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9.182m-OHwzccz ø ...FarmS93ASKOMMISSORIUMDen 13. februar 2015 underskrev Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen ogNaalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq sålydend kommissorium:"For afdækning af Selvstyrets deltagelse i behandling af sagen om udbud afbasekontrakten vedrørende Pituffik.For at afdække:- Om hvilke af selvstyrets afdelinger/ enheder/ myndigheder har deltaget 1behandling af sagen.- Om hvilke af Selvstyrets afdelinger/enh d r myndigheder har truff fgørelser i sagen.o Om berørte afdelinger/enheder/myndigheder har haft mandat til d eshandlinger eller trufne afgørelser,- Om berørte afdelinger/enheder/myndigheder har vid bragt 0 ientering(er) til det politiske niveau,Har Naalakkersuisut dags dato besluttet at nedsætte en uvildig udredning af deanførte forhold og afgive en rapport herom.Den uvildige udredning bliver udarbejdet til internt brug af Naalakker uisutDet vil være op til formanden for Naalakkersuisut og sammen med den an arlige Naalakkersuisoq for Udenrigsområdet, at afgøre hvordan der skal føl oppå udredningens konklusioner og anbefalinger 1 rapporten. Alle involveredeskal respektere tavshedspligt under og efter udredningen, og det er ud lukkende Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenri omrad tsom udtaler sig om udredningen og konklusionerne samt anbefalin rn i sagen.Ved brud på tavshedspligten under og efter udredningen vil der kunne ske tje-nestelige konsekvenser.Advokat Ole Spiermann fra Bruun & Hjejle vil forestå arbejdet, m d udr dningen.Den uvildige udredning skal færdiggøres hurtigst muligt og sene t 01. april2015 samt forlægges for formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq forudenrigsområdet.



sawxccz ø Tama..Der er nedsættes en intern referencegruppe bestående af:Departementschef Olafur P. Nielsen,Styrelseschef Lars Dencker,Departementschef Jørn Skov Nielsen,Departementschef Peter Hansen.Referencegruppen vil bistå udredningen ved at sikre alt relevant materiale bliver givet adgang til, samt at bistå den praktiske adgang til de personer, der ønskes indkaldt, fra Selvstyrets side. Således det kan forega uden unødigt opholdAdvokat Ole Spiermann vil efter afslutningen af sin undersøg l e fremlægge/præsentere en sammenfattende rapport med konklusioner og anbefalingerfor formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for udenrig området.Advokat Ole Spiermann:- har under sit virke adgang til alle dokumenter og sager i Selvstyret, derhar relevans i sagen.- kan indkalde alle involverede til en samtale- afgør selv suverænt hvilke personer som indkaldeDe ansatte i Selvstyret skal medvirke loyalt ved at give advokat Ole Spiermannalt relevant materiale og oplyse alt af betydning til belysning af udredningen."Forståelsen af kommissoriet er blevet klarlagt ad to omgange.Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq skrev i brev af 23. februar 2015 til advokat Ole Spiermann:"Du har forespurgt referencegruppen vedrørende den uafhængige undersøgelseaf forløbet vedrørende udbud af basekontrakten vedrørende Pituffik, om føl-gende:"Der ses ikke i kommissoriet at være taget stilling til, om det som led 1undersøgelsen skal bedømmes, om enkeltpersoner har overtrådt gæl



wwccz ø Iâürmdende regler med ansvar til følge. Såfremt det ønskes, bør det præciseresved ikommissoriet at indsætte en sætning herom, eksempelvis: "Om - itilfælde af, at brud pa regler om mandat eller orientering er blevet af-dækket - enkeltpersoner kan ifalde tjenstligt ansvar".Det skal på den baggrund bekræftes, at det er en del af kommissoriet, at detskal bedømmes: "Om i tilfælde af, at brud på regler om mandat eller oriente-ring er blevet afdækket enkeltpersoner kan ifalde tjenstligt ansvar."Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Naalakkersuisoq for Udenrigsanlig-gender Vittus Qujaukitsoq skrev ibrev af 19. juni 2015 til advokat Ole Spiermann:"Du har bedt referencegruppen angående den uafhængige undersøgelse af selv-styrets interne håndtering af udbuddet af basekontrakten vedrørende Pituffik,Thule Air Base, om at medvirke til at indhente opdragsgivernes stillingtagen til,om undersøgelsen vedrører det faktiske forløb op til det brev, som Udenrigsministeriet den 9. december 2013 sendte til den amerikanske ambassade i København og ikke andre forhold.Denne forståelse af kommissoriet af 13. februar 2015 skal pa den givne foran-ledning bekræftes."
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35vwzccz ø Iamgrm2.1GENNEMFØRELSE AF UNDERSØGELSENSelve undersøgelsenEfter modtagelsen af kommissoriet den 13. februar 2015 blev der den 16. februar 2015afholdt telefonmøde mellem advokat Ole Spiermann og referencegruppen med henblik på igangsætning af undersøgelsen.Fra den 16. februar til den 25. februar 2015 henvendte referencegruppen sig pr. mailtil i alt 13 nuværende og tidligere embedsmænd i Grønlands Selvstyre med anmodning om at udlevere al korrespondance om sagen, som de havde modtaget eller sendtfra 2013 til 2015. Det galdt intern korrespondance såvel som ekstern korrespondancemed danske eller amerikanske myndigheder og i øvrigt. Modtagerne blev ligeledeanmodet om at fremsende deres stillingsbeskrivelse samt oplyse om deres eventuellemandat i sagen, herunder kompetencefordeling i forhold til andre personer og afde-linger. Endvidere blev de bedt om efter bedste evne at oplyse relevante afdelinger/ enheder/ myndigheder samt relevante enkeltpersoner, som havde indgået i sagenEndelig blev de bedt om at identificere og udlevere indstillinger til Naalakkersuisutog orienteringer til det politiske niveau i sagen.Den 26. februar 2015 blev tidligere Formand for Naalakkersuisut og Naalakk rsuisoqfor Udenrigsanliggender Aleqa Hammond bedt om at fremsende eventuelt skriftligtmateriale af betydning for sagen, som hun måtte ligge inde med.Skriftligt materiale blev modtaget fra den 20. februar 2015, og den 3 marts 2015havde alle personer, der var blevet kontaktet, besvaret anmodningen og udlever tskriftligt materiale. Uden dubletter var der tale om 4.506 siderSamtidig var 12 personer ved referencegruppens m llemkom t indkaldt til samtal rpå følgende vilkår:"Du vil forinden samtalen modtage et udkast til beskrivel e af det fakt1 k forløb på grundlag af det skriftlige materiale.Du har ikke pligt til at udtale dig.Du har ret til at medbringe en besidder, f.eks. en advokat, fagforeningsrepræ-sentant eller tillidsmand.Du får udkast til referat af samtalen i høring. Referatet del s ikke med r ferencegruppen.



<3momwzccz ø IamarmDu får efterfølgende i høring et revideret udkast til beskrivels af d t faktiskforløb der af p jler de gennemførte samtaler 'Samtalerne var berammet til midten af marts 2015, herunder fra den 1 marts til d n19. marts 2015 i Nuuk.Den 4. marts 2015 jorde advokat Anita Strauss Sørensen, Nuna Advokater, i brev tilreferencegruppen indsigelse mod, at advokat Ole Spiermann og Bruun & Hjejle ud-førte undersøgelsen. Advokat Anita Strau s Sørensen var bisidder for Kai Holst An-dersen. Referencegruppen bad samme dag om, at undersøgelsen blev indstillet, idetvidere drøftelser blev henvist til Formand n Departement på vegne af opdragsgiver-ne.Indsigelsen blev 1 første omgang behandlet på et telefonmøde den 9 mart 2015 rn l-lem advokat Anita Strauss Sørensen og advokat Jesper Müller fra Nuna Advokat r 0advokat Ole Spiermann. Der blev opnået enighed om at forelægge ind 1gels n for Advokatrådets Responsumudvalg.Pa grundlag af udtalelse af 29. april 2015 fra Advokatradets Responsumudval d rbehandles nedenfor, blev undersøgelsen genoptaget.Samtaler blev på ny berammet i København til den 22. maj 2015 samt i Nuuk fra d n25. maj til den 27. maj 2015. Forud for samtalerne modtog de involverede p rs n rforeløbigt udkast af 19. maj 2015 til sagsfremstilling m.v., hvilken dannede grundlagfor samtalerne, som blev gennemført efter planenPerson Tid Sted BisidderNina Fischer Rønde . ' . . Telefon _ 22- ' - - KøbenhavnAndreas Boysen- 22. KøbenhavnKleistNa'a Lund Aoarico . ' . . TelefonJacob Isbosethsen . Nuuk Advokat JesperMüllerKai Holst Andersen 26. maj, kl. 11.00 og Nuuk Advokat Anita27. ma', kl. 12.00 Strauss SørensenSvend Hardenber; 26. ma', kl. 14.00 Nuuk _Rasmus Pedersen 26. maj, kl. 16.00 Nuuk Advokat FinnMeinelKim Neumann Niel- 26. maj, kl. 18.00 Nuuk Advokat Finn' MeinelMorten Se1ve'er 27. ma', kl. 10.00 Nuuk _



wzccz ø IâürmSupplerende samtaler blev afholdt i København den 15 juni og 30. juni 2015 0g i Nu-uk den 17. juni og 18. juni 2015:NuukNuukNuukFlere personer har telefonisk besvaret supplerende spørgsmål.I forbindelse med samtalerne blev modtaget yderligere skriftligt materiale fra blandtandre Kai Holst Andersen, Adam Worm og Rasmus Pedersen, ligesom flere personerblev bedt om at identificere materiale tilbage fra 2012, heriblandt Kai Holst Andersen, Adam Worm, Rasmus Pedersen, Inuuteq Holm Olsen og Mininnguaq Kleist.Bemærkninger til referater af samtaler blev modtaget inden for de udmeldte fristerog alle referater blev godkendt i deres helhed.Referaterne indgiki uddrag 1 d t r videred udkast til sagsfremstilling m.v., som blevudsendt den 25. Juni 2015 og som alle kommenterede på inden for fristen den 1. juli2015. Der blev dog ikk modtaget bemærkninger fra Nina Fischer Rønde og NajaLund Aparico samt A1 qa Hammond d r deltog i supplerende samtale den 30. juni2015.Advokatrådets ResponsumudvalgSom nævnt jord ad okat Amta Straus Sørensen, Nuna Advokater, ved brev af 4.marts 2015 til referen egruppen (og sendt 1 kopi til advokat Ole Spiermann) indsigel-se imod, at advokat Ole Spi rmann og Bruun & Hjejle udførte undersøgelsen. Indsi-gelsen angik en påstået interessekonfhkt såvel som påstået manglende uvildighed.Under telefonsamtalen mellem advokaterne den 9. marts 2015 valgte Nuna Advoka-ter ikke at forfølge indsigelsen om manglende uvildighed.Mininmua. Kleist 27. ma', kl. 11.00  27. ma', kl. 15.00Person Tid Sted Bisidder  1 'uni, kl. 1 .00  _Jacob Isbosethsen 17. juni, kl. 9.30 Advokat JesperMüllerRasmus Pedersen 17. juni, kl. 11.00 Advokat FinnMeinelSvend Hardenber;Kai Holst Andersen 18. juni, kl. 10.30 Advokat AnitaStrauss Sørensen ."



<0x90momwøccz ø IHmFmVed advokat Ole Spiermanns brev af 20. marts 2015, der var tiltrådt af advokat AnitaStrauss Sørensen, blev indsigelsen forelagt Advokatrådets Responsumudvalg. Brevetvar vedlagt redegørelser fra både Bruun & Hjejle og Nuna Advokater. Responsumudvalget blev forelagt dette spørgsmål:"Er der grundlag for at fastslå, at der foreligger en interessekonflikt eller nær-liggende risiko herfor i strid med de advokatetiske regler, såfremt Ole Spiermann fra Bruun & Hjejle fortsætter en uvildig advokatundersøgelse vedrørendeafdækning af Grønlands Selvstyres afdeling rs/ enheder /myndigheders deltagelse i behandlingen af sagen om udbud af basekontrakt n v drørende Pituffik(Thule Air Base)?"Advokatrådets Responsumudvalg afgav udtalelse den 29. april 2015, som blev sendttil advokat Ole Spiermann med kopi til advokat Anita Strauss Sørensen, og hvor1blandt andet blev anført:"Efter retsplejelovens § 126, stk. 1 skal en advokat udvise en adfærd, derstemmer med god advokatskik.Det fremgår, at den omhandlede baseaftale, som Greenland Contracters I/Sder gennem et holdingselskab har Grønlands Selvstyre som medejer i en år-række havde varetaget, blev udbudt, at både denne og i hvert fald 2 andre dan-ske/grønlandske virksomheder deltog 1 udbuddet men at d t am rikanske flyvevåben i oktober 2014 antog Exelis Servi es A S, som ar t n t1ft t helejetdatterselskab af en stor amerikansk virksomhed, til at var tag k ntr kten.Greenland Contractors antog herefter samme måned Bruun & Hjejle med hen-blik på at få omgort afgørelsen, der var udbudt efter amerikansk ret, enten vedfa gennemført et nyt udbud eller ved at få fastslået, at Exelis Services ikke somkrævet i udbudsmaterialet, hvis udarbejdelse Grønlands Selvstyre sammenmed det danske udenrigsministerium havde været impliceret i, kunne anses foret dansk/ grønlandsk selskab. De deltog og deltager stadig sammen med 2 an-dre advokater i Bruun & Hjejle og en amerikansk advokat i behandlingen afklagesagen.I februar 2015 blev De antaget af Grønlands Selvstyre til at foretage en uvildigudredning med henblik på at afdække selvstyrets afdelin-gers/enheders/myndigheders deltagelse i behandlingen af udbudssagen, og imarts jorde advokat Anita Strauss Sørensen, der var antaget som bisidder foren af de medarbejdere i selvstyret, som De havde bedt om at udleveret materia-



QSSÅQSwzccz ø ...Farmle til brug for undersøgelse og ønskede at interviewe at De befandt Dem i eninteressekonfliktsituation.Det fremgår, at De i forbindelse med, at De påtog Dem at gennemfør advokat-undersøgelsen for Grønlands Selvstyre jorde opmærksom på Dere virke somadvokat for Greenland Contractors i udbudssagen men at lvstyret oplyste, atder ikke var nogen forbindelse mellem den og advokatunder øgelsen, og at Dikke som led i undersøgelsen ville modtage fortrolig opl n1nger, som kunnehave betydning for udbudssagen.Dette synspunkt har Grønlands Selvstyre fastholdt, mens den ovennævntemedarbejder bl.a. har gort gældende, at han, som under forhandlingerne mel-lem det danske udenrigsministerium og USA om vilkårene i udbudsmaterialetrepræsenterede Grønlands Selvstyre, at han er blevet bedt om at udlevere a'korrespondance i sagen i årene 2013-15, og at udlevering af korrespondancenmellem udenrigsministeriet og USA i alvorlig grad vil kunne skade Grønlandsinteresser udadtil.Hertil kommer, at Grønlands Selvstyre på trods af kendskabet til Dere rolle 1den ovennævnte sag den har givet udtrykkeligt samtykke til, at De får udleveretoplysningerne til brug for advokatundersøgelsen efter det foreliggende fordiman er enig med Dem i, at oplysningerne ikke kan have betydning for udbuds-sagen.Med baggrund i oplysningerne i Deres brev af 9. marts 2015 (bilag 3), som ertiltrådt af Grønlands Selvstyre, finder Responsumudvalget ikk[e], at der er etfast klientforhold mellem Bruun & Hjejle og Grønland Selv tyr om d ttforstås i de advokatetiske regler.Det fremgår endvidere af sagen, at også Greenland Contractor r af d n opfattelse, at der ikke er nogen forbindelse mellem sag rne vedrørend udbud agen og Deres advokatundersøgelse.På den baggrund finder Responsumudvalget ikke at d r er grundla for at fa tslå, at der foreligger en interessekonflikt ller nærl1 g nd r1 1ko h rfor afremt De fortsætter advokatundersøgelsen.Advokat Anita Strauss Sørensen modtager kopi af dett br v.



DIwøccz ø ...FarmEfterfølgende korrespondance med Nuna AdvokaterAdvokat Anita Strauss Sørensen, Nuna Advokater, fremsatte som bisidder for KaiHolst Andersen en række yderligere anmodninger.Med brev af 13. maj 2015 til referencegruppen og med kopi til advokat Ol Spiermannfremsatte advokat Anita Strauss Sørensen følgende anmodning:"J eg skal på den baggrund anmode om at modtage kopi af det omtalte politiskemandat til udarbejdelse af undersøgelsen herunder det fremlagt lands tyreoplæg med udkast til kommissorie, dagsorden af Naalakkersuisut-mød afholdt den 13. februar 2015, samt referat af pågældende Naalakker uisut mødemed bekræftelse af Naalakkersuisuts beslutning edrørende komm1 ori t "Brevet blev besvaret ved brev af 27. maj 2015 fra Formandens Depart m nt, der behandlede anmodningen som en begæring om aktindsigt, som der blev m ddelt afslagpå.Med brev af 2. juni 2015 til referencegruppen med kopi til advokat Ol Spiermannskrev advokat Anita Strauss Sørensen."Skri elsen fra Formandens Departement bekræfter, at Naalakker u1sut på etmøde den 13. februar 2015 har behandlet og truffet beslutning om igangsættelse af advokatundersøgelsen, men at anmodningen om udlevering af dokumenterne af formelle grunde ikke kan imødekommes.Kai Holst Andersen har gennemgået dagsordner og referater fra Naalakker usuts møder i februar 2015. Der ses ikke at være afholdt mød d n 1 f bruar2015, og ved gennemgang af dokumenterne fra de afholdt mød r 1 f bruar2015 kan det ikke umiddelbart konstateres, at Naalakkersuisut har b handletog tiltrådt igangsættelsen af advokatundersøgelsen vedrør nd Thul udbuds-sagen.Jeg hører gerne jeres bemærkninger hertilHertil svarede Formandens Departement i brev af 6. juni 2015 blandt andet."Det fremgar af kommissoriet af 13. februar 2015, at Naalakkersuisut sammedato har besluttet at nedsætte en uvildig udredning og afgive rapport herom.Beslutningen om at iværksætte undersøgelsen er truffet af Naalakkersuisut vedFormanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Naalakkersuisoq for Erhverv,



uASv93(G9AS9GGwæccz ø ...FarmArbejdsmarked og Handels samt Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq, pagrundlag af deres ressortmæssige ansvar i Naalakkersuisut, jf. tillige bestemmelsen om fordeling af anliggender mellem medlemmerne af Naalakkersuisut 1Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut.Det kan i denne forbindelse for en god ordens skyld oplyses, at kommissorietikke har været forelagt det samlede Naalakkersuisut forud for dets underskrivelse og iværksættelse.”Kai Holst Andersen vendte under den afsluttende samtale den 18 juni 2015 med advokat Ole Spiermann tilbage til spørgsmålet om en påstået int ressekonflikt medhenvisning til, at United States Court of Federal Claim den 28 maj 2015 var frem-kommet med en afgørelse, som gav blandt andre Gr enland C ntra tor medholdover for det amerikanske flyvevåben. Synspunktet var medtaget 1 Kai Holst And rsens bemærkninger til referat af samtalerne, som blev modtaget den 23. juni 2015I mail af 24. juni 2015 til advokat Anita Strauss Sørensen opfordrede advokat OlSpiermann til, at hun oplyste, om der fortsat var indsigelser mod Bruun & Hjejlgennemførelse af undersøgelsen samt i givet fald redegøre herfor, så der kunn bl1taget stilling i den foreliggende redegørelse.Advokat Anita Strauss Sørensen oplyste i mail af 30. juni 2015 at hun ikke var enig 1konklusionen fra Advokatrådets Responsumudvalg, men at hun havde taget den t1lefterretning, og at hendes opdragsgiver, DJØF, ikke havde været inddraget 1 forholdtil de nye synspunkter.I mail af 1. juli 2015 oplyste advokat Anita Strauss Sørensen, at Nuna Advokater algden 9. marts 2015 af ikke at forfølge indsigelsen om manglende uvildighed ikke havdeværet ensbetydende med, at synspunktet om manglende uvildighed var frafaldet.I anledning af disse tilbagemeldinger bemærkes:Advokatrådets Responsumudvalg behandlede i udtalelsen af 29 april 2015 "kla sagen" eller "udbudssagen", som Responsumudvalget forstod som Greenland Con ractors sag "med henblik på at få omgort afgørelsen der var udbudt efter amerikanskret, enten ved få gennemført et nyt udbud eller ved at fa fastslået at Exelis Serviceikke som krævet i udbudsmaterialet  kunne anses for t dansk grønlandsk selskabAfgørelsen fra United States Court of Federal Claims (som i øvrigt kan appelleresfalder inden for forståelsen af "klagesagen” eller "udbudssagen All rede af dengrund ses udviklingen ikke at rejse nye spørgsmål i forhold til grundla t for Responsumudvalgets udtalelse af 29. april 2015



iskse12SS308mxccz ø Iâürmæ msmmwa om m« m.. monmSm. mmmSpørgsmalet om uvildighed blev ikk forelagt Advokatrådets Responsumudvalg, idetNuna Advokater ikke så et behov herfor Forud for den supplerende samtale den 18.juni 2015 og advokat Anita Strauss Sørensens mail af 1. juli 2015 blev der heller ikketaget noget forbehold. Samtidig kan det konstateres, at Advokatrådets Responsumudvalg tog stilling til spørgsmal t 1 udtal ls n af 29. april 2015 derved, at Responsumudvalget anførte, at der ikke består et fast klientforhold mellem Bruun & Hjejleog Grønlands Selvstyre'.Undersøgelsen opfylder punkt 1-4 og punkt 71 kravene til en uvildig advokatundersø-gelse som beskrevet i Danske Advokaters v jl dning om advokatundersøgelser fra fe-bruar 2012, jf. side 6-7:"Formalet med en uv1ld1 advokatund r et en uv1ld1objektiv undersøgelse og vurdering af, om der 1 en konkret er grundlag forat indlede retlige skridt.Kriterierne for, hvornår der er tale om en uvildig advokatundersøgelse er.1. Sikring af advokatens uafhængighed før, under og efter undersøgels n. Rekvirenten må derfor ikke have et fast klientforhold til advokaten eller en andenadvokat fra samme advokatvirksomhed, jf. nærmere de advokatetiske reglerAdvokaten og advokater fra samme advokatvirksomhed må heller ikke påtagesig advokatopgaver for rekvirenten, mens opgaven pågår, og må ikke efterfølgende beskæftige sig med sager, som undersøgelsen lægger op til.2. Der bør være et skriftligt kommissorium for undersøgelsen. Kommissorietbør angive undersøgerens mandat, de nødvendige rammer eventuelle tidsrammer mv.3. Sikring af, at advokaten som undersøger far adgang til alt skriftligt mat r1alsom er relevant for undersøgelsen, f.eks. e-mail korrespondance.4. De berørte skal have lejlighed til kontradiktion 1 forhold til de faktuell oplysninger og efter omstændighederne tillig 1 forhold til spørgsmal af retlig karakter, inden undersøgelsen afsluttes.5. I det omfang undersøgelsesrapporten tænkes offentliggort, bør komm1 onet offentliggøres senest samtidig med offentliggørel n af undersøgelsen konklusioner og anbefalinger.6. Undersøgelsens konklusioner gøres tilgængelig for de berørte senest samtidig med en eventuel offentliggørelse.



EIwæccz ø Iæürm7. Undersøgelsen bør konkludere med vurderinger og eventuelle anbefalinger,men ikke fremstå som en afgørelse."



wøccz ø Iâürm



Os«wzccz ø ...Farm3.2BAGGRUNDKommissoriet angår "Selvstyrets deltagelse i behandling af sagen om udbud af basekontrakten vedrørende Pituffik", og der er anledning til som baggrund at knytte be-mærkninger hertil.Pituffik og basekontraktenPituffik er det grønlandske navn for Thule Air Base som er d t eneste tilbagevær ndeforsvarsområde i henhold til Overenskomst i henhold til Den nordatlantiske Traktatmellem regeringerne i Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stat r om forsva-ret af Grønland fra 1951 (forsvarsaftalen).En række civile opgaver på basen udføres i henhold t1l Base Maintenance Contract(basekontrakten eller servicekontrakten), der med mellemrum sendes i udbud af detamerikanske flyvevåben.Den eksisterende basekontrakt er indgået med Greenland Contractor I/S m detogså har været tilfældet med tidligere kontrakter gennem de sidste mange ar Greenland Contractors er et interessentskab ejet med to tredjedele af MT Højgaard A/ S ogen tredjedel af Greenland Holding A/S (tidligere ISCO A/S) som 1gen var ejet afGrønlands Selvstyre.Udløb af den eksisterende basekontrakt er efter kontraktens eget 1ndhold den 30september 2015. Et forestående udbud blev annonceret af det amerikanske flyveva-ben den 16. maj 2012 og gennemført i 2013 og 2014.Folkeretlige forpligtelserI forbindelse med udbud er det amerikanske flyvevåben underlagt forpligtelser indgå-et mellem USA og Kongeriget Danmark i sammenhæng af forsvarsaftalen, herunderat basekontrakten skal tildeles et dansk (eller grønlandsk) selskab.Pkt. I i Agreed Record of Meeting Held Between American and Danish Representa-tives July 9 and 10 in Copenhagen on Contracts and Labor Used in Work on DefenseAreas in Greenland (Copenhagen, July 11th, 1956) lyder."With regard to participation in work on defense areas in Greenland, Danishenterprises shall in every respect as in the past enjoy treatment no less favora-ble than that accorded to American concerns. The American Representativesagain reiterated their intention to use Danish labor and contractors to the max-imum extent possible. As regards the use of material, reference is made to the



9twnccz ø IâärmDepartment of State's note of August 22, 1951, addressed to the Ambas ador ofDenmark, which states in part, "It is the general policy in carrying out militaryprojects in areas not under sovereignty of the United States to utilize local contractors, labor and materials to the greatest extent practicable and consistentwith other considerations ...."Aide Memoire udarbejdet af det amerikanske udenrigsministerium med dateringen 6juni 1962 lyder:"As a result of intensive study of all aspects of this complex problem, it habeen determined that security and technical reasons dictate that competitiveopportunities cannot be afforded Danish concerns for certain contracts andthat Danish nationals cannot be employed in certain positions.On the other hand, an overall approach to the problem reveals that Danish participation in U.S. contracting activities can be substantially increased. Increasing the utilization of Danish contractors in the operation of our vital supportbases at Thule and Sondrestrom is anticipated.  Participation of Danish suppliers in the areas of local purchase items and perishable subsistence will alsobe increased...The Danish Government will also be interested in those areas wherein bothDanish and U.S. suppliers compete on equal terms. Opportunities for increasedDanish participation in competition with U.S. interests exist principally in baserepair and maintenance work. It is possible that Danish participation could increase in this area since these requirements will be solicited, starting in FiscalYear 1963, by the proposed procurement activity in Copenhagen."Artikel IV i Memorandum of Understanding af 13. marts 1991 under overskriften"Byggevirksomhed og kontraktsindgåelse vedrørende varer og tjenesteydelser" lyder:"I overensstemmelse med gældende aftaler og praksis og med parternes respektive love og bestemmelser kan hver af parterne indgå kontrakter med erhvervsvirksomheder vedrørende varer og tjenesteydelser, inklusive byggeprojekter, i Grønland og foretage indkøb direkte fra et hvilket som helst foretagende i De Forenede Stater eller Danmark/Grønland samt ben e eget militært eller civilt personel til udførelsen af tjenesteydelser eller byggeprojekter."Permanent Committee er nedsat i henhold til artikel VII i samme Memorandum ofUnderstanding og består af repræsentanter for USA, Danmark og Grønland. Formåletmed Permanent Committee er "at lette samråd og udveksling af oplysninger om for-hold, der vedrører De Forenede Staters militære tilstedeværelse i Grønland".



LIu.mwzccz ø I??3.3 SelvstyrelovenI 10v om Grønlands Selvstyre er udenrigsanliggender udskilt til kapitel 4, hvor § 11indledningsvis fastsætter:"Naalakkersuisut kan handle i mellemfolkelige anliggender som fastsat 1 dettkapitel og i aftaler med regeringen.Stk. 2. Regeringen og Naalakkersuisut samarbejder i mellemfolkelige anliggender som fastsat i dette kapitel med henblik på at sikre såvel Grønlands interesser som Kongeriget Danmarks samlede interesser.Stk. 3. De beføjelser, som gives Naalakkersuisut i dette kapitel, begrænser ikkede danske myndigheders forfatningsmæssige ansvar og beføjelser i mellemfolkelige anliggender, idet udenrigs- og sikkerhedspolitik er rigsanliggender.Af § 12, stk. 4, fremgår, at folkeretlige aftaler, som berører forsvars- og sikkerhedspolitikken, samt folkeretlige aftaler, som skal gælde for Danmark, eller som forhandleinden for en international organisation, hvoraf Kongeriget Danmark er medlem, forhandles og indgås efter reglerne i § 13.



Elwxccz ø IáuçrmForarbejderne til selvstyreloven nævner Pituffik (Thule-basen) som eksempel i for-hold til aftaler, som berører forsvars- og sikkerhedspolitikken.§ 13 har følgende ordlyd:"Regeringen underretter Naalakkersuisut forud for indledning af forhandlingerom folkeretlige aftaler, som har særlig betydning for Grønland. Efter begæringaf Naalakkersuisut kan der indgås aftale med vedkommende minister, der fast-lægger nærmere samarbejdsregler inden for rammerne af denne bestemmelseherunder en nærmere fastlæggelse af kriterier for, hvornår aftaler skal ansesfor at have særlig betydning for Grønland.Stk. 2. I sager, der alene vedrører Grønland, kan regeringen bemyndigeNaalakkersuisut til at føre forhandlingerne under medvirken af udenrigstjenesten.Stk. 3. aler, hvor Danmark og Grønland i fællesskab har vær t inddraget iforhandlingerne, undertegnes af regeringen, i videst muligt omfang sammenmed Naalakkersuisut.Stk. 4. Folkeretlige aftaler, som har særlig b tydning for Grønland, skal indenindgåelse eller opsigelse forelægges Naalakk rsuisut til udtalelse Finder rege-ringen det nødvendigt at indgå aftalen uden Naalakker uisuts til lutning, skerdette i videst muligt omfang uden virkning for Grønland



6xla198wzccz ø ...tarmMYNDIGHEDSSTRUKTURUndersøgelsen vedrører forhold mellem "afdelinger/ enheder/ myndigheder", der omkring 2013 henhørte under Formandens Departement. Der er anledning til indledningsvis at præsentere myndighedsstrukturen.Formandens DepartementI Grønlands Selvstyres finanslov for 2012 blev Formandens Departement beskrevsåledes, jf. side 137-138:"Departementet varetager sekretariatsfunktioner for formanden for Naalak-kersuisut og Naalakkersuisut. Formanden for Naalakkersuisut har den politi-ske ledelse af departementet. Den daglige ledelse varetages af departements-chefen. Departementet er organiseret i følgende hovedansvarsområder:Departementale opgaver:- Planlægning og afvikling af det samlede Naalakkersuisuts mødevirksomhed.- Koordination og styring af tværgaend planlægning og konkrete udviklingsprojekter.- Organisatoriske forhold for centraladministrationen.Departementschefen sikrer en tværgående koordinering inden for centralad-ministrationen, herunder koordinering af udviklingsprojekter, der involvererflere departementer. Departementschefen har det overordned ledelsesansvarfor den fælles drift af Grønlands Repræsentation i København (der har selvstændigt budget under aktivitetsområde 12). Departementschefen varetaendelig forskellige opgaver på det udenrigspolitiske område.Sekretariatet:- Koordination af sager til Naalakkersuisut- Koordination af sager til Inatsisartut- Koordination af organisationsstrategiske tiltag- Varetagelse af økonomi- og personaleadministration- Varetagelse og koordinering af meddelelser og budskaber med politiskkarakterSekretariatet skal sikre koordinering af Naalakkersuisuts politik i oplæg tilNaalakkersuisut, herunder kvalitetssikring af indhold. Endvidere sikre koordination af Naalakkersuisuts punkter og Inatsisartutmedlemmernes beslutningsforslag m.m. til Inatsisartut samlinger samt gennemførelse af projekter og ud



oa3A..IQQSA9.IQ[USSmzccz ø ...Farmredninger som går på tværs af departementer, og opgaver pålagt af departe-mentschefgruppen.Sekretariatet har endvidere ansvaret for udarbejdelse af budgetbidrag, løbendebudgetopfølgning samt personaleadministration internt i departementet.Bestyrelsessekretariatet:- Varetagelse af Selvstyrets aktionærrolle i helt eller delvi t s l styreejedeselskaber- Analyser af selskabernes kapitalstruktur, udarb jdel af tv rgåendeselskabspolitikker m.m.Bestyrelsessekretariatet tilser, at Naalakker sut polit1kk r bl1 r implem nteret af de helt eller delvist Selvstyreejede akt1es lskab . Sekretar1atet fører tilsyn med selskabernes økonomiske udvikling samt rad iver Naalakkersuisut odepartementerne i forbindelse med afholdelse af selskabernes generalforsamlinger. Yderligere varetager afdelingen opgaver i forbindelse med salg af aktii, eller eventuel etablering af nye selvstyreej ede selskaber.Lovafdelingen:- Juridisk bistand til Formanden for Naalakkersuisut og øvrige departe-menteri Grønlands Selvstyre- Lovtekniske opgaver- KontineltalsokkelprojektLovafdelingen er Grønlands Selvstyres centrale juridiske afdeling, og rådgiverFormanden for Naalakkersuisut, Naalakkersuisut samt øvrige departementer iGrønlands Selvstyre ijuridiske spørgsmål. Lovafdelingen medvirker ved Grønlands Selvstyres deltagelse i kontinentalsokkelprojektet. Endvidere forestår Lovafdelingen lovtekniske behandling af forslag til Inatsisartutlove samt Selvstyrets bekendtgørelser og bistår ved tilrettelse af lovgivningsinitiativer End livaretager Lovafdelingen det familieretlige område og menneskeretlige spørgsmål.Udenrigsdirektoratet:- Koordinering og rådgivning i forhold til Selvs ets internationale relationer, herunder bilateralt samarbejde og kontakt- Koordinering og rådgivning i forhold til mellemfolkelige organisationer- Koordinering af udenrigshandelspolitiske spørgsmål, herunder WTO- Protokol for udenlandske besøg



