gisne om,
men det må antages, at de ville udvikle sig
forskelligt i de forskellige byer og bygder,
og det forekommer usandsynligt, at de samlede stigninger ville blive mindre end det
ovenfor jugerede tal på 12-16 mill. kr., derimod er det sandsynligt, at de ville blive
større.
Med hensyn til olie, kul og afgiftspligtige
eneretsvarer ville prisfastsættelsen være et
politisk spørgsmål.
Såfremt man ønskede tilskuddet til forsyningstjenesten afviklet, måtte der skaffes

merindtægter til KGH på mindst 14-15
mill. kr. (jfr. pkt. 4 og pkt. 7), enten ved
prisforhøjelser på olie, kul og eneretsvarer
(på 8,1 pct.) eller ved forhøjelse af fragtraterne (på 18-20 pet.).
Hvad enten man valgte den ene eller den
anden af disse muligheder, ville forhøjelserne få virkning på det grønlandske omkostningsniveau.
Den samlede virkning af forslagets gennemførelse kunne således komme op på 30
mill. kr. eller mere.
Dersom man ønsker at afvikle den statslige detailbutiksdrift, men bevare en statslig engrosforsyning, der skal kunne fungere
som sikkerhedsnet - og dersom man samtidig ønsker at kunne styre prisudviklingen
i Grønland, og forhindre udviklingen af forskellige prisniveauer i de forskellige byer og
bygder — så kan man lettest virkeliggøre
disse ønsker ved at sikre den statslige engrosforsyning omsætningen af dagliglivets
nødvendighedsvarer gennem en udvidelse af
eneretsvareområdet.
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Bilag 30.
Underbilag 1.

2) Udsendelsesstatistikkens tal 1973.
Denne statistik viser indkøbspris og detail-

salgspris af de til hovedlagrene udsendte
salgsvarer (excl. kul og brændstof) specificéret i varegrupper (varenr.),

Detailsalgspris - eneretsvarer
Detailsalgspris - andre varer
i alt
Bruttoavancen efter fradrag for afgift og fragt:
I alt - indkøbspris 144.9 + afgift 66.4 + fragt 32.3 =
i alt - bruttoavance 317.2 -f- 243.6 = 73.6 (23.2 %)
eneret - indkøbspris 32.4 + afgift 64.2 + fragt ca. 8.0 =
eneret - bruttoavance 136.0 -4- 104.6 =31.4 (23.1 %)
øvrige indkøbspriser 112.5 + afgift 2.2 + fragt ca. 24.3 =
øvrige bruttoavance 181.2 -r 139.0 = 42.2 (23.3 %)
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136.0 mill. kr.
181.2 mill. kr.
317.2 mill. kr.
243.6 mill. kr.
104.6 mill. kr.
139.0 mill. kr.

Bilag 30.
Underbilag 2.

1) Forsyningstjenestens regnskabstal 1973.
Omsætning if lg. regnskab
-v- gebyrer, rabatter
-r- salg til baser
-v- driftsvarer
4- bagerier
salgsindtægter

373.2 mill.
3.8 mill.
3.8 mill.
18.0 mill.
3.1 mill.

kr
kr
kr
kr
kr

344.5 mill. kr.

Disse salgsindtægter af salg i grønlandske byer og bygder kan specificeres som følger:
brændselsolie
52.7 mill. kr. bruttoavance -4- 16.6 (
kul
3.1 mill. kr. bruttoavance -f- 1.1 (-r
direkte engros fra København
12.7 mill. kr. bruttoavance
1.8 (
salgsvarer via hovedlager
276.0 mill. kr. bruttoavance
51.3 (
i alt
344.5 mill. kr. bruttoavance 68.6 (
Disse tal viser den opnåede salgsindtægt
en detail og engros under et, og den opnåede bruttoavance efter at regulering er foretaget for forskydninger i lagerværdierne
samt efter fradrag for fragt og afgifter til
landskassen.
Det bør nævnes, at beholdningsforskydningerne var betydelige (40,8 mill. kr. bogførte nettotal). Det skyldes dels den almindelige inflation, dels og især oliekrisen, som
både gav anledning til ekstra store indkøb
Salgsvarer via Hlager
+ udbetalte rabatter
beregnet detailsalgsindtægt
beregnet detailbruttoavance
Denne bruttoavanceprocent - 23,07 pct.
— er et gennemsnit af de enkelte varegruppers større og mindre avancer. Det kan nævnes, at de såkaldte tilskudsvarer (ca. 25
mill. kr.) ligger meget lavt, medens andre
f. eks. manufaktur ligger væsentlig højere.
Det er imidlertid ikke praktisk at arbejde
med specificerede avancer i den foreliggende opgave. I beregningerne lægges derfor de
23,07 pct. til grund.

31.5%)
35.5 %)
14.2%)
18.6 %)
19.9 %)

og medførte meget kraftige forhøjelser af
olieprisen.
De i året gennemførte prisreguleringer af
lagrene i Grønland kom op på ca. 26 mill,
kr., hvoraf langt den største del vedrørte
brændselsolien, således at dennes bruttoavance - og dækningsbidrag - i 1973 blev
unormalt høj.
2) Beregning af bruttoavancen på salget fra
hovedlager.
276.0 mill. kr. bruttoavance 51.3 (18.6 %)
16.1 mill. kr. bruttoavance 16.1 (18.6 %)
292.1 mill. kr.
67.4 (23.07 %)

Det fremgår i øvrigt af udsendelsesstatistikkens tal, at der kun er ringe forskel på
eneretsvarernes/ikke-eneretsvarernes bruttoavanceprocenter.
Forskellen mellem udsendelsesstatistikkens og regnskabets detailbruttoavanceprocenter er større end tallene tilkendegiver
(23,2 overfor 23,07).
Skal disse tal sammenlignes på et realistisk grundlag, bør regnskabstallets avance217

procent justeres med tabene som følge af
mangler, beskadigelser, kassationer og svind
(10,9 mill. kr. for salgsvarer i 1973).
På dette grundlag fås følgende tal:
»indtægt 292.1 + 10.9 - 303.0
»bruttoavance- 67.4 + 10.9 - 78.3
»bruttoavanceprocent- 26.81
Detail:
til butikken
til udsteder

Når denne procent er højere end udsendelsesstatistikskens bruttoavanceprocent
skyldes det prisreguleringerne af lagrene i
Grønland.
Bruttoavancen for salget via hovedlager
kan på det ovenfor anførte grundlag beregnes som følger:

106.2
51.8

i alt
158.0 heraf 23.07 % . . . .
Engros
137.9 heraf 23.07 % 31.8
16.1
-r rabat.
netto engros

36.5 mill. kr.

detail + engros 295.9

52.2 mill. kr.

Når hovedlagerregnskabets salgstal (295,9)
er højere end regnskabets salgstal + rabatter (292,1) skyldes det, at hovedlagrene i
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15.7 mill. kr.

årets løb har leveret varer for flere kroner
(detailsalgsværdi) til KGH's by- og bygdebutikker end disse i årets løb har solgt for.

Bilag 31.

Sekretariatets notat af 5/2-76 vedrørende mulighederne for
indkøbssamarbejde mellem KGH og de grønlandske brugsforeninger
Under udvalgets arbejde har mulighederne
for et nærmere samarbejde mellem KGH
og de grønlandske brugsforeninger været
drøftet, og det har fra andelsbevægelsens
side været fremført, at »såfremt der pålægges KGH pligt til at føre bestemte varer i
beredskabslagre i Grønland og KGH ikke
samtidig får eneret til indførsel af disse varer, må der kunne etableres et indkøbssamarbejde mellem KGH og de grønlandske
brugsforeninger. Men det må ske på andre
betingelser end de nugældende retningslinier for KGH-engrossalg«.
Efter udvalgets ønske har sekretariatet
anmodet Sven Thomsen (FDB) om nærmere at præcisere og uddybe disse tanker.
Sven Thomsens udtalelser kan resumeres
som følger:
En grønlandsk brugsforening bør principielt selv frit kunne bestemme, hvilke
varer, den vil købe og hvor den vil købe
dem.
- En grønlandsk brugsforening bør derfor også ved kontrakt, som løber over flere
år, kunne aftale, at en bestemt leverandør
skal levere en større eller mindre del af de
varer den har brug for.
- Hvis KGH kan/vil tilbyde en brugsforening at fungere som dens engrosleverandør af en større eller mindre del af de
varer brugsen har behov for, på vilkår,
som er gunstige for brugsen med hensyn til
varekvalitet, pris, leveringsvilkår, service
m. v., er det sandsynligt, at brugsen vil indgå på en leveringskontrakt med KGH for
en længere periode, således at brugsen indenfor kontraktperioden rent faktisk forpligtes til at købe de pågældende varer gennem KGH.
Afgørende vil det imidlertid være om
vedkommende brugs mener, at den har fordel af en sådan aftale.
- Hvis KGH kan/vil tilbyde samtlige

grønlandske brugsforeninger under eet, at
fungere som deres engrosleverandør af en
større eller mindre del af de varer, de har
behov for på vilkår, som er mere gunstige
for brugserne end de engros-aftaler, de enkelte brugser hver for sig vil være i stand
til at opnå, - så er det sandsynligt, at brugsen vil kunne enes om at indgå en fælles
engros-leveringskontrakt med KGH for en
længere periode, således at samtlige brugser indenfor kontraktperioden rent faktisk
var forpligtet til at købe de pågældende
varer gennem KGH.
- En eneretsordning vil også medføre
pligt for brugsforeningerne (og andre butikker) til at købe de af eneretten omfattede varer hos KGH. — Under en sådan ordning er brugserne imidlertid tvangsindlagt
til at købe de varer, KGH kan og vil skaffe,
til de priser og på de leveringsvilkår, som
KGH dikterer. Hermed vil brugserne miste
de kredit- og servicefaciliteter, de har i dag,
f
jr de vil stort set også miste deres ret til at
bestemme over deres vareindkøb indenfor
eneretsområdet, ligesom de vil miste retten
til at fastsætte deres egne salgspriser for
disse varer.
- Sven Thomsen betoner, at han ifolge
sagens natur ikke kan vide, hvilken praksis KGH ville følge under en udvidet eneretsordning med hensyn til varesortiment,
priser, leveringsvilkår, service m. v., men
påpeger at KGH er en meget »usmidig« engrosleverandør; - statsrevisionen er den
store »bussemand«, og alle engroskunder
behandles efter de samme regler, hvad enten de er store eller små, stabile eller ustabile.
- Sven Thomsen ønsker ikke at udtale
sig om, hvorvidt KGH evt. kunne og ville
tilbyde engrosleveringskontrakter til brugserne, som var gunstige for disse. Han mener imidlertid, at brugserne under en sådan
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kontrakt ville betinge
lang række FDB-varer,
der er bekendt med og
ligheden for indgåelse
bejde mellem KGH
brugsforeninger derfor

220

sig leverancer af en
som brugsernes kunsynes om, og at muaf et indkøbssamarog de grønlandske
bl. a. ville afhænge

af, om der mellem KGH og FDB kunne opnås aftale, som skabte praktisk og økonomisk grundlag for levering af varer fra FDB
til KGH med henblik på videresalg i Grønland til brugserne samt evt. til KGH's egne
butikker.

Bilag 32.

Sekretariatets notat af 10/10-75
vedrørende den statslige og private engrosforsyning til Grønland med særlig henblik
på KGHs og FDB's forsyningsvirksomhed
og dertil knyttede funktioner. (Med underbilag) .
På forsyningsudvalgets møde den ^ . j u ni 1975 blev sekretariatet anmodet om at
foretage en analyse af og en sammenligning
imellem KGHs og FDB's engrosforsyningsvirksomhed med det formål at belyse, i
hvilket omfang de grønlandske brugsforeninger og KGH's butikker er selvstændige, — resp. fjernstyrede.
Til hjælp ved udførelsen af dette arbejde har sekretaratet modtaget 2 notater fra
FDB's udviklingsafdeling vedrørende henholdsvis de grønlandske brugsbutikkers og
KGH butikkernes økonomi, drift, ledelsesforhold m. v. Notaterne vedlægges som bilag A og B.
Endvidere har KGH, som har fået notaterne forevist, tilsendt sekretariatet nogle
kommentarer til notatet vedrørende KGH's
butikker. Disse kommentarer vedlægges
som bilag C.
Endelig har sekretariatet — efter udvalgets anmodning - med bistand fra FDB's
udviklingsafdeling
(udvalgsmedlem Sven
Thomsen) udarbejdet en oversigt over
FDB's organisation og ledelsesstruktur.
Oversigten vedlægges som bilag D.
Principielle forskelle mellem brugser
og KGH-butikker.
Det fremgår af dette materiale, at der - i
princippet - er betydelige forskelle mellem
brugserne og KGH-butikkerne med hensyn
til selvstændighed.
De grønlandske brugsforeninger er selvstændige, økonomiske enheder, hvis øver-

ste ledelse - ifølge vedtægterne - principielt ligger hos foreningens generalforsamling, den daglige overordnede ledelse hos
den af generalforsamlingen valgte bestyrelse, og den daglige almindelige ledelse hos
den af bestyrelsen ansatte butiksbestyrer
(uddeler).
De grønlandske brugsforeninger kan således i princippet selv frit bestemme, hvad
de vil handle med, hvor de vil indkøbe deres varer, hvilke priser de vil sælge til og
hvorledes butiksdriften og regnskabsførelsen skal lægges til rette, ligesom brugsforeningen og dermed dens medlemmer selv
bærer risikoen og ansvaret for brugsforeningens økonomi og hæfter for eventuelle
underskud.
KGH butikkerne er derimod ikke selvstændige økonomiske enheder, men underafdelinger af KGH's forsyningstjeneste. Deres øverste ledelse er derfor KGH's centralledelse, i sidste instans Ministeriet for
Grønland, den daglige overordnede ledelse
er den lokale handelschef eller - i visse situationer - handelsinspektøren i Grønland,
og den daglige almindelige ledelse for butikken er den af handelsinspektøren eller af
centralledelsen ansatte butiksbestyrer.
KGH's butikker er således underlagt de
af centralledelsen fastsatte instrukser og
retningslinier, herunder de generelle regler
om forsyningspligt og enspris, og den lokale
butiksledelse kan derfor kun i meget begrænset omfang bestemme, hvad den vil
handle med (den skal i princippet handle
med alle arter af varer efter behov); den
skal endvidere købe sine varer gennem
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KGH's engrosforsyning, - den kan allerede
som følge af ensprissystemet ikke bestemme, hvilke priser varer skal sælges til, og
den skal tilrettelægge butiksdrift og regnskabsførelse indenfor de af centralledelsen
fastsatte rammer.
Det bør måske i denne forbindelse nævnes, at de på »Detailudvalgets« og MFG's
anbefaling nedsatte butiksudvalg har ret til
indsigt i KGH-butikkernes drift og problemer og kan ytre sig herom og fremsætte
ønsker desangående overfor handelschefen.
Butiksudvalgenes status er imidlertid kun
rådgivende og ikke besluttende.
Risikoen og ansvaret for butikkernes
økonomi bæres alene af KGH (som iøvrigt
modtager årlige driftstilskud fra staten; forsyningstjenesten skal således ikke hvile i
sig selv således som brugsforeninger og private butikker).
Som følge af de nævnte forhold svarer
ledelses- og driftsformen for KGH's butikker stort set til ledelses- og driftsformen for
private kædebutikvirksomheder, som f. eks.
Irma.
Ledelses- og driftsmåden for KGH's butikker afviger derimod en del fra de private
kædebutikker, fordi der som følge af de
generelle principper for den statslige forsyningstjeneste skal tages ikke-kommercielle hensyn, som i sig selv understreger, at
den enkelte butik er et led i en større helhed. - Omvendt bevirker afstanden mellem
KGH's butikker og centralledelsen, at den
lokale butiksledelse (butiksbestyrer - handelschef) har større handlefrihed end bestyreren af en kædebutik i Danmark normalt vil have.