(zQSSEmo øwzccz ø Tcmarmmm-mm mmmmUdenrigsdirektoratet er den centrale myndighed i Selvstyret som varetager opgaver og Grønlands interesser af international karakter samt koordinerer og fa-ciliterer fagdepartementernes internationale aktiviteter. Selvstyret er aktiv 1nordisk og arktisk samarbejde, herunder i Arktisk Råd samt i FN-aktivitetersåsom Menneskerettighedsrådet og FN's Permanente Forum. Selvstyret deltager også aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland. Samarbejdet med USA finder først og fremmest sted i JointCommittee og Permanent Committees som mødes årligt. Udenrigsdirektoratetog repræsentationen i Bruxelles varetager Grønlands interesser i forhold tilEU."Teksten i finansloven for 2013, side 134-135, var identisk, med undtagsen af Tusagassiivik som ny afdeling.f tilføjDet blev i finansloven for 2014 tilføjet, at depart mentschefen også stod for at sikreden "tværgående porteføljestyring", jf. side 130.Nærmere om BestyrelsessekretariatetAf Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejedeaktieselskaber, udarbejdet af Formandens Departement i august 2011, fremgår, jf.side 3:"Naalakkersuisut ønsker ikke at blande sig i den dagl1g drift m n at forholdesig til de store linjeriaktieselskabernes udviklin D t kal ke ud fra n trategisk tilgang hertil. Dette vil få betydning for karakteren af d t1lk nd 1 lser,som Selvstyret i sin egenskab af ejer kommer med t1l selskaberne og 1gnal rntil disse i forbindelse med fremtidige generalforsamlinger."I redegørelsen beskrives selve formålet med ejerskab t på følgend måde på sid"Årsagen til, at Selvstyret i dag ejer relativt mange aktiesel kaber og d1 lskabers store betydning er ikke alene af histor1sk art. Det bunder del i et fort atbredt politisk ønske om at kunne opretholde et rimeligt serviceniveau i forholdtil infrastruktur og forsyning på steder og områder, hvor der er begrænset ba 1for konkurrence og kommerc1el drift, dels behovet for at d1sse ydel r l v reffektivt og uden politiske detailstyring."Af redegørelsen fremgår om konkurrence med det private erhvervsliv, jf. side 18:"Af koalitionsaftalen fremgår, at selvstyreejede selskaber hverken direkte ellerindirekte skal konkurrere med private virksomheder. Dette gælder især på de



se*z:s/aammmm-wwccz ø Igår.”<mmmmmma.mmdelmarkeder, hvor konkurrence mellem flere private aktører er med til at sikreden rigtige pris og service på området. Naalakkersuisut ønsker med denne poli-tik, at sikre at selvstyreejede selskaber ikke kvæler det private initiativ i Grøn-land. Omvendt vil der være konkrete projekter, hvor det er hensigtsmæssigt, atet selvstyreejet aktieselskabs bestyrelse drøfter de forretningsmæssige mulig-heder med ejeren/Naalakkersuisut og herefter beder om generalforsamlingensgodkendelse til at udvide sit forretningsområde, såfremt dette er påkrævet."I stillingsbeskrivelse af 27. maj 2013 for Rasmus Pedersen som afdelingschefi Besty-relsessekretariatet er fastsat:"StillingsbetegnelseAfdelingschef i Bestyrelsessekretariatet, som indgar i Formand n D p rtmentReferenceforholdAfdelingschefen referer til Departementschefen i Formandens Departem nt.BestyrelsessekretariatetBestyrelsessekretariatet varetager Grønlands Selvstyres ejerskab af de helt ogdelvist selvstyreejede aktieselskaber. Bestyrelsessekretariatet servicerer For-mand for Naalakkersuisut og koordinerer pa overordnet plan Naala ersuisutpolitiks gennemførelse i forhold til ejerskabet.Ansvars- og funktionsomraderAfdelingschefen er ansvarlig for den juridiske og økonomiske rådgivning, i Bstyrelsess kr tariatet og funger r ligeledes som juridisk og økonomisk rådgivergen relt på øvrige områder overfor resten af departementet. Afdelingschefen erpersonalean varlig for de 2 fuldmægtig pecialkonsulenter og den faglige ansvarlige for afdelingenEndvidere rådgiver afd ling ch f n den øvrige del af administrationen om-kring løsning af probl mstillinger vedrør nde aktieselskaberne, herunder sær-ligt Departementet for Finanser og Departementet for Infrastruktur og Sund-hedPrimær arb jdsopga ro Udarbejdels af analy r r pon a og beslutningsoplæg samt jur1d1skog økonom1sk dokumenter 1 forbindelse med frasalg, privat1s ringerkap1talforhøj l rell r ned ættel reller lignende.o Forhandling med potentielle investorer i forbindelse med frasalg, priva-tiseringer, kapitalforhøjelser etc.



mommmmmmmmwxccz ø IâürmFormand for Sikkerhedsudvalget i Grønlands Selvstyre.Ansvar for økonomistyringen i Formandens Departement.Juridisk og økonomisk rådgivning og sparring af DC9 gruppen samtretschefenUdarbejdelse af budgetbidrag til Finansloven og bidrag i forbindelse medændringsforslag til finansloven.Analyser og kommentering på selskabernes regnskaber til selskabernsamt afrapportering til Naalakkersuisut.Udarbejdelse af taler, forelæggelsesnotater, orienteringer samt beslutningsoplæg i forbindelse med forelæggelser for Naalakkersuisut.Besvarelse af henvendelser omkring høring af oplæg til Naalakkersuisut.Udarbejdelse af høringssvar til høringer af lovforslag m.m.Besvarelse af henvendelser omkring høring af de servicekontrakter grønlands selvstyre indgar med de helt og delvist selvstyreejede selskaber.Udarbejdelse af taler og bilag der tjener til ejerens udmelding på selskabernes generalforsamlinger.Udarbejdelse af taler, forelægg ls notater, beredskabsnotater samt be-slutningsoplæg i forbindelse m d forelæggelser for InatsisartutIndsamling af information og behandling af data med henblik på at sikredet bedst mulige beslutningsgrundlag for Naalakkersuisut, samt udarbejdelse af indstillinger til samm .Besvarelse af § 36 Spørgsmål til Inatsisartut på vegne af Naalakkersui-sutUdarbejdelse af juridiske og økonomiske notater omkring aktuelle og po-tentielle problemstillinger indenfor såvel offentlig- som privatretsligeemner.Ud fra strategiske analyser og overvejelser medvirke til at bestemmehvilke kvalifikationer og kompetencer, hvert enkelt l kab har b hov fori sin bestyrelse og derudfra medvirke til at finde d rett p r oner ogindstille disse til Naalakkersuisut til valg på generalforsamling rn .Sekundære arbejdsopgaverProjektledelse i forbindelse med eventuelle privatiseringer af de selvsty-reejede aktieselskaber.Løbende informationsindsamling og dialog med selskabernes ledelse ogbestyrelse.Deltagelse i projekter pa tværs af Selvstyrets Departementer og i selska-berne.Deltagelse i Departementets økonomistyring, herunder deltagelse i Fi-nanslovsprocessen.Den faglige sammensætning i Bestyrelsessekretariatet



oIQ"IQwzccz ø IáürmBestyrelsessekretariatet er normeret med en afdelingsch f og to fuldmægti-ge/specialkonsulenter. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at afdelingschef nhar en bred forståelse, herunder både en økonomisk og juridisk indsigt. De toøvrige stillinger bør samtidig bestrides af henholdsvis en person med juridiskbaggrund samt tilsvarende en person med økonomisk baggrund.TidsforbrugBestyrelsessekretariatets spidsbelastningsperiode er selskabernes arlige generalforsamlinger som starter i januar og slutter i juni måned med en enkelt undtagelse.Tidsforbruget på generalforsamlingerne kræver minimum et årsværk for énperson. Arbejdsbyrden afhænger af bemandingen på kontoret og kravene fraopdragsgiver. Ønskes en mere dybdegående analyse og vurderinger af de enkelte selskaber vil denne periode kræve minimum to årsværk. Den ønskede kvalitet er derfor udslagsgivende, hvilket er gældende for samtlige opgaver i kontoret der sjældent bærer præg af rutine-opgaver.Den øvrige del af afdelingens årsværk, er fordelt på redegørelser, eventuelleprivatiseringer/salg af selskaberne samt "løbende drift" (høringer, orienterings- og beslutningsoplæg, brandslukningsopgaver, forberedelse af samlingermv.)"4.3 Nærmere om Repræsentationen i KøbenhavnRepræsentationen i København har i alle årene haft s1n gen konto pa finansloven Ifinansloven for 2012 lød beskrivelsen i tilknytning hertil således, jf. sid 151-152:"Grønlands Repræsentation i København er en enh d und Formandens Dpartement. Enheden blev oprettet i 1980 efter hjemmestyr ovens ikrafttræden.Grønlands Repræsentation består af:o En serviceenhed, der yder praktisk service (ca. 10 medarbejdere).o Et antal departementer/styrelsesområder der udfører faglige opgaver(ca. 7 medarbejdere).Serviceenheden yder praktisk service for medlemmer af Naalakkersuisut, medlemmer af Inatsisartut, centraladministrationen, Selvstyrets virksomheder ogkommunerne (politikere og embedsmænd) under ophold i København, og starfor fællesadministrationen af Selvstyrets lejemål i Nordatlantens Brygge (sehovedkonto 12.01.10 Grønlands Repræsentation i København, Husleje).



S:wzccz ø ...tarmServiceenheden ledes af en repræsentationschef, der refererer til departe-mentschefen i Formandens Departement. Repræsentationschefen varetagerdesuden funktionen som Naalakkersuisuts kontaktperson og som selvstyretsrepræsentant i Danmark ved henvendelser udefra. Repræsentationschefen hardesuden særlige arbejdsopgaver efter nærmere aftale.Følgende fagdepartementer/styrelser udfører opgaver i Grønlands Repræsen-tation i København: Udenrigsdirektoratet (1 medarbejder), Departementet forUddannelse og Forskning (1 medarbejder), Departementet for Familier, Kultur,Kirke og Ligestilling (3 medarbejdere), Departementet for Boliger, Infrastruk-tur og Trafik (1 medarbejder) samt Skattestyrelsen (1 medarbejder).Følgende institutioner og virksomheder med tilknytning til Grønlands Selvstyre har lokaler i Selvstyrets lejemål i Nordatlantens Brygge: Inuit Service Company, Grønlands Turist- og Erhvervsråd samt Grønlands Naturinstitut. Endvidere har IPS (Indigenous Peoples Secretanat under Arctic Council) lokaler i lejemalet.Udgifter til Grønlands Repræsentations serviceenhed, administrativ fællesudgifter for de departementer/styrelser m.v., der har afdelinger i repræsentationen, samt de rent administrative udgifter i tilknytning til driften af Selvstyretslejemål i Den Nordatlantiske Brygge og driften af Selvstyrets lejligheder i Kø-benhavn budgetteres her.Udgifterne til de faglige departements/styrelsesområder, primært lønudgifterm.v., budgetteres under pågældende departement/styrelse, der har det fuldefaglige og budgetmæssige ansvar for afdelingen i Grønlands Repræsentation.Husleje og tekniske driftsudgifter vedrørende lejemålet i Nordatlantens Bryggebudgetteres under hovedkonto 12.01.10 Grønlands Repræsentation i Køben-havn, Husleje, og udgifterne vedrørende Selvstyrets lejlighed i Københavnbudgetteres under hovedkonto 12.01.11 Grønlands Selvstyres Lejligheder i Kø-benhavn."Beskrivelsen i ñnansloven for 2013 var identisk, jf side 149 150Pa ñnansloven for 2014 blev beskrivelsen ændret saled at følgende ætning blindsat, jf. side 147-148:"Repræsentationschefen refererer til udenrigsdirektøren i udenrigs-spørgsmål."



9t*Ibsv. mns8mm æ.wzccz ø ...tarmDenne sætning indgik allerede i forslaget til ñnanslov for 2014, der blev præsenteretden 8. august 2013, jf. side 176 i forslaget.Antallet af medarbejdere på Grønlands Repræsentation i København tilh nde andre departementer har varieret. På finansloven for 2015 er beskrivel n ndret tilden følgende, jf. side 149:"Ca. 14 medarbejdere udfører faglige opgaver for departement r o styrelser iNuuk. De pågældende er på departementernes/styrelsernes lønbudget og dereferer til den pågældende chef i Nuuk."Stillingsb skrivelse af 2. januar 1998 for (senere sou ef) Adam Wo ml d”Refererer til: Direktøren samt til fagdirektorater i relation til opgaver for dise.Internt-administrative opgaver:Ansvar for Danmarkskontorets (AMBAs) interne admin1 tration, budget regnskabs-og personaleforhold. Ansvar for domicilopgaverne i relation til Pilestrædelejemålet samt landsstyrets lejligheder. Kontakt til udlejere vedr. midlertidige lejemål.Udenrigsrelaterede opgaver:Sagsbehandler for Udenrigskontoret vedr. Permanent Commitee og Dan k-amGrønlandsudvalg samt andre amerikanersager. Sagsbehandler for UK/Admdirektør i relation til Kleist/Friis-udvalget. Sagsbehandler (1 samarbejd medEinar Lemche) vedr. havretssager.Opgaver for andre fagdirektorater:Enkelte opgaver for TANAP i relation til Kangerlussuaq mv.Varetager forhandlingsopgaver efter bemyndigelse fra PD vedr. Hjemmestyr tresterende ansatte i Danmark. Bistand i personalespørgsmål til Grønlænd rhjemmet (for DSF).Opgaver for sekretariatet/ direktionen:Administration af brevstemmeafgivning ved grl. valg. Ad hoc opgaver for direktionen.Juridisk informationsvirksomhed mv.:Besvarer spørgsmål fra advokater, fagforeninger, firmaer mv vedr. grønlandskelovgivning.



L:wzccz ø ...FarmInterne ledelsesopgaver:Ansvar for regnskabs og løn- og personaleadministration samt flytteservice.Varetager i praksis visse udeñnerede ledelsesopgaver lidt på tværs som følge af,at jeg er den mindst rejsende konsulent.Samarbejdsrelationer:Sekretariatet, Udenrigskontoret og fagdirektorater. I DK: Lejerne og direktoratsafdelinger i domicilsager, de grl. huse og Grønlænderhjemmet, samt eksterne leverandører."4.4 Nærmere om UdenrigsdirektoratetKai Holst Andersen tiltrådte den 1. januar 2013 som udenrigsdir ktør pa grundla afet stillingsopslag, der lød:"StillingenUdenrigsdirektoratet er organisatorisk placeret i Formandens Depart m nt ogbestår udover direktoratet i Nuuk af repræsentationerne i København o Bruxelles.Direktøren refererer administrativt til departementschefen og i faglige spørgsmål direkte til Formanden for Naalakkersuisut, dog således at væsentlige udenrigspolitiske spørgsmål drøftes med departementschefen inden d for læggefor Formanden.Direktoratets væsentligste ansvarsomrade omfatter.o Koordinering af Grønlands deltagelse i nordisk og arktisk samarbejdesamt FN-aktivitetero Koordinering af Grønlands interesser i forhold til EU, USA, Canada Island, Norge og andre samarbejdslandeo Udenrigshandelspolitiske spørgsmål, herunder WTOo Forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmålo Kontakt til relevante NGO-organisationer omkring internationale forholdo Protokol for udenlandske besøg til Naalakkersuisut og Naalakkersuisutbesøg i udlandeto Forberedelse af redegørelser og oplysninger om udenrigs og sikkerhedspolitiske emner, som Naalakkersuisut fremsender til Inatsisartut'sUdenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg



wnccz ø I??o Formidling og overordn t koordination af udnyttelse af programadgangog samarbejdsaftal r med EU og USAUd nr1gsdir ktoratetsl del e beståend af direktøren og en afdelingschef, varetager ans aret for d1rektorat ts medarbejdere i Grønlands Repræsentation 1København ogi Bruxell . Der r i alt an at 13 medarbejdere i direktoratet.AnsøgerproñlStillingen øn kes besat m d n ansøger med en relevant videregående - gernsamfundsv1d nskab l1g - uddannels D r vil ved stillingens besættelse blivlagt vægt påo Dokumenter t rfann med internationalt samarbejdeo Godt strategisk overbliko Gode lederegenskaber, herunder evne til medarbejderudvikling og opgaveprioritering samt en resultatorienteret arbejdstilrettelæggelseo Gode samarbejdsevner, bl.a. ved projektorienteret inddragelse af interneog eksterne interessenter i opgaveløsningeno Erfaringer fra arbejde i en politisk styret organisationo Kendskab til Grønlands ofñcielle sprog og engelsk på forhandlingsniveau, og gerne til andre fremmedsprogAnsøgeren skal kunne indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer, daUdenrigsdirektoratets rådgivende funktioner indebærer koordinering og kon-takt med forskellige instanser og faggrupper."Den 24. marts 2014 udsendte Svend Hardenberg, departementschef 1 FormandensDepartement, en mail om Udenrigsdirektoratets organisatoriske placering med føl-gen :e indhold:"Til chefgruppen i formandens departement (Udenrigsdirektoratet i kopi),Pa baggrund af spørgsmål som jeg i den sidste tid er blevet stillet med hensyntil Udenrigsdirektoratets organisatoriske placering og referenceforhold, er jegblevet opmærksom på at der har været fejl i forskellige dokumenter, inklusiveSelvstyrets organisationsdiagram og andre interne og eksterne oversigter.Dis e fejl, som jeg nu er blevet gort opmærksom på, vil hurtigst muligt bliverettet, for at undgå misforståelser.



6BL m. omwzccz ø Ita..Det er derfor nødvendigt, at jeg gør helt klart, at status på Udenrigsdirektoratets organisatoriske placering og referenceforhold, er som de altid har væretog som de er blevet bekræftet af Naalakkersuisut - senest i 2008:- Udenrigsdirektoratet er en selvstændig enhed, som i alle praktiske henseen-der er at betragte som sidestillet med departementer. Dette i lighed med situa-tionen for det daværende råstofdirektorat, inden ressortområdet blev integreret i Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked - Udenrigsdirektøren refererer direkte til den ansvarlige Naalakkersuisoq - pt. Formanden forNaalakkersuisut - Af denne grund har Udenrigsdirektoratet budget adskilt frabudgettet i Formandens Departement i Øvrigt pt. underkonto10.01.01.060.66. Udenrigsdirektoratet har ansvaret for sine egne aktiviteterunder øvrige udenrigsñnanslovskontiFor at sikre at der ingen tvivl hersker om ovenstående, har jeg, som meddelt pamødet med Den Centrale Regnskabsafdeling 19. marts, besluttet at der hurtigstmuligt skal genoprettes en separat hovedkonto for Udenngsdirektoratets ad-ministrative budget, samt at der skal skabes en amlet kontogruppe for Udenrigsdirektoratets øvrige hoved konti."Pa ñnansloven for 2015 blev Udenrigsdirektoratet flyttet fra Formandens Departement over til Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender, ligesom Udenrigsdirektoratet fik sin egen hovedkonto pa finansloven, jfside 137-138 iñnansloven for 2015.Med hensyn til departementschefen i Formandens Departement udgik ætningen"Departementschefen varetager endelig forskellige opgaver på det udenrigspolitiskeområde."Om Udenrigsdirektoratet stod i ñnansloven for 2015 'f. id 24 225:"Bevillingen for nærværende hovedkonto er overført fra hovedkonto 10 01.01Formandens Departement, NSN, som følge af et ønske om at ud kill d nrigsdirektoratet og deres aktiviteter til eget aktivitetsområde i ñnan lov n Medressortændringerne efter valget i november 2014 referer Udenrig dir ktoratetendvidere i e længere til Formanden for Naalakkersuisut, men til Naalak-kersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanli g nderNaalakkersuisut ønsker med koalitionsaftalen at skabe flere arbejdspladser ogstyrke investeringerne i Grønland. I takt med at Udenrigsdirektoratet får flerog flere opgaver, som afledt af at der i stigend grad føres en aktiv udenrigspolitik, og at der i stigende grad er kommet fokus på Grønland og Arktis i omver-denen er arbejdsbyrden væsentligt forøget. Arbejdet med at forberede og for-



sig.3099Boewwccz ø ...tarm<0mmmmmm m.Cmm_ -mm mm mmm mmm.mm m-mmmmwmm -.o .ohandle frihandelsaftaler med nøglelande, samt åbningen af repræ ntation iWashington D.C. vil yderligere øge arbejdsmængden for Ud nrigsdir ktoratet.Samtidig er bevillingen til Udenrigsdirektoratet ikke ændret for at tillad ekstrasagsbehandlere, hvorfor personalet må løft fl r opga r end før. For at ikreen hensigtsmæssig og forsvarlig opgaveløsning i udenrigstjen st n r b villin-gen til Udenrigsdirektoratet forhøjet med godt 1 0 mio. kr. fra 2015 d nrigs-direktoratet er ressortmæssigt flyttet til Naalakkersuisoq for Erhv rv Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggend r Udenrigsdirektorat t r d ncentrale myndighed i Selvstyret, som varetager opgav r og Grønland int r s-ser af international karakter samt koordin rer og facilit r rfagd part m nt r-nes internationale aktiviteter. Selvstyret er akti 1 nordi k og arkti k amarb jde, herunderiArktisk Råd samtiFN aktivitet r åsom M nn k r tt1 h d rådet og FN's Permanente Forum. Selvstyret d lta r og aktivt 1 f rhold til f r-svars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland. Samarbejdemed USA ñnder først og fremmest sted i Joint Committee og PermanentCommittee som mødes årligt. Udenrigsdirektoratet 0g repræsentationerne 1Bruxelles og Washington D.C. varetager Grønlands interesser i forhold til EUUSA og Canada.Udenrigsdirektoratet varetager:- Koordinering af kontakt og rådgivning i forhold til S lvstyr ts internationale relationer, herunder bilateralt samarbejde og kontakt- Koordinering og rådgivning i forhold til mellemfolkelige organisationer- Koordinering af udenrigshandelspoliti k spørg mål herunder WTOProtokol for udenlandske besøgBevillingen for nærværende hovedkonto er forhøjet med 1.730.000 kr. fra 2015som følge af ressortændring mellem Departementet for Natur, Miljø og J ustitsområdet og Udenrigsdirektoratet.Med ressortændringen varetages omradern for international klim interntional biodiversitet fremover af Udenrigsdir ktoratet.Udenrigsdirektoratet varetager Grønlands interesser under Biodiversitetskonventionen og i de internationale klimaforhandlinger. I forbindelse hermed bidrager Udenrigsdirektoratet til det løbende arbejde under FN' imakonvention, UNFCCC, for at stabilisere niveauet af drivhusgasser i atmosfæren. Uden-rigsdirektoratet er desuden ansvarlig for udarbejdelse af Grønlands drivhus-gasopgørelser og nationale kommunikationer til UNFCCC. Endvidere deltagerUdenrigsdirektoratet i det internationale CAFF's (Conservation of Ar ic Floraand Fauna) arbejde blandt andet som Head of Delegation pa vegne af Rigsfællesskabet. Arbejdet i CAFF fokuserer primært på spørgsmal vedrørende natur



eoel'31wzccz ø Tcmarmmæmbeskyttelse og biodiversitet, som er fuldt overtagne kompetenceområder forGrønland. Udenrigsdirektoratet afholder omkostninger til det årlige bidrag tilCAFF sekretariatet, deltagelse i møder og medfinansiering af analyser, udred-ninger og redegørelser i CAFF regi."4.5 Nærmere om departementschefen i Formandens DepartementSvend Hardenberg tiltrådte den 1. juli 2013 som departementschefi Formandens De-partement på grundlag af et stillingsopslag, der lød:"Grønlands Selvstyre søger en erfaren og handlekraftig leder til stillingen somdepartementschef i Formandens Departement.Om 'obbetGrønland står i dag overfor nye muligheder og udfordringer om kr ver omtillingsparathed, tilpasningsdygtighed samt evne til at træffe vigti overordn d langsigtede beslutninger. Løsningen af disse opgaver forud tt r en centraladministration ved Det Grønlandske Selvstyre med engagered o effektivemedarbejdere og en ledelse med strategisk overblik og sans for d talj n.Som departementschef i Formandens Departementet vil du som d n øversteembedsmand i Grønland indgå i Centraladministrationens strategisk tænkendeledelse. Du skal servicere og rådgive Naalakkersuisut og Formand n, du skalled Formandens Departementet og er samtidig det direkte bind l d mellemNaalakkersuisut og de ansatte i Selvstyrets CentraladministrationGrønlands centraladministration skal til enhver tid sikr at lø ningerne finde isamspil med en mangfoldighed af interessenter. Centraladministrationen samarbejder med en lang række internationale og danske myndigheder private oselvstyreejede virksomheder, erhverv, interess rgani ationer o borgerOr anisationens o b ninNaalakkersuisuts centraladministration består p.t. af 8 d partement , et antalunderliggende styrelser og enheder.Departementernes hovedopgaver er betjening og rådgivning af Naalakkersuisutmedlemmerne. Departementerne skal bistå Naalakkersuisut, i udarbejdelse aflovgivning, lovovervågning, overordnede tilsynsfunktioner, samt planlægningog udvikling, herunder kompetenceudvikling.Styrelsernes hovedopgaver er af driftsmæs ig karakter, herunder især udmøntning og administration af lovgivningen indenfor departementets område.



:ES9mxccz ø IâürmDit ansvari Formandens De artementDu har et betydeligt ansvar for at sikre, at de politiske beslutninger træffes paet sagligt grundlag 0g at de gennemføres i praksis. Du skal kontrollere at l d lsen, koordineringen og serviceringen af Naalakkersuisut var tages på en mådder sikrer, at centraladministrationen arbejder som en helhedsorienteret forvaltning.Udover den direkte rådgivning og servicering af Formanden og Naalakk r uisut skal du have fokus på ledelse og koordinering af depart mentscheferne ar-bejde.En hovedopgave for stillingen er at varetage den mere langsigtede ledelse ogkoordinering af de politiske indsatsomrader og samarbejdet mellem departe-menterne. Desuden har du det direkte ansvar for ledelsen af Formandens De-partement.Formandens De artement har i øvri det overordnede ansvar for:o at sikre Naalakkersuisut et kvalificeret beslutningsgrundlago at koordinere departementernes aktiviteter med henblik på at opnå det:bedst mulige beslutningsgrundlag for Naalakkersuisuto at sikre en effektiv og smidig implementering af Naala ersuisut beslut-ningero at sørge for en løbende organisations- og kvalitetsudvikling i centralad-ministrationen som helhed og i de enkelte departementer.Departementschefen har det direkte ansvar for, at der kan ydes Formanden ogNaalakkersuisut en kvalificeret rådgivning inden for det brede felt af politiskeøkonomiske og andre principielle problemstillinger, som Formanden i sinegenskab af regeringschef og Naalakkersuisut som regering stilles over for.De artementschefens kom etenceDepartementschefen har kompetence til at træffe de beslutningero som er en forudsætning for at implementere de politiske målsætningerog retningslinjer, der fastlægges af Naalakkersuisut og af Formanden forNaalakkersuisuto som er en forudsætning for effektiv ledelse, drift og udvikling af ansvarsområdeto som er i overensstemmelse med de politiske målsætning r og retning linier, der er besluttet af Naalakkersui uto som er i overensstemmelse med de rammer for koordineringen af departementernes arbejde, der er eller bliver fastlagt



EEn:wwccz ø Iâürmo som er i overensstemmelse med gældende love og regler såvel som dgenerelle administrative målsætninger 0g bestemmelser, der er fastlagtVi forventer at du:o har forståelse for politiske processer og erfaring med rådgivning af denpolitiske ledelseo kan prioritere strategisk og skabe resultater på tværs af den offentligesektoro kan udøve indflydelse og skabe resultater, også i relationer indenfor rigsfællesskabet og i internationale sammenhængeo udviser synligt lederskab og er i stand til at udvikle en effektiv, innovativog driftssikker organisationo kan lede og styre en organisation med stærke faglige departementero udviser integritet og evne til at samarbejdeo som person er tilpasningsdygtig, en stærk strategiker og beslutsom.Herudover vil føl ende blive væ et:o viden om Grønland og grønlandske forholdledelseserfaring på højt niveau, gerne i offentlig forvaltningdokumenterede resultater som leder fra en politisk ledet organi ationerfaring med økonomi- og virksomhedsstyringrelevant videregående uddannelse dobbeltsproget grønlandsk/ dansksamt gode kundskaber i engelsk.ReferenceforholdDepartementschefen for Formandens Departement refererer til Formanden forNaalakkersuisut.Øvrige departementschefer refererer til det respektive medlem af Naalak-kersuisut i spørgsmål, vedrørende udmøntningen af Naalakkersuisuts politiskemål ætninger inden for det pagældende departements område samt den fagligeforvaltning og drift af departementet. I spørgsmål vedrørende koordinering afdepartementets opgaveløsning i forhold til andre departementer og i spørgs-mål vedrørende opfølgningen på generelle administrative målsætninger, ret-ningslinier, procedurer og kvalitetskrav m.v. refererer departementscheferne tildepartementchefen i Formandens Departement.



wzccz ø ...tarm



SE-smzccz ø ...tarmDäZHaæZU20cm mmåäosmHscimn EEE 9mm:oáwmöe 98x .z<or<mwmøm vmwmozmwMyndighed Navn Titel omkring 2013NaalakkersuisutFormand for Naalakkersuisutog Naalakkersuisoq for Uden-rigsanliggender (fra april201 til se otember 2014)Formandens De -artementSøren Stach Nielsen Konstitueret departements-chef (indtil 'uli 2013)Svend Hardenberg Departementschef (fra juli201 )Mininnguaq Kleist Direktør for Ledelsessekreta-riatet (fra se -tember 2013).Rasmus Pedersen KontorchefiBestyrelsessekretariatet (fraoktober 2013 afdelingschef)Andreas Boysen-Kleist Chefkonsulent iBestyrelsessekretariatet (ind-til se ctember 2013)Grønlands Re c ræsentation i København_Udenri -_ sdirektoratetKai Holst Andersen Udenrigsdirektør (fra januar201 )Udenrigsdirektør (indtil janu-ar 2013) og Repræsentations-chef for Grønlands Repræsen-tation i Washington D.C. (fra'anuar 2014).Mininnguaq Kleist Afdelingschef (indtil septem-ber 201 )Naja Lund Aparico Specialkonsulent (fra sep-tember 2013 konstitueretafdelin ; schef)Jakob Rohmann Hard Protokolchef (fra maj 2013kontorchef)Jacob Isbosethsen Specialkonsulent (fra 1. sep-tember 2013, tidli ;ere .å



wwccz ø ...tarmQWMMZEZUEObUH o> mowmmzêø oozagoaowm H mGrønlands Repræsentation iBruxelles) :Kim Neumann Nielsen Styrelseschef (fra november2013, tidli ;ere afdelingschef)_  ChefkonsulentErhvervsde-artementet _Nina Fischer Rønde Specialkonsulent (fra decem-ber 2013, tidligere ansat som'urist).Finansde o artementetUdenri ;sministerietDepartementschef (fra august2013)Arktisk ambassadør (fra au-;ust 2013)Kontorchefi EU-retskontoretSouschef i EU-retskontoretSpecialkonsulent (grønlands-konsulent)Henning Dobson Knud- SpecialkonsulentsenInuuteq Holm Olsen Specialkonsulent (fra juli201 indtil 'anuar 2014).Ulrik E. Petersen Souschef i Kontoret for Nord-aa o; AmerikaAmbassaden i KøbenhavnVa ;n Andersen_Peter Kofoed



65.37SSS9wxccz .á .Fm m mmm Om m< <06.1FAKTUELT FORLØBOverblikI maj 2012 annoncerede det amerikanske flyvevåben et forestående udbud af basekontrakten vedrørend Pitufñk Det fremgår af materiale modtaget som led i undersøgelsen, at udbuddet det følgende år i Grønlands Selvstyre kun satte sig ganske fasporadiske spori Formanden D partement og Bestyrels ssekretariatet i anledning afSelvstyrets ejerskab af Greenland Holding A/ S.Fra marts 2013 meldte spørg mål t ig om en nærmere udmøntning af den folkeretlige begrænsning, hvorefter ba k ntrakten alene kan tildeles et dansk (eller grønlandsk) selskab Spørgsmal t bl o r for Selvstyret nævnt af Greenland ContractorI/ S med henvisning til det amerikanske flyvevåben og forventningen om et større antal deltagere i udbuddet. Adam Worm på Repræsentationen i København modtog oplysninger, og der skete underretning af Udenrigsdirektoratet i Nuuk.Ved tidligere udbud havde det været det danske udenrigsministerium, som ud fra enhelhedsvurdering havde certificeret bydere som danske (inklusiv grønlandske), ogudgangspunktet var henover foråret 2013, at det ville komme til at gælde også dennegang. Hidtidig certificering havde lagt vægt på realitet. Et element havde været, atstråmandsselskaber og postkasseselskaber ikke skulle kunne komme i betragtning.I juni 2013 blev det yderligere spørgsmål rejst, om Udenrigsministeriet af EU-retligegrunde alligevel var forhindret i at medvirke til certificering, og spørgsmålet blev forelagt kammeradvokaten, hvis foreløbige og endelige konklusioner blev delt med Repræsentationen i København i august og igen i slutningen af oktober 2013. Udenrigsdirektoratet i Nuuk blev ori nteret. Hvorvidt Formandens Departement blev oriente-ret, har været et punkt i denn undersøg l eDen 30. oktober 2013 stod det klart at det danske udenrigsmini t rium ikk læng reville foresta certificeringen af l kab r om danske (eller grønlandske), og pa et møde den 12. november 2013 med den amerikanske ambassade var den fælle forventning, at certificeringen i stedet ville blive foretaget af amerikansk myndigheder. Repræsentationen i København deltog 1 mødet og orient rede Udenrigsdirektorat tsom orienterede Formanden DepartementPå det tidspunkt startede en egentlig sagsbehandling i Selvstyret med henblik på fast-læggelse af kriterier til brug for certificering. Adam Worm fra Repræsentationen i Kø-benhavn og Jacob Isbosethsen fra Udenrigsdirektoratet var sagsbehandlere. Der blevindhentet oplysninger fra Skattestyrelsen, Erhvervsdepartementet og Bestyrelsesse-



EEwxccz ø Ita..kretariatet. Beslutningsprocessen imellem Udenrigsdirektoratet og Formandens De-partement (ud over Udenrigsdirektoratet) er et hovedpunkt i undersøgelsen.Den 15. november 2013 fremsendte Repræsentationen i København til det danskeudenrigsministerium Selvstyrets forslag til kriterier. Kriterierne lagde i overens-stemmelse med hidtidig praksis vægt på realitet. Udenrigsdirektoratet havde forinde :godkendt indholdet, og Formandens Departement blev orienteret om indholdetumiddelbart efter fremsendelsen. Hvorvidt Formandens Departement (ud overUdenrigsdirektoratet) godkendte kriterierne, er et hovedpunkt i undersøgelsen.Det danske udenrigsministerium vendte tilbage den 18. november 2013, og i de følgende dage var der drøftelser. Der var tale om væsentlige ændringer i forhold til Selvstyrets forslag. De kriterier, som Udenrigsministeriet den 25. november 2013 frem-sendte til den amerikanske ambassade, lagde vægt på registrering og formalitet snarere end realitet i dansk/ grønlandsk ejerskab og ledelse. Muligheden for stråmandsselskaber og postkasseselskaber var ikke klart udelukket. Drøftelsen med Udenrigsministeriet blev primært varetaget af Repræsentationen 1 København. Det skriftligemateriale er langt mere sparsomt, end tilfældet er for sagsbehandlingen mellem den12. november og den 15. november 2013. Udenrigsdirektoratet blev orienteret, og deter et hovedpunkt i undersøgelsen, om også Formandens Departement var inddraget.Den amerikanske ambassade vendte den 27. november 2013 tilbage med et eget forslag til kriterier, der lagde vægten på formalitet i form af selskabsregistrering ogbankkonto, hvortil var knyttet nogle "notes", heriblandt at byderen "shall not be registered as a subsidiary of foreign company". Forslaget blev accepteret fra dansk oggrønlandsk side og bekræftet den 9. december og 13. december 2013 i en notevekslingmellem det danske udenrigsministerium og den amerikanske ambassade. Også fradenne periode er det skriftlige materiale i Selvstyret sparsomt. Selvstyrets godkendelse blev meddelt af Repræsentationen i København, og det fremgår af forklaringer, atgodkendelsen var aftalt med Udenrigsdirektoratet. Hvorvidt Formand ns D partement var inddraget, er et hovedpunkt i undersøgelsen.I foråret 2014 var der i Formandens Departement og med 1nddragelse af Udenrigsdi-rektoratet arbejde med en kronik, der skulle bringes i navn af Formanden af Naalak-kersuisut, og som mere generelt ville have betonet Grønlands interesser i Pitufñkherunder basekontrakten. onikken blev ikke bragt.I øvrigt var der ikke sagsbehandling eller videre aktivitet i forhold til udbuddet afbasekontrakten, førend det amerikanske flyvevåben bekendtgorde resultatet af ud-buddet den 31. oktober 2014. Vinderen var Exelis Services A S, som var et n stiftetselskab, der var et helej et datterselskab af et amerikansk selskab



EES9mwccz ø Iamarm6.2Maj 2012: Annoncering af forestående amerikansk udbud af basekon-trakten vedrørende PitufñkDen 16. maj 2012 foretog det amerikanske flyvevåben en annoncering vedrørende etforestående udbud af basekontrakten (Base Maintenance Contract) vedrørende Pituf-fik (Thule Air Base). Det skete under referencen "FA2523-12-R-0006: Thule Air Base,Greenland Base Operations and Maintenance; Competition Limited to Dan-ish/Greenlandic Firms IAW FAR 6.302-4, International Agreement". Af annoncer-ingen fremgik:"The 215* Contracting Squadron of the United Stat A1r Forc (USAF) 1 conducting market research for an acquisition to provid base operation andmaintenance support for Thule Air Base, Greenland. Ba e support on sts othe following services: supply and purchasing, fuels management, airfield andairport operations, air traffic and transportation management, water port operations, civil engineering operations, vehicle operations and maintenance, fireprotection, environmental management, health services, food service , recreation and community services, non-sensitive communications management, andweather operations. The current contract expires 30 Sep 2015. Th contemplated contract type for the new contract is firm ñxed price or ñxed pri e incentive with possible award fee/term provisions. The contemplated period of performance is between five and ten years beginning on or around 1 Oct 2015.Participation in this acquisition is restricted to Danish or Greenlandic firms only per the terms of an International Agreement between the United States andThe Kingdom of Denmark. The Statutory Authority is: 10 USC 2304(c)(4) asimplemented by FAR 6.302-4 International Agreement. To part1cipat in thiacquisition, Danish/Greenlandic firms will be required to obtain appropr1atClearance from the Danish Ministry of Foreign Affairs Non Dan1 h or nonGreenlandic firms interested in subcontracting or joint v nture opportunit1are encouraged to contact potential Danish or Greenlandic prim ontra torthat may be interested in participating in this requirement. The USAF ontra ting personnel will not reply to requests for lists of potential Dan1sh or Gr nlandic sources. Please note that only Dan1sh, Greenlandic r Un1t d Statpersonnel may be employed at Thule Air Base, per the term of th Int rnational Agreement.This is a sources sought announcement only, and is not a solicitation or requestfor a proposal. A solicitation is not being issued at this time and this noticeshall not be construed as a commitment by the USAF to issue a solicitation. Ifyour firm is eligible and interested in participating in this acquisition, please



n?wwccz ø Ian...contact the Contracting Officer via e-mail (with a copy to the Contract Specialist)."Maj 2012: Notat fra UdenrigsdirektoratetI mail af 21. maj 2012 [09203] skrev Casper Storgaard fra Finansdepartementet tilMininnguaq Kleist i Udenrigsdirektoratet:"J eg skal bede UD om hjælp til et notat til [Naalakkersuisoq for Finanser] Mali-ina [Abelsen] om Greenland Contractors. Hun skal til Pitufñk d. 7.-10. juni.GC's kontrakt udløber i 2015. I den forbindelse vil hun gerne vide lidt omhvornår næste møde er i Joint Committee, og om ønsket om, at der bliver ud-budt til én aktør, der står for alt. Er dette vendt med den amerikanske ambassadør?"Mininnguaq Kleist videresendte samme dag kl. 10:40 ma1l n t1l Adam Worm og NajaLund Aparico, henholdsvis Repræsentationen i København og Udenrigsdirektoratetidet Mininnguaq Kleist spurgte: "Kan I skrive et notat om n d n tåendeP". Hertil svarede Adam Worm pr. mail kl. 10:45: "OK".Notatet blev den 22. maj 2012 [10237] sendt pr. e ma1l af Adam Worm til MininnguaqKleist, der videresendte notatet med mail af 23. maj 2012 [10204] til Naja Lund Aparico og med kopi til Inuuteq Holm Olsen, direktør i Udenrigsdirektoratet. I mailenspurgte Mininnguaq Kleist til tilføjelser. Naja Lund Apanco var de kl. 10208 at hunintet havde at tilføje, og det samme gorde Inuuteq Holm Ol n kl 10221. MininnguaqKleist videresendte den 28. maj 2012 [18226] notatet pr. e-mail t1l Casper Storgaardog ministersekretær Karen Motzfeldt og med Adam Worm 1 kopi, idet han anførte:"Vedhæftet finder du det notat, som I bad om, omkring kontrakt vedr. baseser-vice i Pitufñk."Notatet havde titlen "Kontrakt vedr. baseservice på Pitufñk". I notatet stod der blandtandet2



'sawwccz ø ...Farm3. kontakter til ambassadenUdenrigsdirektoratet har ikke haft kontakt til d n amerikanske ambassadevedrørende sagen. Der skal være møde i Permanent Committee i slutningen afaugust eller begyndelsen af september. Her ma det forv nt at amerikanerneorienterer om, at kontrakten skal udbydes.”Foreholdt notatet har Ad m Worm forklaret, at han ikke husker at have lavet notatet,men at han af journalnummeret kan se, at det var udarbejdet i København, og så hardet været ham selv. Som det fremgår, var det Ud nrigsdirektoratets dokumentformat2. Udbud af ny kontraktDen nye kontrakt skal udbydes, således at den kan træde i kraft 1. oktober2015. De ovenfor nævnte tendenser må forventes videreført, dvs. præstations-orienteret kontrakt, evt. mulighed for nye elementer, fortsatte besparelser.USAF er i henhold til amerikanske regler forpligtiget til at udbyde kontraktenved offentligt udbud. Danmark eller Grønland ville ifølge egne udbudsreglerogså være forpligtet til at udbyde en kontrakt i denne størrelsesorden. I hen-hold til en aftale fra 1956 om udbud af amerikanske militære kontrakter i Grøn-land skal kontrakten alene udbydes for danske firmaer, således at amerikanskefirmaer ikke kan byde.



IIIHI'wzccz ø Ita..hvilket ifølge Adam Worm bekræfter, at hele problemstillingen fra starten var henførthertil. Adam Worm har tilføjet, at Casper Storgaard i sin mail af 21. maj 2012 må have ment næste møde i Permanent Comittee i stedet for næste møde i Joint Committee.



.wmccz ø ...Farm  'IFMIIII' w



  IIIHIIlwæccz ø IFFJuni 2012: Generalforsamling i ISCO A/SDen 20. Juni 2012 blev der afholdt generalforsamling i ISCO A/ S med en i udgangs-punktet standardmæssig dagsorden. Greenland Contractors I/ S blev ikke nævnt i re-feratet.



5939S9mwccz ø ...tarmDer blev på generalforsamlingen vedtaget nye vedtægter og nyt navn for selskabetnemlig Greenland Holding A/ S. Formålsbestemmelsen lød herefter:"Selskabets formål er at være interessent i Interessentskabet "Greenland Contractors af 21. februar 1994" samt yde rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med afslutning af vandkraftværket i Qorlortorsuaq samt at medvirke til atunderstøtte Naalakkersuisuts målsætninger om erhvervsfremme, som frem-lægges på den ordinære generalforsamling. Selskabets midler skal i den forbin-delse forvaltes på forretningsmæssige vilkår og forsvarlig vis."De nye vedtægter indeholdt følgende bestemmelser med specifik reference tilNaalakkersuisut:o "2.o2. Selskabet fremsender senest 6 uger 1nden den ordinære generalforsamling udkast til strategi- og handlingsplan samt en plan for selskabets forpligtigelser for det kommende regnskabsår. Regnskabs- og handlingsplan n omfatter selskabets direkte ejede datterselskaber.”o "2.o3. Overførelse af midler, låntagning, garant1stillelse eller påtagelse af andreforpligtigelser i forhold til selskabets datterselskaber må ikke foretages, medmindre Naalakkersuisut har godkendt disse som en del af selskabet, forpligtel-sesplan eller bestyrelsen senest 4 uger tidligere har underrettet Naalakkersui-sut om den planlagte disposition. Hvis Naalakkersuisut træffer beslutning her-om på en generalforsamling, skal selskabet udelade dispositionen, med mindredette er i strid med lovgivning eller selskabets vedtægter."o "2.o4. Vedtægtsændringer i selskabets direkte ejede datterselskaber skal godkendes af selskabets generalforsamling. Nærværende bestemmelse skal 1ndføres i de pågældende selskabers vedtægter."o "14.o1. Selskabets udbytte fastsættes hvert år ved vedtagels n af arsregnskab tsom et beløb svarende til selskabets resultat. Bestyr lsen k n kun fremsætt tforslag om lavere udbytte i tilfælde, hvor Naalakkersuisut har godkendt anvendelsen af midlerne eller i situationer, hvor selskabet vil bringe sig i konfliktmed forpligtelser som påhviler selskabet eller andre af aktieselskabsloven bstemmelser om tilstrækkelige frie reserver, herunder hvad bestyrelsen anserfor forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling "o "14.o2. Selskabets udkast til årsrapport skal sendes til ejeren, Naalakkersuisutmed anmodning om, at Naalakkersuisut meddeler sine eventuelle bemærkninger dertil forinden bestyrelsens vedtagelse herom. Fremsendelsen til Naalak-kersuisut skal ske senest 3 uger før afholdelsen af l kab t ordinære general-



9tQSSwmccz ø ...tarm6.6forsamling. Selskabs skal ændre årsrapporten, hvis Naalakkersuisut anmoderderom på en generalforsamling, medmindre ændringen er i strid med lovgiv-ningen, selskabets vedtægter eller andre retlige eller faktiske forhold."ISCO A/S' årsrapport for 2011 indeholdt en ledelsesberetning, der begyndte således:"IndledningSom et vigtigt led i den nye erhvervsfremmestruktur valgte Naalakkersui ut i2011 at frasælge Greenland Venture A/S t1l Inuit Service Compan /S. Moti-vet bag dette frasalg er, at det vurderes, at der stadig er behov for risikovill1 ,fleksibel og tålmodig kapital, men med et ønske om en ændr t tilgang tilGreenland Venture A/S' kerneopgave.Denne opgave er en markant milepæl for Inu1t Service Company A/ S og Inu1tService Company A/S er nu i overensstemmelse m d vore nye målsætning rblevet en aktiv del i landets offentlige erhv rvsfremm .HovedaktivitetInuit Service Company A/S' hidtidige hovedaktivitet er intere ntskabet iGreenland Contractors af 21. februar 1994". Endvidere i en begrænset periodeat yde rådgivning og konsulentbistand i forb1ndelse med etabler1ng af vand-kraftværket i Qorlortorsuaq.Desuden er selskabet i 2011 blevet en del af den nye erhvervsfremmestrukturherunder ved købet af Greenland Venture A/S."Videre blev der i forhold til Greenland Contractors I/ S anført en bemærkning om, ataktiviteten havde givet et tilfredsstillende resultat.Under ñnansielle anlægsaktiver var som kapitalandele i tilknyttede virksomhedernævnt Greenland Venture A/ S, og som kapitalandele i aktive assoc1ered virksomhe-der var der nævnt 15 forskellige selskaber.December 2012: Aktionærmøde i ISCO A/ S



SSSwnccz ø ItürmRasmus Pedersen har forklaret, at Grønlands Selvstyre ikke ejer en andel af Greenland Contractors I/ S, men af Greenland Holding A/ S, og at Bestyrelsessekretariatetsinvolv rin kun går til bestyrelsen i Greenland Holding. Som myndighed skal Grønlands Selv tyre ikke blande sig i forretningsmæssige dispositioner, hvilket netop ergrunden til, at der er oprettet aktieselskaber med bestyrelser og direktioner. Heltgrundlæggende arbejder Bestyrelsessekretariatet med et armslængdeprincip, og Bestyrelse kretariatet blander sig ikke i driften i Greenland Holding og slet ikke i driften i Greenland Contractors. Bestyrelsessekretariatet er underlagt ikke alene arms-længdeprincippet, men også et hensyn til ikke at konkurrere med private. Efter Ras-mus Pedersens opfattelse er det helt utænkeligt, at Bestyrelsessekretariatet skulle ha-ve blandet sig i et udbud, og det galdt også et amerikansk udbud.Rasmus Pedersen har videre forklaret, at Bestyrelsessekretariatet ingen opgaver ellerpligter havde i forhold til udbuddet af basekontrakten vedrørende Thule Air Base ogGreenland Contractors' afgivelse af bud, ud over at afstå fra indblanding. GreenlandContractors' bud blev ikke debatteret med Bestyrelsessekretariatet. Det var ifølgeRasmus Pedersen et kerneeksempel på anvendelse af armslængdeprincippet. RasmusPedersen har videre forklaret, at han på et tidspunkt pr. telefon hørte udbuddet afbasekontrakten omtalt af Karsten Høy, direktør i Greenland Holding. Karsten Høyhavde da nævnt, at Greenland Contractors ville afgive bud, hvilket var en selvfølgelighed, og uden at sige det havde han givet Rasmus Pedersen indtryk af, at man ogsaforventede at vinde udbuddet. Videre talte de ikke om udbuddet.Rasmus Pedersen har bekræftet, at der ikke pa sager i Bestyrelsessekretariatet liggeryderligere materiale for 2012 (og frem).



 Mmzccz ø ...tarm



6V“ås91swmccz ø ...Farm6.8Januar 2013: Ny udenrigsdirektørKai Holst Andersen tiltrådte som udenrigsdirektør den 1. januar 2013, og til brug forundersøgelsen er fra Kai Holst Andersen modtaget en række mails om møder og kon-takter med repræsentanter for den amerikanske regering fra januar 2013 og frem.Dele af materialet nævner ikke speciñkt Pituffik endsige basekontrakten, men andredele gør. Det er navnlig fortrolige og personlige orienteringer til det landsstyremed-lem, der havde Udenrigsdirektoratet som ressortområde.I orientering af 31. januar 2013 fra Kai Holst Andersen til Formand for Naalakkersui-sut Kuupik Kleist var under overskriften "Rejse til USA" opregnet "[v]igtige punkterat bringe op i kommende møder med USA (udenrigsminister og embedsmænd fra dethvide hus)". Blandt fem punkter var nævnt som det tredje:"Sla fast at USA, i kraft af forsvars og sikkerhedspolitikken, er GL's tættestepartner udenfor Kongeriget, og at det fra GL's side er intentionen at det skalforblive således. Vigtighed af fortsat grønlandsk Thule Air Base servicekontraktfor økonomisk afkast til Grønland."Herudover var det forestående udbud ikke nævnt i det syv siders lange dokument.Orientering af 9. april 2013 til Aleqa Hammond indeholdt samme overskrift og et næ-sten enslydende punkt, nu blandt i alt seks punkter:"Slå fast at USA, i kraft af forsvars og sikkerhedspolitikken, er GLs v1gt1gstrategiske partner, og at det fra GL's side er intentionen at det skal forbliveledes. Vigtighed af fortsat grønlandsk Thul Air Base s rvicekontrakt for øknomisk afkast til Grønland."Herudover var der forestående udbud ikke nævnt.Kai Holst Andersen har forklaret, at han i begyndelsen af januar 2013 var i Køben-havn, og at der i den forbindelse blev holdt indledende møder i forbindelse med hanstiltrædelse, herunder med Udenrigsministeriets departementschef og pol1t1ske d1rek-tør samt den afgående amerikanske ambassadør Laurie Fulton. Kai Holst Andersenhar oplyst at han rejste udbuddet af basekontrakten vedrørende Pituffik med LaurieFulton, da det var den sidste lejlighed til at rejse, hvor vigtigt det udbud var for Grøn-land. Det gordes ved at give det, som var standardformuleringen i forhold til detteemne, nemlig at understrege den politiske betydning af det økonomiske bidrag afbasekontrakten for det grønlandske samfund. Kai Holst Andersen har nærmere for



os9999wnccz ø Iamurm888klaret, at man ikke direkte kunne sige, at det skulle være Greenland Contractors, somskulle vinde kontrakten, men den besked, som er blevet givet, har altid været forståetbåde af Grønland og af USA, indtil det udbudsresultat, som blev kendt den 31. oktober 2014Kai Holst Andersen har også forklaret, at sagen efter hans bedømmelse dengang varvigtig og politisk, hvilket jo også blev bekræftet af, at Aleqa Hammond havde tagetden op med den ny ambassadør i efteråret 2013, og at Kai Holst Andersen selv havdebragt det op overfor den afgående ambassadør i januar 2013 samt med departe-mentschefen og den politiske direktør i Udenrigsministeriet.Kai Holst Andersen har tilføjet, at udbuddet af basekontrakten i substansen var ensag for Formandens Departement. Substansen i sikring af ejerinteressen i GreenlandContra tors hørte således hjemme under Bestyrelsessekretariatet, der ligesom Re-præ entationen i København havde et direkte referenceforhold til Formandens De-part m nt. Udenrigsdirektoratet havde noget at bidrage med, men udbuddet hvert 7.ar handl de om varetagelsen af Grønlands Selvstyres ejennteresser 1 Greenland Cont-ractor og var derfor primært en sag for Formandens Departement. Hvilket budGreenland Contractors havde givet, var ikke Udenrigsdirektoratets ansvarsområde.Der kan være grænser for, hvor meget Selvstyret kan involvere sig i virksomhedensbeslutn1n er, men det var for Formandens Departement at afgøre de grænser, ikkefor Ud nrigsdirektoratet.Svend Hardenber har forklaret, at såfremt basekontrakten havde hørt under For-mand n Departement, burde udenrigsdirektøren have udbedt notater eller talepapi-rer fra Formandens Departement til brug på mødet. Disse ville de facto være udar-bejdet af Bestyrelsessekretariatet såfremt d t havde forholdt sig sådan. Men det varikke sådan, og sadanne forb r dend pap1r r bl v ikke udarbejdet, og der forelå ikkeforudgaende møder om emn t mellem Ud nr1 direktoratet og Formandens Departement ej heller et forb r d nd mød m dFormanden for Naalakkersuisut.Mininn ua Kleist har forklaret at han var 1 Danmark med Kai Holst Andersen i ja-nuar 2o13 for at præsenter Ka1 Hol t And r n for forskellige personer. De mødtesbl.a. med den amerikansk amba sadør M1n1nnguaq Kleist kan tillige huske, at hanhilste pa fra den am r1kan ke ambassade. Mininnguaq Kleist huskerikke, at udbuddet blev nævnt men det kan sagtens være sket. Der havde været taleom kaffemøder uden dagsord n og r f ratAdam Worm har forklaret at d t var hans opfatt lse, at kontraktspørgsmål var en in-tegreret del af Udenrigsdirektorat ts sagsb handling vedrørende Thule, også hensettil afrapporteringerne herom i Permanent Committee. Adam Worm har videre forklaret at d ltagelsen i Dansk-Amerikansk Grønlandsudvalg samt sagsbehandlingen 1



ISwøccz ø Tama..november 2013 i øvrigt ikke efter hans mening ville give mening, hvis dette ikke havde været tilfældet. Det kommercielle indhold af basekontrakten samt Selvstyrets (indirekte) ejerinteresse i Greenland Contractors var naturligvis ikke Udenrigsdirektoratets bord. Men sagsbehandlingen i november 2013 vedrørte ikke Greenland Contractors' beslutninger, men derimod udformning af kriterier for dansk/ grønlandsk ñrma.Januar 2013: Involvering af Repræsentationen i KøbenhavnDen 18. januar 2013 [10210] sendte Adam Worm til Kai Holst Andersen pr. mail - og"mhp. telefonsamtalen" - en liste over "de områder, hvor jeg varetager sagsbehandling ift udenrigsområdet (jeg er som du formentlig ved på Repræsentationens budget)", heriblandt "Thule-basen, Permanent Committee og evt. andre spm. vedr USmilitær i GR. (Air National Guard 109 o.lign)" og "Udenrigs- og SikkerhedspolitiskEmbedsmandsudvalg (Grube/NN-udvalget): Koordinerer oplæg, deltager i møderneproducerer orientering til Naal. Deltager i varierende omfang i evt. opfølgning".Kai Holst Andersen har forklaret, at Adam Worm som souschef på Repræsentationeni København varetog mange opgaver, som Kai Holst Andersen intet kendskab havdetil langt størstedelen af hvilke udelukkende havde betydning i forhold til Formandens Departement. Adam Worm havde i mange ar også siddet med udenrigsopgaverblandt andet Thule Air Base (men ikke udbuddet af basekontrakten), USA's militæretilstedeværelse i Grønland m.v. Kai Holst Andersen har videre forklaret, at AdamWorm i begyndelsen af 2013 pr. mail sendte ham en oversigt over sine sager forUdenrigsdirektoratet. Indtil 31. december 2012 havde Adam Worm siddet alene medsager vedrørende militær og driften af Thule Air Base (i modsætning til udbuddet)sammen med udenrigsdirektøren. Allerede tidligt i 2013 havde Kai Holst Andersenønsket mere kompetence på området, også med henblik på overlevering og et eventuelt senere generationsskifte i sagsbehandlingen. Kai Holst Andersen har tillige forklaret, at Adam Worm ikke var ansat i Udenrigsdirektoratet, og at han ikke var en del afUdenrigsdirektoratets budget. Adam Worm var ansat i Formandens Departement ogrefererede overordnet set til Formandens Departement.Kai Holst Andersen har også forklaret, at han i forhold til udenrigssager generelt ikkemente at have instruktionsbeføjelser over Adam Worm, lige så lidt som f.eks. Økonomidirektoratet i Nuuk kan siges at have instruktionsbeføjelser over Adam Wormnår de beder ham om at gå i ministeriet vedrørende en bestemt sag. Adam Worm lavede mange udenrigsopgaver, men ifølge Kai Holst Andersen var Adam Worm aldrigblevet bedt om at lave en udenrigsopgave af Kai Holst Andersen. Kai Holst Andersenhar aldrig haft anledning til at stille spørgsmålstegn ved Adam Worms referencefor-hold. Men han har aldrig været inde over titel, aflønning, MUS-samtale, forfremmelsessag etc. i relation til Adam Worm. På udenrigsområdet var han dog i kontakt medham, og informationerne blev sendt direkte fra Adam Worm til ham.



mnwwccz ø I??Adam Worm har forklaret, at Grønlands Repræsentation i København i 2013 havdeen selvstændig hovedkonto på ñnansloven, men hørte under Formandens Departement. Adam Worm var imidlertid sagsbehandler for Udenrigsdirektoratet i forbindelse med Permanent Committee og andre amerikanersager m.v. Dette fremgik tillige afhans stillingsbeskrivelse, og det havde Adam Worm også oplyst Kai Holst Andersensom nytiltrådt udenrigsdirektør ved mail af 18. januar 2013. Mailen havde de drøftetpr telefon. Adam Worm har også forklaret, at Udenrigsdirektoratet efter hans opfattelse havde instruktionsbeføjelse over ham i de udenrigssager, som han udførte. Referenceforholdene blev ikke drøftet eller problematiseret under den telefoniske drøftel-se af sagsoversigten, men de var en selvfølgelig forudsætning. Konkret har AdamWorm afvist, at han i udenrigssager refererede til Formandens Departement. AdamWorm har forklaret, at når han lavede udenrigsopgaver, så var det udenrigsdirektøren, der kunne instruere ham. Han vil ikke mene, at Formandens Departement kunneinstruere ham. Det havde ifølge Adam Worm altid været Grønlands Repræsentationsopfattelse, at Repræsentationen som helhed burde henhøre under Formandens De-partement, mens Repræsentationen i udenrigssager refererede til Udenrigsdirektora-tet.Adspurgt om arbejdsgangen i forhold til amerikanersager har Adam Worm vid rforklaret, at sagsbehandlingen normalt indbefattede, at Adam Worm havde kontakten til Udenrigsministeriet og tog sig af det meste af sagsbehandlingen, idet han fore-lagde for udenrigsdirektøren efter behov. Der var i begyndelsen af 2013, hvor KaiHolst Andersen tiltrådte, ikke nogen sagsbehandler på området i Nuuk. Den primæresagsbehandling fra 90'erne indtil september 2013 lå hos Adam Worm, om end sags-behandlingen i nogle sager havde startet hos udenrigsdirektøren, især tilbage i tid daKuupik Kleist havde været udenrigsdirektør. Adam Worm kan ikke erindre, at det varsket med Kai Holst Andersen som udenrigsdirektør.Svend Hard nber har forklaret, at ændringen i Finansloven for 2014 - hvor der komtil at stå: "Repræsentationschefen refererer til udenrigsdirektøren i udenrigsspørgs-mål" - var en korrekt gengivelse af de faktiske forhold. Svend Hardenberg har i denforbindelse nævnt, at der normalt er endelig frist for input og rettelser til forslag tilñnanslov allerede med udgangen af juli i det foregående år, altså ijuli 2013, og at detbetød, at det konkrete forhold allerede forud for juli 2013 havde været afstemt mellem udenrigsdirektøren med den relevante person i Formandens Departement samtFormanden for Naalakkersuisut.Svend Hardenberg har yderligere forklaret, at Kai Holst Andersen all rede fra startenrefererede direkte til Formanden for Naalakkersuisut. Svend Hardenbergs mail af 24marts 2014 var saledes korrektion af en fejl. Kai Holst Andersen havde refereret tilFormanden siden sin tiltrædelse, og det havde været sådan, at Formanden havde øn



SS.wwccz ø ...Farmmm mm Qm m m.6.10sket referenceforholdene. Når der i finansloven for 2015 tillige udgik sætningen: "De-partementschefen varetager endelig forskellige opgaver på det udenrigspolitiske om-råde", sa var dette igen en rettelse, der havde stemt overens med de faktiske forhold.Marts-april 2013: Spørgsmål om deñnition af dansk selskab blev rejstMed henvisning til et møde afholdt den 22. marts 2013 med Greenland ContractorsI/ S skrev Nauja Bianco fra det danske udenrigsministerium den 26. marts 2013[14:33] en mail til Adam Worm. I mailen foreslog Nauja Bianco, at hun og AdamWorm bad den amerikanske ambassade i København om et møde. Nauja Bianco fore-slog en dagsorden med seks punkter. Det første fremstod som den direkte anledningtil mødet og angik besparelser under overskriften "Sequestration - implications forThule Air Base incl. mail received from the US dated March 22 (vedhæftet)". Tredjepunkt var "Base Maintenance Contract", og fjerde punkt var "Veriñcation of companies' nationality - procedure".Adam Worm har forklaret, at der fra mynd1ghedss1de 1 mødet med Greenland Contractors den 22. marts 2013 ud over Adam Worm også var deltaget Nauja Bianco fraUdenrigsministeriet. Anledningen til mødet havde i første række været opfølgning paen tidligere diskussion om, hvorvidt der på Thule basen blev tildelt for man kontrakter til amerikanske selskaber. Det havde Greenland Contractors givet eks mplerpå, og det havde været behandlet på mødet i Permanent Committee i d cember 2012Til mødet med Greenland Contractors havde også været nogle andre emner på dagsordenen, herunder det forestående udbud af basekontrakten På mød t havde direktøren fra Greenland Contractors udtrykt bekymring for, at re lt am r1kanske elskaber ville kunne få kontrakten. Adam Worm har videre forklaret at forud for dettemøde havde han ikke beskæftiget sig med spørgsmålet om fastlæggel af krit rierfor, hvad der var et dansk/ grønlandsk selskab. Det blev pa mødet aftalt m d Gr nland Contractors, at spørgsmålet om, hvilke selskaber der var dan k rønland kskulle tages op fra myndighedsside med den amerikanske ambassadeI mailen af 26. marts 2013 [14:33] til Adam Worm skrev Nauja Bianco 1 t1lknytn1n t1ldet fjerde punkt om ”Veriñcation of companies' nationality procedur"Jeg oplyser, at UM synes at have sendt bekræftelsesbreve på at et g1vent ñrmavar at betragte som dansk efter anmodning fra den amer1kan ke amba adDette vil man fastholde til den kommende udbudsrunde.Dog er jeg usikker på, hvad der egentlig hjemler denne opgav hv1lk t _] g vilspørge til - kan du gøre mig klogere og ligger du inde med hjemm l h rt1l



VSmwccz ø I??Samme dag bekræftede Adam Worm ved mail af 26. marts 2013 [15258] sin interessefor at deltage i et møde med den amerikanske ambassade, idet han bl.a. tilføjede:"Hjemlen til denne opgave er formentlig "køb dansk" bestemmelsen i 1956-referatet (ñndes i den materialesamling der blev sendt til US ...). UM varetagerden nationens interesser i, at det kun er danske ñrmaer, der får ordrer, og ud-taler sig derfor om, hvorvidt et ñrma kan betragtes som "dansk"."Den 27. marts 2013 [14247] fremsendte Nauja Bianco en anmodning om møde til.fra den amerikanske ambassade pr. mail med Adam Worm i kopi. Mødetblev aftalt til den 11. april 2013.Dagen før mødet, den 10. april 2013 [16:13], skrev Adam Worm i en mail til Nauja Bi-anco med henvisning til pkt. 4 i dagsordenen, "Veriñcation of companies' nationalityprocedure":"Er det ikke jer der tjekker nationalitet ifm. ansættelse på TAB - eller vedrørerspørgsmålet om hvordan man deñnerer et dansk hhv. amerikansk ñrmaP"Hertil svarede Nauja Bianco i mail om morgenen den 11. april 2013 [o8:o3]:Ad 1, jo det er tilsyneladende UM, der tje er/veriñcerer et selskabs nationalitet. Dog har jeg ikke kunnet ñnde hjemlen eller historikken for at gøre dette.Hvis du ved mere, er jeg meget interesseret."Adam Worm skrev tilbage en halv time senere pr. mail den 11. april 2013 [o8:42]:"OK fsva nr 1 er hjemlen formentlig forsvarsaftalen samt købdansk/amerikansk aftalen fra 1956. Forsvarsaftalen er UMs ressort og I kalderfor håndhæve køb dansk princippet".Nauja Biancos og Adam Worms møde den 11. april 2013 pa den amerikanske ambasade begyndte kl. 9.Ud på eftermiddagen samme dag, den 11. april 2013 [17:29], sendt Adam Worm prmail til Kai Holst dersen og Naja Lund Aparico, begge Udenngsdirektoratet refrat af mødet med den amerikanske ambassade I et afsnit med overskriftet BaMaintenance Contract" skrev Adam Worm:"US har påbegyndt proceduren i forbindelse med udbud af basekontrakten(som GC pt. har) pr. 1. oktober 2015. US har kontakt med muligt interesseredeñrmaer, og der skal juni afholdes en infodag for interesserede ñrmaer, ligesom



IHII   Ilwmccz ø Iumarmder senere vil blive arrangeret en besigtigelsestur til TAB. Det er indtrykket, atder er større interesse for at afgive bud end tidligere (ved seneste kontraktind-gaelse var GC eneste liebhaver). Det er derfor vigtigt at man kan meddele enpræcis deñnition af "dansk ñrma" (herunder også GR eller FO ñrma). UM til-vejebringer en sådan definition, formentlig efter drøftelser med Erhvervsmini-steriet. US formidler link til den hjemmeside, hvor info om udbudsprocessenlægges ud."Et tilsvarende afsnit var medtaget i en mail, som Adam Worm den 12. april 2013[11243] sendte til Peter Kofoed, adm. direktør i Greenland Contractors, med Nauja Bi-anco i kopi, og som forinden havde været drøftet med og godkendt af Nauja Bianco.Adam Worm har forklaret, at punkter i mailen om "køb-dansk" ville have udenrigsdirektørens (og hans stedfortræders) interesse. Adam Worm fik ikke svar på mailen,men det havde han heller ikke forventet, da den blot var orienterende.



9A85mwzccz ø TcmgrmKai Holst Andersen nævnte på intettidspunkt, at Udenrigsdirektoratet var i gang med at behandle sagen, og AndreaBoysen-Kleist drøftede ikke med Kai Holst Andersen, hvad Ud nri sdirektoratet fo-retog sig. I givet fald ville hans mail af 23. april 2013 sandsynligvi og å ha væretmere præcis.Kai Holst Andersen har forklaret, at han ud fra den efterfølgende korrespondance kanse, at der efter henvendelsen fra Adam Worm i april var et uformelt møde mellemham og Bestyrelsessekretariatet, hvilket var forklaringen på inddragelsen af AndreasBoysen-Kleist. Kai Holst Andersen udleder fra Andreas Boysen-Kleists mail af 23april 2013, at emnet blev drøftet med Søren Stach Nielsen, Rasmus Pedersen og Andreas Boysen-Kleist inden den 23. april 2013. Kai Holst dersen har videre forklaret, at mailen af 23. april 2013 helt tydeligt var opfølgningen på Adam Worms mail af11. april 2013, og som nu havde været drøftet med Bestyrelsessekretariatet.Kai Holst Andersen har også forklaret, at der efter modtagelsen af mailen af 11. april2013 fra Adam Worm fandt en grundig drøftelse sted mellem Kai Holst AndersenRasmus Pedersen, Andreas Boysen-Kleist og Søren Stach Nielsen. Kai Holst AnderVidere har Andreas Boysen-Kleist forklaret, at han var sekretær for departements-chefgruppen, og at han i den egenskab indsamlede departementernes input til dags-ordenen på rigsmødet i sommeren 2013. I den forbindelse blev han opmærksom på,at Thule-udbuddet ikke var en del af dagsordenen. Han foreslog derfor, at punktetburde indgå for at sikre, at regeringen kendte Naalakkersuisuts "krav" om, at Green-land Contractors var en del af basekontrakten ud fra tankegangen om, at kontraktenvar udtryk for "husleje". Det var Andreas Boysen-Kleists personlige opfattelse, atSelvstyret derved ville lægge maksimalt politisk pres. Andreas Boysen-Kleist har vide-re forklaret, at basekontrakten ikke blev en del af rigsmødets dagsorden, og AndreasBoysen-Kleist bekendt blev basekontrakten ikke behandlet på rigsmødet uden fordagsordenen.Andreas Boysen-Kleist har nærmere forklaret, at han ha de for t ind rag l afThule-udbuddet til Kai Holst Andersen, som han havde anset for øverste ansvarligembedsmand i forhold til koordination og forhandling af dagsordenen. Andreas Bosen-Kleist talte uformelt med Kai Holst Andersen om sin opfattelse af vigtigheden afat Naalakkersuisut eller Formanden meddelte regeringen hvordan man opfatt dThule-kontrakten som huslejebetaling. Andreas Boysen-Kleist havde også op til r1gmødet - og muligt på eget initiativ - udarbe'det et notat til Kai Holst Andersen tilbru for dennes forberedelse.