De grønlandske Brugsers forhold til
Landsforeningen.
De grønlandske Brugsforeninger er medlemmer af Grønlandske Andelsforeningers
Landsforening« og betaler kontingent til
denne.
Landsforeningens formål fremgår af dens
vedtægters § 1. Det fremgår heraf, at
Landsforeningens formål er at formidle
samarbejdet mellem De grønlandske Andelsforeninger og varetage fælles interesser.
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Den har således bl. a. til i o e:
- at repræsentere de tilknytteae grø;
r.iske Andelsforeninger overfor lo
ningsmagten og andre offentlige myndig
heder m. v.,
- at medvirke til udbredelse af andelsbevægelsen i Grønland, og bistå ved oprettelsen af nye andelsforeninger,
- at udføre oplysningsvirksomhed for andelsforeningernes medlemmer og offentligheden,
- at etablere erfaringsudveksling og konsulentbistand.
Som nævnt af Janussen på udvalgsmødet
den 12. juni rummer behovet for konsulentbistand et særligt problem, fordi Landsforeningens kontingentindtægter er meget begrænsede.
Hvad specielt forholdet til FDB angår er
det Landsforeningens opgave at repræsentere de grønlandske brugsforeninger overfor FDB. — Det er således Landsforeningen,
som skal sørge for valget af delegerede til
FDB's kongres jfr. vedtægternes § 3. Ved
dette valg stemmer de enkelte brugsforeninger i henhold til FDB's vedtægter (d. v. s. i
forhold til størrelsen af deres indkøb hos
FDB).
Ifølge vedtægternes § 1 kan Landsforeningen ikke påtage sig forpligtelser, der
går udover, hvad der er fastsat i tilsluttede
foreningers vedtægter. Endvidere kan
Landsforeningen, efter det oplyste, ikke
uden særlig bemyndigelse indgå aftaler på
de enkelte brugsforeningers vegne vedrørende disses forsyningsmæssige spørgsmål
og vedrørende deres relation til FDB iøvrigt.
Brugsforeningernes medlemskab af Landsforeningen rummer således næppe nogen
væsentlig indskrænkning af deres frihed og
selvstændighed for så vidt angår forsyningsmæssige forhold og for så vidt angår forholdet til FDB.
De grønlandske Brugsers forhold til FDB.
De grønlandske Brugsforeninger er tilsluttet FDB. Det er de forpligtet til i medfør
af § 2 i deres vedtægter. (Standardvedtægten for grønlandske brugsforeninger.).

Brugsforeningerne er optaget i FDB som
A foreninger
(selvstændige foreninger
BRUGSEN). Som A-foreninger har FDB
i alt ca. 1600 brugsforeninger tilsluttet.
A-foreningsbrugserne herunder de grønlandske brugser er mere selvstændige end
de ca. 250 danske brugsbutikker, hvis medlemmer er B-medlemmer i FDB, de såkaldte
»DB-Brugser«, som ejes og drives af FDB
og således kan siges at være en slags kædebutikker ligesom Irmas.
Ud af de 1600 brugsforeninger som er
tilsluttet som A-foreninger har ca. 90 pct.
indgået »den frivillige kædekontrakt« med
FDB. Herved bringes deres forhold på
mange punkter til at ligne andre kædebutikkers - de er forpligtede til at købe deres
varer hos FDB, overdrage deres regnskabsføring til FDB og rådføre sig med FDB og
følge dens anvisninger på en række områder; - til gengæld forpligter FDB sig til at
bistå dem på en række områder f. eks. med
hensyn til financiering.
De grønlandske brugsforeninger kan i og
for sig godt være kædekontraktmedlemmer
i FDB jfr. standard vedtægtens § 12 sidste
stykke. Ingen af de grønlandske brugsforeninger har imidlertid efter det oplyste indgået kædekontrakt, og de grønlandske brugser er for så vidt i princippet mere selvstændige end langt den største del af de
danske brugser.
Alligevel er de grønlandske brugsers bindinger til FDB i praksis temmelig stærke.
De køber stort set deres varer hos FDB
(bortset fra eneretsvarer og visse andre varer som stort set købes hos KGH). Jfr.
standard vedtægtens § 2 hvor det anføres,
at de så vidt muligt skal gøre deres indkøb
gennem FDB.
Deres regnskaber føres af FDB's regnskabstjeneste jfr. vedtægternes § 13 stk. 3
og revideres af revisionstjenesten for danske andelsselskaber jfr. § 14. - I forbindelse med årsregnskaberne og disses aflæggelse bistås de af udsendte konsulenter fra
FDB med hensyn til forståelsen af regnskabets poster og resultater.
De rådfører sig med og bistås af FDB
vedrørende butiksindretning, ombygning og
nybyggeri ^
De bistås af FDB med hensyn til kaution
for kassekreditter og andre lån og modtager
efter omstændighederne også lån fra FDB,

udover de varekreditter som FDB giver dem,
og som normalt er 60 dage fra fakturadato.
De bistås af FDB med hensyn til personaleuddannelse og ansættelse af butiksbestyrere (uddelere). - Det kan i denne forbindelse nævnes, at 6 af de 7 brugsforeningsuddelere er udsendt danske, som FDB
har hjulpet brugserne med at udpege og få
ansat.
De følger stort set FDB's anvisninger vedrørende butikkernes fælles præg og modtager fra FDB hjælp til oplysningsvirksomhed både overfor medlemskredsen og over
for offentligheden.
FDB's forhold til de grønlandske Brugser
kommer således til at ligne FDB's forhold
til de danske brugser med kædekontrakt,
selv om der ikke foreligger nogen formel
kontraktlig forpligtelse i så henseende.
Dette samarbejdsforhold beror formentlig
især på følgende faktorer:
at samtlige brugsforeninger i Grønland er
blevet forberedt, etableret og igangsat med
udstrakt bistand fra FDB's side.
at brugsbutikkerne i deres første svære år
er blevet bistået fagligt, administrativt og
finansielt af FDB på en måde og i et omfang som ingen anden virksomhed kunne/
ville påtage sig. Derved blev brugsforeningerne i stand til at overstå de »børnesygdomme« og begyndervanskeligheder som
enhver nystartet virksomhed kommer ud for,
og som især er alvorlige for virksomheder
der - som de grønlandske brugsforeninger startes af mennesker, som ikke selv besidder
forretningsmæssige erfaringer, kvalificeret
medhjælp og fornøden kapital.
at der for en grønlandsk brugsforening, selvom den har nået en sådan grad af konsolidering og erfaring, at den er nogenlunde
selvhjulpen, ikke i dag findes noget brugbart alternativ til FDB: - de store indkøbsorganisationer for de private købmænd ville
den ikke kunne benytte, - KGH, som i
princippet kunne skaffe den de varer som
den behøver, kan/vil ikke i øvrigt tilbyde en
så alsidig service som FDB yder (og er
iøvrigt konkurrent).
Alternativet er således, at vedkommende
brugs spreder sine indkøb af varer- og service-ydelser til en række engros- og service223

virksomheder, hvilket er administrativt besværligt og for de flestes varers vedkommende uøkonomisk.
Konklusion.

På grundlag på det ovenfor anførte må det
om den eksisterende situation konkluderes:
- at KGHs butikker idag må karakteriseres
som kædebutikker, som med de vilkår hvorunder de skal drives, kun kan eksistere
som led i den statslige forsyningstjeneste og
- at de grønlandske brugsforeninger idag,
selvom de i princippet er fri og selvstændige, rent faktisk også må drives som en
slags (frivillige) kædebutikker, knyttet til
FDB fordi der under de eksisterende engrosforsyningsvilkår ikke findes noget acceptabelt alternativ til en sådan tilknytning.
De private butikker i Grønland
Udviklingen i Danmark i de sidste årtier
har bragt den lille selvstændige detailbutik
i en vanskelig situation, - især indenfor
fødeVdagligvareområdet. Kædebutikkerne —
både de private og andelsbevægelsens - er
gået frem på den lille, frie købmands og de
små brugsers bekostning.
Dette har igen medført fremgang for indkøbsforeninger (f. eks. Hoki), der kan bistå
den fri købmand med hans engrosforsyning
på samme måde, som FDB bistår brugsforeningerne; — og denne udvikling har igen
medført ,at behovet for og antallet af mindre
all-round grossistvirksomheder indenfor
føde-/dagligvareområdet er gået tilbage.
Under hensyn hertil - og til konklusionen
ovenfor vedrørende KGH's butikker og
brugserne i Grønland - er det nærliggende
at se på, hvorledes de private detailbutikker
i Grønland drives og engrosforsynes. Desværre foreligger der ikke pålidelige detailoplysninger desangående, men generelt set
kan de private detailbutikker i Grønland
opdeles i tre grupper:
1) Et mindre antal ret store butikker med
føde- og dagligvarer samt specialiteter i
større eller mindre omfang (disse butikker drives for størstedelens vedkommende af danske).
2) Et større antal små butikker med føde224

og dagligvarer, (disse butikker, hvoraf en
del på kioskniveau, drives for størstedelens vedkommende af grønlændere).
3) Et lille antal små og større butikker, som
ikke sælger fødeVdagligvarer, men specialvarer af forskellig slags (bøger, blade, manufaktur, boligudstyr, »kunst«,
galanteri, grammofonplader, radio, påhængsmotorer m. v.) - disse butikker
drives stort set af danske.
ad 1-3) Specialbutikkerne (3) kan kun
trives i de større byer, deres eksistensmuligheder ligger (ligesom de tilsvarende danske
specialbutikker) i at kunne tilbyde et varesortiment, der er mere varieret, smart, moderne eller spændende indenfor deres område end KGH's mere almindelige summariske udvalg. - Disse butikker køber
størstedelen af deres varer hos specialgrossister i Danmark, og benytter kun KGH's
hovedlagre i meget begrænset omfang.
De små grønlandske dagligvarebutikker og kiosker (2) - virker mest som nærbutikker for bykvarterer, som har »langt«
til KGH's butik (eller brugsen). Butikkerne
drives i reglen af ejer + familie, har små
lagre og køber næsten alle deres varer engros hos KGH. - Denne gruppe af butikker
må generelt siges at være i tilbagegang, de
har i høj grad måttet afgive deres omsætning
til de større fødeVdagligvarebutikker (1).
Disse større butikker, som med enkelte
undtagelser drives af danske med faglig erfaring og kapital, har gennemgående vokset
sig store, dels fordi de har kunnet placeres
centralt i byer, som på grund af befolkningstilvæksten har haft stærkt behov for flere
alsidige dagligvarebutikker, dels på grund
af ejerens faglige dygtighed og »flair« - herunder deres evne til at lagerføre varesorter
og varemærker, som KGH's butikker ikke
fører.
Økonomisk og konkurrencemæssigt har
de i så henseende haft fordel af KGH's
ensprissystem, hvis alment kendte relativt
faste priser letter den private detailhandlers
egen prisfastsættelse og hans valg af hvilke
varer, han med fordel kan føre.
Disse butikker foretager i vidt omfang
deres engrosindkøb i Danmark. Fra KGH's
hovedlagre er de nødt til at købe eneretsvarer, og køber derudover hos KGH så-

danne varer, som det ikke kan betale sig
for dem selv at importere og lagerføre, f. eks.
fordi der er for lidt omsætning i dem eller
fordi de er særlige billige hos KGH (f. eks.
på grund af storindkøb, eller fordi der er
tale om »tilskudsvarer«). — Endelig benytter
de KGH som nødhjælp, - når de udgår for
varer, som lagerføres af KGH.
Den frie købmand i Grønland har således,
hvis han var nogenlunde kapitalstærk og
fagligt erfaren, haft bedre vækstmuligheder
i 60'erne og 70'ernes begyndelse, end den
fri købmand i Danmark, dels på grund af
behovet for flere butikker, dels fordi »konkurrenten« - KGH - konkurrencemæssigt
set var fredelig og engrosforsyningsmæssigt
set konstant stod til rådighed med sit hovedlager.
De større private butikkers behov for
tilknytning til en stor og stærk engrosforsyningsorganisation har dermed været mindre
udtalt end de danske købmænds. Alligevel
har der været gjort forsøg på at etablere
indkøbsorganisationer for de private detailhandlere i Grønland (f. eks. Grønlands indkøbsring), disse forsøg har tilsyneladende
ikke båret frugt, men årsagen hertil kan
være, at adskillige af detailbutikkerne (de
større) allerede havde tilknytning til store
danske engrosvirksomheder og ikke kunne
vinde noget ved at gå med i en grønlandsk
indkøbsorganisation, som både skulle virke
for store og små butikker.
Selvom private kædebutikker ikke har
vundet indpas i Grønland, og selv om de
private butikker ikke udadtil bærer præg
af at være tilknyttet en stor engrosforsyningsvirksomhed (som f.eks. »Oceka«,
»Hoki« eller »Spar«) må det i betragtning
af den udvikling, som er sket i Danmark anses for sandsynligt, at de private føde-/
dagligvarebutikker i Grønland i fremtiden
vil have stort set det samme behov for at
være tilsluttet en sådan engrosvirksomhed,
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som fødeVdagligvarebutikkerne i Danmark
har.
Konklusion II (fremtidens engrosforsyning) .