S9wwccz ø ...barm6.11sen har ikke dokumentation for dette møde, ud over mailen af 23. april 2013 fra An-dreas Boysen-Kleist. Kai Holst Andersen kan ikke huske, om der var et eller flere mø-der, om de var fysiske eller ej, samt om alle ñre personer var tilstede samtidig. KaiHolst Andersen har videre forklaret, at han med sikkerhed véd, at han var gået til Sø-ren Stach Nielsen om det, og han kan ligeledes huske, at han talte med Andreas Boy-sen-Kleist. Han véd ikke med sikkerhed, om han talte med Rasmus Pedersen. Hanmener ikke at have inddraget andre i Udenrigsdirektoratet på det tidspunkt. KaiHolst Andersen har tilføjet, at han erindrer, at Bestyrelsessekretariatet i april 2013sagde, at de ville påbegynde forhandlinger med Greenland Contractors.Kai Holst Andersen har videre forklaret, at han i sommeren 2013 var formandens de-partementschef behjælpelig med at koordinere Rigsmøde og kontaktudvalgsmødermed Statsministeriet. Dette arbejde blev udelukkende gott på Svend Hardenbergsvegne, herunder indkaldelse af bidrag til forberedelse af Svend Hardenberg vedrørende disse møder på hans vegne.Rasmus Pedersen har forklaret, at han efter at ha e nn gået B tyrelse ekr tariatets arkiv ikke har kunnet ñnde et notat udarbejde af Andreas Boy en-K] st i forhold til Greenland Holding eller Greenland Contract s. Andreas Boy en K] ist havde funktioner ud over Bestyrelsessekretariatet, navnl g var han ref r nt pa epartmentschefgruppemøderne. Foreholdt mailudveksling n af 23. april 2013 mellem Andreas Boysen-Kleist og Kai Holst Andersen har Rasmus Pedersen videre forklaret athan ikke har nærmere kendskab til baggrunden. Rasmus Pedersen har også forklaretat han ingen erindring har om et møde i anledning af Adam Worms mail af 11. april2013, og han har heller ikke kunnet finde nogen dokumentation for et ådantAdam Worm har forklaret, at han ikke blev gott bek ndt med nogen drøftelser 1 anledning af hans mail af 11. april 2013, og de resulter de således ikke i nogen tilbage-melding t1l ham.Maj 2013: Materiale om forestående amerikansk udbud af basekontrak-ten vedrørende PitufñkDen 1 maj 2013 fremkom et dokument med titlen "Amendment 2" i forhold til detamerikan ke flyvevåbens annoncering den 16. maj 2012 under referencen "FA252312 R 0006: Thule Air Base, Greenland Base Operati ns and Maintenance; Competition Limited to Danish/Greenlandic Firms IAW FAR 6 302 4 International Agreement' . I dokumentet stod blandt andet:In accordance with the 1962 Aide Memoire (a suppl m nt to th 1951 Int rntional Defense of Greenland Agreement) between the US and The Kingdom ofDenmark The United States Government is required contracted support for



BSwmccz ø I??mmm mmm6.12services to be awarded to Danish (to include Greenlandic) ñrms using Danishor US employees. For the Thule AB Base Maintenance Contract, contractorshave requested a deñnition of what constitutes a "Danish Firm . The 215* Contracting Squadron/Detachment 1 is awaiting written guidance from the DanishMinistry of Foreign Affairs (MFA) on the criteria that would allow a ñrm to beclassiñed as "Danish or Greenlandic". Once this criteria has been establishedand received, a notice will be posted on this site This criteria, once estab-lished, will be contained in the draft RFP (and subsequent RFP documents)scheduled to be released in June 2013."Juni 2013: Generalforsamling i Greenland Holding A/ SDen 17. juni 2013 blev der afholdt generalforsamling i Greenland Holding A/S meden standardmæssig dagsorden. Greenland Contractors var ikke nævnt i referatet.Greenland Holdings årsrapport for 2012 indholdt en ledelsesberetning, der begynder:"IndledningI 2012 blev Naalakkersuisuts nye erhvervsfremm truktur fuld ndt l detableredes erhvervsfremmeselskabet Gre nland Bu in A S om t datt rselskab af Greenland Holding A/ S.Greenland Holding ñk derfor i 2012, i tr d med Naalakk rsuisut øn k encentral rolle i den samlede offentlige erhvervs truktur ind nfor kapitalformidling og erhvervsudvikling. Dette via Greenland V ntur A S d r tilb d r ri ikovillig og tålmodig kapital samt gennem Greenland Business A/ S, der tilbydererhvervsrådgivning, sagsbehandling af erhvervsfremmeordninger, rådgivningindenfor internationale programmer m.v. til understøttelse af vækstmulighe-derne, hvilket opnås igennem en målrettet indsats efter nærmere aftale medNaalakkersuisut.AktiviteterSelskabets formål er derudover, at være interessent i Interessentskabet "Green-land Contractors af 21. februar 1994 ' samt yde rådgivning og konsulentbistandi forbindelse med afslutning af vandkraftværk t i Qorlortorsuaq samt at medvirke til at understøtte Naalakkersuisut's mal ætninger om erhvervsfremmesom fremlægges på den ordinære generalforsamling.”I forhold til Greenland Contractors indeholdt ledelsesberetningen også denne gangbemærkning om, at aktiviteten havde givet et tilfredsstillende resultat.



65wwccz ø ...tarm6.13Under ñnansielle anlægsaktiver var som kapitalandele i tilknytted virksomhedernævnt Greenland Venture A/ S og Greenland Business A/ S og ogsa Tunumi Entrepri-se A/ S, og som kapitalandele i aktive associerede virksomheder var d r nævnt 11 forskellige selskaber.Rasmus Pedersen har oplyst, at der i 2013 også blev afholdt aktionærmøde i Greenland Holding, men at der ikke foreligger skriftligt referat heraf.Maj-juni 2013: Overvejelser i det danske udenrigsministerimnDen 27. maj 2013 [14223] sendte Nauja Bianco en mail til Adam Worm med kopi til tomedarbejdere i det danske udenrigsministerium:"Som du ved, skal virksomheder, der ønsker at byde ind på Thule Air BasMaintenance kontrakten, have en godkendelsesskrivelse fra UM om, at virksomheden er dansk eller grønlandsk. Vi har i UM måttet grave lidt i akterne omat se på baggrunden herfor og har i det lyst klargort kriterierne og procedur nherfor, som fremgår af nedenstående.Såfremt du har nogle bemærkninger hører vi gerne gerne herom med deadlinei morgen ved arbejdstids ophør."Sammen med mailen fulgte denne tekst:"Den generelle servicekontrakt med det amerikanske luftvåben (USAF) omdriften af Thule Air Base skal i udbud i 2013. Der er tale om en syvårig kontraktmed ikrafttræden fra 1. oktober 2015. Den nuværende kontrakt indehaves afGreenland Contractors og ophører pr. 30. september 2015.For at en virksomhed kan deltage i udbudsrunden er det et krav, jf v dlagtedansk-amerikanske aftale af 11. juli 1956, at ansøgende virksomh der er dan-ske dvs. at de ud fra en helhedsvurderin almindeligvis opfatte om værendedanske eller grønlandske. I vurderingen ses bl.a. på elem nt r om virksomhe-dens geograñske placering, oplysninger om ejerskabet til akti kapitalen, stats-borgerskab for de personer, der udøver effektiv kontrol m d sel kabet og b sty-relsesmedlemmers statsborgerskab. Det væsentlige er at ikre at den reell udførelse af opgaven sker fra Danmark respektive GrønlandI tillæg til ovennævnte skal virksomheden være registreret 1 Danmark ellerGrønland og dermed have et dansk CVR-nummer eller et grønlandsk GER-nummer. Hertil kommer, at virksomheden skal være aktiv i Danmark eller



09-as9AS3mmmmmwzccz ø IgmurmGrønland i en sådan grad, at den i Danmark eller Grønland har en s dan tilstdeværelse og kapacitet, at den reelle udførelse af opgaven kan lede fra Danmark eller Grønland. Der må med andre 0rd ikke være tale om en str mandvirksomhed eller et postkasseselskab, således at opgaven givet t1l den dan keller grønlandske virksomhed reelt drives fra et andet land. Det notere at d rikke er fundet decideret lovhjemmel fsva. hv1lke kriterier, der an nd for n"nationalitetsvurdering".Pa den baggrund har Udenrigsministeriet til hensigt at lade nævnte kriteriervære grundlaget for en "nationalitetsvurdering", herunder en vurdering af, omen virksomhed er "dansk" eller "grønlandsk" til brug for en efterfølgende godkendelsesskrivelse til virksomheden, som sendes til virksomheden med kopi tilden amerikanske ambassade.Forinden dette kan gøres, skal Udenrigsministeriet have bemyndigels af lskabet til at se på disse kriterier."De ord i citatet, som er understreget, blev indsat af Adam Worm i hans mail ammdag kl. 14:48, hvormed han svarede Nauja Bianco (med kopi til de samme to andrmedarbejdere). I mailen skrev Adam Worm:"Jeg er enig ijeres beskrivelse af kriterierne, og at det væsentlige er, at det sikres, at ledelsen og opgaveudførelsen varetages fra Danmark eller Grønland. Detkan formentlig ikke beskrives helt ñrkantet, så jeg synes at jeres beskrivel rñn. Da "helhedsvurdering" ikke indgåri 1956-papiret, vil jeg foresla jere t kstformuleret som anført nedenfor i din mail [(]det ændrede afsnit er mark r tmed fed skrift)."En lille måned senere, den 20. juni 2013 [12:25], sendte Nauja Bianco en ny mail tilAdam Worm:'Underhånden sender jeg dig dette for at du kan vide, hvilke overvejelser, dergøres mhp. udbudsprocessen, og vurdering af, hvorvidt et firma erdansk/grønlandsk nok. Behandl det gerne med fortrolighed, da det er midt 1processen og der ikke er truffet afgørelse om noget. Skulle du ligge inde medinstitutionel hukommelse herom, tager jeg gerne imod. Skal nok holde dig ori-enteret om processen."Materialet, som på disse vilkår blev delt med Adam Worm, indeholdt for det første enintern korrespondance mellem medarbejdere i det danske udenrigsministerium. Før-ste mail var sendt den 14. juni 2013 [15241] af Nauja Bianco til to kollegaer i Juridisk



19A.QSQSSSSwmccz ø IáürmTjeneste, Henning Dobson Knudsen og Michael Braad, og med tre andre medarbej-dere i kopi. Heri henviste Nauja Bianco til tidligere drøftelser og anførte:"Sagen kort: basekontrakten for Thule Air Base skal i udbud/licitation, idet dennuværende kontrakt (som Greenland Contractors har), udløber med udgangenaf september 20015 og en ny kontrakt påbegyndes pr. 1. oktober 2015.Jf. aftaler/noteudveksling fra hhv. 1956, 1962 og genbekræftet i en diplomatisknote af 2008 skal der tilstræbes at benytte så meget dansk/grønlandsk ar-bejdskraft og bruge så mange dansk/ grønlandsk ñrmaer som muligt. Den ame-rikanske ambassade har bedt UM om vejledning til, hvilke kriterier, der læggertil grund for, at en virksomhed kan betegnes dansk/ grønlandsk. Amerikanernehar i den sammenhæng haft den forud indtagelse (baseret på to breve, somNEA har kendskab til eksistensen af), at UM (NEA) er den myndighed, der la-ver en godkendelsesskrivelse om, hvorvidt en virksomhed er dansk/ grønlandsk(som ville skulle sendes dels til ñrmaet, dels kopi til den amerikanske ambas-sade)Jeg har gransket lidt i sagen ifm. at NEA har for øgt at lave diss kriterier (vedhæftede dokument "notat") mhp. at vejlede amr. amba sade, som d rnæ tkunne vejlede de virksomheder, som viser interesser. NEA har i øvrigt også fa ten henvendelse fra Gorissen-Federspiel, der repræsenterer en klient i selvsamme spørgsmål.Jeg er bekymret ved, at jeg ikke har kunnet finde lovhjemmel til, 1) at UM erden myndighed, der definerer kriterier for en nationalitetsvurdering af en virksomhed, og 2) at UM skal være den myndighed, der afgør, om n virksomheder dansk/grønlandsk. Dels har UM ikke forudsætninger for at d f1n re dikriterier ej heller tjekke om et selskab var dansk/ grønlandsk nok å ret be tville UM ikke kunne afdække, hvis der var tale om en stråmand v1rks mhed jfvedhæftede notat.Den amr. ambassade har et seminar herom med 1nt r ered[e] virksomhederden 24.-26. juni og er naturligt nok meget 1ntere ered i at vid h or vi star(derfor har jeg sendt respons til ambassaden med j r 1 BC). Jeg kunne godttænke mig en snak med JTF herom - gern i starten af næste ug Lad os talsammen mandag morgen om, hvornår det kunne pa . Jeg har v dhæftet toandre dokumenter, der kunne give svar pa nogl ud stå nde spørg mal og lder fortsat efter relevante dokumenter i arkivet vi skal formodentlig i rigsarkivet og kan først få disse tirsdag."



züo m,mmwzccz ø IFF.”omm m- m.a .m mmmmm< mmmcmom aDet nævnte notat, som Adam Worm også modtog i kopi, var et udkast dateret den 11juni 2013 og med titlen "Nationalitets vurdering af virksomheder ift. Thule Air Basekontrakt". Heri var anført:"For at en virksomhed kan deltage i udbudsrunden er det et krav, jf. vedlagtdansk-amerikanske aftale af 11. juli 1956, at ansøgende virksomheder kan betegnes som danske, dvs. at de ud fra en helhedsvurdering almindeligvis opfat-tes som værende danske eller grønlandske. I vurderingen se bl a pa følgendelementer:- Virksomhedens geograñske placering.- Oplysninger om ejerskabet til aktiekapitalen.- Statsborgerskab for de personer, der udøver effektiv kontrol m selskab t- Bestyrelsesmedlemmers statsborgerskab.- Virksomheden skal være registreret i Danmark ell r Grønl nd og d rm dhave et dansk CVR-nummer eller et grønlandsk GER numm r- Virksomheden skal være akt1v 1 Danmark eller Gr nland1 n °dan grad atden i Danmark eller Grønland har en sadan til t d ær l kapacit t atden reelle udførelse af opgaven kan ledes fra Danmark ll r Gr nlandDer må med andre ord ikke være tale om en stråmandsvirksomhed ll r tpostkasseselskab, således at opgaven givet til det danske eller grønlandskevirksomhed reelt drives fra et andet land. Det væsentlige er at sikr , at den reelle udførelse af opgaven sker fra Danmark respektive Grønland Det not reat der ikke er fundet decideret lovhjemmel fsva. hvilke knt rier der anvendfor en "nationalitetsvurdering".Pa den baggrund har Udenrigsministeriet til hensigt at lade nævnte kriteriervære grundlaget for en "nationalitetsvurdering", dvs. en vurdering af, om envirksomhed er "dansk" eller "grønlandsk" til brug for en efterfølgende godken-delsesskrivelse fra Udenrigsministeriet, som sendes til virksomheden med kopitil den amerikanske ambassade.Forinden en godkendelsesskrivelse kan gøres, skal Udenrigsministeriet havebemyndigelse af virksomheden til at se disse kriterier, og selskabet skal forsyneUdenrigsministeriet med de nødvendige 1nformat1oner 1 bearbejdet og udskre-vet form."Den fremsendte korrespondance medtog også en mail af 18. juni 2013 [14258] fraHenning Dobson Knudsen til Nauja Bianco, hvor han skrev: "Som omtalt på dagensmøde anbefaler JFI”, at NEA retter henvendelse til Kammeradvokaten for at drøfte



.a639AS0Amnccz ø Iæürmsagens mange og tunge aspekter. Jeg forstår, at dette ligeledes var JTEUs anbefaling 1fredags.”Tillige var vedhæftet mail af 20. juni 2013 [12208] fra Nauja Bianco til Pui Ling Lauog Carsten Grønbech-Jensen, også det danske udenrigsmini ter1um, med kopi tilHenning Dobson Knudsen og yderligere tre medarbejdere i ministeri t, hvori NaujaBianco skrev:"Under samtale med J FI* i tirsdags (jf. vedhæfted mail fra H nning herom)pap gedes det, at mens det ganske vist var UM's r ssort at r gulere aftalen af1951, så forekom det, at der var nogle selskabs- og udbudsretlige vinkler ogspørgsmål (som eksempelvis hvorvidt der er et samlet sæt af r gl r/krit r1er orvurdering af virksomheder og hvorvidt andre myndigheder skulle høre i d nne sag, der ikke kunne dækkes af UM p stående fod. I den sammenhæng blevdet anbefalet at bede Kamm radvokaten om en granskning. Ud fra dette kan tooptioner benyttes (hhv. kortsigtet og langsigtet):1) Kortsigtet løsning henvendelse til interessenterAt der straks (gerne i morgen) rettes henvendelse til de interessenter, der haranmodet UM om respons pa, hvilke kriterier der ligger til grund for at vurdere,hvorvidt en virksomhed betegnes som dansk/grønlandsk med en foreløbighenvisning til de kriterier, der fremgår af vedhæftede udkast til notat. Der ertale om tre henvendelser fra herværende amerikanske ambassade, GreenlandContractors og Gorrisen Federspil som repræsentant for en klient. Det vil blivenoteret i responsen fra UM at dette er sadan som billedet foreløbigt ser ud.Førend en skrivelse går ud til de tre interessenter vil jeg veriñcere notatet meden telefax fra 1985, som angiveligt skulle være baggrunden for de i notatetnævnte kriterier og som vi har bedt rekvireret fra rigsarkivet med formodet ankomst i dag.2) Langsigtet løsning - vurdering fra KammeradvokatenAt Kammeradvokaten ser på sagen med henblik på at vurdere del h rv1dtUM kan tolkes at være den myndighed, der udarbejder (og står til an ar for)en godkendelsesskrivelse til interesserede virksomheder om hvorvidt n virksomhed er dansk/grønlandsk; dels hvilke lovgivninger og myndi h d r, derv1lle skulle tilgodeses 1 en sadan myndighedsafgørel e.At benytte Kammeradvokaten koster selvsagt nogle midler. Mit åbn pørgmål til jer er, hvor meget sådan en analyse koster. Pernelle fra OKO r p ikpi, da vi tidligere har drøftet sagen og hun måske kan hjælpe med dettespørgsmål."



V9wzccz ø ...FarmAdam Worm svarede den 20. juni 2013 [12247] Nauja Bianco kort pr. mail: "Tak forinfo. Jeg troede det var på plads".6.146.15 J uni-juli 2013: Korrespondance med Greenland Contractors I/SMed mail af 25. juni 2013 [08:44] modtog Adam Worm en mail fra Peter KofoedGreenland Contractors (med kopi til Nauja Bianco), der var svar pa orienter1ngensendt af Adam Worm med mail af 12. april 2013 og hvori Peter Kofoed tilhge henv1ste til informationsmødet på den amerikanske ambassade:



E9ÆAmmm n:.mmámmwmccz ø Iamarm"Som det fremgik på mødet, var der stor interesse for udbudet, fra blandt andetmindst én amerikanske virksomhed. Det fremgik ligeledes, at spørgsmålet omhvordan det afgøres om en virksomhed er et "dansk firma", og således opfylderet af kriterierne for at kunne byde på BMC kontrakten er under afklaring.Der har i forbindelse med tidligere udbud været en tilsvarende diskussion, ogdet er vores opfattelse at den tolkning d r har været lagt til grund er følgende:"En dansk virksomhed irt at kunn byde på BMC kontrakterne er envirksomhed, som er dansk regi treret og som er kontrolleret af danskeejere/interesser dvs majoritet j t af danske og/eller grønlandske ejere/fonde, saledes at et prov nu fra virksomhedens drift tilfalder Danmark/Grønland og danske gr nlandske ejere/fonde, og at et overskuddermed bliver i Danmark/ Grønland til gavn for det danske/ grønlandskesamfund."Det er for os at se, afgørende at denne tolkning fastholdes med d åbenldele det indebærer for ikke mindst den grønlandske økonomi og eskæftisituation, herunder tilvejebringelse af elevpladser.Adam Worm svarede samme dag en times tid senere [09255] pr. mail til Peter Kofoedog med kopi til Nauja Bianco:"Tak for meldingen. Efter mødet gorde jeg og å Nauja opmærksom pa, at enamerikansk interessent havde rejst spørgsmalet om underentrepriser, og atUM bør være opmærksom på denne problematik i deres udformning af kriterierne, og jeg kan se, at du har cc'et hende din mail.Efter min opfattelse må det indgå i "danske herunder grønlandsk) virksomhedat den reelle ledelse ligger i Danmark (eller Grønland). En partnerskabskon-struktion vil udvande den danske ledelse.Herudover vil jeg mene, at man på passende vis bør gøre amerikanerne klart atdet igennem omkring 50 år har været et væsentligt element i samarbejdet atdet er et dansk ñrma, der havde BMC kontrakten og at dette også var en -sentlig forudsætning fra dansk/grønlandsk side i forbindelse med tillægget tilforsvarsaftalen i 2004. Aleqa Hammond skal formentligt have et møde m dden nye amerikanske ambassadør, hvor hun kan anføre det. Endvidere vil jegforeslå, at Udenrigsministeriet overvejer hvordan man mest hensigtsmæssigtfremmer sagen, f.eks. ved et tilsvarende tiltag via den Washington-ambassad noverfor Pentagon samt på politisk niveau f.eks. hvis forsvarsminist ren på ettidspunkt skal have et møde med den amerikanske forsvarsminister (hvad han



OU ma:neS9A9wzccz ø I._m:.mformentlig skal på et tidspunkt. Man vil så her kunne give udtrykt for bekymring, hvis et amerikansk ñrma kommer ind set i lyset af samarbej'det samt forudsætningerne for 2004-aftalen."Senere den 25. j'uni 2013 [12203] fulgte Adam Worm op p Nauj'a Biancos mail af 20j'uni 2013: "Jeg har ikke været involveret i tidligere drøftelser om def. af "dansk ñrma". Det virker iøvrigt ikke som om JT er til nogen særlig hjælpDer var yderligere mails mellem Adam Worm og Peter Kofoed. I ere mail af 25j'uni 2013 [14214] anførte Adam Worm følgende til Peter Kofoed:"Min intention var,1) at UM bør fastlægge så stramme kriterier for "dansk ñrma om muligt UMhar fået yderligere inspiration via min orientering fra mød t i r o via dinmail, som Nauj'a ñk cc af.2) Uafhængigt af kriterierne bør Danmark/ Grønland sa pa pa nd politi k oadministrativt niveau give udtryk for bekymring over at v1 forn mm r at USuanset aftaler/praksis ønsker at få US-firmaer pa ban n Al qa m d m dambassadøren vil formentlig blive i løbet af efteråret, idet d n ny amba ad rtiltræder omkring september, Så det vil passe med et møde mellem Vagn Andersen og Aleqa i august. Dansk politisk tiltag og tiltag via ambassaden ma skpå de tidspunkter og lej'ligheder der er hensigtsmæssigt Hvis d t skal hav effekt, skal det nok være i den tidlige del af tidsforløbet fra nu og indtil kontraktindgåelse ifebruat 2015.06.243) Jeg tror også at det vil have værdi, hvis GC øg r at gå t mød med UM omsagen. Jeg vil foreslå, at I starter oppefra og skriv r t br v til departem ntchef Claus Grube, hvor I giver udtryk for j' res bekymrin er og anmoder om etmøde om problemstillingen. Jeg mener at husk at I og å havde et mød m dham for et par år siden om kontraktspørg mål D t vil formentlig hav b tydning for evt. tiltag på politisk hhv. ambassade niveau og d t vil form ntli ogsakunne større Nauj'a i hendes arbejde for sagen.I mail af 27. j'uni 2013 [10227] angav Greenland Contractor at ville forsøg at fa tmøde med det danske udenrigsministerium, ligesom følg nd bl anført'"Meldingen til os forekommer imidlertid at være i strid m d, hvad vi ell rs hører, nemlig at amerikanske virksomheder opfordr til at øge partnerskabermed danske/grønlandske virksomheder fro at byde på kontrakten. Alle bør saledes have en interesse i at få sagen afklaret."



L?9AomS 9wzccz ø ...tarmAdam Worm videresendte den 2. juli 2013 [09222] mailkorrespondancen med Greenland Contractors til Kai Holst Andersen til orientering.Adam Worm har forklaret, at hans opfordringer til Greenland Contractors om at rettehenvendelse til Udenrigsministeriet og Aleqa Hammond skyldtes navnlig en opfattelse af, at sagen med fordel kunne fremmes gennem lobbyvirksomhed fra danske oggrønlandske politikere over for amerikanerne. Udenrigsministeriet havde arbejdetsammen med Selvstyret, men havde også egne hensyn at varetage. Det var grundentil, at Adam Worm henviste Greenland Contractors til både Aleqa Hammond ogUdenrigsministeriet. Adam Worm har videre oplyst, at sådan henvisning var tegn påat sagen efter hans opfattelse dengang havde vigtighed. Adam Worm har videre oplyst, at det var af samme grund, at han videresendte mailkorrespondancen til KaiHolst Andersen.Kai Holst Andersen har forklaret at han modtog mailen, men at han på d t tidspunkthavde været på tjenesterejse. Han var kommet tilbage til Nuuk omknn d n 1 juli2013, hvilket havde været samtidig med, at Svend Hardenberg var tiltrådt som ny dpartementschef. Kai Holst Andersen har med henvisning til de to mail af 24. juni2. juli 2013 forklaret, at han printede dem ud, og at der var et eft rfølg nde m dhvor Bestyrelsessekretariatet var med. Det blev holdt på Svend Hard nb rg kontorDette har Kai Holst Andersen fundet frem til ved at se i sin egen kalender. Mødet varimidlertid ikke booket i deres kalendere. Det blev afholdt i første halvdel af juli Pamødet havde han forklaret kontekst og sagsfordeling til Svend Hardenberg Kai Hol tAndersen havde indført Svend Hardenberg i historikken. På mødet agd Kai Hol tAndersen, at Bestyrelsessekretariatet skulle være opmærksomt på at d r ville blimere rift om udbuddet end tidligere. Han fik det budskab fra Svend Hardenberg, atde i Formandens Departement ville tage sig af sagen, da udbudssagen vedrørte ejer-andelen i Greenland Contractors, og dermed var en sag for Bestyrelsessekretariatet,samt at Kai Holst Andersen skulle holde dem orienteret om alt i forhold til amerika-nerne og Udenrigsministeriet, fordi Formandens Departement skulle beslutte alt væ-sentligt i sagen. Kai Holst Andersen har forklaret, at det var en vigtig sag, og det varderfor, at Kai Holst Andersen umiddelbart ved Svend Hardenbergs tiltrædelse i julihavde sørget for at grundigt gennemgå sagen med Svend Hardenberg. Kai Holst An-dersen har videre forklaret, at han ikke selv mente at have været rette adressat på demails, som Adam Worm havde videresendt den 2. juli 2013. Rette adressat havde væ-ret Svend Hardenberg. Det vigtigste havde været, at mailen havde været til oriente-ring, og at Kai Holst Andersen havde sørget for, at Svend Hardenberg var blevet ori-enteret. Kai Holst Andersen har uddybet, at hans forståelse i hele forløbet var været,at Adam Worm refererede til både Kai Holst Andersen og Svend Hardenberg.



89S3919-10-as'93wzccz ø ...FarmRasmus Pedersen har forklaret, at han ingen erindring har om at have deltaget i etmøde i første halvdel af juli 2013 foranlediget af oplysninger om amerikansk virk-somhedsinteresse for udbuddet. Rasmus Pedersen fik ikke på noget tidspunkt forudfor den 31. oktober 2014 oplysning om, at der i forbindelse med udbuddet kunne væ-re skærpet konkurrence sammenlignet med tidligere udbud. Rasmus Pedersen harvidere nævnt, at der ved nærmere gennemgang hverken i hans kalender eller sager ernoget tegn på, at et sådan møde fandt sted, og at Rasmus Pedersen derfor må afvisedette. Rasmus Pedersen har videre forklaret, at Kai Holst Andersens påstand om, atFormandens Departement skulle beslutte alt væsentligt i sagen tillige er forkert og ik-ke kan underbygges. Rasmus Pedersen har henvist til organisationsdiagrammet i da-værende Formandens Departement, hvoraf fremgik, at Udenrigsdirektoratet via di-rektøren havde direkte reference til Formanden for Naalakkersuisut. Helt praktiskhar der ikke været tvivl hos nogen i departementet om, at Udenrigsdirektoratet havdeen særskilt kompetence og dermed ikke reference til Departementschefen i Formandens Departement.Svend Hardenber har afvist, at han havde et møde i første halvdel af juli måned m dKai Holst Andersen, hvor udbuddet og amerikansk virksomhedsinteresse var blevetdrøftet. Oplysningerne om udfordringerne med det komm nde udbud var kommetsenere fra Karsten Høy og navnlig Peter Kofoed, og d t ha de først været i augustmåned. Svend Hardenberg har yderligere forklaret, at han har ennemgået sin notesbog fra dengang, og at han kan konstatere, at han 1 første halvdel af juli havde to mø-der, hvori Kai Holst Andersen deltog. Det første møde var den 2. juli 2013 iform af etkoordinationsmøde i Formandens Departement, hvor Kai Holst Andersen alene varrefereret for at have givet en status på forhandlinger om Arctic Council, og hvordande interne (grønlandske) medier havde dækket sagen. D t næste møde var den 10. juli 2013 sammen med Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond Dér var buskabet alene, at orienteringer til udvalgene skulle cleares med den r sortansvarliog i tillæg til det havde der været en drøftelse om det kommende R1g møde og rejdatoer i den anledning. Svend Hardenberg har tilføjet t et møde om væsentlige fhold som basekontrakten ville være fremgået af hans o Rasmus Ped rsens kalendeller noter.Mininn ua Kleist har forklaret, at der i 2013 var megen aktivitet omkring Thuleudbudssagen i Udenrigsdirektoratet og næsten ingen i Formandens Departement. Efter Mininnguaq eists opfattelse står det i skærende kontrast til et udsagn om, atSvend Hardenberg skulle have bestemt, at det havde været en sag for FormandensDepartement eller Bestyrelsessekretariatet, for så ville der have været tale om en beslutning, som ingen respekterede, hverken i Udenrigsdirektoratet eller i FormandensDepartement, inklusive Svend Hardenberg selv.



9I'9mxccz ø Iamarm



OL-a aâ\wzccz ø Tam...6.17August 2013: Orientering om kammeradvokatens vurderingDen 8. august 2013 [11240] svarede Adam Worm pr. mail til Nauja Bianco og InuuteqHolm Olsen, begge fra det danske udenrigsministerium (den forudgående mail er 1k-ke modtaget):"Tak for orienteringen. Det bekræftede min fornemmelse af, at det måske hav-de været bedre ikke at spørge ..."Derefter fulgte nogle overvejelser med reference til en vurd ring foretag af kammeradvokaten (og hvoraf fremgik, at Adam Worm alene havd fået vurderi gen r freret).Adam Worm har forklaret, at han må have fået en telefonisk or1 nt ring om kammeradvokatens forventede konklusioner, som han så kommenterede p Adam Worm harikke den forudgående mail. Det var kammeradvokaten og muligvi o så Udenrigsminist riet elv, der havde bragt EU-problemstillingen på banenKai Holst Anders n har forklaret, at han mener, at han havde talt 1 t lefon med AdamWorm om dette spørgsmål, men han er ikke sikker. Kai Holst Anders n ville dog havefundet det besynderligt, såfremt Adam Worm ikke skulle have orienteret ham. Ka1Holst Andersen vidste i hvert fald på et tidspunkt i forløbet, at der havde været et ud-kast klart og han mener, at det må have været på dette tidspunkt.Kort tid efter, og ligeledes den 8. august 2013 [12:38], skrev Adam Worm til Greenland Contractors som svar på mail af 27. juni 2013 fra Peter Kofoed:"Har I fået et sådant møde (evt. med den nye departementschef, idet ClausGrubbe er blevet ambassadør i London pr. 1. august?Til din orientering (som du ikke bør formidle videre) har Udenrigsministerietfået en juridisk vurdering af "køb dansk" bestemmelsen i de gl. aftaler, hvorefter der skan være EU-retlige problemer i Udenrigsministeriets aktive medvir-ken i administrationen af bestemmelsen (ved at "godkende" om et firma erdansk/ grønlandsk eller ej)."Den 14. august 2013 [15202] svarede Greenland Contr ctors, at man endnu ikke hade fået et møde i stand.



ILwzccz ø ...Farm6.18 August 2013: Henvendelse fra og møde med Greenland Contractors I /SDen 16. august 2013 [14216] skrev Peter Kofoed fra Greenland Contractors følgende tilFormandens Departement pr. mail (til den generelle e-mail konto):"Som bekendt udløber den kontrakt GC har med USAF om drift af Thule basentil oktober 2015, og udbudsprocessen vedr. den nye kontrakt er sat i gang.For nærværende er det ikke afklaret, hvilket virksomheder der kan få adgang tilat byde på den nye kontrakt, men vi er bekendt med at en række store amen'kanske selskaber har vist interesse for at komme ind og overtage dele af ellerhele kontrakten.Spørgsmålet om, hvem der kan tillades at b de er for øjeblikket under b handling i det danske udenrigsministerium (UM), og vi at kun håbe, at det svar derbliver givet vil tilgodese grønlandske interesser maksimalt.Vi har fra GC's side tidligere overfor Naalakkersuisut redegort for, hvor vigtigtdet ud fra en økonomisk betragtning er, at princippet om at BMC kontraktenforbeholdes grønlandske/danske virksomheder fastholdes. Eksempelvis vil d rikke skulle betales personskat til Grønland, hvis det er amerikanske statsborgere der udføre arbejder på Basen.Uddannelsesmæssigt er det i vores øjne også vigtigt, at kontraktholderen b1drager med at stille udannelsespladser til rådighed, i hghed med, hvad vi fraGC's side gør, og hvor vi i øjeblikket har 25 grønlandske elever indenfor en langrække fag - interessen og muligheden herfor kunne være begrænset for enamerikansk virksomhed.Vi har endnu ikke haft mulighed for at redegøre nærmere overfor det nuværende Naalakkersuisut, men jeg har selv mulighed for at komme til Nuuk 26.27. August, hvilket jeg gerne gør, såfremt Aleqa Hammond har mulighed for atmøde mig om eftermiddagen/ aftenen den 26. for at drøfte forholdet.Vi mener at det er vigtigt, at der af alle kanaler presses pa for at opretholdeprincippet som ovenfor beskrevet om at arbejdet forbeholdes grønlandske/danske virksomheder, og da UM som nævnt arbejder på et svar, mener V1også at det er indenfor kort tid, at et sådant pres skal lægges.Såfremt Aleqa Hammond ikke har mulighed for et møde, kan jeg evt. uddybemine synspunkter og fremsende dem på skri ."



atwwccz ø IáurmGreenland Contractors fulgte op den 21. august 2013 [14:43] med en yderlig re mailtil Formandens Departement.Ligeledes den 21. august 2013 [15:o3] fremsendte Peter Kofo d begge mails til AdamWorm, som svarede samme dag kl. 16:48, at han var bortrejst, men henviste til to an-dre medarbejdere, nemlig Susan Frydendahl og Tove Søvndal Gant begge R præsen-tationen i København.I Udenrigsdirektoratet i Nuuk var Peter Kofoeds mails blevet fremsendt internt. Denførste mail fra Peter Kofoed blev fremsendt af kontorfuldmægtig Tuperna M. Larsenden 19. august 2013 [1o:54], og begge mails blev fremsendt af ministersekretær TinaDavidsen den 21. august 2013 [15:54]; begge gange var modtagerne Mininnguaq Kle-ist og Kai Holst Andersen.Mininnguaq Kleist skrevi mail af 2o. august 2013 [09.47] til Kai Holst Andersen:"Denne bør nok prioriteres.GC s kontrakt med det amerikanske USAF giver millioner i landskassen hvertår.Millioner vi går glip af, hvis det bliver et amerikansk selskab, der overtagerkontrakten.0g i øvrigt, synes jeg at huske, at der 1 aftalen ml. DK-USA-GRL star angivet, atdet er et dansk-grønlandsk selskab, som skal have kontrakten.Mener dog ikke nødvendigvis, at det er afgørende, at direktøren for CG skalmødes med Aleqa, men kan derimod måske mødes med Svend/dig/besty-relsessekretariatet."Kai Holst Andersen videresendte den 21. august 2013 [12:54] mailen til Svend Hardenberg med kopi til Minnunquag Kleist og også til Jakob Rohmann Hard, AndreasBoysen-Kleist og Tina Davidsen:"Jeg er enig med Mininnguaq.Synes ikke Aleqa bør møde med CG. Men vil foreslå at han mød r m d dig og atvi sammen forberede mødet fra vores side.”