Omfanget af brugserne og de private føde-/
dagligvarebutikkers fremtidige behov for
samarbejde med danske engrosvirksomheder
vil afhænge af, hvilke varer KGH's hovedlagre i fremtiden vil blive forpligtet til at
lagerføre og sælge engros.
Generelt må det dog nok kunne fastslås,
at en grønlandsk detailbutik med føde-/dagligvarer (hvadenten den er andelsdrevet, privat- eller statslig) i fremtidens Grønland vil
have behov for nær tilknytning til en engrosforsyningsvirksomhed, som er:
- alsidig nok til at kunne dække butikkens
varebehov
- stor nok til at kunne skaffe varerne frem
til en konkurrencedygtig pris
- stærk nok til at give kredit i rimeligt omfang og bistå med serviceydelser udover
det rent indkøbsmæssige -og
- stabil nok til at butikkens ledelse kan
regne med/stole på virksomhedens eksistens og aktive bistand på længere sigt.
En engrosvirksomhed, som skal kunne tilfredsstille disse behov, vil (hvadenten den
er andelsdrevet, privat eller statslig) stille
krav, som indskrænker den enkelte detailbutiks handlefrihed i større eller mindre
omfang; om dette forhold skal karakteriseres
som solidaritet, centralisering, formynderi
eller fjernstyring, vil afhænge af synsvinkel
og temperament; - den enkelte detailbutik
må under alle omstændigheder betale en vis
pris for tryghed med hensyn til engrosforsyningen.
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Bilag 32.
Underbilag A.

Brugsforeninger i Grønland og FDB
Alle foreninger er stiftet på grundlag af en
mønstervedtægt tilpasset på nogle punkter.
Alle er stiftet med bestemmelse om medlemmernes solidariske hæftelse for foreningens forpligtelser (§ 4).

udgifter til renter betyder store afdrag på
lån.
Udover erhvervsstøttelån har det været
vanskeligt at opnå lån med lang af dragstid.
Driften.

Startkapital.
De første foreninger startede virksomheden
i lejede lokaler. Behovet for finansiering blev
klaret ved mindre Erhvervsstøttelån til inventar, leverandørkredit og ved lån fra
FDB.
Senere startede foreninger, der købte bestående bygninger eller opførte egne, og
finansieredes ved Erhvervsstøttelån, bankog sparekasselån. Driftskapital tilvejebragtes ved leverandørkredit og kassekreditter.
Den solidariske hæftelse viste sig ikke
tilstrækkelig som sikkerhed. FDB måtte
kautionere for kreditter og i nogle tilfælde
stille garanti for lejebetaling til KGH.
Virksomhederne er belastet af, at byggeomkostninger i Grønland er ca. 2V2 gange
så høje som i Danmark.
FDB har kun i 2 tilfælde investeret direkte i bygninger, der nu er afviklet. FDB har
hjulpet indirekte ved finansiering af driftskapitalen ved at yde forlænget kredit på
leverancer og ved muligheden for træk på
leverandørkreditten mod betaling af renter.
Brugsforeningerne er selvstændige økonomiske enheder med eget regnskab, revision
og ledelse.
Optagelse af lån, pantsætning m. v. kræver hele bestyrelsens underskrift (§ 12).
Forening rne har i de første år haft en
meget stram likviditet, idet de startede udelukkende på lånt kapital, der udover store
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Bestyrelsen antager og afskediger den forretningsmæssige leder (uddeler) og underskriver kontrakt med denne (§ 13).
I de fleste tilfælde deltager bestyrelsens
formand i samtaler med ansøgere, hvorefter
ansøgningerne forelægges bestyrelsen, der
endeligt udpeger.
Øvrigt personale ansættes af uddeleren
i henhold til dennes kontrakt og stillingsbeskrivelse, hvor der bl. a. er anført, at uddeleren skal orientere bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse.
Uddeleren forestår den daglige forretningsmæssige virksomhed; ændringer og
større anskaffelser skal godkendes af bestyrelsen.
Tilsammen omsatte de 7 igangværende
brugsforeninger i 1974-75 for 78,3 mill. kr.
Brugsforeningernes regnskab føres af
FDB's regnskabscentral og revideres af Revisionstjenesten for Danske Andelsselskaber
A.m.b.A. Udgifterne hertil betales af foreningerne - sidste år i alt ca. 140.000 kr.
Bestyrelsen modtager hver måned en
driftsoversigt og status for foregående måned og en opsummering af det forløbne
regnskabsår, indeholdende omsætning, avance, omkostninger, beholdninger og forpligtelser.
Oversigten gennemgås med bestyrelsen af
uddeleren, eventuelt revisor eller konsulent,
når de er til stede.

Bestyrelsen deltager i en årlig optælling
af varelager, og ved regnskabsårets slutning
fastsætter bestyrelsen afskrivninger og dividende.
Dividenden har varieret mellem 4 pct. og
0 pct. afhængig af driftsresultat og likviditet.
Nuværende kapitalforhold.

Af dividenden tilbageholdes mindst den ene
procent på en konto i foreningen. Pengene
udbetales efter 15 år.
De igangværende foreninger har på denne måde en arbejdskapital, der medio 1975
tilsammen udgør 1,3 mill. kr. Beløbet vokser for tiden med ca. 350.000 kr. årligt.
Herudover har foreningerne opsparet en
egenkapital på tilsammen 8,6 mill. kr.
I gennemsnit udgør medlems- og egenkapitalen ca. 24 pct. af balancesummerne,
men med store udsving - fra 6 pct. til 48
pct. afhængig af foreningens alder og finansieringsmåde.
I sammenligning med danske forhold har
de grønlandske foreninger større kassekreditter og leverandørgæld på grund af større
varelagre som følge af sjældnere varemodtagelse fra leverandører i Danmark.
Tilsammen har foreningerne en årlig renteudgift på 2,5 mill. kr. svarende til 3,2 pct.
af omsætningen eller 6,1 pct. af balancesummerne eller 11,8 pct. af lån og kreditter.
I forløbne regnskabsår er der ydet afdrag på lån på tilsammen 1,1 mill. kr.

muligheder Herudover har foreningerne et
righoldigt katalogmateriale fra FDB og andre
leverandører.
De fleste uddelere kommer til Danmark
een gang årligt i forbindelse med uddannelse eller ferie og besøger samtidig FDB og
andre leverandører.
Flere leverandører har i de sidste år
sendt repræsentanter til Grønland.
Ordrer fra brugsforeningerne modtages
ca. 3 uger før skibsafgang hos FDB i Skalborg ved Aalborg og leveres frit på kajen i
Girønlandshavnen i Aalborg til samme priser som danske brugsforeninger. Dog er
moms og andre danske afgifter fratrukket.
I 1974 købte de grønlandske brugsforeninger for tilsammen 22,3 mill. kr. (indkøbspriser) hos FDB.
Ingen hos FDB blander sig i, hvilke varer
eller mængder der bestilles; man leverer,
hvad ordrerne lyder på. Ansvaret for bestillingernes rigtighed er alene hos foreningens ledelse.
Fastsættelse af avancer og kalkulation af
udsalgspriser sker hos foreningen. For en
del varers vedkommende kan benyttes de
vejledende danske udsalgspriser, idet den
refunderede moms nogenlunde har dækket
fragt- og lageromkostningerne. De sidste års
stigende fragtsatser har dog medført, at
flere priser må forhøjes udover de danske
priser.
Fragten betales af foreningerne direkte til
KGH ved varernes ankomst til Grønland.
Sidste år udgjorde de samlede fragtomkostninger 5 mill. kr.

Varekøb.

Foreningerne foretager ca. 45 pct. af indkøbene hos KGH, ca. 50 pct. hos FDB og 5
pct. hos andre leverandører.
Bortset fra varer omfattet af KGH's eneret er foreningerne frit stillet med hensyn til,
hvor indkøbene foretages. Der består ingen
købepligt hos FDB - alene foreningens vurdering af pris, kvalitet og leveringsevne bestemmer, hvor indkøbene foretages.
Varesortimentet fastlægges i samarbejde
med bestyrelsen - større ændringer forelægges bestyrelsen til afgørelse. Sortimentets
størrelse varierer fra by til by.
FDB udsender hver 5. uge varefortegnelser med priser, og hver uge informationer
om nye varer, prisændringer og leverings15*

FDB-tilknytning.

De grønlandske brugsforeninger er optaget i
FDB som A-foreninger (selvstændige foreninger - BRUGSEN) i modsætning til Bmedlemmer, der er personlige medlemmer
af FDB, der driver butikker med betegnelsen DB BRUGSEN.
Brugserne i Grønland er ikke omfattet
af »Den frivillige kædekontrakt«, som ca.
90 pct. af de danske A-foreninger har tilsluttet sig.
Foreningerne kan trække på FDB's hjælpeafdelinger, f. eks. FBD's arkitektkontor og
Reklametjenesten for Danske Andelsselskaber A.m.b.A., og betaler herfor ifølge med227

gået tid. Som nævnt betales også for regnskabsføring og revision.
Uden direkte omkostninger kan trækkes
på konsulenter vedrørende økonomi, etablering, regnskab, drift og varer.
Der fordeles ingen fællesomkostninger
fra FDB til brugsforeningerne, idet FDB's
omkostninger til hjælpeafdelingerne dækkes af FDB's engrosfortjeneste på leverancerne, eller som nævnt for nogles vedkommende betales efter regning.
De grønlandske brugsforeninger udgør
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een FDB-valgkreds, der i forhold til købet
hos FDB vælger delegerede til FDB's kongres. For tiden har Grønland 3 delegerede
af i alt 400.
Brugsforeningerne modtager dividende fra
FDB i lighed med andre brugsforeninger og
skal indbetale til andelskonto i FDB. I alt
har de 7 foreninger et indestående hos FDB
på 650.000 kr., der forrentes.
Sven Thomsen.
konsulent.

Bilag 32.
Underbilag B.

KGH's bybutikker, ledelse og drift
Det efterfølgende er et forsøg på en beskrivelse af ledelse og drift af KGH's bybutikker, særligt af punkter, hvor disse adskiller
sig fra ledelse og driften af brugsforeningerne i Grønland, som beskrevet i »BRUGSFORENINGER I GRØNLAND OG FDB«,
dateret 4. august 1975.
Det er altså ingen fuldstændig og formentlig heller ikke en helt korrekt fremstilling af KGH's butiksdrift, men det indtryk,
som en udenforstående med nogen kendskab har fået af, hvordan det fungerer.
KGH kan formentlig selv opstille en mere
korrekt beskrivelse.

opsummerer og sammenligner med tidligere.
Omkostninger til fragt, lønninger, lys - varme, ejendomsudgifter m. v. ordnes af KGHkontoret og kendes ikke af ret mange butiksbestyrere eller personale.
Der sker ingen fast tilbagemelding af
regnskabsoplysninger til butikken. Rentabilitetsanalyse fremkommer først i november
måned for det forudgående kalenderår. Meget få butiksbestyrere ser denne, langt mindre personalet eller andre i byen.
Varelagerets størrelse kendes kun pr. 31.
december, eller når der foretages kontroloptællinger.

Etablering, ansvar, økonomi.

Vareindkøb -

KGH-butikker etableres efter beslutning hos
ledelsen i København efter bevilling gennem Ministeriet for Grønland.
Større ændringer af bygninger og sortiment bestemmes i København; i de fleste tilfælde formentlig efter indstilling eller ansøgning fra lokal KGH.
Lokale forbrugerudvalg, kommunalbestyrelse eller Landsrådsmedlem kan fremføre
forslag og ønsker.
Ingen lokal har økonomisk ansvar for
dispositionerne eller kender økonomien i
etablering eller drift.

skal følge generelle retningslinier fastlagt af
hovedkontor.
Fra butikken rekvireres varer ugentlig fra
hovedlageret i byen. Der udarbejdes 3 måneders rekvisitioner på dagligvarer, hvilket
sker i samarbejde mellem butiksbestyrer, lagerforvalter, fuldmægtig på handelskontoret
eller handelschefen.
Ansvaret for lagerets sammensætning og
størrelse er handelschefens.
Varer udover dagligvarer rekvireres ad
samme kanaler til indkøbskontoret i København. Man er bundet til kun at indkøbe
gennem KGH's indkøbsafdeling. Nye varer
kan være vanskelige at få frem, hvis ikke
indkøbskontoret og handelschefen går ind
for dem.
Inden for manufaktur gøres en ekstra
indsats — ved samlet mønstring og indkøb hvori deltager alle afdelingsledere for manufaktur fra alle butikkerne.
Fastlæggelse af avancer og kalkulationer
sker i København. Kalkulationer foretages
normalt ikke lokalt, ligesom indkøbspriser
og fragtomkostninger ikke kendes.
Man har ingen problemer med finansie-

Driften.
Butiksbestyreren udpeges og ansættes af
hovedkontoret formentlig i nogle tilfælde
efter indstilling fra lokal KGH, hvis egnet
person kendes på stedet.
Øvrigt personale ansættes lokalt i samarbejde med handelschefen, eventuelt personaleafdelingen .
Butikslederen kender omsætningen i de
enkelte afdelinger i butikken, hvis han selv
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ring af svingende varebeholdninger, idet
KGH's kasse virker som bank for butikken.
Der udfoldes til stadighed bestræbelser
for at holde varebeholdningerne på et rimeligt niveau, men man har ikke det økonomiske pres som private næringsdrivende.
Man kender lokalt ikke til betaling af
renter og afdrag eller pres på likviditeten
i den anledning. Der pålignes en renteomkostning på kun 4 pct.
KGH-butikker har fordel ved at kunne
trække på andre KGH-afdelinger i byen i
nødsituationer, f. eks. personale, materiel,
biler, frysemaskiner m. v.
Man skal ikke een gang årligt fremlægge
et driftsregnskab og status for butikken på
et møde lokalt, og gøre rede for ændringer
og resultat.
KGH har en fordel ved at kunne overføre
gode driftsresultater til butikker, som midlertidigt har dårligere resultat, f. eks. på
grund af nybygning eller større vedligeholdelse et enkelt år.
Den enkelte KGH-butik skal ikke betale
skat, hvorimod skattebetalingen kan give
likviditetsmæssige problemer for de nyeste
af brugsforeningerne.
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Generelt.

KGH's detailbutikker drives stort set på
samme måde som de fleste andre virksom
heder, hvor een organisation driver og tjor
flere detailbutikker, som f. eks. Irma og
tidligere HB.
KGH mangler dog, som de fleste andre
har det, et hurtigere og mere detailleret
regnskabssystem, der melder tilbage til butikkerne mindst hver måned.
Den væsentligste forskel på KGH og de
grønlandske brugser er, at KGH er en centralt ledet organisation, medens brugserne
er selvstændige enheder med et vist samarbejde, der ikke fratager den enkelte forening det egentlige ansvar.
Den væsentligste forskel på KGH og
FDB er, at KGH er ansvarlig og har beslutningsmyndighed over de enkelte butikker,
og at KGH er eneleverandør, medens FDB
kun er rådgivende over for de grønlandske
brugser, der ikke har købepligt hos FDB.

Sven Thomsen.

Bilag 32.
Underbilag C.

Nogle kommentarer til Sven Thomsens oplæg
vedrørende »KGH's bybutikker, ledelse og
drift« fra KGH's forsyningstjeneste (14.
oktober 1975).
Handelen skal afstå fra at korrigere småting og »rette stil« - og indskrænke sig til
at kommentere nogle få punkter af betydning.
1) Oplægget omhandler KGH's butikker
i byerne, hvoraf der er 15, men nævner ikke
noget om KGH's bygdebutikker, hvoraf der
er 53. — Stort set passer Sven Thomsens beskrivelse også på bygdebutikkerne, men det
bør nok nævnes, at bygdebutiksdriften har
været af betydning for udformningen af
forsyningstjenestens organisation og forretningsgange.
2) Vedrørende personaleansættelser udtales det (side 1 under midten) »at butiksbestyrerne udpeges og ansættes af hovedkontoret (i København), formentlig i nogle
tilfælde efter indstilling fra lokal KGH, hvis
egnet person kendes på stedet«.
Denne sætning er ud fra Sven Thomsens
forudsætninger forståelig, - realiteten er
imidlertid, at butiksbestyrerne så vidt muligt udpeges og ansættes i Grønland - af
handelsinspektøren efter indstilling fra de
respektive handelschefer, og efter at stillingen har været opslået i Grønland.
Kun hvis der ikke i Grønland kan findes
kvalificeret ansøger til en ledig butiksbestyrerstilling, udpeger og ansætter hovedkontoret en »udsendt« butiksbestyrer.
Det kan i den forbindelse bemærkes, at
alle bygdebutikkerne og ca. halvdelen af
bybutikkerne har grønlandsk (»hjemmehørende«) butiksbestyrer.
3) Vedrørende vareindkøb udtales (side
2) at »nye varer kan være vanskelige at få

frem, hvis ikke indkøbskontoret og handelschefen går ind for dem«.
Det er rigtigt, at Handelens butiksbestyrere ikke får alle deres ønsker om nye varer
opefyldt, det ville ikke være praktisk og
økonomisk muligt at imødekomme alle sådanne ønsker, men det bør i den forbindelse
tilføjes, at en kunde, som ønsker en bestemt vare, som butikken ikke fører, igennem KGH har aldgang til at få den leveret
som »kommissionsgods« på meget lempelige
vilkår.
4) Vedrørende regskabsførelse og lokalt
økonomisk overblik udtales følgende:
- »ingen lokal . . . kender økonomien i etablering og drift« (side 1, medio)
- »butikslederen kender omsætningen i de
enkelte afdelinger i butikken, hvis han selv
opsummerer og sammenligner med tidligere
år; omkostninger til fragt, lønninger, lys,
varme, ejendomsudgifter m. v. ordnes af
KGH-kontoret og kendes ikke af ret mange
butiksbestyrere« (sidel,f.n.)
- meget få butiksbestyrere ser den af hovedkontoret udarbejdede årlige rentabilitetsanalyse (side l,f.n.)
- . . . »ligesom indkøbspriserne og fragtomkostningerne ikke kendes« (side 2 medio)
- KGH mangler . . . et hurtigere og mere
detailleret regnskabssystem, der melder tilbage til butikkerne mindst hver måned (side 3, f.o.).
Med de ovenfor citerede udtalelser gives
der læseren det indtryk, at butikkernes
ledelse ikke har meget begreb om og overblik over butiksdriftens økonomi. — De cite231

rede udtalelser er derfor efter Handelens
opfattelse nærmest vildledende.
Der føres lokalt i Grønland for hver enkelt KGH-butik månedlige regnskaber over
alle de tal, som er væsentlige for den daglige
drift (indkøb, salg, prisreguleringer, svind,
beholdninger, lønninger). Alle butiksbestyrere er i besiddelse af og kender dette regnskabsmateriale, der helt eller delvis udarbejdes af dem selv med det lokale handelskontors bistand og kontrol.
Endvidere bliver de af handelskontoret
orienteret - efter ønske eller behov - om
butiksdriftens øvrige omkostninger.
Butiksbestyrerne er således løbende orienteret om alle de poster, som de har mulighed for at udøve indflydelse på, og bliver
derudover informeret og instrueret om den
årlige analyserapports tal og resultater både
vedrørende deres »egen« butik og vedrørende de øvrige KGH butikker.
Det er rigtigt, at KGH ikke har et regnskabssystem, der månedligt »melder titbage« (fra Danmark) til de enkelte butikker med detaillerede regnskabsoplysninger,
således som FDB har.
Når KGH hidtil - lokalt såvel som centralt - har afholdt sig fra at føre »rigtige«
butiksregnskaber for de enkelte butikker
(driftsregnskab/status) skyldes det imidler-
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tid ikke blot, at butikkerne ikke er selvstændige økonomiske enheder, men især følgende 2 grunde:
Den ene grund er, at det for KGH har
været magtpåliggende at tilrettelægge regnskabsforholdene således, at de væsentlige
regnskabstal »nøgletallene« så vidt muligt
udarbejdes lokalt og ikke centralt, fordi de
dermed bliver bedre forstået og accepteret
lokalt. - Erfaringerne har - desværre vist, at tilbagemelding af »færdigsyede«
regnskaber let risikerer at blive oplevet lokalt som noget fremmed og uvedkommende,
som ikke virkelig accepteres eller forstås,
men tages passivt til efterretning.
Den anden grund er, at forsyningspligt +
ensprisordning nødvendigvis medfører, at
nogle butikker konstant vil give underskud,
medens andre konstant vil give overskud. Den enkelte butiks regnskabsmæssige overskud eller underskud siger derfor ikke - i
sig selv - noget om, hvorvidt butikken er
godt eller dårligt drevet - en butik kan meget vel have konstant underskud skønt den
er særdeles vel drevet, og omvendt.
Værdien af at føre et normalt driftsregnskab for de enkelte butikker vil under disse
omstændigheder ikke være særlig stor; psykologisk vil effekten endda - lokalt kunne være direkte negativ.

Bilag 32.
Underbilag D.

Vedrørende FDB's ledelsesorganisation
På forsyningsudvalgets møde fremsatte Bornemann ønske om at få nærmere oplyst,
hvordan FDB's øverste ledelse var sammensat og fungerede.
Under hensyn hertil kan følgende oplyses:
A. FDB har følgende ledelsesorganer:
/. Direktionen (vedtægternes § 17, stk.
6, 7, 8 og 9) bestående af en førstedirektør
+ 5 direktører. - Hertil kommer som bistand for direktionen diverse underdirektører i FDB, lederne af FDB's regionafdelinger - antal 7 - samt direktionerne for FDB's
egne fabrikker og virksomheder — antal 10.
2. Bestyrelsen (vedtægternes § 17) bestående af 1 bestyrelsesformand, 8 menige
bestyrelsesmedlemmer valgt af kongressen
og 2 medarbejderrepræsentanter (valg af
personale efter de for aktieselskabers medarbejderrepræsentanter gældende regler).
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad
gangen af kongressen. Formanden vælges af
bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer.
3. Kongressen (§ 16) bestående af 400
delegerede. — Delegerede til kongressen er
samtlige kredsbestyrelseslmedlemmer samt
de færøske og grønlandske delegerede.
4. Kredsbestyrelser (§ 13). Danmark er
af kongressen opdelt i 60 kredse, hver med
sin kredsbestyrelse. - Det maksimale antal
kredsbestyrelsesmedlemmer andrager for tiden 13 personer. - Antallet af medlemmer
i de enkelte kredsbestyrelser fastsættes under hensyn til størrelsen af deres køb af
varer i FDB (men skal mindst være 3 personer) .
Tilsvarende fastsættes antallet af delegerede fra Færøerne og Grønland under

hensyn til deres medlemmers køb hos FDB
(men skal mindst være 1 person), jfr. vedtægtens §§ 12 og 16, stk. 1. Antallet af bestyrelsesmedlemmer i de enkelte kredsbestyrelser varierer fra 3 til 13. Antallet af delegerede fra Færøerne og Grønland er i 1976
4 personer, 3 fra Grønland + 1 fra Færøerne. Hver kredsbestyrelse vælger af sin
midte en formand og en stedfortræder for
denne. - Kredsbestyrelsernes formænd danner et kredsformandsskab, som FDB's bestyrelse i et vist omfang er forpligtet til at
orientere og spørge om vigtige spørgsmål,
jfr. §§ 14 og 15.
Kredsbestyrelsens medlemmer vælges for
2 år ad gangen af repræsentanter fra de i
kredsen værende brugsbutikker, der er tilknyttet FDB enten som A-medlemmer (selvstændige brugser) eller som B-medlemmer
(brugsbutikker ejet af FDB); - for de sidstnævntes vedkommende udføres valget af
butiksudvalgene, som har 3-7 medlemmer,
jfr. vedtægtens § 12, især stk. 2, 3 og 4
samt § 13, stk. 1 samt § 4, stk. 1.

B. Ledelsesorganer nes opgaver og
kompetence.
/. Direktionen udfører den daglige øverste ledelse af virksomheden i henhold til
FDB's vedtægter, kongressens beslutninger
og bestyrelsens beslutninger, herunder den
af bestyrelsen udfærdigede stillingsbeskrivelse for førstedirektøren, jfr. § 17, stk. 6.
2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og
kongressens beslutninger. Den tager beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom, udvidelse af faste anlæg og optagelse af ny virksomhed samt optagelse af
lån. Den skal have forelagt dispositioner af
speciel karakter eller af usædvanlig art eller
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størrelse. Bestyrelsen skal forud for hvert
regnskabsår have forelagt drifts- og investeringsbudget, og den holdes i øvrigt ved
førstedirektøren underrettet om virksomhedens gang.
Bestyrelsen ansætter førstedirektøren og
udfærdiger en stillingsbeskrivelse for denne.
Efter førstedirektørens indstilling ansætter
bestyrelsen de ledende funktionærer og
fastsætter deres løn.
Bestyrelsesformanden repræsenterer FDB
udadtil, jfr. vedtægtens § 17, stk. 5, 6 og 7.
3. Kongressen. Kongressen er FDB's højeste myndighed i alle forhold, der efter vedtægten ikke er henlagt til andre organer, jfr.
§ 16,stk. 2.
Kongressens væsentligste opgave er at
vælge bestyrelse hvert andet år, at vurdere,
kritisere, godkende bestyrelsens, årsberetning af det reviderede årsregnskab samt
bestyrelsens forslag om anvendelse af årets
overskud og budgettet for det nye år, at
vurdere, kritisere, godkende de for kongressen fremlagte forslag om vedtægtsændringer, dividendedisponering og andre
spørgsmål af principiel eller almindelig interesse, f. eks. regler for ydelse af rabat til
henholdsvis A-medlemmer og FDB's egne
butikker.
4. Kredsformandsskabet. Bestyrelsen skal
høre kredsformændenes mening om vigtige
spørgsmål af principiel eller usædvanlig
karakter. Kredsformændene skal ved FDB's
formand og førstedirektør holde sig underrettet om virksomhedens gang. Mindst 1
gang om året skal kredsformændene orienteres om brugsforeningernes almindelige udvikling. På det sidste møde forud for kredsmøderne skal kredsformændene have forelagt FDB's årsregnskaber og investerings- og
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driftsbudget for det påbegyndte kalenderår.
Kredsformændene modtager referat af bestyrelsesmøderne, jfr. vedtægtens § 15,
stk. 3.
5. Kredsbestyrelserne. Kredsbestyrelserne
har til opgave:
a. at formidle samarbejde indenfor brugsforeningsbevægelsen i kredsen og mellem denne og FDB's centrale ledelse,
b. at vurdere og formidle A-medlemmernes
og butiksudvalgenes forslag og synspunkter over for den forretningsmæssige
ledelse på centralafdelingerne og FDB's
hovedkontor,
c. at give orientering om FDB's virksomhed på medlemsmøderne for B-medlemmer,
d. at medvirke ved oplysningsvirksomhed
i kredsen,
e. at repræsentere kredsen på FDB's kongres, idet kredsbestyrelsens medlemmer
er kredsens delegerede til kongressen.
Kredsbestyrelsens opgaver fastsættes i øvrigt i en af kongressen godkendt beskrivelse,
jfr. vedtægternes § 13.

C. Ledelsesorganernes mødeaktivitet.
Kredsbestyrelserne holder møde mindst 4
gange om året.
Kredsformandsskabet holder møde 2—3 gange om året.
Kongressen holder møde 1 gang om året
(i 1975 dog 2 gange).
Bestyrelsen holder møde 12 gange om året.
Bestyrelsesformand plus direktion holde møde 50 gange om året.

Bilag 33.