  "HI    nwnccz ø ...barmI yderligere mails tilsluttede Jakob Rohmann Hard [12258] sig vurderingen, og Mi-ninnguaq Kleist supplerede [13:23]: "Tror, at Adam har en del detaljer om historik-ken/ogsa om indholdet af kontrakten."Andreas Boysen-Kleist fremkom med bemærkninger i en mail samme eftermiddag[14203] til Svend Hardenberg med kopi til Kai Holst Andersen og Mininnguaq Kleist,hvori han blandt andet skrev:Presset kunne lægges gennem USAF, som må være interesseret i at Grønlandfår størst mulig "betaling", når nu kontrakten ikke varetages af amerikan keselskaber, jf. aftale fra 1956 om udbud af amerikanske militære kontrakter iGrønland skal kontrakten alene udbydes for danske selskaber."Andreas Boysen Kleist tilføjede en række mere Juridiske bemærkninger angåend interessentskabskontraktens varighed og opsigelse.Andreas Bo sen-Kleist har forklaret, at hans mail af 21. august 2013 afspejler, at hanikke forud var blevet orienteret om kontakter med Udenrigsministeriet og USA.Videre den 21. august 2013 [14:07/18:07] skrev Svend Hardenberg i en mail til An-dreas Boysen-Kleist med kopi til Kai Holst Andersen og Mininnguaq Kleist"Jeg vil gerne have drøftelse af sagen kan vi finde et tidspunkt der hedderfredag kl. 13:00-13:30 på Kai's kontor (Kai indkalder du?)"Af det modtagne materiale fremgår, at Andreas Boysen-Kleist, Mininnguaq Kleist ogSvend Hardenberg den 21. august 2013 mellem kl. 16:02 og 16:14 alle accepterede enmødeindkaldelse fra Kai Holst Andersen med titlen "Udbud af BMC kontrakten" tilden 23. august 2013, kl. 13.00-13.30, på Kai Holst Andersens kontor.Den 21 august 2013 [20:07] skrev Kai Holst Andersen til Adam Worm.



erVC74SSlsi)8wæccz ø Tcmgrm"Greenland Contractors har bedt om møde med Aleqa. Jeg har istedet foreslåetmade med Svend. Har du mulighed for at forberede kort notat til Svend til hansforberedelse?Jeg, Mininnguaq og Andreas Boysen-Kleist holder internt forberedelsesmødemed Svend fredag kl. 13 GL tid. Sandsynligt tidspunkt for GC møde med Svendbliver muligvis allerede tirsdag i KøbenhavnAdam Worm svarede kort tid efter den 22. august 2013 [04222] i en mail til Kai HolAndersen og med kopi til Mininnguaq Kleist. I mailen angav Adam Worm en rækkpunkter, ligesom han bemærkede, at han var pa f rie indtil den 26. august 201Blandt punkterne var følgende:"1. Basekontrakten er i udbud. D r r (modsat tidligere) mange interes nt rdvs der er en risiko for at GC ikk får kontrakten2. Værdien for S lv tyr t r a 1 o mio (skatteindtægter samt ov skud fra GC)4. UM undersøger pt om der er jundiske (EU retlige) problemer ved de hidtid1ge "køb dansk grønland k aftal r5. Alt andet lige er d t S lv tyret interess at GC fortsætter. Vi har en ej randel pa 1 3 og derm d n and l 1 GCs overskud. Desuden er GC bekendt m ugrønlandske forhold og tager hensyn hertil fx mht grønlandsk beskæftigelse oguddannelse af grønlandske elever.6. Selvstyret har ikke de store muligheder for at påvirke processen, der princi-pielt er en kommerciel kontr[a]ktforhandling. Men vi kan tilkendegive overforden nye amerikanske ambassadør, at vi lægger vægt på at kontrakthaveren ha Iforståelse for det grønlandske samfund b hov osv7. Hvis GC ikke får kontrakten, skal GC formentlig opløses. Værdien uden kon-trakt er antagelig beskeden.8. En ny kontrakthaver vil formentlig ogsa have interesse i at have et samarbejde med Selvstyret. Om det kan bl1 i form af en ejerandel kan jeg ikke vurdere"



SLm m-m"wzccz ø ...FarmKai Holst Andersen svarede Adam Worm pr. mail samme dag kl. 19:28 med kopi tilbåde Svend Hardenberg og Mininnguaq Kleist, at "[d]et ville være fint om du kunnefølge op med yderligere information mandag", hvortil Adam Worm kl. 19:43 svarede:"OK det gør jeg".Den 22. august 2013 [08:56] modtog Svend Hardenberg en mail fra Mikk l Møll rSchøler, sekretær for Doris Jakobsen i Folketinget hvoraf fr mgik at han amme dagkl. 08:32 fra Greenland Contractors havde modtaget kopi af Gre nland Contractormails af 16. august og 21. august 2013 til Formandens Depart m nt Kl 09.43 vid rsendte Svend Hardenberg mailen til Kai Holst Andersen med følgend b mærknin"Vi skal nok lige vende den her.”Svend Hardenber har forklaret, at han kort tid efter sin tiltrædelse - nok i august2013 ha de et møde med Karsten Høy, direktør i Greenland Holding A/ S (tidligereISCO A S). Formålet med mødet havde været at drøfte de mange aktiviteter, som låund r Gr enland Holding, ikke mindst Greenland Venture. På vejen ud nævnte Kar-t n Hø for ham, at Peter Kofoed fra Greenland Contractors var meget nervøs for detfore t nde udbud af basekontrakten på Thule, og at han gerne ville mødes. Forud formød t m d Karsten Høy havde Svend Hardenberg ikke hørt omtale af udbuddet afba ekontrakten, og han kendte ikke Peter Kofoed. Svend Hardenberg har videre for-klaret at han og Karsten Høy ikke talte nærmere om udbudsprocessen eller Green-land Contractors' bud, og Svend Hardenberg hørte heller ikke senere om, at Selvsty-ret skull have været involveret heri.Svend Hardenberg har forklaret, at han ikke kan huske, om det forberedende mødindkaldt til den 23. august 2013 fandt sted, men han går ud fra at det blev afholdtDet havde været en nødvendig del af hans forberedelse. Svend Hardenberg har tilføjet, at Kai Holst Andersens mails til Adam Worm af 21. august og 22. august 2013 efter hans opfattelse viser, at Kai Holst Andersen havde instruktion beføjelse overAdam Worm.Kai Holst Andersen har forklaret, at selvom han ikke havde opfattet det som Udenrigsdirektoratets sag, havde han dog været villig til at hjælpe med at forberede mødetsammen med Bestyrelsessekretariatet. Kai Holst Andersen sendte udelukkende mødeindkaldelse ud, da Svend Hardenberg havde anmodet ham om at gøre det. KaiHolst Andersen har videre forklaret, at han havde kontaktet Adam Worm for at fåhans input til forberedelsen af Svend Hardenberg. Kai Holst Andersen bistod SvendHardenberg en hel del i starten af Svend Hardenbergs ansættelse og indtil 1. september 2013 hvor Svend Hardenberg ansatte en direktør. Kai Holst Andersen har ogsaforklaret at han ikke kan huske, om det forberedende møde blev afholdt. Kai Holst



9Awxccz ø Zum...Svend Hardenberg har ogsa forklaret, at han efter mødet med Peter Kofoed bad KaiHolst Andersen om at tage kontakt til Udenrigsministeriet med hensyn til certifice-ring, ligesom han forelagde ideen om en kronik for Aleqa Hammond og Kai HolstAndersen. Idéen var at understrege, at Grønland skulle have betaling for Thule basen,en form for husleje. Kai Holst Andersen havde syntes, at en kronik var en dårlig ide.Aleqa Hammond havde derimod været positiv. Kai Holst dersen fik til opgave atskrive kronikken, fordi det var ham, der vidste noget om selve sagen.Svend Hardenberg har nærmere forklaret, at Kai Holst Andersen ikke var med tilmødet med Peter Kofoed, idet han havde været i Nuuk, men at han havde været medtil at producere det fornødne og forberedende materiale til Svend Hardenberg til brugfor mødet. Overleveringen fra høflighedsmødet med Peter Kofoed var foretagetAndersen har tilføjet, at da der blev indkaldt til forberedelse mødet var Kai Hol tAndersen tilsyneladende ikke længere inviteret.Mininn ua Kleist har forklaret, at det forberedende møde blev afholdt. Han huskerat han selv, Andreas Boysen-Kleist og Kai Holst Andersen holdt møde sammen pasidstnævntes kontor. Han kan ikke huske, om Svend Hardenberg deltog i mødet. Mininnguaq Kleist erindrer ikke indholdet af drøftelserne på mødet, men det handledeom forberedelse af Svend Hardenbergs møde med Peter Kofoed.Adam Worm har forklaret, at Kai Holst Andersens henvendelse til ham var helt normal, da han jo indgik i sagsbehandlingen, og det var også helt normalt, at det var KaiHolst Andersen, som spurgte, da sagsbehandlingen skete i regi af Udenrigsdirektoratet. Adam Worm har videre forklaret, at han havde lovet at vende tilbage med mereinformation efter sin hjemkomst, men at det ikke var sket. Adam Worm mener, at detmåske skyldtes, at mødet var blevet holdt samme dag, som han var kommet hjem fraferie. Adam Worm mener, at mødet havde fundet sted i København, og at han havdværet bekendt med dets afholdelse.Svend Hardenber har videre forklaret, at hans møde med Peter Kofoed blev gennemført den 27. august 2013 i København. Det var et høflighedsmøde. GreenlandContractors' bekymring for udfaldet af udbuddet var ikke Selvstyrets bekymringSvend Hardenberg har forklaret, at han sagde til Peter Kofoed, at Selvstyret i e direkte kunne påvirke udbudsprocessen, men at man i stedet kunne søge mere overordnet at påvirke, og Svend Hardenbergs forslag i den forbindelse var at skrive enkronik. For Svend Hardenber var det vi i ste, at der kom en e til landskassen, ikke hvordan de kom.



IS-as9.wmccz ø ...Farm6.19mundtligt over for Kai Holst Andersen og Formanden på det førstkommende uformelle kaffemorgenmøde inde på Formandens kontor. Her blev der refereret fra mødet over for Formanden og Kai Holst Andersen, og det var her, at idéen om at udfærdige kronikken var blevet præsenteret og overgivet til Kai Holst Andersen. På sammemøde ñk Kai Holst Andersen til opgave at kontakte Udenrigsministeriet vedrørendederes forventede udmelding om kriterierne.Kai Holst Andersen har forklaret, at han ikke var med til Svend Hardenbergs mødemed Peter Kofoed, og at han heller ikke efterfølgende f1k noget referat fra mødet. KaiHolst Andersen modtog således ingen tilbagemeldinger fra Svend Hardenberg omdisse møder, og han har ikke viden om, hvornår de fandt sted. Lang tid enere læsteKai Holst Andersen i en avisartikel i Berlingske, at Svend Hardenb rg udtalte, at hanefterfølgende skulle have bedt Kai Holst Andersen om at følge op i sag n M n d ttvar ikke i overensstemmelse med sandheden, ifølge Kai Holst Andersen. Kai Hol tAndersen har yderligere forklaret, at han ikke leverede noget mødemateriale til SvendHardenberg til mødet med Peter Kofoed. Det stod Svend Hardenberg selv for. KaiHolst Andersen har i sin forklaring understreget vigtigheden af, at Tina Davidsen i sinmail af 21. august 2013 havde spurgt, hvem der sad med sagen. Kai Holst Andersenmener, at spørgsmålet netop blev besvaret ved, at Svend Hardenberg skulle holdemødet med Greenland Contractors, da han sad med sagen.August-september 2013: Møde med Udenrigsministeriets departements-chefDen 28. august 2013 [15210] genfremsendte Adam Worm i en mail til Kai Holst Andersen sin mail af 24. juni 2013 til samme (og Nauja Bianco), idet han i mailen af 28august 2013 under overskriften "Dit møde med Ulrik Vestergaard - udbud af bakontrakten" skrev:"Jeg orienterede 24. juni om US-ambassadens "industry day” vedr. udbud afbasekontrakten, jf. nedenstående mail.US-ambassaden følger den skitserede tidsplan for udbuddet af bas nPeter Koefoed, GC, havde i går møde med Svend H (i stedet for det ønsk dmøde med Aleqa) om sine bekymringer vedr. risikoen for der kan komme i erent dansk/grønlandske firmaer ind, herunder naturligvi at GC kan mi te kontrakten. På grund af Selvstyrets ejerandel på 1/3 bør det også være en selvstyre-bekymring. Selvstyret vil naturligvis fortsat få skatteindtægter fra GC-ansatteog samt selskabskat, men GC-overskuddet er ogsa en væsentlig del af det samlede provenu. I 2011 (seneste tal jeg har) fordelte provenuet sig sålede



78mzccz ø I??I alt 159 mio kr, heraf A-skatter 80,2 mio, Selskabsskatter 48,3 mio, Udbytte(via ISCO) 30,5 mio.Pa dansk side er der i mellemtiden sket det, at UM formentlig vil mene, at de afEU retlige grunde ikke kan medvirke aktivt til at deñnere ”dansk, herundergrønlandsk selskab”. Det vil være ret uheldigt hvis der sker en glidning, saledes at selskaber eller konsortier, der ikke har den reelle ledelse i DK/GR kankomme ind (Jeg kender ikke den EU-retlige ar umentation i detaljer, men ñnder det umiddelbart vanskeligt at forstå probl met, idet den danske stat f.eksmedvirker til modkøbsaftaler ifm. indkøb af militært udstyr. Hvis EUproblemet er reelt, kan man også tænke sig modeller, hvor DK's medvirken tilafgrænsningen af "dansk selskab” er mere passiv. Endelig kunne man også anlægge den holdning, at der ikke er anledning til at dyrke EU-retten i d taljer padette område, idet GR ikke er en del af EU, og idet der er tale om en ordningsiden 1956, der har været fortsat administreret under DK's EU-medlemskab i-den 1973).Afhængigt af dagsordenen for dit møde med Ulrik Vest rgaard vil jeg foreslåat du nævner selvstyrets bekymringer i udbudssagen for ham, h runder om derkan komme til at ske en glidning mht. kravet om "dansk herund r grønland kselskab". Og at du således opfordrer UM til at være konstruktiv , sal de atkontrakten sikres på klart dansk/grønlandske hænder. Hverken UM ell r Selv-styret kan naturligvis sikre at GC får kontrakten Det vil bero på om de r konkurrencedygtige, hvilket de bør være, da de kender bas n ud og ind. M n derkan være en risiko for et nyt ñrma byder lavt blot for at komm ind.”Denne mail videresendte Kai Holst Andersen den 28. august 2013 [16.15] til SvendHardenberg uden bemærkninger.Adam Worm har forklaret, at hans mail af 28. august 2013 havde titl n Dit mødemed Ulrik Vestergaard”, fordi han vidste, at Kai Hol t Andersen skulle til møde medUdenrigsministeriets departementschef, hvorfor han foreslog at nævne sagen om udbuddet af Thulekontrakten. Adam Worm husker ikke at have tænkt nærmere overhvis møde det var, og hvem deri øvrigt måtte deltage; men han fandt det helt natur-ligt, at Kai Holst Andersen som udenrigsdirektør havde et møde med Udenrigsmini-steriets departementschef.Kai Holst Andersen har forklaret, at overskriften på Adam Worms mail ”Dit mødmed Ulrik Vestergaard", havde været en fejl. Det var Svend Hardenb rg der skullemødes med den nytiltrådte departementschef for Udenrigsmini teriet D r var talom det første uformelle møde i, hvad der tidligere havde heddet Grube-Schultz-udvalget. Både Kai Holst Andersen og Svend Hardenberg var i København sammen



ELwzccz ø ...tarmog deltog. Kai Holst Andersen har oplyst, at han videresendte Adam Worm mail tilSvend Hardenberg. Det var et uformelt møde, hvor der ikke ar nogen dagsorden. KaiHolst Andersen erindrer ikke, hvad Svend Hardenberg på mødet sagde om udbuddetaf basekontrakten. Nogle måneder senere blev der holdt endnu et møde mellemSvend Hardenberg og Udenrigsministeriets departementschef. Kai Holst Andersenvar ligeledes med til dette møde, der var blevet d t sidste. Det havde ikke vær t mø-der, som Svend Hardenberg havde ønsket fortsat.Svend Hardenber har forklaret, at han ikke gorde noget i anledning af modtagelsenaf mailen. Det var klart for alle, at han skulle adviseres, såfremt han selv skulle gørenoget. Svend Hardenberg har videre bemærket, at Adam Worm i mailen af 28. august2013 orienterede Kai Holst Andersen om det netop afholdte møde mellem Peter Ko-foed og Svend Hardenberg. Svend Hardenberg har forklaret, at i forhold til AdamWorms understregning af bekymringerne vedrørende dansk/ grønlandsk selskab, varSvend Hardenberg sikker på, at Kai Holst Andersen ville have nævnt det på mødetmed Ulrik Vestergaard, idet Kai Holst Andersen var meget fokuseret på at frembringealle de forhold, der kunne udgøre udeståender hos Udenrigsministeriet, eller somkunne udgøre udfordringer eller problemer hos Udenrigsministeriet.Svend Hardenberg har videre forklaret, at han husker at have haft to møder med Ulrik Vestergaard, et i Nuuk og et i København. Det var i det såkaldte Vestergaard-Hardenberg-udvalg, som Udenrigsministeriet ønskede skulle fungere Deres ønskehavde været at sikre, at Udenrigsministeriet var Grønlands Selvstyres vej ind i detdanske system. Svend Hardenberg husker ikke nøjagtigt, hvornår møderne fandtsted, men til begge møder havde Kai Holst Andersen været til stede. Det havde væretSelvstyrets strategi, at Udenrigsdirektoratet skulle tage sig af kontakten til Udenrigs-ministeriet, og at Formandens Departement havde kontakt til Statsministeriet. Selvstyret ønskede ikke signalforvirring, heller ikke pa dansk side. Derfor blev rollefordelingen på møderne med Ulrik Vestergaard, at Svend Hardenberg tog sig af det indledende og overordnede, herunder de indledende høflighedsfraser, hvorefter Kai HolstAndersen tog sig af alt det substantielle og sagsorienterende. På den måde signalerde de klart, at alt i forholdet mellem Udenrigsministeriet og Udenrigsdirektoratethenhørte under Kai Holst Andersen. Hvis Ulrik Vestergaard spurgte Svend Hardenberg om noget, som havde en substantiel eller sagsorienteret karakter, havde SvendHardenberg overladt besvarelsen til Kai Holst Andersen. På den baggrund døde Vestergaard-Hardenberg-udvalget. Svend Hardenberg havde ikke noget mødematerialetil disse møder, idet Kai Holst Andersen tog sig af alt det praktiske, substantielle ogsagsorienterede. Han husker ikke, om bekymringer udtrykt i Adam Worms mail af28. august 2013 konkret blev nævnt på et møde Han er dog sikker på, at en sadanbekymring ville være blevet bragt op, for det var en del af rollefordelingen, og denmåde, som Udenrigsministeriet blev håndteret pa af Kai Holst Andersen.



09E89wwccz ø ...barm6.20 September 2013: Korrespondance med Udenrigsministeriet6.21Den 20. september 2013 [13231] sendte Adam Worm en mail til Nauja Bianco medteksten:"Ref. Drøftelserne om deñnitionen af dansk virksomhed og UM medvirk nhertil ifm. udbud af Thule-kontrakten følger her kort artik l om lovforslag tvedr. modkøb (der mig bekendt ikke er offentliggort og er at på stand by).Kriteriet "national sikkerhedsinteresse” må formentlig kunn anvende hos77OS.Adam Worm har forklaret, at han i det tidligere forløb ikke h vde n lig kraftig opfattelse (som den 31. oktober 2014) af, at sagen var vigtig men han ar selvfølg liopmærksom på løbende at give underretning. Hans eget udgangspunkt var, at Greenland Contractors ville have en væsentlig fordel i udbud processen, men som d tfremgår af materialet, var han dog i sommeren 2013 gennem kontakterne til Greenland Contractors blevet opmærksom på risikoen for, at andre kunne vinde udbuddet.Oktober 2013: Planlægning af møde i Permanent CommitteeI forbindelse med planlægning af mødet i Permanent Committee i november 2013 iKøbenhavn efterspurgte det danske udenrigsministerium emn r til drøftelse.Adam Worm fremsendte nogle overvejelser med mail af 2. oktober 2013 [13.02] tilKai Holst Andersen og Naja Lund Aparico samt Mette Skarregaard Pedersen fra Dpartementet for Boliger, Natur og Miljø, hvori han overordnet udtrykte forventningom, at "punkter om kontraktspørgsmål vil focusere på udbudet af ba kontrakten gat man fra amerikansk side enten under kontraktpunktet eller und r ori nterin nom basen i alm. vil orientere om deres fortsat stigende behov for bespar l r .Kai Holst Andersen svarede med mail af 2. oktober 2013 [22:0 ] til Adam Worm medkopi til Naja Lund Aparico og Jacob S. Isbosethsen, ogsa sidstn vnte fra denrigsdirektoratet:"Udover Naja (USA), kommer Jacob Isbosethsen også til at b kæftig sig mednogle af disse spørgsmål, da han kommer til at være sagsbehandl r pa militærsager i Nuuk, udover dig i København. Jacob har mange andr ag r, men vilvære godt at han også er inde over militær.Har endnu ikke overblik over hvem udover mig fra Nuuk [der] deltager 20. november.



19mzccz ø IamarmVigtigt, synes jeg at Jacob får talt med dig om nogle af sagerne, så han kan be-gynde at bidrage også på disse."Kai Holst And rsen har forklaret, at Jacob Isbosethsen var blevet ansat med henblikpå at opgradere bl.a. forsvarsområdet. Meningen var, at der nu skulle være to sagsbe-handlere på området. Jacob Isbosethsen skulle således ikke overtage Adam Wormsarbejde, men arbejde sammen med Adam Worm. Det var vigtigt for Kai Holst Ander-sen at få forberedt Udenrigsdirektoratet til den dag, hvor Adam Worm ikke længerevar i Selvstyret. Kai Holst Andersen har videre oplyst, at militærspørgsmål og for-svarsaftaler uden tvivl er sager under Udenrigsdirektoratet.Jacob Isbos thsen har forklaret, at han blev ansat i Udenrigsdirektoratet i Nuuk pr. 1.september 2013, og at han en måned efter ñk overdraget militærområdet og Perma-nent Committee. Jacob Isbosethsen har videre forklaret, at hans forståelse var, at hansammen med Adam Worm skulle varetage disse områder som to sagsbehandlere. Ja-cob Isbosethsen véd ikke, hvem deri Nuuk var sagsbehandler på områderne før ham.Adam Worm havde varetaget området l ca. 20 år og havde således været den primæresagsbehandler. Formålet med at knytte Jacob Isbosethsen til som yderligere sagsbe-handler var også at begynde et generationsskifte. Jacob Isbosethsen har yderligerepointeret, at sagsbehandlingen blev iværksat og opstartet længe før, at han blev ansat.Han ñk overdraget området i oktober 2013, hvilket var en måned før al balladen.Mange af de forudgående mails og informationer modtog han ikke og heller ikke un-der forløbet, eksempelvis kammeradvokatens rapport, som han første gang så i no-vember/ december 2014.Adam Worm har forklaret, at de fra starten af oktober 2013 var to sagsbehandlere, enerfaren og en ny. Adam Worm så sig i sammenhængen som tilhørende UdenrigsdirektoratetI mail af 3. oktober 2013 [06217] bekræftede Adam Worm, at han havde sendt ”dethidtidige materiale til Jacob", og han skrev videre om det forestående møde i Permanent Committee:"J eg vil mene at vi så bør være max 3 fra UD: Kai, Naja eller Jacob, AW".I begyndelsen af oktober 2013 var den nytiltrådte amenkanske ambassadør på besøg 1Nuuk i sammenhæng med møde i Joint Committee, der er nedsat i henhold til JointDeclaration on Economic and Technical Cooperation af 6. august 2004. Besøget blevomtalt i en pressemeddelelse af 4. oktober 2013 udsendt af Udenrigsdirektoratet, somblandt andet nævnte:



;Gwæccz ø IFF6.22"På mødet mellem Formanden for Naalakkersuisut og Ambassadøren blev derdrøftet ophævelse af nul-tolerancen overfor uran og andre radioaktive stofferArktisk Højsøñskeri, og status for samarbejdet med USA indenfor rammerne afJoint Committee aftalen."Udbuddet af basekontrakt vedrørende Thule Air Base var ikke nævnt i pressemeddlelsen.Den 6. oktober 2013 [02257] svarede Kai Holst Andersen til Jacob Isbosethsen medkopi til Adam Worm, Naja Lund Aparico og Jakob Rohmann Hard:"Synes du skal med til [at] forberede og deltage i mødet 20. novemberi Køben-havn.”Den 7. oktober 2013 [14:48] sendte Adam Worm en mail til Nauja Bian o m d kopi tilKai Holst Andersen og Jacob Isbosethsen med angivelse af deltagere fra Selvstyret tilmødet i Permanent Committee samt to punkter til dagsorden, nemlig henholdsvis"Anvendelse af TAB som base for råstofefterforskning" og "Orientering om statu forDundas oprydningen”. Materialet nævnte ikke speciñkt noget om udbuddet af basekontrakten, endsige certificering af bydere som danske eller grønlandske.Kai Holst Andersen har forklaret, at Adam Worm havde gort det klart, at ba ekon-trakten forventedes taget op under et fast punkt, og at der derfor ikke have været be-hov for et speciñkt punkt. Kai Holst Andersen har tilkendegivet, at sagen efter hansbedømmelse dengang havde været vigtig og politisk, hvilket jo også blev bekræftet afat Aleqa Hammond havde taget sagen op med den nye ambassadør. De havde mødtesden 4. oktober 2013. Det havde været 10 dage efter, at ambassadøren var tiltrådtUdenrigsdirektoratet levede op til sit ansvar, nemlig at formidle de politiske budska-ber til USA. Der havde ikke været noget referat fra det møde. Kai Holst Andersen harforklaret, at han ikke fandt det faktum, at Adam Worm henførte sig selv til Udenrigs-direktoratet af nævneværdig betydning, og han har oplyst, at det ikke havde væretnoget, som han hæftede sig ved.Oktober-november 2013: Effekt af kammeradvokatens vurderingI mail af 29. oktober 2013 [12236] til Kai Holst Andersen og Jacob Isbosethsen refere-rede Adam Worm under overskriften "Køb dansk/ grønlandsk ifm. kontrakter iht. forsvarsaftalen" fra et møde samme dag med Erik Vilstrup Lorenzen og Nauja Biancobegge det danske udenrigsministerium:I forbindelse med udbudet af servicekontrakten (som GC har for nævøærendepa Pitufñk har den amerikanske ambassade anmodet UM om at fastsla hvilk



EHwzccz ø Tcürmaf de interesserede ñrmaer, der er "danske, herunder grønlandske '. Det harUM også tidligere gort, men til forskel fra tidligere er der et ret stort antal intresserede selskaber (omkring 17).UM er i den forbindelse blevet bekymret over, om UMs medvirken til afgrænsningen af hvem der er dansk/grønlandsk selskab kan skabe EU-retlige proble-mer. Det skal understreges, at det ikke er selve køb dansk/ grønlandsk bestemmelsen der er problemet. Den hviler jo på en aftale mellem DK og US og det erUS der udbyder kontrakten. Det er alene UMs medvirken til afgrænsningen afde dansk/grønladnske ñrmaer (og dermed mulige bydere på opgaven) der erproblemet. UM har derfor fået kammeradvokaten til at udarbejde et notat omspørgsmålet.Erik Lorentzen og Nauja Bianco har derfor hidkaldt mig til et møde l dag, hvorde oplyste, at kammeradvokatens notat vil foreligge i nær fremtid, og konklusionen på notatet forventes at blive, at UMs medvirken til at afgrænse dedansk/ grønlandske ñrmaer over for US-ambassaden kan give anledning til enEU-retlig sag, f.eks. initieret af et ñrma der er dømt ude eller af kommissionen.UM arbejder naturligvis på at den til grundliggende køb dansk/ grønlandskklausul opretholdes (den angribes også undertiden af det amerikanske forsvarsadvokater, der ñnder det problematisk i forhold til amerikansk lovgivning aten sådan kontrakt ikke udbydes for amerikanske ñrmaer). Når UM hat modtaget kammeradvokatens notat (med den forventede konklusion) vil det så væreUMs forslag til at undgå det eu-retlige problem være følgende: Opgaven med atfastlægge (iht hidtidig praksis) hvilke firmaer der er dansk/grønlandske varetages af Selvstyret (der jo ikke er EU-medlem). De vil derfor 1 nær fremtidfremsende kammeradvokatens notat samt deres forslag til løsning. Dette adviserede de mig dermed om.Personligt synes jeg at det har været en fejl at UM har EU-problematiseret sagen, men jeg har naturligvis ikke set kammeradvokatens notat. Når papiret fraUM incl. kammeradvokatens notat foreligger, må vi forholde os til det. Bestyrelsessekretariatet bør formentlig aktivieres. Der kan være et (lille) habilitetsproblem, idet Selvstyret via ISCO A/S ejer 1/3 af Grenland Contractor I/ S."Adam Worm har forklaret, at han i sin mail foreslog, at Bestyrelsessekretariatet blevaktiveret. Det havde ikke været hans tanke, at Bestyrelsessekretariatet skulle overtagesagen men udelukkende, at sekretariatet skulle inddrages som sagkyndig.Den 4. november 2013 [14213] modtog Kai Holst Andersen en mail fra Erik VilstrupLorenzen med følgende indhold:



wzccz ø ...tarm”I lyset af en henvendelse fra USA har jeg behov for at tale med dig i dag vedrThulebasen/ udbud.Haber meget du kan ringe, når dit møde er slut.”Mailen sendt af Adam Worm den 29. oktober 2013 blev den 4. november 2013[16239] videresendt af Kai Holst Andersen til Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen, uden bemærkninger.Få minutter senere, kl. 16:45, fremsendte Rasmus Pedersen i en mail til Svend Hardenberg og Kai Holst Andersen et baggrundsnotat af 10. juni 2012 fra Vagn Andersen, daværende ISCO A/ S. Det skete med bemærkningen:Hermed et notat at konstruktionen jeg bad ISCO om at udarbejde sidstesommer.”Kai Holst Andersen har forklaret, at Adam Worms mail af 29. oktober 2013 var vigtigpå grund af oplysningerne om kammeradvokatens konklusion, og at Kai Holst Ander-sen derfor videresendte den, da han var returneret til Nuuk fra Nordisk Råds mini-stermøde. Svend Hardenberg havde ligeledes været på rejse, men var kommet tilbageden 1. november 2013. På tidspunktet for videresendelsen var han fysisk tilbage i Nu-uk, hvor han havde talt med Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen om mailen. Dehavde aftalt, hvordan Kai Holst Andersen skulle agere over for Udenrigsministeriet.Det var Kai Holst Andersens opfattelse, at han havde brug for et mandat fra SvendHardenberg og Rasmus Pedersen før sin telefonsamtale med Udenrigsministeriet.Der havde ikke været en mødeindkaldelse til mødet. De mødtes med hinanden heletiden. Kai Holst Andersen har forklaret, at notatet fra ISCO fortsat var notatet fra2012, hvilket tyder på, at Bestyrelsessekretariatet forholdt sig passiv i perioden indtilstarten af november 2013.Svend Hardenber har forklaret, at han opfattede denne mail som alene orienterendetil ham. Han havde ikke vidst, hvorfor Kai Holst Andersen havde sendt mailen tilham, og Kai Holst Andersen havde ikke efterfølgende taget mailen op med SvendHardenberg. Var det sket, ville Svend Hardenberg have inddraget nogle af sine medarbejdere. Der var ikke et møde mellem Kai Holst Andersen, Rasmus Pedersen ogSvend Hardenberg om denne mail. Hvis et sådan møde havde været afholdt, ville KaiHolst Andersen have indkaldt til mødet med en dagsorden, hvilket var standardEndvidere ville Kai Holst Andersen have gort en bemærkning i mailen om, at deskulle mødes og drøfte forholdet speciñkt. Svend Hardenberg har kontrolleret sin notesbog fra perioden, og der er ingen bemærkninger i perioden 3. november til 6. no



Selam?. s:mämwmccz ø I??vember 2013 om dette forhold. Hvis et sådan møde havde fundet sted, ville der værekonkrete nedfældede punkter og forhold, som han skulle huske at følge op på m.v.Mininn ua Kleist har forklaret, at han i løbet af de fleste arbejdsdage tog en kop kaf-fe med Svend Hardenberg, enten alene eller sammen med andre, hvor de kunne taleom alle mulige arbejdsrelaterede emner. Mininnguaq Kleist har i den sammenhængoplyst, at han ikke blev orienteret om mailen. Mininnguaq Kleist har også gennemgået sine notesbøger fra perioden og før og efter igennem, og han kan ikke ñnde nogetnoteret ned omkring sagen overhovedet, hverken fra kontor- og afdelingsmøder ellerfra chefgruppemøder.Rasmus Pedersen har forklaret, at han den 4. november 2013 nok fr msendte notatfra ISCO A/S for at vise Svend Hardenberg og Kai Holst Andersen noget om baggrunden og rammerne. Det gorde han på eget initiat1v ft r at have læst den videresendte mail fra Adam Worm. Notatet dækkede meget godt hvad han ville kunne bidrage med. Videre har Rasmus Pedersen forklaret, at han nok læste mailen fra Ka1Holst Andersen af 4. november 2013 kort igennem. Hvis det i øvrigt havde været tan-ken, at han aktivt skulle gøre noget ved sagen, skulle Kai Holst Andersen have skrevetdette. Ifølge Rasmus Pedersen blev der ikke afholdt nogen møder i den forbindelseog han erindrer ikke at have talt med nogen om m 1l nKai Holst Andersen videresendte den 4. novemb r 2013 [18206] mailen fra RasmusPedersen til Adam Worm med kopi til Naja Lund Aparico og Jacob Isbosethsen medfølgende tekst:"T.0.Talt med Erik Vilstrup i dag. Jeg sagt godt med kammeradvok apportudbudsbeslutninger træffes i GL. Intet grundlag for at påberåbe E dbudler mere."Det fremgår af efterfølgende mails, at hverken Kai Holst Andersen eller Adam Wormhavde set udtalelsen fra kammeradvokaten.Kai Holst Andersen har forklaret, at der i hans formulering i ma1l n af 4 novemb r2013 lå noget helt andet end at sige god for kammeradvokatens rapport. Baggrundenvar, at han med Svend Hardenberg havde drøftet, hvad de skulle gøre hvis kammer-advokaten fremkom med denne konklusion. Deres aftale havde været at de skullekomme amerikanerne i forkøbet og kræve, at certificeringen lå hos S lvstyret. KaiHolst Andersens mail skal ikke forstås sådan, at de var glade for rapport ns konklusion. Svend Hardenberg havde i forberedelserne lagt stor vægt på i sit "mandat" til KaiHolst dersen, at Grønland skulle overtage kompetencen som ny ramme ved at væ-



wzccz ø ...tarm6.23re certificerende. Det mente Svend Hardenberg var meget vigtigt. Kai Holst Andersenhar videre forklaret, at han ikke på det tidspunkt havde set rapporten, og han huskerat Erik Vilstrup Lorenzen betegnede rapporten som fortrolig.Svend Hardenber har forklaret, at der ikke var et møde mellem Kai Holst Andersenog Svend Hardenberg om certificering. Safremt det havde været tilfældet, ville dethave efterladt sig spor i form af mødeindkaldelser, notater, mødematerialer, personlige notater i notesbogen m.v. Svend Hardenberg har betegnet det som direkteusandt, at han i et "mandat" til Kai Holst Andersen skulle have lagt stor vægt på, atGrønland overtog kompetencen som certificerende. Kai Holst Andersen forsøgte ikkepå noget tidspunkt i sagen at få mandat fra Svend Hardenberg. Der var helt og hol-dent tale om en udenrigssag, og rammerne omkring Udenrigsdirektoratets råderumhavde ligget Kai Holst Andersen meget på sinde.



wzccz ø Iáurm|



mzccz ø Iâürm|



69'imzccz ø I. HrAdam Worm har forklaret, at deltagerne på mødet den 12. november 2013 var blevetenige om en løsning, om end der ikke var tale om en formel beslutning, som havdekrævet mandat. Enigheden var gaet ud på at amerikanerne skulle certificere pagrundlag af kriterier fastsat af Danmark og Grønland. På mødet var det kommetfrem at amerikanerne gerne ville have nogle kriterier, der var så enkle at anvendesom muligt. Adam Worm og andre havde derimod gerne set kriterier, som der var realitet i. Han var klar over, at det kunne blive en vanskelig proces.Adam Worm har videre forklaret, at der ikke pa det tidspunkt (eller i øvrigt) var nogetledelsesmæssigt initiativ fra Nuuk over for ham Han deltog ikke i nogen drøftelse omen samlet strategi. Det var en selvfølge, at der skulle laves nogle kriterier, og at deskulle tilgodese Grønlands interesser, og det var han gået i gang med sammen medJacob Isbosethsen, men Adam Worm fik ikke som sådan nogen instrukser herom fraandre. Ifølge Adam Worm gorde det ingen forskel, at han ikke som sådan havdemodtaget en instruktion fra Udenrigsdirektoratet om den konkrete sag. Det var ka-rakteristisk også for andre sager, at han havde initiativet (fordi han fik informatio-nerne fra Udenrigsministeriet), og at systemet i Nuuk var r aktivt. D t var normaltogså givet, hvad målet var.Adam Worm har tilføjet, at han ikke var i tvivl om, at sagen om definition af kriterierpå baggrund af forsvarsaftalen og underliggende aftaler var en udenrigssag, og at sa-gen hørte under Udenrigsdirektoratets ansvarsområde og ikke under FormandensDepartement. Adam Worm refererede under behandlingen af agen til Udenrigsdi-rektoratet. Adam Worm opfatter selve spørgsmålet om kontraktudbuddet som inte-greret i selve Thule-sagen som en udenrigssag. Adam Worm r derfor ikke enig i etsynspunkt om, at sagen henførte under Bestyrelsessekretariatet Der var ikke megenkontakt til Greenland Holding eller Bestyrelsessekretariatet. Adam Worm har videreforklaret, at han så sagen som rent administrativ, men dog vigtig, og som derfor lø