Forslag fra sekretariatschef Claus Bornemann, Mf G om
etablering af et selstændigt grønlandsk forsyningsselskab (29/1-76)
notat vedr. den grønlandske forsyningstjeneste

I det udvalg, der i 1971 afgav betænkning
vedr. Den kgl. grønlandske Handels fremtid, var der enighed om, at det organisatoriske mål for KGH's forsyningstjeneste måtte
være, at den grønlandske befolkning overtog statens detailbutikker og drev dem videre på andelsbasis. Uenigheden i udvalget
gik på, hvor hurtigt denne overgang skulle
finde sted. Allerede inden betænkningens
fremkomst var en udvikling af denne karakter startet, delvis som resultat af et selvstændigt initiativ fra KGH's side.
Det har imidlertid vist sig, at planerne
om afvikling af KGH's butikker er stødt på
større vanskeligheder i praksis end forudset,
og dette har bragt den grønlandske forsyningstjeneste i en uholdbar situation. Der
er nu i Grønland to slags butikskæder, som
løser de samme opgaver udfra almennyttige
synspunkter. Det er på den ene side KGH's
butikskæde og på den anden side det stigende antal brugsforeninger, der støttes af
FDB i Danmark. Ikke alene påfører disse 2
kategorier af »grønlandske« butikker hinanden en til tider uheldig konkurrence i de
forskellige byer til fordel for de overvejende
danskejede, private butikker, men dertil
kommer, at KGH, der i praksis har en forsyningspligt, lider tab, hver gang en af Handelens butikker overdrages til andelsbevægelsen. Dette medfører behov for et forøget
tilskud til KGH's forsyningstjeneste, penge,
der må tages fra andre virksomhedsområder
i Grønland. Som situationen nu tegner sig,
vil en gennemførelse af en total overdragelse af KGH's butikker til andelsbevægelsen kræve opretholdelse af KGH's engrosvirksomhed for at sikre forsyningen, specielt
til bygderne og de mere afsidesliggende
byer, men en sådan engrosafdeling kan antagelig kun holdes i live med kunstige midler såsom en betydelig udvidelse af eneretsordningen m. v.
Samtidig med, at det erkendes, at over-

dragelsen af KGH's butikker til andelsbevægelsen har skabt større vanskeligheder
end forudset, må det omvendt fastslås, at
der nu er startet så mange brugser i Grønland, at en tilbagevenden til statsdrift under
KGH ikke er mulig.
Jeg ser kun een reel løsning på denne
konflikt, og det er, at der sker en sammensmeltning af de 2 former for forsyningsvirksomhed gennem oprettelse af et fælles
grønlandsk forsyningsselskab, såvidt muligt
etableret på andelsbasis i hvert fald i detailleddet.
Som følge af den politiske og økonomiske
udvikling i de seneste år må det formentlig
være forsvarligt at forudsætte, at KGH stadig skal varetage transport og produktion i
Grønland. Mit forslag, som jeg her fremsætter til drøftelse i udvalget, går ud på, at
der etableres et selvstændigt grønlandsk forsyningsselskab med en engrosafdeling og 2
former for tilknyttede detailbutikker. Den
ene kategori skulle omfatte de nuværende
brugser, som formentlig vil være interesserede i at bevare deres selvstændighed, men
antagelig vil være villige til at indgå en
samarbejdsaftale med forsyningsselskabet,
mens den anden kategori skulle være en
butikskæde i hovedsagen bestående af de
nuværende KGH-butikker, navnlig i de afsides byer og bygder, men efterhånden organiseret på andelsbasis med butiksudvalg
etc. Der skulle være muligheder for, at en
butik under forsyningsselskabets butikskajde kunne etablere sig som en mere selvstændig brugsforening, og omvendt skulle
forsyningsselskabet kunne overtage en
brugsforening og drive den videre inden for
butikskæden.
Det, jeg har i tankerne, er en grønlandsk
organisation, som i nogen grad minder om
det system, FDB i dag har opbygget i Danmark.
I selskabets hovedbestyrelse skulle sidde
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repræsentanter udpeget af landsrådet, kommunernes landsforening, KGH og FDB samt
et antal medlemmer valgt af den grønlandske andelsbevægelse. Det forudsættes,
at der er grønlandsk flertal i bestyrelsen.
Selskabet skulle være berettiget til at
oppebære de statstilskud, der er nødvendige for at gennemføre selskabets virksomhed på en måde, så den nuværende forsyningssituation ikke forringes. Eksempelvis
må det indtil videre sikres, at ensprisordningen kan opretholdes, først og fremmest
gennem sikring af ens fragtpriser. Opbygningen af en konsulenttjeneste må kunne
ske igennem tilskud fra Erhvervsstøtteudvalget, hvilket dog vil kræve en lovændring.
Det bemærkes i denne forbindelse, at Grønlandsrådet har anmodet om, at erhvervsstøtteloven må blive revideret og moderniseret i løbet af 1976.
Det må endvidere overvejes, om der er
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behov for andre tilskud til et sådant forsyningsselskab, bl. a. til lagerudgifter på isoleret liggende steder.
Det forudsættes, at personalet i selskabets
administration og engrosvirksomhed rekrutteres fra KGH's nuværende f orsyningsaf deling, men samtidig går jeg ud fra, at selskabet som en slags andelsvirksomhed vil holde
sig i snæver kontakt med FDB og bl. a.
drage nytte af det apparat, som dansk og
nordisk kooperation har opbygget.
Etableres et sådant grønlandsk enhedsselskab på forsyningstjenestens område, vil
det antagelig blive mindre nødvendigt med
en udvidelse af eneretsordningen, som kan
blive vanskelig at gennemføre politisk.
Det første skridt til realisering af dette
forslag må formentlig være en drøftelse på
højeste plan mellem udvalget og FDB og
den grønlandske andelsbevægelse.

Bilag 34.
13. juni 1973.

Lov nr. 324.

inats. nr. 324.

nugternera.

Lov om søtransport af gods
til Grønland.

usinik imåkut Kalåtdlit-nunänut
agssartornermik inatsit.

§ 1. Søtransport af gods til Grønland må
ikke ske uden tilladelse fra ministeren for
Grønland.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke
for søtransport, der
1) udføres af fartøjer tilhørende eller chartret af danske statsmyndigheder og statsinstitutioner,

§ 1. usinik imåkut aitsåt Kalåtdlit-nunänut agssartortoKarsinauvoK Kalåtdlit-nunänut ministere akuerssissuteKarsimagpat.
stk. 2. stk. 1-ime aulajangersagaK imåkut
agssartornermut atüngilaK tamåna
1) danskine nålagauvfingme pissortaussut
nålagauvfiuvdlunit sulivfeKarfiutaisa umiarssuautait åtartugaitdlunit atordlugit ingerdlåneKarpat,
2) danskit amerikarmiutdlo såkutoxarfisa
Kalåtdlit-nunåta
igdlersorneKarnigsså
pivdlugo isumaxatigissut 27. april 1951imérsoK1) nåpertordlugo pilersitausimassut ingerdlåneKarnigssånut pissariaKarpat.

2) er nødvendig for driften af de danskamerikanske forsvarsområder, der er
oprettet i henhold til traktat af 27. april
1951 om forsvaret af Grønland.1)

§ 2. Tilladelsen kan gives for enkelte
transporter eller for en bestemt tid og kan
bl.a. betinges af:
1) at transport af ensartede godsformer
sker til samme fragtrate uanset bestemmelsessted i Grønland,
2) at der i samme omfang, som tilladelse til
søtransport af gods til Grønland bevilges, kan pålægges besejlingspligt, og
3) at der etableres og vedligeholdes beredskabslagre i nærmere bestemte havne og
på nærmere bestemte vilkår.

§ 2. akuerssissut agssartornernut atausiåkånut imalünit pivfigssamut aulajangersimassumut
akuerssissutigineKarsinauvoK
sordlulo måkua patsisigssautineKarsinauvdlutik:
1) usit åssigiåt agssartugauneråne usinut
akiliutit åssigit atorneKasassut Kalåtdlit-nunäne pivfigerKussaK sügaluarpatdlünit,
2) usinik Imåkut Kalåtdlit-nunänut agssartuissoKarnigssånik
akuerssissutaussup
angnertoKatånik angatdlavigingningnermut pissugssauneK inåssutigineKarsinåusassoK, äma
3) umiarssualivingne aula j anger si massune
åmalo ersserKingnerussumik aulajangigkanik atugagssaKartitsivdlune upalungaerutinik pilersitsissoKardlunilo peKartuartitsissoKasassoK.

§ 3. Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis
det må antages, at tilladelsens indehaver
ikke er i stand til behørigt at iværksætte eller opretholde den tilladte virksomhed.

§
3. aKuerssissuL
akuerssissut atorungnaersineKarsi9 o.
atorungnaersmeKarsi
nauvoK ilimanarpat akuerssissümik piging
nigtup suliagssaK akuerssissutigineKarsiinassoK pissusigssåsortumik pilersisinaunagulünit atauartisinåungikå.

§ 4. Til søtransport af gods til Grønland
kan der for at opretholde en forsvarlig besejling af hele Grønland af statskassen ydes

§ 4. usinik imåkut Kalåtdlit-nunänut agssartornermut Kalåtdlit-nunåta tamåkerdlune isumangnaitsumik angatdlavigineKar-

1

) Kundgørelser vedr. Grønland, Afsnit 2, Gruppe 11, Lb. nr. 1.
M. f. G. j. nr. 0860-102.
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nugUu;».

tilskud til besejlingen af særlig vanskelige
områder.

tarnigsså anguniardlugo nunap ilainik ingmikut ajornakusüssuseKartunik umiarssuartigut angatdlavigingningnermut nålagauvfiup karsianit tapissuteKartoKartarsinauvoK.

§ 5. For overtrædelser af lovens § 1, stk.
1, kan der idømmes bøde. For overtrædelser,
der begås af aktieselskaber, andelsselskaber
eller lignende, kan der pålægges selskabet
som sådant bødeansvar.

§ 5. inatsime § 1, stk. 1-imik uniorKutitsineK pivdlugo akilisitaunermik pitdlaissoKarsinauvoK. aktieselskabit, andelsselskabit
åssigissaisalo uniorKutitsinerinut selskabe
taimaitdlune akilissugssångortitausinauvoK.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. juli
1973.
§ 7. Forslag om revision af loven fremsættes for folketinget senest i folketingsåret
1976-77.
Givet på Christiansborg slot,
den 13. juni 1973.

§ 6. inatsit atulerpoK 1. juli 1973.
§ 7. inatsisip nutarterneKarnigssånik sujünersüt inatsissartunut sarKÜmiüneKasaoK
kingusingnerpåmik inatsissartut ukiuåne
1976-77-ime.
tüniüneKarput Christiansborg slot-ime,
13. juni 1973.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

Küngiüssutivtinik Atsiorpugut
NaKissusivdlutalo.

Margrethe R.

Margrethe R.
Knud HerÜing.
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Knud HerÜing.

Bilag 35.

Notat vedrørende Grønlandsfly A/S (GLA) og dets relation til KGH
udarbejdet af sekretariatet juni 1976 med bistand fra GLA
1) GLA blev oprettet i 1960 med det formål »at udføre luftbefordring i Grønland og
i udlandet samt anden i forbindelse hermed
stående virksomhed dels direkte, dels ved
anbringelse af kapital i andre virksomheder«, — jfr. vedtægternes § 2.
Det primære formål med oprettelsen var
udførelse af kontraktmæssige forsyningsflyvninger for US Air Force. Denne beskæftigelse er siden bibeholdt.
De oprindelige stiftere var Kryolitselskabet Øresund A/S og SAS, medens KGH og
Grønlands Landsråd indtrådte senere. Selskabets aktiekapital var oprindelig 2 mill,
kr., men udvidedes i 1973 til 4 mill. kr.
Aktiekapitalen ejes og har fra starten været
ejet af henholdsvis Grønlands Landsråd,
Kryolitselskabet, SAS og KGH, hver aktionær ejer 25 pct. Aktierne er ikke frit omsættelige, jfr. vedtægtens § 4, og kan kun
give begrænset udbytte (6 pct.).
Omkring stiftelsestidspunktet var KGH
begyndt etablering af en intern flytransport i Grønland af passagerer og post ved
hjælp af indchartrede fly. Ved at indtræde
i Grønlandsfly og etablere et samarbejde
vedrørende udførelse af en intern flytransport i Grønland, undgik KGH opbygning af
af egen organisation i en for KGH ukendt
transportform og skabte samtidig en vellykket kombination af KGH's erfaring og
veludbyggede organisation med Grønlandsflys luftfartserfaring, som på daværende
tidspunkt i det væsentlige baserede sig på
SAS personel og ekspertise.
Til præcisering af forholdet mellem GLA
og KGH oprettedes 11. december 1962 en
overenskomst mellem de to parter, som pålægger GLA pligt til at følge KGH's
anvisninger på en række områder. GLA
skal bl. a. udarbejde et driftsbudget, som
skal godkendes af KGH. Det pålægges
KGH at bære den økonomiske risiko for

GLA's udførelse af den regelmæssige, offentlige lufttrafik.
Overenskomsten berører også (i § 3)
KGH's pligter over for GLA med hensyn
til »handling« af fly i Grønland, ekspedition og modtagelse af gods og post og salg
af billetter; disse forhold er imidlertid præciseret nærmere i en særskilt overenskomst
af s. d. Disse overenskomster er - med visse
ændringer gennemført i 1965 - stadig i
kraft.
I medfør af overenskomsten er GLA
først og fremmest forpligtet til at udføre offentlig lufttransport i Grønland efter fartplaner, takster og bestemmelser, som skal
fastsættes efter aftale med KGH.
Endvidere er GLA forpligtet til - såvidt
den regelmæssige lufttrafik og det disponible materiel tillader det - at udføre andre
flytransporter for KGH og MfG på charterbasis (f. eks. ambulanceflyvning).
Den reviderede overenskomst indeholder
i § 5 bestemmelser om, at GLA derudover
kan benytte fly og materiel til andre opgaver for andre end KGH og MfG - i det
omfang, den regelmæssige lufttrafik og det
disponible materiel tillader.
Grønlandsflys oprindelige virksomhed
med bl. a. transportflyvninger for US Air
Force er ikke omfattet af en økonomisk
garanti fra KGH og drives for selskabets
egen regning og risiko. Denne virksomhed
benævnes i det følgende ekstern flyvning.
Ekstern flyvning ejer og opererer 2 stk.
DC-6 fly og 2 stk. S-58T helikoptere.
Den under KGH's kontrol værende erhvervsmæssige og offentlige lufttrafik benævnes i det følgende intern flyvning. Intern flyvning ejer og opererer 8 stk. S-61N
helikoptere og 2 stk. S-58T helikoptere.
Indtægten for flyvning udført med ekstern flyvnings materiel tilfalder ekstern
flyvning. Indtægter for flyvning udført med
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intern flyvnings materiel tilfalder intern
flyvning.
2) Som følge heraf er GLA's regnskab
opdelt i to afsnit: - et for intern flyvning,
som ikke kan give selskabet tab, fordi KGH
i medfør af ovenstående skal dække even-

Det vil fremgå af de oven for anførte tal,
at den interne flyvning konstant har givet
underskud. - Omkostningerne incl. afskrivninger har i de anførte år været ca. V2 gang
(40-60 pct.) større end indtægterne.
Den eksterne flyvning, som har været
af ikke ubetydeligt omfang, har til stadighed givet (mindre) overskud. Det kan i den
forbindelse nævnes, at GLA i 1972 har oprettet et datterselskab, Greenlandair Charter A/S, (aktiekapital kr. 100.000.-, i 1976
udvidet til kr. 2 mill.), hvis formål er at
drive »ekstern« charterflyvning. Dette aktieselskab ejer nu 3 stk. Bell Jet Ranger helikoptere, 4 stk. Bell 204B helikoptere og 2
stk. DHC-6 Twin Otter flyvemaskiner.
Når den interne flytrafik har givet underskud, skyldes det nok i væsentlig grad den
takstpolitik, som selskabet har skullet følge.

tuelle underskud, og et andet afsnit for ekstern flyvning, som principielt kan give overskud eller underskud for selskabets egen
regning.
Regnskaberne for årene 1970-75 viser
følgende tal i mill. kr.:

Billet- og godstaksterne (og trafikplanerne)
revideres hvert år i samarbejde med KGH.
Ved revisionen søges planerne og taksterne
for kystbesejling og intern flyvning koordineret bedst muligt ud fra trafikale, sociale
og økonomiske (bevillingsmæssige) hensyn.
Man har herunder også lagt vægt på, at de
interne grønlandske flytakster helst ikke
skulle blive alt for dyre set i forhold til
billetpriserne for SAS's atlantfly transport.
3) Det kan i den forbindelse oplyses, at
også den interne skibstrafik i Grønland drives med underskud.
Rentabilitetsanalyserapporterne for årene
1970-74 viser følgende tal for kystskibstrafikken (mill. kr.):

Det fremgår af tallene, at omkostningerne ved opretholdelsen af kystskibstrafikken har været langt større end indtægterne
- ca. 3 gange større i 1970 og ca. dobbelt så
store i 1974.
Den her omhandlede kystskibstrafik udføres af passagerskibene Disko og Kununguak, foruden nogle mindre distriktsfartøjer
til lokal fart i Sydgrönland og Diskobugten;
bygdetrafikken (der også giver underskud)
er således kun med i meget begrænset omfang.
Passagerantallet i kystskibsfarten har i
perioden været svagt dalende; den i perioden skete stigning af indtægterne skyldes
således ret kraftige stigninger af billetpriserne, som dermed for kahytsplads på
visse ruter er blevet dyrere end billetpriser
for tilsvarende flyrejser.
Skibstrafikken befordrer ikke nær så
mange passagerer som flytrafikken. Målt i
»turpassagerer« (d.v.s. antallet af passagerer fra en by til den næste) befordrer GLA
årligt omkring 80.000 »turpassagerer«, medens skibene (excl. bygdetrafikken) befordrer ca. 30.000 »turpassagerer«. — En af
grundene hertil er, at skibstrafikken for en
stor dels vedkommende kun kan fungere i
sommerhalvåret. Tilskuddene til GLA, kysttrafik og atlanttrafik søges og bevilges over
samme bevillingskonto (§ 2.08.05 - rederi
og luftfart), men specificeres i et vist omfang i budget og finanslov.
4) Den omstændighed, at regnskabet føres opdelt i et afsnit for intern flyvning, der
konstant giver underskud og skal have til-

|r>

skud fra KGH - og et afsnit for ekstern flyvning, der konstant giver overskud til selskabet, gør det nærliggende at rejse spørgsmålet, i hvilket omfang ekstern flyvning
yder bidrag til intern flyvnings indtægtskonto for brug af fly og materiel og GLA's
administration.
De generelle regler herfor findes som
ovenfor nævnt i overenskomsten mellem
GLA og KGH, § 5 stk. 2 og 3.
Princippet i disse regler er, at den eksterne flyvning ved brug af intern flyvnings
maskiner skal godskrive intern flyvnings
indtægtskonto den samme betaling, som intern flyvning ville få betalt ved at chartre
ud til KGH eller MfG, således at den merindtægt, der eventuelt kan opnås ved chartring til fremmede, tilfalder GLA.
Denne »sammenblanding« finder kun sted
i et enkelt tilfælde, hvor en S-61N helikopter gennem ekstern flyvning udchartres til
US Air Force.
Administrationsomkostningerne
fordeles
mellem intern flyvning og ekstern flyvning.
Bortset fra det tilladte udbytte på maksimalt
6 pct. anvendes ekstern flyvnings overskud
til geninvestering i Grønland. Bl. a. til finansiering af materielindkøb til intern flyvning,
til bygning af boliger til selskabets ansatte,
etc. Den eksisterende praksis anses både fra
KGH's og GLA's side for rimelig, og der er
ingen tvivl om, at alene den har muliggjort
den hurtige og omfattende udbygning, der
har fundet sted af den interne flytransport
i Grønland.
GLA's regnskaber gennemgås af revisionsdepartementet.
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Bilag 36.

Sekretariatsts notat af 26/1-76
vedrørende omfanget af KGH's opgaver for
andre institutioner og virksomheder (»departementale« opgaver m. v.).
Som følge af et ønske fra forsyningsudvalgets side om nærmere oplysninger vedrørende KGH's departementale opgaver i

Grønland er spørgeskemaer vedr. byerne
blevet udsendt til samtlige handelschefer.

4) Arbejdsområde »andre funktioner« (sommersæson) specificeres som følger for de forskellige
grupper:

B - Bygdernes fællespersonede, udgifter og
-opgaver.
Ved et handelsforvaltermøde i efteråret blev
særlige spørgeskemaer udarbejdet for bygderne, 34 af disse blev besvaret.
Besvarelserne er resumeret nedenfor (2
og 3).
1) antal fællespersonale
handelsforvaltere
medarbejdere
i alt.
16*

ca. 53
ca. 65
ca. 118

2) Arbejdsfordeling handelsforvaltere
Gennemsnitlig bruger handelsforvalterne ca.
38 pct. af deres tid til ledelse/tilsyn af
forsyning, produktion, trafik og havn og
ca. 62 pct. af deres tid til kontor, postvæsen, teleekspedition og kæmneropgaver.

Disse procenttal kan specificeres som følger på grundlag af de fuldt specificerede
besvarelser:
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100.0 %

3) Arbejdsfordeling »fælles«-medarbejdere.
Lønudgifterne vedrørende trafik/havn og
kontor/post/teleekspedition og kæmnervirksomhed bogføres som fælles omkostninger.
Ca. 10 pct. heraf må på grundlag af be-

svarelserne henføres til trafik og havn og ca.
90 pct. til diverse kontorfunktioner. Kontorarbejdet må formentlig fordeles nogenlunde
som for handelsforvalterens vedkommende,
d.v.s.:

forsyning, produktion, trafik/havn
post, bank/sparekasse, teleekspedition og kæmneropgaver

ca. 45%
ca. 45%

4) Arbejdsfordeling for handelsforvaltere -f
fællesmedarbejdere kan på det ovenfor anførte grundlag opgøres som følger:
forsyning, produktion, trafik 69% + 45% + 10% = 124 = 62%
post, bank/spareks., tele, kæmner 31% + 45% = 76 = 38%
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Kontormedarbejderne får derved en ringere vægt end de efter deres antal burde
forsyning incl. kontorarbejde
produktion incl. kontorarbejde
trafik incl. kontorarbejde
havneadministration
postvæsen
bank/sparekasse
teleekspedition
kæmneropgaver

33 %
18 %
6 %
5 %
5 %
12 %
8 %
13 %
100 %

C - Det under A og B anførte talmateriale
vedrører alene det personale, der aflønnes
som »fælles«-personale. Imidlertid udfører
også personale aflønnet under forsyning og
trafik adskillige steder opgaver af servicebetonet eller departemental karakter, - især
havnedriften i byerne udføres i ret vidt omfang af personale lønnet under trafik.
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100%

have (men modtager også en lavere løn)
Procenterne kan specificeres som følger:
57

43 %

Omfanget af disse aktiviteter lader sig
kun registrere med meget løse skøn, og er
derfor ikke medtaget i opstillingerne.
D - Det fremgår af analyserapporten (1973
side 74), at de samlede fællesomkostninger
andrager ca. 58,4 mill. kr., heraf hidrører

Ved vurdering af spørgsmålet, hvorledes
fællesomkostningerne kan opdeles, således
at de departementale udgifter udskilles, bør
det erindres, at de ovenfor angivne fordelingsprocenter alene vedrører fællespersonalets arbejdstid.
De forskellige personalegruppers aflønning er imidlertid ikke ens ligesom de udgifter, der - udover lønudgiften - knytter
sig til udførelsen af de forskellige aktiviteter varierer en del.
Disse variationer lader sig ikke på det
givne grundlag opgøre blot nogenlunde nøjagtigt. Spørgsmålet bør derfor rejses, om
summen af samtlige grupper af fællesomkostninger bør fordeles under ét, efter fordelingsprocenterne for samtlige fællesmedarbejdere, eller om de forskellige omkostningsgrupper bør fordeles separat.
I bilag A er der derfor opstillet to fordelingsskitser - dels en generel fordeling af
samtlige fællesomkostninger under ét, dels
en fordeling, hvor togtefartøjer og biler/
trucks m. v. er behandlet separat.
Det fremgår af bilag A, at servicebetonede
og departementale funktioner, hvadenten
fordelingen foretages på den ene eller anden
måde, skal belastes med ca. 22 pct. af
fællesomkostningerne, og da der ved beregningen ikke er taget hensyn til de service/

departementale funktioner, som er udført
af medarbejdere, der lønnes under forsyning,
trafik m. m., må de nævnte 22 pct. (ca.
10 mill. kr. i 1973-tal) kunne betragtes som
et minimumstal.
Som det fremgår af bilaget har KGH
imidlertid også fællesindtægter (knap 4 mill,
kr.), hvoraf en del er betaling for udførte
serviceopgaver (bank/sparekasse ca. 1,3
mill. kr., flypassagerfunktioner i Grønland
knap 1 mill. kr., helikopterfunktioner?).
Hvis de her opstillede fordelingsregler havde
været gældende for 1973, skulle KGH yderligere have haft vederlag på 6-7 mill. kr.
Konklusion.
Det vil fremgå af det ovenfor anførte og
bilag A, at KGH i ret vidt omfang udfører
servicebetonede og departementale funktioner, for hvilke der ikke ydes særskilt vederlag, således at de dermed forbundne udgifter
falder på KGH's hovedfunktioner - produktion, trafik og (især) forsyning.
Endvidere vil det formentlig fremgå, at
det materiale som beregningerne er baseret
på er et »øjebliksbillede«, som vil ændre sig
i tidens løb, - en udvidelse af afgiftsområdet
vil f. eks. kunne bevirke, at omfanget af
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KGH's departementale opgaver vokser. Det
er således ikke muligt at fastsætte fordelingsregler, der er rigtige eller nøjagtige ikke engang på kort sigt.
Under disse omstændigheder kan spørgsmålet rejses, om det - i stedet for at indføre
diverse vederlagsordninger (som kan blive
besværlige og kostbare at administrere) vil være mere hensigtsmæssigt at omlægge
de for KGH eksisterende bevillingskonti,
således at omkostningerne ved opretholdelse
af KGH's fællesadministration drives på særskilt bevilling.
En sådan omlægning ville ikke være til
hinder for, at KGH's hovedvirksomheder
(forsyning, produktion, trafik, postvæsen)
og andre »brugere« af fællesadministrationen ydede vederlag for fællesadministrationens arbejde, men vederlagene kunne isåfald
fastsættes efter enkle regler, der var lette at
administrere. - For forsyningens, produktionens og trafikkens vedkommende kunne
vederlagene f. eks. fastsættes til bestemte
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procenter af omsætningen Med en sådan
ordning ville det i ret Ht omfang være
muligt at fritage forsyning, production ng
trafik for omkostninger, som tilsvarende
vate virksomheder ikke er belastet med. For forsyningen ville dette bevirke, at o:t
ville være lettere at skabe en økonomisk
ramme for dens virksomhed, således at den
kunne klare sig uden løbende uspecificerede
driftstilskud fra staten.
Det samme ville i princippet også være
tilfældet for trafikken og produktionen. Den
omstændighed at både kysttrafikken og den
statslige produktion i Grønland opretholdes
i en udstrækning, som kun er mulig i kraft
af statstilskud af betydeligt omfang, bevirker imidlertid, at det alligevel vil være praktisk vanskeligt for disse områders vedkommende at erstatte de nuværende uspecificerede driftstilskud med nærmere definerede
specialtilskud (f. eks. tilskud pr. passager
eller pr. udsejlet sømil, eller pr. kg indhandlet fisk eller lignende).

Bilag 36.
Underbilag A.

Fordeling af KGH's fællesomkostninger i Grønland
Fællesomkostningerne 42,3 mill .kr. tillagt
forud fratrukne indtægter for bank- og
sparekasseopgaver og udlejning af bygninger og anlæg 3,0 mill. kr. i alt 45,3 mill. kr.
fordeler sig med ca. 40,7 mill. kr. på byer
og 4,6 mill. kr. på bygderne.
Byerne: (fordelingsprocenterne for samtlige
forsyning
produktion
skibstrafik
post
ejendomsadministration 3.2-75 % heraf

A) Dersom disse omkostninger fordeles
under ét efter de generelle fordelingsprocenter for byer og bygder fås følgende tal:

fællesmedarbejdere)
15.9 + regnsk. 19.4 =
12.4 + regnsk. 5.0 =
17.0 + regnsk. 5.0 -

35.3
17.4
22.0
2.1
2.4

%
%
%
%
%

14.367 mill.
7.082 mill.
8.954 mill.
0.854 mill.
0.977 mill.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
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Byer + bygder 45.3 mill. kr.
forsyning
produktion
skibsfart
postvæsen
andel ejendomsadministration

14.367
7.082
8.954
0.854
0.977

+
+
+
+

1.518
0.828
0.276
0.230

»rene- KGH funktioner i alt.
bank/sparekasse
flypassagerfunktioner
heliportfunktioner
havneadministration
kæmneropgaver
GTO-opgaver incl. tele
fyrpasning
andet
andel ejendomsadministration

kr.
kr.
kr.
kr.
kr

35.086 mill. kr.
2.116
0.977
0.366
1.302
0.611
0.326
0.122
2.320
0.326

service og departementale funktioner i alt.
i alt.

B) Ud fra den forudsætning at man ved
fordeling af fællesomkostningerne såvidt muligt bør vurdere de forskellige omkostnings-

15.885 mill.
7.910 mill.
9.230 mill.
1.084 mill.
0.977 mill.

+ 0.552
+ 0.230
+ 0.598
+ 0.368

2.668 mill.
0.977 mill.
0.366 mill.
1.532 mill.
1.209 mill.
0.694 mill.
0.122 mill.
2.320 mill.
0.326 mill.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
10.214 mill. kr.
45.300 mill. kr

grupper hver for sig — kan følgende fordelingsskitse opstilles:

1) Boliger - 4.2 mill. kr. at fordele efter boligernes benyttelse, som er som følger:
forsyning
20.0 % = kr. 0.840.000
produktion
28.0 % = kr. 1.176.000
trafik
3.0 % = kr. 0.126.000
post
3.0 % = kr. 0.126.000
fælles
46.0 % = kr. 1.932.000
i alt.