05989wzccz ø Iâurmbende involverede udenrigsdirektøren. Det var ikke for ham at bedømme, om derskulle ske videre forelæggelse for Aleqa Hammond eller for Naalakkersuisut. Hanforventede, at Kai Holst Andersen ville bedømme, om der skulle ske videreformidlingtil Formandens Departement eller til det politiske niveau (Naalakkersuisut som helhed eller den ansvarlige Naalakkersuisoq) og i givet fald tage sig af det. Adam Wormhar forklaret, at han ikke mener, at Kai Holst Andersens holdning om, at denne ikkhavde instruktionsbeføjelse over Adam Worm, harmonerer med Adam Worms stillingsbeskrivelse. Det var imidlertid sjældent, at der var behov for instruktion. AdamWorm mener ikke, at det giver mening, at han udfører opgaver for et direktorat, udenat dette direktorat også har instruktionsbeføjelsen.Kai Holst Andersen har forklaret, at udarbejdelse af kriterier til definition af, hvadder nærmere er danske eller grønlandske selskaber, i substansen hørte hjemme 1Formandens Departement. Substansen i sikring af ejerinteressen i Greenland Contractors hørte således hjemme under Bestyrelsessekretariatet, der ligesom Repræsentationen i København havde et direkte referenceforhold til Formandens Departe-ment, og Lovkontoret i forhold til rådgivning om, hvad Naalakkersuisut skulle ind-drages i og hvordan. Derudover var der også inddragelsen af Formandens Departe-mentschefi "væsentlige" udenrigspolitiske spørgsmål, hvor departementschefen skul-le have sadanne forelagt. Kai Holst Andersen har videre forklaret, at Udenrigsdirek-toratets del af sagen havde været at agere kommunikationsled i forhold til amerika-nerne og Udenrigsministeriet. Udenrigsdirektoratets rolle var helt overordnet at for-midle Selvstyrets positioner og holdninger, ganske som det kendtes fra andre sags-områder. Kai Holst Andersen har forklaret, at når Adam Worm skrev i sin mail af 7.november 2013, at man skulle søge at undgå inddragelse af jurister fra Department ofDefence, så havde det været et argument, som var blevet brugt internt i Selvstyretblandt andre af Svend Hardenberg, og at Kai Holst Andersen og Svend Hardenberghavde drøftet dette emne mange gange.Ka1 Holst Andersen har videre forklaret, at han kategorisk afviser, at han i udarbejdelsen af kriterier for Thule Air Base udbuddet ville have haft instruktionsbeføjelser iforhold til Adam Worm.Jacob Isbosethsen har forklaret, at hans erindring er, at Kai Hol t And r n ringedetil ham og bad ham udarbejde nogle kriterier sammen med primært Adam Worm. Jacob Isbosethsen fik instruks fra i Holst dersen om at drøfte mul1ge kriterier medAdam Worm samt indhente oplysninger fra Bestyrel essekretariat t om GreenlandContractors. Kai Holst Andersen gav ligeledes Jacob Isboseths n klar 1n truks om atkontakte enten Jens Hesseldahl eller Nina Fischer Rønde i Erhverv d partementetfor at få deres definition på grønlandsk selskab fra IBA forhandling rn S mtidig vardet tanken, at Adam Worm skulle følge op pa d t skattemæssige. Jacob Isbosethsenhar vider forklaret, at han og Adam Worm var to sagsbehandlere på samme sag Ja



16wzccz ø ...tarm6.24cob Isbosethsen tænkte ikke over, hvilke myndigheder sagsbehandlerne kom fra, ogom de f.eks. sad i Udenrigsdirektoratet eller Formandens Departement. Det havdeifølge Jacob Isbosethsen ikke nogen betydning for sagens løsning. Jacob Isbosethsenvideregav ikke nogen instruks til Adam Worm.Jacob Isbosethsen har også forklaret, at Kai Holst Andersen fortalte ham, at det varvigtigt, at han talte med Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen. Han havde ikke fåetat vide, hvorfor det var vigtigt. Videre har Jacob Isbosethsen forklaret, at han ikke erindrer, at Kai Holst Andersen på noget tidspunkt skulle have sagt, at Svend Hardenberg havde det endelige ord, eller at Svend Hardenberg skulle stå for forelæggelse forAleqa Hammond. Det var heller ikke spørgsmål, som Jacob Isbosethsen havde nogenmening om. Det var ikke for ham at blande sig i komp ten eforholden .Naja Lund Aparico har forklaret, at sagen om fastsættels af kriterierne for udbuddom basekontrakten på Thule Basen efter hendes opfattel e havde været en udenrigsag. Forsvarsaftalen havde i hvert fald været under Ud nrigsdirektoratet Da selvkontrakten imidlertid havde tilgodeset en selvstyr ejet virksomh d, havde sagen ogshørt under Bestyrelsessekretariatet. Naja Lund Aparico har vid re forklar t, at dvar blevet talt om sagen i Udenrigsdirektoratet, men hun havde ikke selv været indover sagen i detaljer. Sagen havde været en vigtig sa i Udenrigsdirektoratet og vablevet taget alvorligt. Adam Worm, Kai Holst Ander en og Jacob Isbosethsen havdarbejdet på sagen.12. november 2013: Korrespondance med Formandens DepartementDen mail, som Adam Worm havde sendt den 12. november 2013 [12236] med referataf møde med den amerikanske ambassade, videresendte Kai Hol t Andersen sammdag kl. 13:23 til Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen o m d kopi til Jacob Isbosethsen, idet Kai Holst Andersen skrev:'Vigtigt at I er indeover denne"Kai Holst Andersen har forklaret, at han kort tid efter mailen satte sig sammen medSvend Hardenberg og Rasmus Pedersen. Kai Holst Andersen mente, at sagen materielt lå hos dem. Sagen skulle som minimum behandles i fællesskab mellem Kai HolstAndersen, Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen. Kai Holst dersen har understreget, at Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen allerede havde været inde over sagen i mange måneder på dette tidspunkt, samt at Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen allerede regelmæssigt holdt møder med Udenrigsdirektoratet om sagen. Detgaldt i særdeleshed efter Kai Holst Andersens mail af 12. november 2013 til SvendHardenberg og Rasmus Pedersen om, at det var vigtigt, at de var inde over sagen. Detar Kai Holst Andersens forventning, at de ville arbejde videre på det materielle. Ind-



scev92wxccz ø Iturmtil da havde han ikke været imponeret over deres arbejde med at varetag substansansvaret i sagen. Kai Holst Andersen har tilføjet, at han på det tidspunkt var bekymret for Formandens departementschefs varetagelse af opgaven og Ka1 Holst Andersen var på tværs af sagsområder på det tidspunkt meget bekymret for hvordan SvendHardenberg varetog sine ansvarsområder som departement hefSvend Hardenber har forklaret, at der ikke har været afholdt et mød pa baggrund afKai Holst Andersens videresendelse af Adam Worms mail den 12 nov mber 2013 Idenne periode var fokus fra Formandens Depart ment på Sikuki Nuuk Harbour INIA/S, KNI og lederudviklingsforløb for departementscheferne hvilk t o s temm roverens med hans notater i hans notesbog.Svend Hardenberg har videre forklaret, at efter h n opfattels ar fa tlæ gels af knterier for, hvilke selskaber der kunne byde på Thule-kontrakten som danske/grønlandske selskaber, utvivlsomt en udenrigssag. Den angik forholdet til USASvend Hardenberg har videre forklaret, at havde sagen i substansen hørt under For-mandens Departement, ville der have været løbende korrespondancer, møder m.v.som kunne understøtte et sådan udsagn, hvilket der ikke havde været. Ifølge SvendHardenberg ville det ikke være korrekt at sige, at sagen om fastlæggelsen af kriterierne hørte under Bestyrelsessekretariatet. Rasmus Pedersen havde ingen kontakt tilamerikanerne, og et udbud af en basekontrakt faldt uden for Bestyrelsessekretariatetsarbejdsopgaver. Det gorde fastlæggelse af kriterier for et udbud i forholdet mellemrigsfællesskabet og USAi særdeleshed også. Bestyrelsessekretariatet varetog primærtbestyrelsessammensætning i de mange selvstyreejede virksomheder, hvortil kom be-handling af regnskaber og generalforsamlinger etc. Svend Hardenberg har tilføjet, atBestyrelsessekretariatet ikke skulle sikre eller vedligeholde en ejerinteresse i Green-land Contractors, idet der var et udtalt armslængdeprincip. Bestyrelsessekretariatethavde alene kontakt med formanden for bestyrelsen i Greenland Holding A/ S ellerden administrerende direktør i dét selskabSvend Hardenberg har ogsa 1 forhold til at Repræsentationen i København rent formelt refererede til Formandens Departement, forklaret, at det er korrekt, dog medden klare undtagelse, at pa faglige omrader arbejdede medarbejderne under mandataf fagområderne. Pa udenrigssager refererede Repræsentationen til udenrigsdirektøren. Det må være blevet forhandlet forud for udgangen af juli 2013, som det ogsafremgik af finansloven for 2014. Tanken om at Udenrigsdirektoratet i alle væsentligeudenrigspolitiske forhold skulle inddrage Formandens Departement, skete ikke idenne sag. Det må ifølge Svend Hardenberg være, fordi Kai Holst Andersen ikke ansåsagen som værende særlig væsentlig.Rasmus Pedersen har forklaret, at han husker at have fået mailen den 12. november2013. Han forventede, at enten Kai Holst Andersen eller Svend Hardenberg ville have



E6mxccz ø Tcmarmfulgt op, såfremt han skulle gøre noget. Han forventede at Bestyrelsessekretariatetville komme til at arbejde med sagen, og han skrev den vist nok ind i deres opgaveli-ste, men henvendelsen kom aldrig. Som resultat blev der ikke holdt noget møde, ihvert fald ikke et møde, som Rasmus Pedersen deltog i.Rasmus Pedersen har videre forklaret, at han pa det kraftigste afviser postulater omBestyrelsessekretariatets rolle. Udarbejdelse af kriterier hørte i substansen hjemmeunder Udenrigsdirektoratet. Formandens Departement havde intet med GreenlandContractors at gøre. Repræsentationen i København har "de facto" altid refereret tilden til hver tid siddende direktør i Udenrigsdirektoratet, fordi samarbejdsfladerne erså umiddelbare, og fordi det selvfølgelig er Udenrigsdirektoratet, der benytter sigmest af Repræsentationen. Rasmus Pedersen har videre forklaret, at Kai Holst Andersen aldrig anerkendte at skulle referere til departementschefen i Formandens De-partement. Chefmøderne i Formandens Departement var således i perioder uden del-tagelse af Udenrigsdirektoratet, da Udenrigsdirektoratet mente, at man var et selv-stændigt direktorat uden reference. Dette var til trods for, at man sammen udgordeden fysiske plads på 9. sal.Svend Hardenberg svarede senere den 12. november 2013 [18222] ved mail til Ramus Pedersen og Jacob Isbosethsen med kopi til Kai Holst Andersen:Skal v1 lige have en runde på denne 1 løbet af1 morgen måske Rasmus v11 duindkalde på et passende tidspunkt?"Rasmus Pedersen indkaldte elektronisk til møde den 13. november mellem kl. 1 og18 med titlen ”Møde vedrørende Thule basen" og supplerende tekst "Med udgangpunkt i mail fra Kai” til afholdelse hos Svend Hardenberg.Den 13. november 2013 [13208] videresendte Rasmus Pedersen til Jacob Isbosethsensin mail af 4. november 2013 med det vedhæftede baggrundsnotat fra ISCO.Ligeledes den 13. november 2013 [13218] sendte Svend Hardenberg en mail til Rasmus Pedersen og Jacob Isbosethsen med ordlyden:"Sidder nede i Salen tager mødet når jeg kommer opSvend Hardenber har forklaret, at der ikke var bl vet holdt noget møde den dagSvend Hardenberg igangsatte i øvrigt ikke noget pa baggrund af mailen. Svend Hardenberg ville have forventet, at Kai Holst Anders n var kommet med en opfølgningsåfremt det vitterligt havde været vigtigt. Svend Hardenberg har vider forklaret athan ikke deltog i et møde med Kai Holst Andersen og andre den 12. november eller13. november 2013, hvor processen med udarbejdelse af kriterier blev igangsat. Et



176Nowxccz ø ...tarmsådant møde ville have efterladt sig spor og også en note i Svend Hardenbergs egenkalender, men det er der ikke. Svend Hardenberg har også forklaret, at en flytning afmødet til et nyt tidspunkt ville have været synlig i kalenderen. Hvis en anden havdeindkaldt til et nyt møde ville mødedeltagerne også fremgå af deres godkendelser. Etsådant møde er endvidere ikke nævnt i Svend Hardenbergs personlige notesbog ellerandetsteds. Kai Holst Andersen kunne ifølge Svend Hardenberg af flere grunde ikkehave været med til et sådant møde: for det første blev mødet slet ikke afholdt, og fordet andet fordi Kai Holst Andersen ikke godkendte en mødeindkaldelse til det oprindelige møde. Svend Hardenberg har yderligere forklaret, at eftersom mødet ikke blevafholdt, sa blev der heller ikke besluttet noget på det. Hvis Rasmus Pedersen havdefået tildelt opgaver pa et sadant møde ville Svend Hardenberg have fulgt op over forham på mail for at kunne dokumentere forholdene, herunder historik.Rasmus Pedersen har forklaret, at han indkaldte til mødet efter Svend Hardenbergsønske, men at mødet ikke blev til noget. Videre har Rasmus Pedersen forklaret, at deñnition af kriterier for bydere på Thule Base-kontrakten ikke var en sag, som hørtehjemme i Bestyrelsessekretariatet. Det var en sag for Udenrigsdirektoratet, som indbefattede forhandlinger med det danske udenrigsministerium og USA. Rasmus Pedersen har tilføjet, at han opfatter Kai Holst Andersens gengivelse af, hvad der blevaftalt pa et møde, som ren fiktion.Jacob Isbosethsen har forklaret, at han husker, at et møde fandt sted men ikke datoen. Mødet blev først holdt efter, at han og Adam Worm var færdige med de fire kriterier. Han havde muligvis mødt Svend Hardenberg eller Rasmus Pedersen ude pagangen og fortalt dem, at han og Adam Worm var i gang, og at de kunne hold mødetnår de var færdige.Kai Holst Andersen har forklaret, at han går ud fra, at han ogsa blev inviteret med tilmødet den 13. november 2013, kl. 17. Det er han sikker på, ligesom han er sikker pat han var med til mødet. Det ville ikke have været normalt for Jacob Isboseths n attage mødet alene. Kai Holst Andersen har videre forklaret, at han var med til et mødsom opfølgning på Adam Worms mail, men om mødet lige var den 13. novemb r2013 kl. 17, som i mødeindkaldelsen, husker han ikke. Kai Holst Andersen har v1d rforklaret, at han vil mene, at de ñre personer holdt deres møde inden, at Adam Wormsendte sine bud på kriterier. Mødet blev holdt, da Svend Hardenberg kom op fra alen. Kai Holst dersen ville på baggrund af den mail, som Svend Hardenberg havdsendt, have siddet og ventet på, at Svend Hardenberg kom tilbage. Ved eftertankmener Kai Holst Andersen derfor, at mødet blev holdt den 13. november 2013Kai Holst Andersen har også forklaret, at på mødet var Svend Hardenberg og RasmuPedersen og muligvis ogsa Jacob Isbosethsen tilstede. Kai Holst Andersen kan huskat de gennemgik Adam Worms mail. Der blev talt om,



QáS9359wzccz ø ...tarmmá6.25at man fik skatteindtægterne, samt endeligt at emnet blev bragt op over foramerikanerne. Kai Holst Andersen opfattede den sidste opgave som hans alene. Detblev besluttet, at Rasmus Pedersen, Jacob Isbosethsen og Adam Worm skulle fortsæt-te arbejdet sammen, at dette arbejde skete på vegne af både Svend Hardenberg og KaiHolst Andersen, som også begge skulle godkende et forslag til kriterier. Videre blevdet aftalt, at Svend Hardenberg havde det endelige ord, og at det kun var ham, sommåtte forelægge for Formanden. Kai Holst Andersen har forklaret, at han havde detfint med ordningen, også fordi sagens substans hørte ind under Bestyrelsessekretariatet og dermed Svend Hardenberg. Kai Holst Andersen har også forklaret, at hanhavde en tæt dialog med Jacob Isbosethsen, som var hans medarbejder, og at hanudmærket kan have givet ham instruktion forud for et møde den 13. november 2013Kai Holst Andersen kan ikke huske, om han gav instruktion til Jacob Isbosethsen tilet møde, hvor andre var tilstede.Kai Holst Andersen har tilføjet, at der på embedsmandsniveau løbende var mød r pa9. sal i den efterfølgende periode. Jacob Isbosethsen og Rasmus Pedersen sad m getsammen om opgaven. Jacob Isbosethsen var ogsa gået direkte ind til Svend Hardenberg. Kai Holst Andersen har bekræftet, at der i forløbet var flere beskrivelser bl a. fraJacob Isbosethsen om, at han løbende havde orienteret Svend Hardenberg, Kai HolstAndersen og Rasmus Pedersen. Ifølge Kai Holst Andersen er forklaringen, at godkendelsesprocedurerne på det tidspunkt i november og december 2013 skete ligesom iandre sammenhænge i forhold til den øverste chef. Der skulle leveres et arbejde tilSvend Hardenberg, som Svend Hardenberg skulle godkende. Kai Holst Andersenfremlagde altid personligt og fysisk sager for Svend Hardenberg og forklarede hvaddet drejede sig om således, at Svend Hardenberg kunne tage stilling.12.-13. november 2013: Intern sparring i SelvstyretDen 12. november 2013 [15256] sendte Adam Worm en mail til M rten Selvej r, Pet rSindal Lundsberg og Kim Neumann Nielsen, alle Skatt tyr l n, med kopi til KaiHolst Andersen og Jacob Isbosethsen:"Det har hidtil været Udenrigsministeriet d rfra d fin r t dansk/grønlandsk"firma i relation til basekontrakten for Thul d r er forbeholdtdansk/ grønlandske firmaer. UM er nu blevet bange for at der kan opstå EUret-lige problemer, hvis UM som danskmyndighed deltag raktivt i en proces derstøtter danske firmaer og udelukker firmaer fra EU landDet overvejes derfor at løse problemet ved at lad S l tyr tmeddele US ambassaden nogle kriterier der definerer et (dansk)/grønlandsk firma, hvorefterambassaden kan meddele kriteriet i udbudsmaterialen.



m<mmwzccz ø TcmarmUmiddelbart samler interessen sig om registrering i GER. Vil dette være tilstrækkeligt til at sikre grønlandsk beskatning (selskabsskat) af firmaet, eller erdet nødvendigt at kræv registrering som grønlandsk A/ S ?"Adam Worm har om baggrunden for mailen forklaret, at der var et behov hos ham 0gJacob Isbosethsen for input. Det havde været en selvfølge, at Selvstyrets beskatnings-ret skulle fastholdes, og amerikanerne havde selv foreslået GER-registrering.Kai Holst Andersen videresendte samme dag d n 12. november 2013 [17:35], AdamWorms mail til Jacob Isbosethsen og med kopi til Rasmus Pedersen, idet Kai HolstAndersen skrev:'Foreslar du tager diskussion n m d Ra mus, inden v1 lægger os fast inden PCForeholdt mailen har Kai Holst Andersen forklaret, at han ikk husker, om tankenvar at bringe det op på mødet i Perman nt Committee. Ord t 'vi" forstår Kai HolstAndersen som refererende til hele grupp n af p rsoner, der arbejdede på sagen, ellereventuelt som refererende til Svend Hard nb r og ham selv.Svend Hardenber har forklaret at der ikk ksisterede en gruppe, d r arbejdede pasagen, i hvert fald ikke med deltagelse af Svend Hardenberg og Rasmus PedersenHvis og såfremt en sådan gruppe havde eksi t ret, ville Rasmus Pedersen og SvendHardenberg være involveret i korrespondanc rne på lige fod med Kai Holst Andersen, Adam Worm og Jacob Isbosethsen.Den 13. november 2013 [o5:55/o9.55] vendte Mort n Selvej r tilbage pa AdamWorms mail af 12. november 2013, idet Morten Selvejer sendte sit ar i kopi til KaiHolst Andersen, Jacob Isbosethsen, Kim Neumann Nielsen og P t r Sindal Lundsberg:"GER registeret omfatter også danske og udenlandske virksomheder, som opererer i Grønland og er derfor ikke velegnet i denne sammenhæng.Pa skatteområdet lægges vægt på selskabers hjemsted, når det skal afgøres, omet selskab er fuldt eller begrænset skattepligtigt. På råstofområdet lægges derligeledes vægt på selskabets hjemsted. Kriteriet siger ikke noget om de egentlige ejerforhold.Det kan overvejes at supplere med et krav om, at selskabets virkelige ledelseskal have sæde i enten Grønland eller Danmark. Formuleringen "sædet for selskabets virkelige ledelse" er hentet fra dobbeltbeskatnings overenskomster. Det



97wzccz ø Iaürmer et lidt kompliceret begreb. Tænker det kan forsvares at benytte begrebet idenne sammenhæng, da det vel i høj grad er økonomisk motiveret, at kundansk/ grønlandske virksomheder skal kunne deltage?Kan tænke mig, at det også kan være relevant at stille krav om anvendelse afgrønlandsk arbejdskraft, grønlandske underleverandører m.v. Den relevante atspørge i den sammenhæng er nok Erhvervsdepartementet, som kender pro-blemstillingerne fra bl.a. IBA-forhandlingerne med London Mining."Kl. 06:26/ 10:26 svarede Adam Worm på Morten Selvejers mail (uden kopi til andre):"Tak. Der er det problem at man i den til grundlæggende aftale blot har kravom dansk (herunder grønlandsk) firma. US er tilsyneladende villig til præciseredet i grønlandsk retning, jeg er dog ikke sikker på at det vil holde i den sidsteende hvis vi kommer med et krav om grønlandsk selskabsregistrering og hjem-sted. Er GC kun begrænset selskabskattepligtig? - eller har GC I/S hjemsted iGR?Kan du maile mig referencen til dobbeltbeskatningsaftal n? Vores tanker varogså at stille krav tilden reelle ledelse, men vi var ikk klar over at vi kunnehente noget i dobbbelbeskatningsaftalerne"Ligeledes den 13. november 2013 [08:28] sendte Nina Fischer Rønde fra Erhvervsde-partementet til Jacob Isbosethsen en mail med overskriften 'grønlandsk virksomhed'og følgende indhold:"Greenland Enterprise means an enterprise which fulfills all of the followingrequirements:(1) The enterprise is an enterprise and is registered und r the legislati napplying to such Greenland-based enterprises.(2) The enterprise is based in Greenland(3) The enterprise has real connection to th Greenland society through itscarrying out of business activities in Greenland. The determinationwhether the enterprise has a real connection to the Greenland soci ty isamong others based on its carrying out of busines activities, includingprior activities and concrete planned future activities, in Gre nland



E6wzccz ø IFF(4) The enterprise has full control over its assets, which among other thingsmeans that the enterprise has not suspended its payment and is not inbankruptcy or in a similar situation.”Kl. 08:30 videresendte Jacob Isbosethsen til Nina Fischer Rønde mailen af 12. november 2013 fra Adam Worm til Skattestyrelsen, idet Jacob Isbosethsen skrev:"Her er den omtalte sag skitseret, jeg har markeret med gult hvad vi fra Selvstyret skal komme op med til næste uges møde."Jacob Isbosethsen videresendte kl. 08:31 til Nina Fischer Rønde Morten Selvejerssvar med bemærkningen: "Mere fra skattestyrelsen".Jacob Isbosethsen har forklaret, at hans kontakt til Nina Fischer Rønde i Erhvervsdepartementet skete efter instruks fra Kai Holst Andersen, der specifikt havde pegetpå bidrag for IBA-forhandlingerne. Jacob Isbosethsen oplyste telefonisk Nina FischerRønde om, at han havde fået besked pa at fa oplysningerne fra hende. Han fortaltehende ikke i detaljer, hvad sagen handlede om, da sagen var fortrolig, men hun mahave faet at vide, at det handlede om Thule.Nina Fischer Rønde har forklaret, at hun opfattede henvendelsen fra Jacob Isbosethsen som en forespørgsel fra en ven og kollega og ikke som en ofñciel henvendelse. Forespørgslen var kommet gennem ikke-sædvanlige opgavekilder. Mailkorrespondancen kan derfor efter hendes mening ikke tilskrives Departementet for Erhverv og Rastoffer. Nina Fischer Rønde mindes ikke, at hun blev gott bekendt med, at kriterierne skulle bruges i forhold til Thule, da hun sendte mailen med kriterierne fra IBAforhandlingerne til Jacob Isbosethsen. Nina Fischer Rønde har gen opmærksom pa,at hun sendte kriterierne kl. 8:28, men først modtog Jacob Isbosethsens mails medoplysninger om sagen kl. 8:30 og 8:31.Kl. 08:49 skrev Nina Fischer Rønde i en ny mail til Jacob Isbosethsen:"Jeg mener anvendelsen af "vores" definition af grønlandske firma vil være enløsning på jeres problem og vi vil jo være glade for at definitionen anvendesvidt og bredt da det jo vil understøtte dens værdi. Nr. 3 i definitionen indehol-der et element som ikke er objektivt, men det er vores vurdering, at det kanman ikke komme udenom, så længe vi ikke har et reelt virksomhedsregistersom cvr.'”Jacob Isbosethsen svarede pr. mail kl. 08:52 Nina Fischer Rønde:



mwccz ø I??"Jeg tror vi er inde på noget af det rigtige h r som vi kan bruge i formulering tilamerikanerne. Har du loven i helhed eller link til dem på DK og ENG?"Hertil svarede Nina Fischer Rønde kl. 08:53: "Det er ikke en 10v, det er en definitionsom vi forventer at anvende i IBA aftalerne til at sikre, at grønland ke virksomhederbliver tildelt opgaver."Kort tid efter, kl. 09:06, skrev Jacob Isbosethsen til Adam Worm:"Jeg er i gang med Erhvervsdep. At finde en løsning mht. grønlandsk virksomhedsproblematikken ift. udbusmateriale".Hertil svarede Adam Worm kl. 10:14:"OK som drøftet. Bemærk at retsgrundlaget blot er en formulering fra 1956 omat kontrakterne er forbeholdt danske firmaer (herunder også grønlandske fir-maer). Det er begrebet "danske firmaer" der skal udfyldes/nyfortolkes. Am rikanerne virkede på mødet umiddelbart stemte for at medvirke til en formulring, der sikrer provenu til Grønland, men det er meget muligt at de bliver betænkelige, når de ser den konkrete (håndfaste) formulering."Kl. 13:48/ 17:48 vendte Morten Selvejer tilbage over for Adam Worm, også pr mail:"Jeg tør ikke sige om GC I/ S er fuldt eller begrænset skattepligtig. D t kan Kimmåske hjælpe med?Er der noget til hinder for at Selvstyret melder ud at det skal være tale om etselskab eller en virksomhed med hjemsted i GR? GC I/ S kan vel (hvis de ikkeallerede har gort det) "bare" etablere et selskab i GR, som kan udføre de grøn-landske aktiviteter, der i dag måtte være i GC I/S.Min tanke med "ledelsens virkelige sæde" byggede ikke på vores meget be-grænsede dobbeltbeskatningsaftale med USA. Formuleringen anvendes ek-sempelvis i den dansk-grønlandske DBO artikel 8, stk. 1, der lyder: "Indkomstved skibs- og luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i dendel af riget, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.'Alle vores dobbeltbeskatningsaftaler kan findes på www.aka.gl/skat/skatteaftaler."Kl. 13:54 fremsendte Jacob Isbosethsen korrespondancen med Nina Fischer Rønde tilAdam Worm, idet han gengav definitionen af "Greenland Enterprise" og tilføjede:



maS9wwccz ø Tcmarm"Efter samtale med Dep. For Erhvervs- og arbejdsmarked kan ordlyden efternr. 4 evt. bruges som kriterier til amerikanernes udbudsmateriale:"The enterprise has a real connection to the Greenland society throughits carrying out of business activities in Greenland. The determinationwhether the enterprise has a real connection to the Greenland society isamong others based on its carrying out of business activities, includingprior activities and concrete planned future activities, in Greenland."Den dækker vel behovet og så har GG's GER registrering, CVR, DK/GL bank-konto, eller "Sædet for selskabets virkelige ledelse" støtter om ovenstående.(Jeg er i gang med at checke deres oplysninger)"(Senere, kl. 15:27 19:2 , berigtigede Jacob Isbosethsen i en ny mail til Adam Wormat "der er selvfølgelig nr. 3 de [altså Erhvervsdepartementet] mener er brugbar' .)I forlængelsen af den gengivne mail skrev Jacob Isbosethsen i en ny mail kl14:oo/18:oo til Adam Worm:"I forlængelse kunne man evt tilføje noget fra GC's formals paragraf: 'Ud overat drive erhvervsvirksomhed er det GC's formål at bidrage til det grønlandskesamfunds udvikling ved optimal beskæftigelse og uddannelse af grønlandsk ar-bejdskraft. GC har bl.a. med succes etableret og driver fortsat elev- og lærlingeprojekter for ung grønlændere.Så far vi muligvis udelukket en del andre potentielle selskaber. Jeg afventer iøjeblikket deres vedtægter, evt. GER nummer og s n te årsrapport."Der fulgte yderligere mails med oplysninger om den skatt mæssige status for delta-gerne i Greenland Contractors, idet Adam Worm i mail [14:45/ 18:45] til Kim Neu-mann Nielsen og med kopi til Jacob Isbosethsen og Morten Wenzel Selvejer bemær-kede:"Problemet er at der denne gang er meget stor interesse for at byde på kontrak-ten (ca 18 firmaer), så vi kan ikke være særlig sikre på at CGC vinder kontrak-ten."Kl. 14:51/ 18:51 svarede Adam Worm i n mail til Jacob I bosethsen v dr rende formålsparagraf for Gr nland Contractor



1mwæccz ø Iâürm"Det vil være smukt men jeg er i tvivl om, hvorvidt der vil være grundlag fordet. De nævnte uddannelsesmæssige forpligtelser indgår i udbudet, så evt nykontrakthav r vil også skulle påse sig d m. Opgaven er for så vidt ikke at udelukke ñrmaer, men at sikre max udbytte til det grl samfund (som i GC vedtægty:Kl. 14:53/ 18:53 svarede Adam Worm Jacob Isbosethsen i en anden mail som svar pabidrag indhentet fra Nina Fischer Rønde:"Kigger på det og vender tilbage i morgen. Dette må være noget som vi kanbruge i maksimal modellen."Foreholdt den nævnte mail har Rasmus Pedersen bekræftet, at Jacob Isbosethsensbeskrivelse af deres samtale var korrekt Rasmus Pedersen har videre forklaret, athan kan huske, at Jacob Isbosethsen på et tidspunkt kom ind på hans kontor, menhan kan ikke oplyse, om dette tidsmæssigt lå omkring den 12. november 2013. Rasmus Pedersen satte ved den lejlighed Jacob Isbosethsen kort ind i Bestyrelsessekretariatets arbejde og prioriteter, herunder de uddannelsespolitiske aspekter. Ifølge Ras-mus Pedersen havde Jacob Isbosethsen nævnt de mere overordnede hensyn, som hanhavde drøftet med Adam Worm. Rasmus Pedersen havde ikke noget at tilføje. IfølgeRasmus Pedersen talte de om landets gevinst af basekontrakten. Rasmus Pedersenmener at have foreslået Jacob Isbosethsen at fortælle amerikanerne, at man i Grøn-land opfatter kontrakten som en huslejebetaling. Rasmus Pedersen husker ikke, athan skulle være blevet forelagt specifikke kriterier, eller at de i øvrigt drøftede sådanne. Rasmus Pedersen husker alene denne ene samtale. Maske Jacob Isbosethsen s



zu!wwccz ø Zum...6.26nere helt perrfært nævnte status 1 sagen t1lfæld1gt på gangen, men det er ikke noget,som Rasmus Pedersen erindrer, og det havde ikke været noget af substans.14. november 2013: Formulering af Selvstyrets forslag til kriterierDen 14. november 2013 [07251] skrev Adam Worm til Jacob Isbosethsen:”Jeg producerer et papir med definitioner/kriterier af varierende styr-ke/ skarphed i relation til aftalegrundlaget. Jeg foreslår at vi drøfter det nærme-re, når jeg har produceret det i løbet af dagen."Denne mail videresendte Jacob Isbosethsen den 14. november 2013 [08209] til KaiHolst Andersen med kopi til Rasmus Pedersen med ordene: "Til orientering".Et par timer senere, kl. 10:57, sendte Adam Worm en ny mail til Jacob Isbosethsenvedhæftet et udkast af 14. november 2013 til et dokument betegnet ”Defrnition/kriterier for firma, der kan byde på Basemanagementkontrakten (BMC) for Pituffrk". I mailen skrev Adam Worm:"Efter aftale følger hermed en oplistninge af mulighed definitioner/kriterier.Som anført bør de være så objektive/ operationelle som muigt. Spørgsmålet omuddannelse er ikke relevant, idet det indgår i udbudsmaterialet (og et krav iden retning har heller ikke grundlag i aftale/praksis).Min tanke er at vi fastlægger een definition som vi sender til UM til drøftelseinden den præsenteres for amerikanerne. Øvrige kan vi så have i beredskab.”Dokumentet gengav baggrunden i form af det folkeretlige aftalegrundlag med følgende bemærkninger:"Det er således et ret svagt aftalegrundlag for at opstille en skarp definition begrænset til grønlandske ñrmaer. Den amerikanske ambassade syntes dog pamødet den 12. November 2013 i UM indstillet på, at ordningen skal fortolkes tilgavn for det grønlandske samfund. Det er dog ikke sikkert, at de vil opretholdedette, nar de ser konkrete definitioner kriterier. Det bør undgås, at den amerikanske ambassade føler sig foranlediget til at forelægge sagen for Pentagonidet der vil være r1s1ko for at Pentagon jurister vil mene, at formuleringen i1991-MOUens art. IV.1 "in accordance w1th existing agreements and practicesand with their respective laws and regulations” indebærer, at udbud alene foramerikanske firmaer er i strid med amerikansk lovgivning.