100.0 % = kr. 4.200.000

2) Fællesadministration - byer - 25.0 + indtægt 3.0 -^ bygders fællesadministration 3.3. + fællesbolig
1.9 = 26.6 mill. kr. at fordele efter de for h'chf, h'ass., og kontorpers, beregnede fordelingsprocenter
(forsyning 10.1 %, produktion 5.1 %, trafik 9.1 %, regnskab 47.4 %, andet 28.3 %).
På dette grundlag falder der på de »rene« KGH funktioner
incl. postvæsen og andel af ejendomsadm
75.4 % = kr. 20.056.000
og på de servicebetonede og departementale
24.6 % = kr. 6.544.000
100.0 % = kr. 26.600.000
fællesadministration - bygder - 3.3 mill. kr. uændret fordeling
»rene« KGH funktioner
service/departementale funktioner

62.0 % = kr. 2.046.000
38.0 % = kr. 1.254.000
100.0 % = kr. 3.3OO.OOO
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3) Togtefartøjer, bilerltrucks, motorbåde, broenkajer - byer og bygder (4.7

+ 6.6 +

1.4 + 0.4) - ^ 1 3 . 1

mill. kr. - at fordele efter de for »andet personale- (rndl. og ugl.) beregnede fordelingsprocenter (forsyning 22.5 %, produktion 20.8 %, trafik 26.0 %, regnskab 8.8, anden funktion 21.9 %).
På dette grundlag falder der på de »rene« KGH funktioner
incl. postvæsen og andel ejendomsadm
78.1 + 1. + 3.5 - 83.4 % kr. 10.925.000
og på service/departementale funk
2 1 . 9 + 1 . + 3.5 = 16,6 % kr. 2.175.000
100.0 % kr. 13.100.000
ad 1-3) Fordelingen af de samlede fællesomkostninger 45.3 mill. kr. bliver herefter som følger:
»rene« KGH funktioner
78.0 % kr. 35.327.000
service/departementale funktioner
22.0 % kr. 9.973.000
100 % kr. 45.300.000

C)

Sammenligning mellem fordelingsskitse A) og B)

forsyning
produktion
trafik
postvæsen
andel ejendomsadm.

Fordlingsskitse A
15.885 mill. kr. 35.07 %
7.910 mill. kr. 17.46 %
9.230 mill. kr. 20.37 %
1.084 mill. kr. 2.39%
0.977 mill. kr. 2.16 %

Fordelingsskitse B
14.364 mill. kr. 31.71
9.332 mill. kr. 20.60
9.631 mill. kr. 21.26
1.165 mill. kr. 2.57
0.835 mill. kr. 1.84

»rene« KGH funk, i alt

35.086 mill. kr. 77.45 %

35.327 mill. kr. 77.98 %

bank/spareks
flypass.funk
heliportfunk
havneadm
kæmneropg
GTO-opg
fyrpasning
andet
andel ejendomsadm.
service og dep. i alt

2.668 mill. kr.
0.977 mill. kr.
0.366 mill. kr.
1.532 mill. kr.
1.209 mill. kr.
0.694 mill. kr.
0.122 mill. kr.
2.320 mill. kr.
0.326 mill' kr.
10.214 mill. kr.

5.89 /o
2.16 0/
/o
0.81 o//o
3.38 /o
2.67 0/
/o
1.53 0/0
0/
0.27
/o
5.12 0/
0//o
0.72
/o
22.55 %

i alt...

45.300 mill. kr.

100%

17

2.909 mill.
1.075 mill.
0.329 mill.
1.218 mill.
1.119 mill.
0.609 mill.
0.093 mill.
2.318 mill.
0.303 mill.
9.973 mill.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

6.42
2.37
0.73
2.69
2.47
1.34
0.21
5.12
0.67
kr. 22.02

45.300 mill. kr.

100

%
%
%
%
%

o/
/o
/o
/o
0/

/o
0/
0//o
0//o

/o
o/
0/A)
o
0/

/o
0/

/o
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Bilag 37.

Notat vedrørende den grønlandske befolknings antal,
aldersfordeling, erhvervsmæssige beskæftigelse, uddannelse m.v.

De erhvervsaktives arbejdsopgaver indenfor de forskellige fagområder - excl. fangst,
fiskeri, fåreavl og hushjælp - fremgår af

nedenstående oversigt (tabel 12 fra »Resultater fra erhvervstælling og personaletælling
i Grønland 1974).

Oversigtens tal er belyst mere specificeret
i bilag 1 og 2.
Det fremgår af det ovenfor anførte og de
nævnte bilag, at antallet af udsendte beskæftiget indenfor fangst, fiskeri og fåreavl er
meget begrænset. (Det må dog i denne forbindelse bemærkes, at den statslige trawlerdrift, som lander en væsentlig del af de
samlede grønlandske fangster, i et vist omfang må benytte udsendte; i alt ca. VA af
besætningerne er udsendte, som fortrinsvis
beklæder de ledende poster: skibsførere,
styrmænd, maskinmestre.)
Forsåvidt angår Grønlands øvrige erhverv
og de ikke erhvervsmæssige opgaver, udgør
den udsendte arbejdskraft en betydelig del
af den samlede arbejdskraft (samlede antal
personer 17.464 (100 pct.) heraf udsendte
5.182 (30pct.)).
Ser man specielt på de erhvervsaktive
mænd indenfor dette område, er procentdele af udsendte ednu større (10.362 (100
pct.) heraf udsendte 3.961 (38 pct.)).
Dersom de arbejdsopgaver, som under de
nuværende forhold udføres af udsendt arbejdskraft, skulle udføres af hjemmehørende, skulle antallet af hjemmehørende i den
erhvervsdygtige alder således være væsentlig større end det er i dag, antallet af faglærte skulle være mere end dobbelt så stort,
antallet af lærere næsten 3 gange større, og
antallet af personer med anden videregånede
uddannelse skulle ligeledes generelt være
diverse gange større.
De meget store årgange af grønlændere i
aldersgrupperne 15-19 år, som i den kom-

mende tid efterhånden vil indgå i de erhvervsaktives gruppe, vil i betydelig grad
forøge dennes antal.
Årgangene i aldersgrupperne 15-19 år
ligger omkring 1000 personer; - de ældste
noget mindre, de yngste noget større.
Årgangene i alderen 10-14 ligger omkring
1300 personer, dette 5-år rummer de største
årgange, der endnu har været i Grønland.
Årgangene i alderen 5-9 år viser atter en
mindre nedgang, årgangen ligger omkring
1100 personer, og årgangene i aldersklasserne 0—4 år er igen betydelig lavere; ligger omkring 7-800 personer.
Bruttotilgangen til de erhvervsdygtiges
gruppe skulle således i løbet af de næste 10
år blive ca. 11.000 personer. Fradrag må
imidlertid gøres for hjemmegående husmødre, udvandrede personer, for sygdom- og
ulykkesramte personer samt afgang som
følge af pensionering og død. Nettotilgangen
må således antages at blive noget lavere; - i
en af MfG udarbejdet foreløbig rapport vedrørende beskæftigelsesudsigterne frem til
1985 i Grønland skønnes det, at udbudet
af grønlandsk arbejdskraf i løbet af 10 år
(fra 1976-1985) vil vokse netto med ca.
7.290 personer fra ca. 16.560 til ca. 23.850;
- en stigning på ca. 44 pct.
Hvorvidt en sådan forøgelse vil kunne
medføre, at udsendtes arbejde kan overtages
af hjemmehørende vil dels være afhængigt
af, hvilke arbejdsopgaver der til den tid
vil være at udføre, dels hvilken uddannelse
de unge og de ældre årgange vil kunne gennemføre.

17*
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Hvilke arbejdsopgaver der vil opstå resp.
forsvinde i årene, der kommer, vil især bero
på udviklingen indenfor Grønlands fiskeri
og fiskeproduktion, såvel som udviklingen
af evt. alternative produktionsområder: olieeftersøgning, olieindustri, minedrift m. v.
Dersom der sker en kraftig vækst indenfor
de sidstnævnte områder, er det sandsynligt,
at behovet for udsendte vil vokse i betydelig
grad.
Forudsættes det, at arbejdsopgaverne i
Grønland i den kommende tid vil være
nogenlunde uændrede, vil alene muligheden

for at tilstrækkelig antal grønlændere får
den fornødne uddannelse være afgørende,
og det vil i så henseende især være de unge
årganges muligheder for at gennemføre uddannelse, som vil være af betydning, selvom
også de lidt ældre årgange på visse områder vil kunne videreuddannes i et vist
omfang (f. eks. indenfor KGH's fællesadministraion, forsyningskontor og indenfor
Grønlands postvæsen).
For årgangene i aldersgrupperne 15-19
år (samt en del af de næste årgange) er uddannelsesaktiviteten betydelig. Af et samlet

antal på 15-19 årige, i alt ca. 5.100, gennemgik i 1974 ca. 3.500 en eller anden form
for uddannelse, jfr. bilag 3. Herudover var
ca. 665 grønlændere på 20 år eller derover
under en eller anden form for erhvervsmæssig uddannelse. Endelig afholdtes i 1974
diverse kortvarige faglige kurser, hvori ca.
930 grønlændere deltog. Tilsvarende uddannelsesaktiviteter fortsætter i 1975 og 1976
og påregnes fortsat i årene, der kommer. Uddannelserne søges såvidt muligt henlagt til
Grønland.
Antallet af grønlændere beskæftiget med
længerevarende erhvervsuddannelse i Grønland og Danmark er ifølge sagens natur
noget mindre, jfr. nedenstående oversigt fra

Det fremgår af oversigten, at antallet af
grønlændere, der gennemfører en længerevarende uddannelse, ligesom antallet af uddannelsessøgende grønlændere er kraftigt
stigende. Stigningen er især påfaldende med
hensyn til lærlingeuddannelserne, og uddannelserne indenfor den sociale sektor, som i
1974 repræsenterer 85 pct. af de gennemførte uddannelser, medens kun ca. 15 pct.
(43 personer, for størstedelen mænd) har
gennemført andre længerevarende uddannelser.
I den ovennævnte foreløbige rapport om
beskæftigelsesudsigterne frem til 1985 i
Grønland (MfG 1974) er der opstillet skøn
over de uddannelser, som vil blive gennemført i tiden der kommer ,og på det grundlag
er der opstillet en beregning over, hvorledes

ministeriets publikation »grønlændere under
erhvervsmæssig uddannelse 1974«.
Til omstående oversigt bemærkes, at gruppen »anden længerevarende uddannelse«
især vedrører uddannelse til politibetjent,
postassistent, teleassistent, trafikassistent,
køkkenleder, men iøvrigt omfatter mange
forskellige fag herunder f.eks. fåreavl, højere
handelseksamen, HA, laborant, journalist,
skuespiller m. v.
Til sammenligning vises i nedenstående
oversigt antallet af grønlændere, der har
fuldført en længerevarende erhvervsuddannelse i 1970, 1973 og 1974 (bygget på tal
fra ovennævnte rapport »grønlændere under
erhvervsmæssig uddannelse 1974«).

udbudet af grønlandsk arbejdskraft vil stige
i tiden 1972-1985, fordelt på de forskellige
uddannelsesområder. }fr. omstående oversigt (rapportens tabel 8):
Det fremgår af oversigten, at udbuddet af
grønlandsk arbejdskraft i denne periode antages at ville vokse med 9.820 personer,
hvoraf 4.270 (ca. 43 pct.) forudsættes at
gennemføre en relevant uddannelse indenfor
uddannelsesområderne 1—10, medens resten
5.550 personer (57 pct.) forudsættes at
skulle virke som specialarbejdere, fiskere,
fangere og fåreavlere (hvilket også kræver
en vis uddannelse) dels (for størstedelens
vedkommende) som løsarbejdere.
Rapporten indeholder tillige en prognose
over efterspørgslen efter arbejdskraft i almindelighed (grønlandsk og udsendt ar253

Tabel 8. Udbud af grønlandsk arbejdskraft 1972-1985.

bejdskraft) i tiden 1972-1985, jfr. omstående oversigt (rapportens tabel 11).
Det fremgår af denne oversigt, at efter(20.390 -^ 18.380) 2.010 personer, heraf
ca. 1.500 indenfor uddannelsesområderne
1-10 (jfr. ovenfor), og med ca. 510 indenfor områderne specialarbejdere/løsarbejdere,
medens der ikke forudsættes nogen stigning
i efterspørgslen indenfor fiskeri, fangst og
fåreavl.
På dette grundlag opstilles i rapporten en
sammenligning mellem den forventede efterspørgsel efter arbejdskraft i Grønland og
det forventede udbud af grønlandsk arbejdskraft i Grønland, jfr. nedenstående oversigt.
Ifølge denne sammenligning vil behovet
for udsendt arbejdskraft gradvis dale - i
tiden indtil 1980 ret langsomt, i perioden
1980-1985 ret kraftigt - men der vil i 1985
stadig være behov for ca. 1000 udsendte,
især til opgaver, der kræver højere uddannelse.
Sådanne prognoser og beregninger vil nødvendigvis, som det også fremhæves i rapporten, være behæftet med en del usikkerhed. Forventningerne med hensyn til antallet af grønlændere, som vil gennemføre tekniske uddannelser, synes således meget optimistisk vurderet i forhold til den hidtidige
udvikling. Endvidere synes prognosens tal
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vedrørende behovet for udsendte i 1976
(3.600 personer ) tilsyneladende ikke at harmonere med det faktiske antal af erhvervsaktive udsendte i Grønland pr. 1. januar
1976 (over 5000 personer).
Selv om rapporten således på flere områder må tages med forbehold, viser den dog,
at der i kraft af de store årgange af grønlændere, som vil blive voksne i det kommende tiår, skulle være mulighed for at
gennemføre en betydelig indskrænkning af
den udsendte arbejdskraft i Grønland.
Rapporten viser imidlertid også, at en
sådan aftrapning - selv ud fra optimistiske
prognoser - er en proces, der vil tage ret
lang tid, især med hensyn til de arbejdsopgaver, som nødvendigvis forudsætter personer med universitetsuddannelse eller anden videregående uddannelse, og med hensyn til de stillinger, som udover en større
eller mindre uddannelse, kræver flerårig
erfaring indenfor området, både med hensyn
til grønlandske- og danske (europæiske)
forhold.
Det sidste er karakteristisk for en ikke
ubetydelig del af de stillinger, som under
de nuværende forhold beklædes af udsendte
- ikke mindst stillinger af ledelsesmæssig
karakter.
Udførelsen af ledelsesopgaver forudsætter
normalt tillige en vis egnethed til selve rol-

len som leder, som normalt vil være til
stede i højere grad hos personer, der har
passeret de 30 år.
Da tilgangen af meget store årgange i
det kommende tiår vil medføre, at omkring
halvdelen af den grønlandske befolknings
arbejdsstyrke vil være under 30 år, synes

det nærliggende at søge uddannelsen af den
grønlandske befolkning tilrettelagt på en
sådan måde, at den ikke koncentreres om
de helt unge årgange, men også giver mulighed for videreuddannelse af de lidt ældre
årgange.
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Bilag 37.
Underbilag 2.

Personel ved offentlig ikke erhvervsmæssig virksomhed 1. april 1974
fordelt efter personalegrupper, fødested og køn.
Samlet personel

Heraf kvinder

Personer født
i Grønland

Personer født
u. f. Grønland

Institutionsledere i alt
Ledere af sociale institutioner
Skole- og viceskoleinspektører, skoledistriktsledere
Distriktslæger, distriktstandlæger. . .
Andre ledere
Funktionærer i alt

Kontorfunktionærer
a) Akademisk personale
b) Andre kontorfunktionærer
Andre funktionærer
a) Folkeskolelærere, timelærere,
læsere m. v
b) Sundheds- og fødselshjælpere,
sygeplejersker
c) Barnemedhjælpere, børnehaveog fritidspædagoger
d) Øvrige
Under uddannelse
Faglærte arbejdere i alt

Bagere, kokke
Snedkere, malere, tømrere
Maskinarbejdere, elektrikere
Ikke-faglærte arbejdere m. v
Maskin- og kedelpassere
Sømænd
Chauffører, bude
Køkken- og rengøringspersonale....
Diverse medhjælpere
Tilsammen
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Bilag 37.
Underbilag 3.

Oversigt over 15-19 årige grønlændere pr. 31. december 1974.

Samtlige 15-19 årige
heraf: 8.-10. klasse i Grønland
8.-10. klasse i Danmark
Realklasser i Grønland
Realklasser og TF i Danmark
Gymnasium og HF i Danmark
Højskole (Danmark)
1 år i huset (Danmark)
Erhvervsmæssig uddannelse i Grønland
Erhvervsmæssig uddannelse i Danmark

5.100
ca.

1.600

ca.
ca.

650
500
75
50

ca.

JO
35
430
135
3.500

ca.
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Bilag 38.

KGH's notat af 2/6-76 vedrørende problemerne omkring
en rationalisering af KGH
1) På produktionsudvalgsmødet den 6.
maj 1976 fremkom ønsker om at få et rationaliseringsfirma til at vurdere KGH's »overbygning« med det formål at få belyst mulighederne for en rationalisering af KGH's
administration og dermed en økonomisk
forbedring af dens driftsresultater. Som
nævnt på mødet vil en vurdering af KGH's
administration ikke kunne foretages isoleret
fra de funktionsområder, som administrationen virker for; - dersom en undersøgelse
ønskes iværksat, må der derfor tages stilling
til, hvor store områder undersøgelsen iøvrigt
skal omfatte.
2) Til belysning af problemerne omkring
og behovet for en rationaliseringundersøgelse vedrørende KGH kan det oplyses, at
KGH i de sidste 15 år med jævne mellemrum har fået de forskellige funktionsområder gennemgået og analyseret med bistand
af rationaliseringsfirmaer og konsulenter.
Den seneste undersøgelse, som er blevet
foretaget, fandt sted i 1973-1974; - den
omfattede samtlige funktionsområder og udførtes af en analysegruppe; som i det væsentlige omfattede konsulenter udefra - fortrinsvis fra Datacentralen.
På grundlag af de foretagne undersøgelser
er der i tidens løb gennemført en række omlægninger og rationaliseringer af KGH's
organisation og forretningsgange. I de senere
år er større omlægninger dog kun foretaget
for trafikafdelingens vedkommende, idet den
uklarhed, der er opstået med hensyn til forsyningens og produktionens fremtid - især
som følge af den gule betænknings forslag har været til hinder for gennemførelse af
mere langsigtede omlægninger. Det kan i
den forbindelse nævnes, at størstedelen af
den sidst nedsatte analysegruppes oplæg og
forslag vedrørende forsyning, produktion,
eksport og regnskaber m. v. har måttet henlægges indtil videre.
3) Dette forhold belyser en principiel og

betydelig forskel mellem private erhvervsvirksomheder og en statslig virksomhed som
KGH.
Også en privat virksomhed kan opleve
vanskelige og usikre fremtidsudsigter, men
dens ledelse vil normalt selv kunne bestemme, hvilke opgaver virksomheden skal
påtage sig, og hvilken politik der skal følges
for at sikre størst mulig lønsomhed.
Som typiske veje til rationalisering af en
virksomhed kan nævnes afvikling af tabsgivende aktiviteter og udbygning af lønsomme områder, ændring af løn- og personalepolitik, omlægning af produktionsformer og
forretningsgang - f. eks. ved udvidet mekanisering og automatisering, således at antallet af medarbejdere kan skæres ned, ændring af salgspolitik og lagerføringsprincipper, f. eks. således at varer med ringe omsætning udgår af sortiment o.s.v.
Når en privat virksomhed tager kontakt
med et rationaliseringsfirma, vil det normalt
være begrundet i et ønske om at få ideer og
planer frem om en omlægning, der kan forbedre virksomhedens økonomi, det er så op
til ledelsen at vurdere, om ideerne kan accepteres som fornuftige og brugbare i praksis.
For en statslig virksomhed som KGH er
dispositionsfriheden og mulighederne for at
rationalisere væsentlig mere begrænset, fordi
den er forpligtet til at udføre en række
bestemte funktioner, hvadenten de er lønsomme eller ikke, og fordi den i vidt omfang er forpligtet til at følge bestemte arbejdsprincipper (f. eks. med hensyn til priser, lønninger, personalepolitik og regnskabsaflæggelse) , hvadenten de er lønsomme eller
ikke.
Rationalisering kan således kun finde sted
indenfor rammerne af de forpligtelser, som
det er pålagt virksomheden at følge og forudsætter en nogenlunde klar afgrænsning af
forpligtelsernes omfang.
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Også private erhvervsvirksomheder får
gennem lovgivning pålagt pligter af det offentlige (som eksempel kan nævnes bemandingsregler for skibe); sådanne pligter vil
imidlertid normalt være klart afgrænsede, og
de skal ikke opfyldes i højere grad end det
juridisk er nøvdendigt.
Når KGH derimod skal opretholde f. eks. - urentable produktionsvirksomheder
på grund af beskæftigelsesmæssige hensyn,
er der ikke nogen klar afgrænsning af, hvilken vægt der skal tillægges det beskæftigelsesmæssige hensyn, og det vil derfor kunne
være vanskeligt at opretholde en streng og
snæver fortolkning af beskæftigelseshensynets vægt, når man ved, at resultatet heraf
vil være forøgede udgifter til socialhjælp.
Tilsvarende kan nævnes, at når KGH
»skal sikre Grønlands forsyninger af forbrugsvarer og erhvervsredskaber«, så er
det vanskeligt at opretholde en streng og
snæver fortolkning af, hvilke varer KGH
skal lagerføre i Grønland, sålænge forpligtelsen ikke er nærmere defineret, og resultatet vil let kunne være »urationelt« store
lagre.
Lignende usikkerhed gør sig gældende på
andre områder inden for KGH's virke,
hvortil kommer den usikkerhed, som beror
på de svævende tanker og planer om opdeling af KGH, overdragelse af butikker og
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produktionsvirksomheder, udflytning til
Aalborg resp. Grønland, regnskab<samarbejde mellem MfG, GTO og KGH, . A
skillelse af passagerkontorfunktioner i Danmark m. v.
4) Med henblik på en rationalisering af
KGH's funktionsområder er der således
først og fremmest behov for en afklaring af,
hvilke funktioner KGH skal udføre i fremtiden, og hvilke retningslinier den skal være
forpligtet til at følge.
Når disse spørgsmål er nogenlunde afklaret, vil der være skabt grundlag for en
rationalisering af KGH's funktionsområder
under hensyn til den ramme af forpligtelser,
som kan forventes at være gældende for
fremtiden, og det vil måske i så fald kunne
være nyttigt at søge bistand hos et rationaliseringsfirma i større eller mindre omfang.
Under de eksisterende forhold vil det derimod næppe være af større værdi at søge
bistand hos et rationaliseringsfirma, da et
sådant normalt ikke vil have nogen særlige
forudsætninger for at vurdere de samfundsmæssige og politiske problemer, som skal
være bestemmende for KGH's fremtidige arbejdsområde og pligter, og da det først vil
være i stand til at overskue KGH's eksisterende opgaver og problemer efter et dyberegående studium, som må antages at ville
tage ret lang tid (6-12 måneder).

Bilag 39.

Oversigt fra rapport af 20/6-74
udarbejdet af en af KGH nedsat analysegruppe — over områder, hvor der var ønsker og behov for forandringer og forbedringer af forretningsgange og maskinelle
systemer.
Generelt:
Regnskabs- og budgetoplysning fra ØKOAFD til fagafdelinger og handelssteder ønskes mere aktuelle og mere oversigtige/forståelige. (C).
Trafik:
Omlægning af eksisterende forsendelsessystem til et system baseret på EDB (en linie
system) omfattende godsbooking, godsmodtagelse, manifestudskrivning, fragtberegning
og statistik (B).
Revision og samordning af eksisterende
trafikstatistikføring vedrørende gods, passagerer, losning m. v. (C).
Forsyning:
Primært ønske — afklaring af diverse politiske spørgsmål med hensyn til forsyningspligt, butiksafståelse, økonomisk målsætning (herunder problemerne vedrørende tilskuds- og eneretsvarer, da afklaring heraf
er en nødvendig forudsætning for udarbejdelse af langsigtet planlægning vedrørende
forsyningstjenestens systemer og forretningsgange i Grønland og Danmark) (C).
Aktuelle specialønsker:
Bedre og mere up to date statistikmateriale vedrørende vareudsendelse, leverandører og forbrug i Grønland - ved hjælp af
EDB (B).
Revision af ordrekontorets forretningsgange herunder især relationerne til FOSKON 1 og 2, ØKOAFD og TRAAFD
(f. eks. rykkerfunktion, afregningsproble-

mer og procedure vedrørende udenlandske
fakturaer) (C).
Revision af eksisterende system og praksis med hensyn til rapportering fra Grønland om registrering af mangler, kassationer og svind samt lagerbeholdninger (C).
Ajourføring og udskrivning af prisbøger/
rekvisitionsformularer ved hjælp af EDB
(B).
Produktion:
Revision af eksisterende systemer for produktionsrapportering og produktionsregnskab, herunder forbedring af rapportering
til råvarestatistik og oplæg om fordelingsprincipper for indirekte omkostninger - og
fællesomkostninger (C).
Undersøgelse af mulighederne for forbedring af prognosearbejde og kalkulearbejde
ved hjælp af EDB (B).
Forebyggende vedligeholdelsessystem for
maskinanlæg i produktionsvirksomhederne
(B).
Eksport:

Oplæg til kartotekssystem - evt. på EDB,
som til enhver tid kunne give samlet ajourført oversigt over lagerbeholdningen i Danmark, svømmende lagre og forventet hjemsendelse (resp. forventet indhandling og
produktion) over for afsluttede, ikke effektuerede salg, fremtidige salgsforpligtelser og
forventet fremtidigt salg - dækkende op til
6 mdr. ud i fremtiden, specificeret i pro263

duktnumre - visende nettobeholdning til
disposition inden for givne tidsintervaller
(C).
Hurtigere, mere præcise lageroplysninger
fra PROLAG (B).
Etablering af debitorkontrol i ØKOAFD
evt. på EDB, således at EKSAFD kunne fritages for dette arbejde (C).
Interesse i modtagelse af faste, periodiske
reguleringer af PROAFD's kalkuler på
grundlag af omkostnings- og prisudvikling
(C).

ADMAFD:
GRIPST-oplæg om EDB kartotek for filateliabonnenter (B).
Økonomi:
Omlægning af det eksisterende EDB system
for regnskabsmateriale, således at alle kontoplanens (kontonumrenes) specifikationsmuligheder på begæring kan anvendes som
sorteringskriterier ved udtræk fra registre
med ret kort varsel til brug ved udarbejdelse
af budget, tillægsbevilling, mdl. rapportering til Finansministeriet samt til årsregnskab og analyserapport (B).
Omlægning af eksisterende kontoplan for
aktiver/passiver, således at alle kontiene er
tilpasset til statsregnskabets konti og automatisk kan »overvæltes« i disse (B).
(subs, indarbejdelse af automatiske konverteringsrutiner i EDB systemet, således at
alle aktiv/passiv konti automatisk kan overvæltes i statsregnskabet trods kontoplanens
manglende logik) (B).
Oplæg til et samlet system for indhandlingen - evt. ved hjælp af EDB - omfattende regnskabstal, råvarestatistik, bonus-
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beregning/udbyttedelingsberegning og skatteoplysninger om indhandlerne (C).
Oplæg til et samlet EDB system for den
grønlandske salgsorganisation omfattende
hjemsendelse af grønlandske produkter,
lagerbeholdningsstyring (produktlagerregnskab) og eksportsalg og salgsstatistik (C).
Oplæg til et samlet EDB system for forsyningstjenestens vareudsendelse omfattende
betaling, bogføring, afgiftsregnskab, udsendelses- og leverandørstatistik samt evt. bruttoavancestatistik (C).
Oplæg til vareregnskab baseret på kostpris eller engrospris som grundlag for oplæg
til selvstændige butiksregnskaber (C).
Oplæg til maskinelt system til afstemning,
(parring) af økonomiske mellemværender
mellem KGH i Danmark og handelsstederne
i Grønland, samt mellem handelsstederne
indbyrdes; - f. eks. med hensyn til billetter,
fragt, forsikring, efterkrav, interne overførsler m. v. (B).
Oplæg til ugelønsregnskab for Grønland,
Aalborg og København indeholdende oplysninger både om timer og beløb samt specifikation af arbejdets art, til brug ved budgetplanlægning som grundlag for lønforhandlinger samt til placering af lønomkostninger.
Oplæg til revision af rentabilitetsanalyserapportens disposition og indhold (C).
Oplæg til maskinel fordeling af fællesomkostninger (B).
Personale:
Undersøgelse af de tekniske muligheder for
at PERAFD kan få et EDB-udskrevet personalekartotek omfattende alle månedslønnede i KGH (i Danmark og Grønland) samt
oplæg om, hvad et sådant kartotek kan/skal
indeholde, hvorledes (hvor ofte) det kan
ajourføres, og hvad udgifterne til det vil
være (C).