103wzccz ø IæürmDefinition/kriterier bør være så objektive/formelle og operationelle som mu-ligt således at den amerikanske ambassade kan administrere dem (med afrap-portering 0m administrationen, dvs. hvilke ñrmaer der har fået adgang til atbyde).Nedenfor er anført forslag til deñnitio/ kriterier rangordnet efter max grønlandsk fordel. På baaggrund af aftalegrundlaget kan d t dog blive vanskelligt atfastholde en begrænsning til grønlandsk firm."Adam Worm har forklaret, at henvisningen til sidst i det første af de citerede af n1tikke skulle have været til ”amerikanske ñrmaer”, men til danske/ grønlandske ñrmaVidere blev anført:"II. Deñnition/ kriterier maksimalt grønlandsk:(1) The enterprise is registered under the legislation applying to Greenlandbased enterprises, i.e. "Selskabsregistret" administered by "Erhvervs- ogSelskabsstyrelsen”, Copenhagen, "Grønlands Erhvervsregister" (GER)administered by "Skattestyrelsen”, Nuuk.(2) The enterprise is based in Greenland(3) The majority of the members of the board of the enterprise have Danishcitizenship.(4) The enterprise has a real connection to the Greenland society through itscarrying out of business activities in Greenland. The determinationwhether the enterprise has a real connection to th Greenland society isamong others based on its carrying out of business activities, includingprior activities and concrete planned future activities, in Greenland.[Baseret på Dept. for Erhvervs og Arbejdsmarkeds tekst. Dept.s pkt 4. Om firmaets økonomiske formaen er udeladt, idet det er amerikanernes bord/ risikoPkt. 3 om management er tilføjet, bl.a. fordi US-ambassaden muligvis vil gøregældende, at de ikke har grundlag for at vurdere et firma i relation til pkt. 4(connection to the Greenland society), specielt kriterierne i sidste punktum af(4).Den dansk grønlandsk dobb ltb skatningsaftale har i art. 8 formul ringen".kan beskattes i den den del af r1get, i hvilken foretagendes virkel1ge ledelse harsæde". Det kunne også tænke anvendt 1 stedet for pkt. 3 og 4 (især 3), feks aledes:



104wzccz ø ...tarm"The real management of the enterprise is based in Greenland”.Dette kriterium er imidlertid også vanskelligt at operationalisere.III. Deñnition/ kriterier medium grønlandsk:(1)(2)(3)(4)The enterprise is registered under the legislation applying to Greenlandor Denmark-based enterprises, i.e. "Selskabsregistr t" administered by"Erhvervs- og Selskabsstyrelsen", Copenhagen and "Grønlands Erhvervsregister" (GER), administered by "Skattestyrel en", Nuuk and D tCentrale Virksomhedsregister (CVR), administered by 'Erhvervs- 0g S lskabsstyrelsen”, Copenhagen.The enterprise is based in Greenland or DenmarkThe majority of the members of the board of the enterprise have Danishcitizenship,The enterprise has a real connection to the Greenland or Denmark society through its carrying out of business activities in Greenland.[Baseret på II. Den nærmere bestemmelse af "real connection" i pkt. 4 er ude-ladt, idet det ikke skønnes relevant, idet punktet udgrænser de amerikanskeñrmaer.IV. UMs definition/kriterierUdenrigsministeriet har udarbejdet et udkast til deñnition/kriterier baseret pahidtidig praksis, inden EU-problematikken blev aktualiseret. Der ser sådan ud(oversat fra dansk til engelsk):Th evaluation of an enterprise as Danish or Greenlandic is based on the following elements:The geographical placing of the enterprise.Ownership to the shares of the enterprise.Citizenship for the persons who control the enterpriseCitizenship for the members for the board of the enterprrRegistration in Denmark or Greenland with DanishGreenlandic GER number.The enterprise has to be active in Denmark or 1n Greenland to su h a degree that the enterprise has such a presence and apa ity in Denmark oGreenland that the management of the task (the BMC contract) can bperfoimed from Denmark or GreenlandR-number or



Sal34wmccz ø ...tarmDisse kriterier kan også formuleres i en max-udgave h r Denmark/ Danish erudeladt i de to sidste bullets, jf. II ovenfor.V. GCs direktørs forslagGCs direktør har i sommeren 2013, da han var bekymret for om amerikanskeñrmaer ñk adgang til at byde, forelsået følgende deñnition (oversat fra dansk tilengelsk):A Danish enterprise is an enterprise which 1s Danish registered and controlled by danish owners/interests, i.e. majority owned by Danish orGreenlandic owners/trusts, so that the proceed from the running f theenterprise accrue to Denmark/ Greenland and Dani h Greenland1 owners/trusts, and so that a surplus remains in Denmark/Greenland to thbenefit for the Danish/Greenlandic society.Denne deñnition kan også formuleres i en max-udgave, hvor Dani h er udladt, jf. II ovenfor."Denne mail videresendte Jacob Isbosethsen den 14. november 2013 [10259] straks tilKai Holst Andersen, Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen med orden . 'til olientering".Jacob Isbosethsen har forklaret, at videresendelsen af mailen var i overensstemmelsmed instruksen fra Kai Holst Andersen. Svend Hardenberg og Rasmus Ped rsen havde dermed lejlighed til at kommentere, men det var i øvrigt ikke op til Jacob Isbosethsen at afgøre, hvad orienteringen skulle bruges til.Kai Holst Andersen har forklaret, at han kan huske, at han løb Adam Worms doku-ment med bud på kriterier igennem. Jacob Isbosethsen havde sendt det til hele ar-bejdsgruppen. Muligt inddrog Svend Hardenberg lovkontoret i forhold til evt. behovfor forelæggelse for Naalakkersuisut, men det vidste Kai Holst Andersen ikke. KaiHolst Andersen talte med Svend Hardenberg om kriterierne, og det var før, at det en-delige forslag blev sendt til Udenrigsministeriet. I forhold til Rasmus Pedersen villedet primært have været Jacob Isbosethsen, der havde kontakten. Kai Holst Andersenhar videre forklaret, at han opfattede det sådan, at smus Pedersen var i direkte dia-log med Greenland Contractors. Han forventede ligeledes, at de kriterier, der blevnævnt i Adam Worms dokument som kommende fra Greenland Contractors, var no-gen, som Rasmus Pedersen havde fået gennem sin kontakt med dem. Hensigten iSelvstyret var at gøre kriterierne så snævre som muligt, så et dansk selskab ikke villekunne vinde over Greenland Contractors.



KMm6mmo mmm m mw<. man-wwccz ø ...tarmSvend Hardenber har forklaret, at der ikke eksisterede en "arbejdsgruppe” ud overKai Holst Andersen, Jacob Isbosethsen og Adam Worm. Det er grebet ud af den blaluft at foreslå, at Svend Hardenberg muligt skulle have inddraget Lovkontoret om forelæggelse for Naalakkersuisut. Det er ifølge Svend Hardenberg ikke rigtigt, at Ka1Holst Andersen skulle have talt med Svend Hardenberg om kriterierne forud for, atdisse blev sendt til Udenrigsministeriet.Rasmus Pedersen har forklaret, at han godt kan huske den forudgaend mail, men athan ingen erindring har om at have løbet notatet igennem. Han antog t der var styrpå sagen i Udenrigsdirektoratet, og at man ville henvende sig specifikt, såfremt hanskulle gøre noget. Rasmus Pedersen har videre forklaret, at såfremt han skull havelavet en analyse, ville han indledningsvis have dr ftet spørgsmålet med Svend H rdenberg, og herefter grundigt overvejet Selvstyr ts interesser ud fra en ejervink lHan ville under ingen omstændigheder have drøftet spørgsmal med Greenland Holding og slet ikke med Greenland Contractors. Dette ville være uforeneligt med h lorganiseringen og armslængdeprincippet. Rasmus Pedersen har tilføjet, at han aldrinogensinde har været i kontakt med Greenland Contractors på nogen måde, da hanrækkevidde kun går til bestyrelsen i Greenland Holding A/S. Rasmus Pedersen harvidere forklaret, at der ham bekendt ikke var nedsat nogen "arbejdsgruppe" i dennsag, og at der ikke ñndes et kommisorium til en sådan.Jacob Isbosethsen fremsendte i første omgang den 14. november 2013 [12206] noglkorrekturændringer med bemærkning om, at han endnu ikke havde haft "mulighedfor at drøfte med Kai eller andre her på 9. sal". Han tilføjede:"Jeg kunne forestille mig heroppe, at Kai, Rasmus Pedersen og Svend H vil satse på Def. II med maksimal og prøve den af. Holdnin n r lidt at d t kal 1hvert fald ikke være UM som "diktere kraven .Kai Holst Andersen skrev den 14. november 2013 [1 246] t1l Ja ob I bo th n"Har været igennem alle muligheder. Enig m d Adam 1 op rat1on lt at aftaleen på forhånd, som er den som vi foreslår DKKan du tage kontakt til Adam igen, og aftal d ñnition n om rb d t 1lne kunne give til UM imorgen."Kai Holst Andersen har forklaret, at han kan genkend at d t var ham der stod fortidsplanen og for at sikre, at de ñk leveret kriterierne til Udenngsmmist riet t1l tid nSagsbehandlerne havde valgt at lade dialogen gå til Kai Holst Andersen men KaiHolst Andersen havde ikke godkendt noget uden, at det var drøftet med Svend Har-denberg først. Hvorvidt kriterierne var gode nok måtte ifølge Kai Holst Andersen væ-



LUIQSes*wnccz ø Tamarmmmm momoomemmmre op til Bestyrelsessekretariatet og Formandens Departement at afgøre. I forhold tilBestyrelsessekretariatet forventede Kai Holst Andersen, at Adam Worm og Jacob Is-bosethsen havde afklaret kriterierne med Rasmus Pedersen, inden de blev sendt tilKai Holst Andersen og Svend Hardenberg. Kai Holst Andersen har også forklaret, atder, hvor Jacob Isbosethsen i sin forudgående mail havde skrevet, at holdningen iNuuk havde været, at det ikke skulle være Udenrigsministeriet, der dikterede krave-ne, var det en formulering, som Kai Holst Andersen kunne genkende, og det sammegaldt bemærkningen om det "maksimalistiske". Det havde især været noget, somSven s Hardenberg havde ønsket.Rasmus Pedersen har forklaret, at såfremt Kai Holst Andersen h vde forventet atAdam Worm og Jacob Isbosethsen afklarede kriterierne med ham ° havde Ka1 HolstAndersens medarbejdere ikke gort som forventet. Rasmus Peder n mener ikke, athan burd have godkendt nogle kriterier, men hvis han skulle, havde Kai Holst And r n an varet for at sikre dette.S nd Hardenber har forklaret, at Kai Holst Andersen ikke alene stod for tidsplan n rn n havde ansvaret for hele processen, hvilket ifølge Svend Hardenberg ogsafr mg r af korrespondancen. Kai Holst Andersen refererede selv direkte til Formand n n kede ikke Svend Hardenbergs involvering. Kriterierne blev ikke rundsendttil Ra mu Pedersen eller Svend Hardenberg for kommentarer eller input og de varikke formelt i høring hos departementerne, som ellers ville have været normalt, eventuelt rned en meget kort høringsfrist.D n 14 november 2013 [13:14] skrev Adam Worm til Jacob IsbosethsenJeg vil også forvente at Kai m.fl. vil satse på model II (men IV og V kan somanført også formuleres således at de begrænser sig til grønlandske firmaer)Reelt er der dog ikke den store forskel på II og IV (UMs praksis). Model II harden fordel i forhold til model iI at den er mere formel/objektiv og dermed for-mentlig lettere at acceptere for US. For så vidt angår ledelsen er den faktiskskrappere end model II, så man kan evt. mixe de to.Jeg vil forvente følgende mht UM og US:U : Vil formentlig anføre at der ikke er grundlag i aftalen til at begræns budgiverne til grønlandske firmaer.US:a) Vil formentlig også være betænkelig ved begrænsning af budgivern tilgrønlandske ñrmaer, idet det er et nyt krav i forhold til praksis, og det vilbetyde, at budgiverne skal etablere et grønlandsk ñrma, hvilket mulig1vs



80tveES989om 2.2mSmwmccz ø Iâurmkan være vanskelligt at na for ñrmaerne i forhold til t1dsplanen for udbudet.b) Vil forment mene, at de 1kke kan administrere pkt. 4 i mod l II:Jeg vil mene, at resultatet af n drøft l med US vil blive en just ring af d ñnitionen/ kriterierne. Tidsplanen er knap (d n er faktisk sprunget) så det er nødvendigt at fa en deñnition krit r1er d r kan meddeles til de int resserede fir-maer."Hertil svarede Jacob Isbosethsen d n 14 no mber 2013 [14229] pr. mail AdamWorm:"Tak for fremsendte. Jeg tror du har r t o jeg vil næsten foreslå noget a la denformulering jeg har sat ind 1 Def II. Hermed signalere vi ogsa at vi øn k r nudvikling yderligere mod større grønlandsk indflydelse, samtid1g med at v1 bholder praksis - ved at medtaget noget af UMs def IV, pa den mad afv1 r v1hverken amerikanerne og DK ved at bryde praksis fuldstændigt- Ved ”Geographical placing of the enterprise” tænker jeg på at d t r ikknok at have en postboks adresse i DK el. GL.- Ved "Ownership to the shares of the enterprise have Danish Citiz n hiptænker e å, at sa bliver der udelukket amerikanske o evt. andre firmaeSå har vi også en slags kombination af def II og def IV som du anbefal r 1 notatet?"De to formuleringer, som Jacob Isbosethsen nævnte i mailen havd han 1nd t 1 dñnition II, henholdsvis i slutningen af pkt. 1 og som erstatning for pkt 2Adam Worm svarede kl. 15:10 Jacob Isbosethsen:"OK jeg synes dog strengt taget st sidste bullet 1 UMs r b dr nd II 1d tpkt., idet den kræver mindre subjektiv vurdering. Men det kan nat1rl1 ' alt1ddiskuteres."Hertil svarede Jacob Isbosethsen kl. 15:33 Adam Worm:"OK, Kai vil have et forslag klar til i morgen tidlig, så den kan blive afsendt tilUM - jeg har fremlagt ham vores synspunkter omkring balance og han er i øv-rigt helt enig. Så det er godt. Han fortalte mig, at han stoler på os, så det er optil os at vurdere hvad vi kan tilbyde til UM US.



'ee1099ZQSmmmmwwccz ø TGB..2om<0 m-mNar vi er færdige, så har han et praktisk spørgsmål: Vil du send den vid r tilUM eller skal Kai for eksempel gøre det?Jeg har i øvrigt løbende orienteret Kai, Svend og Rasmus om processen og videresendt dit notat til dem også.Jeg syntes vi skal sove på de to muligheder nedenfor og så kan vi evt. snakklidt i telefon i morgen. Men hvis du i øvrigt er enig, så kan jeg præsent r d ttfor Kai: og hvor vi anbefaler én af dem i morgen?Alternativ 1:(1) The enterprise is registered under the legislation apply1n to Gr nlandbased enterprises, i.e. "Selskabsregistret” adm1ni t red by Erh rv oSelskabsstyrelsen", Copenhagen, "Grønlands Erhvervsregist r (GER),administered by "Skattestyrelsen", Nuuk. Th g ographi al pla 1n ofthe enterprise should be in Greenland.(2) Ownership to the shares of the enterprise hav Dan1 h Citi n hip(3) The majority of the members of the board of the enterprise have Danishcitizenship.(4) The enterprise has a real connection to th Gr enland so 1ety through 1tcarrying out of business activities in Greenland. The determinationwhether the enterprise has a real connection to the Greenland society 1samong others based on its carrying out of business activities, includingprior activities and concrete planned future activities, in GreenlandAlternativ 2: (med UM formulering sidste bullet point som du har foreslaet)(1) The enterprise is registered under the leg1 lation applying to Greenlandbased enterprises, i.e. "Selskabsregistret ' admin1 tered by "Erhvervs- ogSelskabsstyrelsen", Copenhagen, "Grønlands Erhvervsregister" (GER)administered by "Skattestyrelsen Nuuk. The geographical plac1ng ofthe enterprise should be in Greenland.(2) Ownership to the shares of the enterprise have Danish Citizenship(3) The majority of the members of the board of the enterprise have Danishcitizenship.



nowzccz ø Iumgrm(4) The enterprise has to be active in Denmark or in Greenland to such a de-gree that the enterprise has such a presence and capacity in Denmark orGreenland that the management of the task (the BMC contract) can beperformed from Denmark or Greenland"Jacob Isbosethsen har forklaret, at han forud for sin mail talte med Kai Holst Ander-sen. Han oplyste Kai Holst Andersen om bidraget fra IBA-forhandlinger, og at AdamWorm vurderede kriterier løbende, ligesom han havde taget sig af kontakt til Skatte-styrelsen. Tilbagemeldingen fra Kai Holst Andersen var som gengivet i mailen. Fore-holdt at han i mailen skrev, at han løbende havde orienteret også Svend Hardenbergog Rasmus Pedersen, har Jacob Isbosethsen henvist til drøftelse med Rasmus Peder-sen om Greenland Contractors, samt at han gav begge korte opdateringer om status,når han mødte dem pa gangen. Generelt havde hverken Svend Hardenberg ellerRasmus Pedersen tilbudt ham nogen sparring i forhold til kriterier. Jacob Isboseth-sen har videre forklaret, at meningen var, at Adam Worm og Jacob Isbosethsen skullekomme med et endeligt forslag hvorefter Kai Holst Andersen skulle tage den endeli-ge beslutning. Det var nok for ham, at Kai Holst Andersen godkendte kriterierne. Ja-cob Isbos thsen har oplyst, at han ikke véd, hvem Kai Holst Andersen eventuelt dis-kuterede kriterierne med.Adam Worm har forklaret, at han ikke sa korrespondance mellem Jacob Isbosethsenog Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen, men det havde han heller ikke haft grundtil. Jacob Isbosethsen oplyste ikke, hvad Svend Hardenberg og Rasmus Pedersenmåtte have ment. Adam Worm formoder, at Jacob Isbosethsen ikke vidste det, m nAdam Worm tænkte ikke dengang nærmere over det. Det eneste, som han tænkte,var, at det var vigtigt at inddrage personer et niveau over ham o Ja ob IsbosethsenDet sikrede han allerede selv ved pr. mail at inddrage Kai Hol t Andersen, som forAdam Worm var den afgørende person som udenrigsdirektør. D t har så været op tilKai Holst Andersen selv at vurdere, om han også ville drøft d t m d Svend Harden-berg eller andre.Adam Worm svarede samme dag, kl. 16:03/20:03"1. ProcedureStrengt taget hip som hap. Af hensyn til de videre drøftel r (d r formentlig vilblive nødvendige) har jeg dog en præferenc for at j g send r det til UM medoplysning at det er efter drøftelser med de rel vante 1n tan r 1 uuk.2. IndholdJeg vil mene at det er d n mest grønlandske model" der skal præsentereDvs alternativ 1 Alt rnativ 2 r rel vant hvis vi ma basere os på 'grønland k



30 13.5smQSQS003wzccz ø Iâürm0O<mo. m0omo<m.o.eoeller dansk" (pkt. 4 i alternativ 2 kan strengt taget godt begrænses til Grønlanddvs. ved at udelade 'DEnmark'. Sa vil man imidlertid begrænse byderkredsentil ñrmaer der har aktiviteter i GR hvilket amerikanerne næppe kan acceptereDet vil jp betyde, at det s[t]ort set kun er GC og et par andre entreprenørselskaber der kan byde. Konkurrencen begrænses, 0g Selvstyret vil via kriteriernebegunstige et selskab som det selv har 1 3 andel af."6.27 15. november 2013: Yderligere sparring med SkattestyrelsenDen 15. november 2013 [08:04] skrev Kim Neumann Nielsen følgende til AdamWorm:"Det ma være udgangspunktet at alle selskaber opfører sig rimeli dermedikke fører indkomst ud af det respektive skatteland til be katning i et andetland. Men det er da noget vi som myndighed forholder os tilDer vil i udgangspunktet ikke være forskel i beskatningen af indkomsten frabasekontrakten. Hvis et grønlandsk selskab får kontrakten vil indkomsten indga i selskabets samlede skattepligtige indkomst. For et begræn et skattepligtigtselskab, skal indkomster opgøres pr. driftssted, og der kan ikke ske modreg-ning af underskud i et driftssted over i et driftssted med overskud."Denne mail videresendte Adam Worm kl. 08:08 til Jacob IsbosethsenKim Neumann Nielsen har forklaret, at Skattestyrelsens roll fter hans opfattelse varrent rådgivende. Styrelsen leverede blot nogle oplysninger Det havde ikke været ensag, som der i styrelsen var bl et lagt særlig mærke til i 01 . Styrelsen havde blotmodtaget en henvendel om var blevet be var t. Det var ikk i øvrigt en sag for styrelsen, og sagen blev ikk nærm r drøftet int rntistyrel nTilsvarende har Morten S lv 'er forklaret at Skattestyrel n rolle i forhold til fa tlæggelse af kriterier for byder på Thule kontrakten var r nt rådgivende. De svaredpå de spørgsmål som d bl till t Det var ikk i øvrigt n sag for styrelsen, og sagen blev ikke nærmer dr ft t internt i tyrels n. De ha d heller ikke kendskab tildetaljerne i sagen.Adam Worm har forklar t at mailen fra K1m N umann Nielsen afklarede, at det afgørende skattemæssigt var drift tedet og at d t ikke gorde en forskel, om selskabetvar grønlandsk eller udenlandsk Adam Worm mener, at dette svar havde stor betydning for det videre forløb, idet kriterierne ikke længere blev set som relevante i forhold til beskatning. Det var så kun udbyttedelen, som udestod.



*ula9A99mzccz ø Iaürm6.2815. november 2013: Færdiggørelse af Selvstyrets forslag til kriterierDen 15. november 2013 [10246] sendte Adam Worm en mail, hvor teksten på enkeltesteder var ændret i forhold til Jacob Isbosethsens mail af 14. november 2013 [15:33].Ændringerne angik "Alternativ 2", hvor ordene 'or Denmark" var indsat flere steder,ligesom "Det Centrale Virksomhedsregister" var tilføjet. Kl. 11:30 skrev Adam Wormvidere til Jacob Isbosethsen:"Du kan blot klippe Alternativ 2 ud og oplyste til Kai at vi har drøftet optionene i notatet fra i går, og at vi foreslar alternativ 2, idet1)2)3)Grønland og Danmark er mere real1 ti k en en begrænsning til Grønland, der vil kræve at de danske ñrma r tablerer sig i Grønland hvilktidsmæssigt formentlig kan skabe problemer i forhold til udbudsplanenIfølge Skattestyrelsen er selskabs- og personskatteprovenuet det sammeuanset om kontrakthaver har grønlandsk eller dansk hjemstedDe foreslåede kriterier er operationelle, dvs. de kan forventes administreret af amerikanerne."Kl. 11:00 sendte Jacob Isbosethsen en mail til Kai Holst Andersen m d emnet "Ud-budskriterier" med følgende tekst:"Her er forslaget:(1)(2)(3)(4)The enterprise is registered under the leg1slat1on applying to Greenlandor Denmark based enterprises, i.e. "Selskabsregistret" administered by"Erhvervs- og Selskabsstyrelsen", Copenhagen, "Grønlands Erhvervsregister" (GER), administered by "Skattestyrelsen", Nuuk or "Det CentraleVirksomhedsregister" (CVR) administered by Erhvervs- og SElskabsstyrelsen, Copenthagen. The geographical placing of the enterprise shouldbe in Greenland or Denmark.Ownership to the shares of the enterprise hav Danish CitizenshipThe majority of the members of the board of th enterpris ha Dan1 hcitizenship.The enterprise has to be active in Greenland or Denmark to such a degree that the enterprise has such a presence and capacity in Greenland



En993wmccz ø ...tarmor Denmark that the management of the ta k (th BMC contract) can beperformed fTom Greenland or DenmarkKl. 11:32 videresendte Jacob Isbosethsen pr. mail til Kai Holst And r n også AdamWorms mail fra kl. 11.30.Kl. 12:38 svarede Jacob Isbosethsen til Adam Worm pr. mail:'Kai siger okay for formuleringen og ikke mindst baggrunden for hvordan vi erkommet frem til den, så du må meget gerne videreformidle den til UM. Jeg orientere Svend H og Rasmus P når jeg får mulighed for at fange dem."Kai Holst Andersen har forklaret, at han havde faet deñnitionen godkendt hos SvendHard nb rg. Der var ñnanslovsdebat i salen samme dag, som startede kl. 13. KaiHol t Andersen mener, at både Aleqa Hammond og Svend Hardenberg var til stede ial n Kai Holst Andersen kan ikke huske, om det var i salen, at han fangede SvendHard nb rg. Han kan kun huske, at Svend Hardenberg godkendte deñnitionen. Desatt sig ammen og talte om det. Svend Hardenberg vendte efter lidt tid tilbage tilKai Hol t Andersen med sin godkendelse. Kai Holst Andersen véd ikke, om SvendHard nb rg i mellemtiden drøftede det med Formanden. Kai Holst Andersen har vi-dere forklaret, at han aldrig selv kunne have fundet på på egne vegne at godkende di-sposition r af denne type, ligesom han ikke ville foreslå løsningsmodeller til Danmarkog USA om eksempelvis kriterier for, hvilke selskaber der var danske eller grønland-ske ud n at have sikret Svend Hardenbergs eksplicitte godkendelse.Svend Hardenber har forklaret, at orienteringen af Rasmus Pedersen og Svend Har-denberg, som ifølge mailen først ville ske efterfølgende, må have været koordineretmed Kai Holst Andersen, da det typisk ikke ville være noget, som Jacob Isbosethsensærskilt ville gøre. Svend Hardenberg har videre forklaret, at det er stærkt usandsyn-ligt, at han ville have godkendt kriterier på baggrund af noget udprintet materiale,som han uden forudgående forberedelse havde fået forelagt. Specielt ikke nede iLandstingssalen eller i området omkring Landstingssalen. Svend Hardenberg har og-så forklaret, at han på det tidspunkt havde meget travlt med forhold omkring KNI,hvilket fremgår af hans notesbøger. Svend Hardenberg mener ikke overhovedet athave været til stede i salen på det tidspunkt. Han var reelt kun nede i salen, når For-manden bad ham om det, og det var kun ved helt specielle lejligheder, enten ved åb-ningen af en samling, eller ved det afsluttende møde i salen forud for en samliIigs op-hør. Ellers var det sagsbehandlerne, der var til stede i salen, eksempelvis retschefeneller afdelingslederen for Bestyrelsessekretariatet. Svend Hardenberg har tilføjet, athan har gennemgået sine mails og SMS'er for perioden, og at Kai Holst Andersen ikkehavde sendt en besked forud for det påståede møde for at varsko ham.



VuaA9299mxccz ø IâürmAdam Worm har forklaret at Kai Holst Andersen sagde god for formuleringen og atdet for ham selv var tilstrækkeligt. Det var en udenrigssag, og udenrigsdir ktørengodkendte. Hvad d t krævede for udenrigsdirektøren ar udenrigsdirektørens egensag.Kl. 13:05/ 17:05 sendte Adam Worm en mail til Nauja Bianco, Ulrik E. Petersen, LarsVolck Madsen og Inuuteq Holm Olsen, alle det danske udenrigsministerium:"Ref. mødet den 12. november har jeg som aftalt drøftet de rejste spørgsmalmed Kai Holst Andersen, UD samt Bestyrelsessekretariatet; Erhvervsdepartementet; Skattestyrelsen (alle i Nuuk). På basis af bl.a. erhvervsdepartementets/Råstofsstyrelsens praksis i forbindelse med IBA og licenser samt Udenrigsministeriets oplysninger om hidtidig (sparsom) praksis har vi opstillet vedlagte kriterier. Har I bemærkninger til kriterierne vi kan evt. tage et mødemhp. at papiret kan fremsendes til amerikanerne."Mailen var vedhæftet et dokument, der angav følgende "Criteria for "Greenlandic/ Danish enterprise" as regards the tender of the BMC contract":1. The enterprise is registered under the legislation applying to Greenlandor Denmark Based enterprises, i.e. "Selskabsregistret" administered by"Erhvervs- og Selskabsstyrelsen", Copenhagen, "Grønlands Erhvervsregister" (GER), administered by "Skattestyrelsen", Nuuk or "Det CentraleVirksomhedsregister" (CVR) administered by "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen", Copenhagen. The geographical placing of the enterprise shall bein Greenland or Denmark.2. Ownership to the shares of the enterprise shall hav Danish citi n h1p3 The majority of the members of the board of th nt rpr1 e hall haDanish citizenship.4. The enterprise has to be active in Denmark or in Greenland to such a de-gree that the enterprise has such a presence and capacity in Greenlandor Denmark that the management of the task (the BMC contract) can beperformed from Greenland or Denmark.Adam Worm har forklaret, at han i sin mail skrev, at han havde drøftet kriteriernemed en række myndigheder i Nuuk. Han nævnte Bestyrelsessekretariatet, fordi JacobIsbosethsen havde fortalt, at han havde talt med Rasmus Pedersen. Han nævnte lige-ledes Erhvervsdepartementet og Skattestyrelsen



Su'aunQSommmwzccz ø Tcmurm6.2915. november 2013: Videresendelse af forslag til Formandens DepartementDen 15. november 2013 [13229] videresendte Jacob Isbo ths n til Svend Hardenberog Rasmus Pedersen den mail, som han kl. 11.00 havde sendt t1l Kai Holst Andersenidet Jacob Isbosethsen tilføjede:"Se venligst forslaget pa engelsk i mailen nedenfor.Hermed vores bud pa kriterier som er blevet udformet dels på baggrund afDep. For Erhverv- og arbejdsmarkeds kommende IBA forhandlinger, oplysnin-ger fra Skattestyrelsen samt Udenrigsministeriets hidtidige praksis. For denendelige formulering fra vores side har det betydet: (UM skal videregive oplys-ningerne til amerikanerne i sidste ende):1) Grønland og Danmark er mere realistisk tilgang o en begræn ning t1lkun at omfatte Grønland, vil kræve at de danske firmaer skal etabl r rsig i Grønland, hvilket tidsmæssigt formentlig kan skab probl m r 1forhold til udbudsplanen.2) Ifølge Skattestyrelsen er selskabs- og personskatteprovenuet det ammuanset om kontrakthaver har grønlandsk eller dansk hjemsted3) De foreslåede kriterier er operationelle dvs de kan forventes adm1n1streret af amerikanerne.Efter aftale med Kai har v1 videregivet forslaget t1l UM d.d.Jaco Isbosethsen har forklaret, at han ñk at vide fra Kai Holst Andersen, at det varvigtigt, at Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen var inde over. Dette havde han faetat vide allerede fra start i processen, men Kai Holst Andersen gentog det til slut. Jacob Isbosethsen videresendte først kriterierne til Rasmus Pedersen og Svend Hardenberg efter, at det var aftalt med Kai Holst Andersen, at de kunne videregives tilUdenrigsministeriet. Rasmus Pedersen og Svend Hardenberg måtte så gribe ind, hvisde mente, at det var nødvendigt. Jacob Isbosethsen har videre forklaret, at han hu-sker det indkaldte møde på Svend Hardenbergs kontor, da de ñre kriterier forelå, sådet må have været den 15. november 2013. Jacob Isbosethsen husker ikke i detaljerom det var både Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen, der var med på mødet oggodkendte kriterierne. Han kan blot huske, at der ikke var bemærkninger. De drøftede på mødet, hvordan kriterierne hang sammen med de modtagne input fra Skatte-styrelsen og Erhvervsdepartementet. De ñre kriterier blev godkendt på mødet, hvilketJacob Isbosethsen meddelte Adam Worm. Jacob Isbosethsen mener, at det var ham,



11653swxccz ø Iáürmom momasmaa oomSvend Hardenberg og Rasmus Pedersen, der var tilstede på mødet. Hverken AdamWorm eller Kai Holst Andersen deltog i mødet.Svend Hardenber har forklaret, at han ikke kan huske et mød med Jacob Isbosethsen om et forslag til kriterier for, hvilke selskaber der var danske grønlandske. SvendHardenberg har oplyst, at han mener at ville kunne have husket et sadan mød safremt det havde fundet sted. Ifølge Svend Hardenberg ville der og a have været enmødeindkaldelse med en dagsorden og eventuelt relevant materiale hvilket ikke foreligger. Svend Hardenberg har i forhold til mailen af 15. november 2013 fra Jacob Isbosethsen videre forklaret, at der stod i mailen, at kriterierne efter aftale med KaiHolst Andersen allerede var sendt, hvorfor mailen alene var orienterende SvendHardenberg har yderligere forklaret, at denne mail i han øjne beviser, at de ikke idenne sag eksisterede en arbejdsgruppe med delta else af Svend Hardenb rg ogRasmus Pedersen. Jacob Isbosethsen sendte blot en mail til ori nt rin ft r, at kriterierne allerede var sendt til Udenrigsministeriet Der havde ikk r t n f rmel høringsproces omkring kriterierne, hvor bl.a. Formandens Depart m nt kunn havværet hønngspart.Rasmus Pedersen har forklaret, at han ikke har nogen klar erindrin m d nn mailDa det fremgik af mailen, at produktet allerede var ekspederet efter aftal med KaiHolst Andersen, mener Rasmus Pedersen ikke, at han havde anlednin til nærmere atbedømme situationen. Rasmus Pedersen er blevet foreholdt den oplysning, at en afde andre potentielle mødedeltagere mener, at der blev afholdt et mød om kriterierne, da de forelå i en mere endelig form fra Selvstyrets side (omkring d n 15. november 2013) og hvor Rasmus Pedersen og Svend Hardenberg skulle have opl t, at manikke havde nogen bemærkninger. Rasmus Pedersen har forklaret, at d t kan han afvise. Adspurgt om der var et møde i forbindelse med de endelige kriterier udarbejdetfra Selvstyrets side, har Rasmus Pedersen afvist, at det skulle have været tilfældetHan talte ikke med Jacob Isbosethsen om kriterier. Et sådant møde fandt ikke stedog Rasmus Pedersen var ikke med til at godkende nogen kriterier. Supplerende harRasmus Pedersen forklaret, at han husker den forudgående drøftelse med Jacob Isbosethsen, og at han også ville have husket et møde om kriterier, safremt det havdefundet sted med hans deltagelse.Kai Holst Anders n har forklaret, at det er muligt, at Jacob I bo thsen ikke vidste atKai Holst Andersen havde talt med Svend Hardenberg. Kai Hol tAndersen kan ikkhuske at have fortalt ham det. Jacob Isbosethsens efterfølg nd mail til Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen viser vel ifølge Kai Holst Ander n, at Jacob Isbosethsen tilsyneladende ikke var bekendt med godkendelsen fra Sv nd Hardenberg. KaiHolst Andersen har også forklaret, at han ikke er bekendt med om Jacob Isboseth entillige indhentede godkendelse fra Svend Hardenberg. Det har muligt vær t tilfældetog det ville ikke være modstridende. Kai Holst Andersen har ogs forklaret, at han ik-



llllll'wzccz ø I??6.30ke mener, at processen på noget tidspunkt var sådan, at Jacob Isbosethsen selv gikind til Svend Hardenberg og ñk ham til at godkende noget, men det kan nu godt væresket. Kai Holst Andersen sad typisk alene med Svend Hardenberg, når de besluttedenoget. Jacob Isbosethsen havde løbende holdt Svend Hardenberg orienteret. KaiHolst Andersen har yderligere forklaret, at Adam Worm efterfølgende havde sendtkriterierne til Udenrigsministeriet. Det havde været Kai Holst Andersens anbefalingtil Svend Hardenberg, at de var blevet forelagt Aleqa Hammond, samt at der som mi-nimum havde fundet en landsstyreorientering sted.



wzccz ø Tcmarm3M M1



6xxonaaswøccz ø TcmarmSvend Hardenber har forklaret, at der i anledning af forberedelserne med den ame-rikanske ambassade og muligheden for drøftelse af udbuddet af basekontrakten villehave været en henvendelse til Formandens Departement, såfremt den sag havde hørtunder Formandens Departement. Da ville man have produceret baggrundsnotater eller talepunkter, og det ville man have gort forud for, at mødet blev aflyst på grund afdårligt vejr i Grønland. Intet af dette skete.Mininn ua Kleist har forklaret, at hvis Thule udbudssagen kull på dag ordenenpå mødet med ambassadøren, og hvis Thule-udbudssagen h nh rt und r Formandens Departement eller Bestyrelsessekretariatet ville den normal fremgang mådehave været herfra at indhente et talepapir til Formanden for Naalakk rsuisut Nar derikke foreligger sådant materiale, skyldes det alene at Udenrigsdir ktorat t ar denressortansvarlige myndighed.Den 18. november 2013 [16205] sendte Nauju Bian "færdigt udka ttil h ndakt sæt'til brug for mødet i Permanent Committee to dage senere. Dette skete pr. mail til KaiHolst Andersen, Adam Worm, Jacob Isbosethsen og Louise Coffari, sidstnævntfuldmægtig i Departementet for Boliger, Natur og Miljø, samt med kopi til Erik Vilstrup Lorenzen fra det danske udenrigsministerium. I det vedhæfte e baggrund notat stod under punktet "U.S.-Danish Committee on Greenland Proje s'"Det er muligt, at USA under dette punkt orienterer om at ba s rvicekontrakten er under udbud mhp. en ny 7-årig kontrakt fra 2015. Der har været ret torinteresse, ca. 17 ñrmaer har vist interesse for at byde. Hvis nuværend kontrakthaver Greenland Contractors ikke vinder kontrakten, vil Selvstyret mi tandelen i overskuddet fra selskabet, men fortsat fa selskabsskat samt p r onskatter fra Thule.Spørgsmålet om proceduren omkring deñnitionen af dansk/grønlandsk firma', og de EU-retlige problemer ved hidtidig praksis forventes ikke drøftet påmødet."



oa:mxccz ø Iburm6.31 18.-21. november 2013: Det danske udenrigsministeriums forslag til kri-terierDen 18. november 2013 [12224] vendte Inuuteq Holm Olsen tilbage på vegne af d tdanske udenrigsministerium, idet han i mail skrev følgende til Adam Worm:"Vores forslag går ud på følgende 2 forslag:a) At interesserede selskaber som ønsker at byde på udbudsrundet skal være registreret i det grønlandske erhvervsregister (GER)b) At det selskab som vinder udbudsrunden overholder gældende grønlandsk lovgivning, herunder grønlandsk selskabs og arbejdsret.Jeg tror det vil være ret svært at argumentere imod større konkurrence i selvudbudsrunden - som er det amerikanerne ønsker. Men hovedsigtet bør fradansk/ grønlandsk side være, at skatteindtægterne bør tilfalde Grønland. Ved atgøre dem som generelle og brede som ovenfor men samtidig understrege dengrønlandske vinkel, vil vi kunne imødekomme amerikanernes interesser for l1-geret i udbudsrunden, men samtidig overholde ånden i aftalerne."Adam Worm har forklaret, at det var med disse nye kriterier, at krav om realitet iejerskab og ledelsen udgik. Adam Worm forsøgte at argumentere for disse i den efter



se121om .<.e mm<0mmccz ø I??følgende korrespondance mellem ham og Inuuteq Holm Olsen, men uden held. AdamWorm havde forventet, at Udenrigsministeriet i højere grad ville have forsøgt at spillesammen med Selvstyret. Det var i realiteten her, at det var blevet muligt for et post-kasseselskab at komme i betragtning. Det havde været uventet for Adam Worm.Adam Worm har videre forklaret, at hele processen var præget af hastværk. Det ersamtidig Adam Worms opfattelse, at beskatningsretten var det centrale, og at den varsikret.Adam Worm svarede i mail af 18. november 2013 [13209] ndt til Inuut q Holm O1sen med kopi til Jacob Isbosethsen:"Vi ønsker heller ikke at begrænse konkurren n l n k r blot at holde ame-rikanske firmaer ude. Så vidt jeg (efter at have læ t GER-lo n) overflødiggørGER vores pkt. 3, en det er formentlig ogsa nødvendigt med krav til hj mst diGR eller DK. Krav til ejerskabet vil også være en fordel for at sikre d t re lt rDK eller GR ñrmaer."I en mail kort tid efter, kl. 13:55, skrev Adam Worm dog"Se venlgist bort fra nedenstående mail. Jeg var kommet til at tjekke 1 næringloven i stedet for GER-loven. Beklager - jeg sender et nyt svar.”Kl. 14:17 skrev Adam Worm til Inuuteq Holm Olsen og Jacob Isbosethsen pr. mail"Svarz1) Skattemæssigt er GER-registrering tilstrækkeligt. Det sikrer person katter og Selskabsskatter. Det er et krav for at drive virksomhed i GrønlandIfølge Skattestyrelsen (Morten Selvejer) vil krav om hjem ted i Grønlandudfra kontrolmæssige hensyn være en fordel2) Vi har derudover ment at krav om ledelse og ejerskab ( ores pkt. 2 og 3)bør være med for at - om muligt - at sikre at der er tale om reeltdansk/ grønland. firma.3) Mener i med overholde "grønlandsk selskabsret" at ñrmaet skal være re-gistreret som grønlandsk aktieselskab"Inuuteq Holm Olsen svarede kl. 14:31 følgende til Adam Worm og med kopi til JacobIsbosethsen:"Det vi baserer vores kriterier på er, at skatteindtægterne skal tilfalde Grønlandog det er vores alles interesse (også baseret på udmelding fra Kai og Svend)



n!aAS95wwccz ø Iáürmsamtidigt med at gøre dem nutidssvarende og fremtidssikrede, også hvad dersker i Grønland nu 0m dage. Man kan jo spørge sig selv 0m London Mining ogAlcoa skal underlægges samme krav f.eks. Hvis man ser på de selskaber der erinteresserede, er det jo ikke kun amerikanske selskaber, men også internationale (som i øvrigt også opererer i Grønland i dag).3) Vores pointe er mere det der blev sagt af amerikanerne i tirsdags 0m, at sel-skaber er forpligtiget til at overholde gældende grønlandsk arbejdsret. Her pointerer vi at selskaber skal betale selskabsskat i Grønland. Men hvis det erdækket af GER registrering, sa kan vi slette den og bare lade det være grøn-landsk lovgivning, herunder arbejdsret (labour law som de sagde)."Hertil svarede Adam Worm kl. 15: 10 (uden kopi til Jacob Isbosethsen):"Skatteindtægterne vil tilfalde GR. Det er sikret ved henvisningerne til GERSpørgsmålet er blot om vi skal stille yderligere krav.Labor law er OK, med derudover synes vi også at man om muligt bør sikre atder er tale om et reelt dansk/grl firma. Vi synes derfor at kravet om majority ofboard members og kravet om aktivitet/kapacitet i DK/GR bør opretholdesKravet til ejerskab er ikke realistisk, f.eks. hvis der er tale om børsnoteret selskab, og er derfor udeladt."M .ilen var vedhæftet et dokument, nu dateret den 18. nov mber 2013 der angav følgende "Criteria for "Greenlandic/ Danish enterprise' as regard the tend r of the BMCcontract":n1. The enterprise is registered in "Grønlands Erh ervsregi t r GER and iregistered under the legislation applylng to Greenland or D nmark based enterprises, i.e. "Selskabsregistr t' administered b Erhv rvs oSelskabsstyrelsen", Copenhagen.2. The registered office of the enterprise shall be in Greenland or Denmark3. The majority of the members of the board of the ent rpri hall haDanish citizenship.4. The enterprise shall abide to Greenlandic labor law.5. The enterprise has to be active in Denmark or in Greenland to such a degree that the enterprise has such a presence and capacity in Greenland



Suwwccz ø Igmgrmor Denmark that the management of the task (the BMC contract) can beperformed from Greenland or Denmar ."Inuuteq Holm Olsen svarede tilbage kl. 15:43:"Tak for det.Vi vil gerne have fjernet alt reference om Danmark da vi mener det vil være 1Grønlands interesse, og har også fjernet kravet om majority of board membersmen har fastholdt at selskabet skal være i GrønlandVedlagt er opdateret udkast."Adam Worm svarede kl. 16:21 (med kopi til Jacob Isbosethsen)"Vi hav anført GR og DK, idet vi havde forstaet, at det afgørende var, at DK ikkevar indblandet i udmeldingen af kriterierne. Men begrænsning til Grønland ernaturligvis bedre, set fra et GR synspunkt.I pkt. 1 er Selskabsregistret en faktuel oplysning til hjælp for amenkan rne. Detindebærer ikke nogen begunstigelse i forhold til danske ñrmaer, men er hellerikke afgørense.Har i noget imod pkt. 4, når det er begrænset til Grønland."Den 19. november 2013 [11:14] vendte Inuuteq Holm Olsen tilbage pr mail til AdamWorm med kopi til Ulrik E. Petersen, Lars Volck Madsen og Nauja Bianco"Her er vores udspil til kriterierne. Vi har sammenflettet jeres punkt 2 og 4sammen, da de er meget enslydende og gort den kortere, da punkt 4 er nog tlang og for det meste repeterende.Amerikanske ambassade rykker og har gort det i flere da , og derfor skal v1helst sende vores bud så snart som muligt.”I det vedhæftede dokument, med overskriften "Criteria for Greenlandic enterprise asregards the tender of the Thule BM contract", stod:"1. The enterprise is registered in "Grønlands Erhvervsregister' GER and ISregistered under the legislation applying to Greenland, administered byErhvervs og Selskabsstyrelsen Copenhagen



tmCDmwccz ø Iâürm2. The registered ofñce of the ent rprise shall be in Greenland and themanagement of the task (the BMC contract) can be performed in Green-land3. The enterprise shall abide by th labour laws in Greenland"Samme dag, den 19. november 2013 [13256] ndte Adam Worm med mail dokumen-tet til Kai Holst Andersen og Jacob Isboseths n idet han i følgemailen skrev:"Efter afsendelsen af vores forslag i fredag har UM meldt tilbage i mandags ogvi har mailet en del frem og tilbage. D har været betænkelige vedr kriteriermht. ledelse og aktiekapital, til gengæld ønsker de -lidt overraskende - at kri-terierne skal være bundet op pa Grønland Det er naturligvis ñnt for os, idet detalt andet lige giver bedre kontrolmuligh der. Beskatningen er under alle om-stændigheder sikret via registrering i GER. Resultatet følger vedlagt.Amerikanerne rykker, og jeg har aftalt med Inuuteq at UM kan lægge papiretop til godkendelse på højere sted i huset."Kai Holst Andersen har forklaret, at han husker Adam Worms mail tydeligt, fordi d tvar det sidste, som han modtog, inden han forsøgte at rejse til mødet i Perman ntCommittee og efterfølgende til Canada. Kai Holst Andersen aftalte med Svend Har-denberg, at denne skulle tage sig af opgaven selv. Han aftalte ligeledes med Jacob I -bosethsen, at denne skulle gå direkte til Svend Hardenberg. Kai Holst Andersen ogAleqa Hammond befandt sig i Canada i dagene fra den 21. november til den 25. no-vember 2013. Kai Holst Andersen har videre forklaret, at man i Nuuk forholdt si tilUdenrigsministeriets forslag til kriterier. Inden Kai Holst Andersen rejste, fik Sv ndHardenberg det, som Kai Holst Andersen havde modtaget. Derefter kunne SvendHardenberg ikke læne sig op ad Kai Holst Andersen med hensyn til koordination. Detvar foregaet mundtligt. Det var Svend Hardenbergs holdning, at man stadig var indenfor rammerne. Svend Hardenberg var tilfreds med, at det kun kunne være grønland-ske selskaber, der kunne byde. Kai Holst Andersen kan ikke huske sin egen holdning,men han var okay med kriterierne, og han greb ikke ind.Adam Worm har forklaret, at der var væsensforskelle imellem Selvstyrets forslag ogUdenrigsministeriets forslag, og at han ikke havde en godkendelse til at lade InuuteqHolm Olsen gå videre med kriterierne. Når han gorde det, var det, fordi man havdetravlt. Samtidig orienterede han jo også Udenrigsdirektoratet i Nuuk som kunne gri-be ind. Adam Worm orienterede ikke Svend Hardenberg, da han anså Kai Holst An-dersen for den centrale beslutningstager, og eventuel kommunikation med SvendHardenberg foregik via Jacob Isbosethsen og Kai Holst Andersen



Suz mowxccz ø ...FarmJacob Isbosethsen har forklaret, at han ikke husker, hvorvidt Adam Worms mail af19. nov mber 2013 havde givet anledning til drøftelse med Kai Holst Andersen. Hanhavd ikk fået instrukser om at videreformidle mailen eller oplysningerne deri tilRasmu P dersen eller Svend Hardenberg, og han videreformidlede derfor ikke.Svend Hardenber har forklaret, at han ikke modtog oplysning om efterfølgende æn-dring af kriterier sammenlignet med Selvstyrets forslag af 15. november 2013. SvendHardenb rg har tilføjet, at det havde været meningen, at Formanden og Kai HolstAnders n kulle rejse den 18. november via København, men den tur blev lavet om tilat de fløj over Island på grund af dårligt vejr. Aleqa Hammond skrev til Svend Har-denb rg d n 19. november 2013 kl. 08:41 og kl. 08:42 på sms, at de ikke var kommetafst d d n 18. november 2013, og der var nærmere besked kl. 15 om rejsen til IslandSvend Hardenberg svarede hende, at han ikke kom på kontoret den 19. november2013, idet det var hans yngste datters fødselsdag. Han havde derfor ikke haft mulig-hed for at mødes med Kai Holst Andersen og Formanden den 18. eller 19. november2013. Der er heller ikke noget noteret i Svend Hardenbergs personlige notesbog mel-lem den 14. og 21. november 2013.Den 21. november 2013 [17201] vendte Inuuteq Holm Olsen tilbage pr. ma ndt tilAdam Worm og med kopi til Ulrik E. Petersen og Nauja Bianco'"J eg har efter aftale slettet referencen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i kriterierne, så de ser således ud:1. The enterprise is registered in "Grønlands Erhvervsregister" GER, and isregistered under the legislation applying to Greenland2. The registered ofñce of the enterprise shall be in Greenland and themanagement of the task (the BM) contract shall b performed in Greenland.3. The enterprise shall abide by the labour laws in Gre nland.Jeg går ud fra de her kriterier er godkendte også af Nuuk "Adam Worm svarede i mail til Inuuteq Holm Olsen samme da kl. 17:52"Ja det er de."Adam Worm har forklaret, at han ikke husker, hvordan kriterierne blev godkendt afNuuk. Han mindes ikke at have talt med Kai Holst Andersen på noget tidspunkt i forløbet, men han må have talt med Jacob Isbosethsen i telefon. Adam Worm har understreget, at Kai Holst Andersen må have været bekendt med, at kriterierne blev af-sendt, eftersom Adam Worm ikke redegorde for dette i efterfølgende mails, der for-



llll1   Hommmmwæccz ø Iâürm6.32udsatte, at kriterierne var afsendt. At han ikke skulle have givet besked herom på denene eller anden måde, var utænkeligt.27. november 2013: Amerikansk udbud af basekontrakten vedrørendePitufñkDen 27. november 2013 tog det amerikanske flyvevåben t yderlig r kridt mod etudbud af basekontrakten med offentliggørelse af "a Noti of Propo d Contract Ac-tion for the Thule Base Maintenance Contract (BMC) S0ll itation fort at und r refe-rencen “FA2523-12-R-0006: Thule BMC". Samtidig blev offentliggort t dokumentmed titlen "Memorandum for Interested Parties. Criteria Con tituting a Danish/Greenlandic Firm". I dokumentet stod:“As a reminder to industry, participation in this acquisition i restri t d toDanish or Greenlandic firms only per the terms of an International Agr m ntbetween the United States and The Kingdom of Denmark.The Danish Ministry of Foreign Affairs will not be issuing an eligibility tate-ment to qualifying ñrms. Instead, the United States Governm nt will in ludelanguage in the solicitation with required documentation to b provid d w1thproposals. An updated Draft Request for Proposal (RFP) will be po ted to F d-BizOpps and will contain these requirements."



wxccz ø ...Farm



mæccz ø ...tarm



6:1mmccz ø IamurmDen 29. november 2013 [13228] fremsendte Inuuteq Holm Olsen på anmodning tilAdam Worm kammeradvokatens udtalelse.Samme dag, kl. 14:09, skrev Inuuteq Holm Olsen i mail til Adam Worm med kopi tilUlrik E. Petersen, Lars Volck Madsen, Jacob Isbosethsen og Kai Holst Andersen:"Vi har heller ikke de store problemer med de foreslåede kriterier. Vi vil dognok præcisere, at det der i aftaleteksten staende "dansk/ grønlandsk" ikke nød-vendigvis inkluderer færøsk erhvervsregistrering.Der er her tale om selskaber som måtte være interesserede i udbudsrunden, ogikke det selskab som får kontrakten.Det er her vigtigt for os, at vide at Nuuk er ok med de foreslåede kriterier, menogså at GER registrering er juridisk funderet for det selskab, som opererer påbasen, og dermed sikrer grønlandsk beskatning."Hertil svarede Adam Worm kl. 14:27 i en mail alene til Inuuteq Holm Olsen"Jeg orienterede Nuuk om det amerikanske forslag (jf. min svarmail til jer eftermodtagelsen af det amerikanske forslag). Jeg har ikke hørt indsigelser, men vilfor en sikkerheds skyld tjekke op på det.Registrering i GER er en betingelse for at kunne udøve virksomhed i GR og sikrer dermed grønlandske beskatning."Kl. 10:58/ 14:58 tilføjede Adam Worm i en ny mail til Kai Holst Andersen og Jacob Ibosethsen:"Inuuteq har oplyst, at UM kan tilslutte sig de amerikanske kriterier, bortsetfra at de ikke mener at færøske firmaer skal nævnes, og administrationsmodeldvs. at amerikanerne sætter kriterierne ind på deres hjemmeside og UM tagerdette til efterretning (formentlig enten direkte, eller ved ikke at reagere).



130mzccz ø IâurmSom anført i min mail af 27. november ligger modellen inden for rammerne afvores oprindelige forslag (forbedret med udelukkelsen af filialer), og det for osvæsentlige sikres under alle omstændigheder af GER-registreringen.Meddel venligst hvis I finder problemer i de amerikanske kriterier."Hertil svarede Jacob Isbosethsen pr. mail kl. 11:28/15:28 til Adam Worm og KaiHolst Andersen:"Umiddelbart er det vel okay så længe forslaget lægger inden for vores oprinde-lige, og vi er vel enige med at færøske ñrmaer ikke skal nævnes da det ikke er ivores interesse?"I en efterfølgende mail sendt kl. 11:32/ 15:32 til Adam Worm tilføjede Ja ob Isbosethsen:"Der er i øvrigt en slåfejl på 2. linje: "CONTAINS INFROMATIONSpørgsmålet i den foregående mail fra Jacob Isbosethsen blev besvaret b kræftendeaf Adam Worm kl. 11:44/ 15:44 i en mail til Jacob Isboseth en (uden kopi t l andre):"J a (spørgsmålet har formentlig kun teoretisk/ principiel interesse) 'Adam Worm har forklaret, at han ikke nærmere husker, hvad han mente med 'indenfor rammerne", men der måtte menes i forhold til det udkast om Udenrigsministeriet havde sendt til amerikanerne. Det var åbenbart, at man ikke var ind n for ram-merne af det udspil, som Selvstyret selv var kommet med. Adam Worm har vid reforklaret med hensyn til svaret fra Jacob Isbosethsen, at det var hans indtryk, at Jcob Isbosethsen blot havde skrevet af, og at han ikke kunne have været i tvi l om, tamerikanernes udspil slet ikke var ligeså godt som Selvstyr ts oprindelige f rsl . Dhang nok også sammen med, at når skattebetalingen var sikret, blev de andre elmenter anset for mindre væsentlige.Jacob Isbosethsen har forklaret, at da amerikanerne vendte tilbage med deres forslagtil kriterier, orienterede Adam Worm både Jacob Isbosethsen og Kai Holst Andersen.Jacob Isbosethsen skrev tilbage, at de nye kriterier umiddelbart vel var okay hvis dela inden for rammerne af det oprindelige forslag. Adam Worms svarmail startedemed et "ja", hvilket Jacob Isbosethsen forstod således, at Adam Worm bekræftede, atkriterierne lå inden for de oprindelige rammer. Jacob Isbosethsen vurderede ikkeselv dette spørgsmål og havde heller ikke modtaget nogen instrukser om at gøre detHan henholdt sig til Adam Worm som den mere erfarne sagsbehandler. Jacob Isbo



eel'131mmmwzccz ø Tama..sethsen har oplyst, at udtrykket "inden for rammerne" betød, at der ikke var torforskelle i kriterierne.Svend Hardenber har forklaret, at det faktum, at Adam Worm sendte mailen til KaiHolst Andersen den 29. november 2013, men at Kai Holst Andersen ikke videresender mail n til Svend Hardenberg, efter Svend Hardenbergs opfattelse er bevi for atKai Holst Andersen ikke på et møde omkring den 20. november 2013 havde overdraget sagen og det videre forløb til Svend Hardenberg.Kl 15:4 skrev Adam Worm til Inuuteq Holm Olsen:'Nuuk har explicit bekræftet, at de er enige, dvs. kan acceptere det amerikan-sk forslag."Som led i undersøgelsen er modtaget skriftligt notat und skrev t af Adam Wormdateret den 29. november 2013:"Jacob Isbosethsen ringer og henviser til mine mails af 27. og 29. novembersamt bekræfter, at Nuuk kan tilslutte sig det amerikanske forslag t1l kriterier."Adam Worm har endeligt forklaret, at notatet (trods sin datering) faktisk før t er ud-arbejdet i februar 2015. Adam Worm kan ikke huske præcist, hvad Jacob Isbosethsensagde i telefonen, men han kan huske, at de talte sammen, og at godkend l forela.Adam Worm mener ikke, at Jacob Isbosethsen nævnte, hvilke personer d r faktiskhavde godkendt.Foreholdt oplysning om, at han pr. telefon skulle have meddelt Adam Worm, at krite-rierne var godkendt af Nuuk, har Jacob Isbosethsen forklaret, at han var i kontaktmed Adam Worm dagligt for at følge op på alle de modtagne mails, og at han den 29november 2013 formidlede godkendelsen. I øvrigt husker Jacob Isbosethsen ikke telefonsamtalen konkret. Jacob Isbosethsen har videre forklaret, at han talte med KaiHolst Andersen løbende i forløbet, og at han fik godkendelse fra Kai Holst Anderseninden han gav Adam Worm godkendelsen fra "Nuuk" Jacob Isbosethsen har ogsaforklaret, at han tillige til slut kort orienterede Svend Hardenberg og fortalte ham, atder var kommet nye kriterier, og at Jacob Isbosethsen havde fået bekræftet, at de lainden for rammerne af det oprindelige. Denne samtale med Svend Hardenberg fore-gik muligvis på gangen. Jacob Isbosethsen har oplyst, at han fik Svend Hardenbergsaccept, og at han oplyste dette til Adam Worm.Svend Hardenber har forklaret, at han end ikke blev or1enteret om, at de endel1gekriterier afveg fra, hvad man på vegne af Selvstyret havde fremsendt den 15. novem-ber 2013. Svend Hardenberg afviser, at han skulle have fået oplysning om det, ek-



zElHHQSwzccz ø Ita..sempelvis mundtligt på gangen fra Jacob Isbosethsen, om end han måske godt kanhave hørt en helt kort bemærkning uden substans, men det siger ham intet. SvendHardenberg har også forklaret, at han ville have reageret på enhver bemærkning medblot lidt substans. Så ville han have krævet at fa oplysningen på mail med henblik påvidere behandling. Det ville i øvrigt have været meget usædvanligt, om der havde væ-ret et møde angående godkendelse af endelige kriterier uden en mødeindkaldelse.Endvidere var Formandens Departement, eller andre enheder, efter hans opfattelse,ikke høringspart på et udkast til kriterier, sadan som en normal arbejdsgang ville ha-ve foreskrevet, såfremt man skulle have været inde over processen. Svend Harden-berg har tilføjet, at når Jacob Isbosethsen tilsyneladende havde anført i en samtalemed Adam Worm, at kriterierne er godkendt af "Nuuk", så refererede han til KaiHolst Andersen, som han også havde sin kontakt med. Det er ikke korrekt, at KaiHolst Andersen drøftede tilbagemeldingen fra amerikanerne omkring kriteriernemed Svend Hardenberg, og der er da heller ingen spor af dette. Svend Hardenberghavde den 27. november 2013 en hasteopgave for Formanden for Naalakkersuisuthvilket også fremgår af SMS-korrespondance, der er udleveret.Kai Holst Andersen har forklaret, at de endelige kriterier fra amerikanerne kom den27. november 2013, og at han talte med Svend Hardenberg også om disse. På et tidspunkt mellem at de modtog forslaget og Jacob Isbosethsens tilbagemelding til AdamWorm, drøftede de og godkendte kriterierne. Kai Holst Andersen husker det sådan, atJacob Isbosethsen gik forbi både Kai Holst Andersen og Svend Hardenberg og fortal-te dem, at de skulle kigge på kriterierne. Kai Holst Andersen var derefter gået ind tilSvend Hardenberg, som godkendte kriterierne. Kai Holst Andersen véd ikke, om detherefter var ham selv alene, der fortalte Jacob Isbosethsen, at kriterierne var blevetgodkendt eller om det var Svend Hardenberg og Kai Holst Andersen sammen.3. december 2013: Møde med den amerikanske ambassadeDen 3. december 2013 [14236] sendte Adam Worm en mail til Kai Holst Andersen ogJacob Isbosethsen med følgende referat:"Je delto i år i møde med den amerikanske ambassadeog UM.USA gentog at de iht. amer1kansk lov kun kan begræn konkurrencen hvis deter hjemlet i en international aftale. 2008 aftal n (noteudveksling om 1991MOU om Kangerlussuaq anvender begrebet Danish/Greenlandic", hvorforUSA kke kan acceptere en indsnævring til Gr enlandic", selv om de er enige ihensigten med ordningen er at være til "benefit for det grønlandske samfund



ES!Kllawzccz ø Tcmarm6.35UM redegorde for UMs EU-retlige bekymringer, hvorfor det er væsentligt, atDK ikke kan risikere en EU-sag ved at diskrimininere til fordel for danske firma r.Jeg fremhævede, at GER-registrering er en betingelse for at kunne varetagdriften i Grønland, uanset om der er tale om et dansk eller grønlandsk firma.Der var herefter enighed om at følge den amerikanske model. "Danish Greenlandic" blev tilføjet ifm. "business".Fra DK/GR side blev rejst spørgsmål om henvisningen til færøsk registreredfirmaer. USA kunne dokumentere en mailkorrespondance fra 2010, hvor UManerkendte at et færøsk registreret firma er dansk firma" i relat1 n t1l aftalenhvilket også er rigtigt. Vi tog herefter henvisningen til efterretningenUSA sletter oplysningen om "clearance by Danish MFA" i udbudsannoncerin-gen og tilføjer kriterierne.Udenrigsministeriet sender et brev til USA's ambassade, hvor man gentager atUM ikke diskriminerer til fordel for DK firmaer, fremhæver hensynet til Grønland bag ordningen og tager kriterierne til efterretning. Dette vil ambassadenså genbekræfte."5. december 2013: Amerikansk udbud af basekontraktem vedrørendePitufñkSom led i det amerikanske flyvevåbens forestående udbud blev offentliggort et dkument dateret 5. december 2013 med titlen 'Draft Request for Proposal medindhold, som efterfølgende gentaget i andre dokumenter, herunder Solicitation 228. marts 2014 under overskriften "Offeror Eligibility""Offeror EligibilityParticipation in th1 acquisition is limited to Danish/Greenlandic enterprises.Enterprises must possess a corporation certificate (Selskabscertifikat m. oblat)verifying the company is regist red a a business in the Kingdom of Denmark(Det Central Virksomhedsregister (CVR); Det Grønlandske Erhervsregister(GER); Skráseting Føroya (Skrás. Nr.)).NOTE: THE REGISTERED OFFICE OF THE ENTERPRISE SHALL BE INTHE KINGDOM OF DENMARK AND SHALL NOT BE REGISTERED AS ASUBSIDIARY OF FOREIGN COMPANY.



PS!999mxccz ø ...tarmEnterprises must produce a signed letter from an officer of a bank within theKingdom of Denmark verifying the company conducts business with that i :stitution.NOTE: ELECTRONIC FUNDS TRANSFER OF INVOICE PAYMENTS WILLONLY BE MADE T0 A BANK IN THE KINGDOM OF DENMARK."
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952KQSwzccz ø Iamarm6.37 Februar 2014: Henvendelse fra Greenland Holding A/SSvend Hardenberg modtog den 13. februar 2014 [10220] en mail fra Karsten Høyhvori denne bl.a. anførte:"Hermed i forlængelse af vores samtale d.d. I forbindelse med vores tilbudsstrategi møde 25. oktober 2013 drøftede vi i GC regi blandt andet, i hvilket om-fang vi skal medregne et lærlingeprogram i tilbuddet på den nye BMC kontraktpå Thule.Vi har endnu ikke set de endelig udbudsdokumenter, men vi forventer ikke, atde på dette punkt vil afvige fra de foreløbige, hvor et lærlingeprogram ikke erkrævet.Pa baggrund af bogføringen i 2013 har vi opgort GC's netto omkostning vedlærlingeprogrammet til godt 2 mio. kr om året, efter fradrag af de tilskud vi al-lerede modtager fra Selvstyret. Vi har naturligvis også glæde af den arbejdskraft lærlinge yder (specielt sidst i uddannelsesforløbet og især i områder somkøkkenet) , men omkostningen overstiger den værdi arbejdet har for os.Det er min vurdering, at vi hvis vi vil opretholde et lærlingeprogram på det nuværende niveau, og samtidigt ikke ønsker at svække vores konkurrenceevnehar behov for et øget tilskud på i størrelsesordenen 1 mio. DKK om året fra vo-res side.En fastholdelse af lærlingeprogrammet på ca. 25 pladser i den nye kontraktforudsætter naturligvis at vi har muligheder for at tilbyde kvalificeret træningtil alle. Det forventer vi umiddelbart at kunne, men det kan over arene blivenødvendigt at reducere antallet i takt med at visse opgaver falder ud af kontrakten. I givet fald skal tilskud m.v naturligvis genovervejes.Men for os at se, er det vigtigt at vi er m d til at løfte et lærlingeprogram, hvorvi kan tilbyde de nuværende antal plad r, men som omtalt tidligere vil detmed en ny BMC ikke kunne hænge samm n. Jeg vil derfor anbefale, at vi sam-men med MTH bidrager til at vi fortsat kan løfte opgaven."Kl. 17:20 samme dag videresendte Svend Hard nberg mailen til Jørn Skov Nielsen ogAnn Birkekær Kjeldsen med kopi til Rasmus Pedersen:"Jeg ønsker en tilbagemelding pa, om indstillingen fra Karsten Høy skal støt-tes. I den forbindelse vil det være relevant med en tilbagemelding på, hvad omkostningen vil være for samfundet, hvis praktikpladserne nedlægges. Jeg gar



LE!xwzccz ø I??mm.mm mmom.mmmnova6.38ud fra at Jørn er tovholder på den videre proces, og får lagt n b lutning op tilNaalakkersuisut."Der er ikke modtaget yderligere materiale herom.Svend Hardenber har forklaret, at referencer i Karsten Høys mail til møder om udbud ikke havde noget med Selvstyret at gøre, og at han ikke nærmere husker de gen-givne mails. Der var ikke møder i 2014 med Greenland Contractors. Foreholdt at derisvar af 15. januar 2015 til Finans- og Skatteudvalget afgivet af Naalakkersuisoq forUdenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq er henvist til, at "Greenland Contractors hartillige sammen med direktør i Greenland Holding A/ S afholdt et møde i foråret 2014med departementschef i Formandens Departement", har Svend Hardenberg videreforklaret, at møderne blev afholdt i august, og at tidsfæstelsen i svaret er forkert.Rasmus P dersen har forklaret, at mailen fra Karsten Høy til Svend Hardenberg varskrevet 1 Høys sædvanlige stil, hvor han henviste til "sit" selskab med ordene "vi" ogvore . S lvstyret havde ikke deltaget i planlægningen af noget bud.Marts-april 2014: Drøftelse om en kronikDen 4 marts 2014 [14245] sendte Rasmus Pedersen en ma1l t1l Jacob I bo th nmed ov rskriften "Notat fra ISCO vedr. Pituffik" og v dhæftet en rækk dokum nt rneml1g Udenrigsdirektoratets og ISCO's notater fra 201 og nogl e mail I t k t nskrev Ra mus Pedersen: "Du kan også kontakte Karsten Hø hv1 du mangl r pln1ng rJacob Isbosethsen fremsendte med mail af 26. marts 2014 [15 51 et udkast t1l kroniki Aleqa Hammonds navn vedrørende Thule Air Base. Mailen bl endt til Sv ndHardenberg og Rasmus Pedersen. Den 31. marts 2014 [11:10] vid resendte Jacob Is-bosethsen mailen til Kai Holst Andersen til orientering og m d b mærkning om, at"[j]eg vender den med Svend". Videre skrev Kai Holst Andersen 1 ma1l af 8 april 2014[17231] til Svend Hardenberg med kopi til Jacob Isbosethsen'"Jeg har ikke ændret ifht. den Jacob har sendt dig 26 mart , som jeg havdelæst og godkendt."Samme dag kl. 17:38 svarede Svend Hardenberg pr. mail Kai Hol t Andersen med Jacob Isbosethsen i kopi:"Super, den ligger så stadig inde hos Aleqa jeg tager den med hende 1 morgen."



88t99QSwzccz ø I. .rDen 9. april 2014 [15243] sendte Jacob Isbosethsen udkast til kronik til Adam Wormpr. mail, idet han i mailen skrev:"Jeg har begået en kronik om Thule Air-base. Den har været rundt og gennemlæst af Karsten Høy fra Greenland Holding (for at sikre at vi ikke skriver nogetomkring økonomi og ejerforhold som kan belaste os i udbudsrunden), bestyrelsessekretariatet, Kai og Svend.De har gennemgået den med Aleqa og det har ført til de røde track-changes, 1midten og på sidste side. Hun vil specifikt have at der skulle skrives noget omhvorfor vi ikke kan forhandle om en decideret leje eller direkte betaling fraUSAF til landskassen. Jeg har forsøgt at formulere det således:"Grønland har ikke mulighed for at forhandle selvstændigt med USA om en decideret betaling eller leje for udnyttelse af Pituffik området. Det fremgår dels afvores forfatningsretlige status i henhold til grundloven, USAFs praksis ved andre militærbaser og installationer andre steder i verden, samt via forsvarsaftalen af 1951 med tilhørende tillægsaftaler m.v.. Derimod er det glædeligt, atamerikanerne har skabt arbejdspladser og indtægter, som kommer Grønlandtil gode. Men det er nødvendigt at vi forholder os til fakta og er realistiske i vo-res tankemåde, ligesom vi skal udnytte de reelle muligheder, der byder sig'”'Adam Worm vendte tilbage med bemærkninger ved mail den 10. april 2014[06:44/ 10:44], hvor han anførte, at "[k]ronikkens budskab er i øvrigt ikke særligtflammende".Den 10. april 2014 [1o:01/ 14:01] sendte Jacob Isbosethsen en tilrettet version tilSvend Hardenberg med bemærkninger om, at han også havde "printet en ud til dig".Svend Hardenberg vendte tilbage [14245] pr. mail til Jacob Isbosethsen med "mindrejusteringer".Henover dagen var der tillige en videre korrespondance mellem Jacob I bo eth n oAdam Worm. I en tidlig mail [10:57] bemærkede Adam Worm, at '[j]eg var lidt overrasket over, at Aleqa ikke svinger fanen højere mht at basen SKAL lev r fl re bidratil Grønland". Hertil svarede Jacob Isbosethsen [17 47]:"Er umiddelbart enig, men det er en ret svær balancegang da KastenHøy/ Greenland Holding er meget påpasselig med at vi skrive noget direkte omat basen SKAL levere flere bidrag eller at der bliver nævnt nøgletal eller andetJeg havde den oprindelig skarpere og mere præcis hvad GL får ud af det, ogmht hvad der evt. kan opjusteres iht. Bestyrelsessekretariatets og selskaberneinterne notater, men det blev anbefalet at det blev taget ud eller minimeret da



mmmwwccz ø Iumurmworst case kan føre til at amerikanern virkelig Vlll t t GC pr1 r og tilbud- GC er m g t bange for at USAF far den opfattels at GC har en kæmp fordelmed det nuværend setup da udgangspunktet skal v r ' n fri k nkurr nce si-tuati n . Altså der skal være reelle forudsætninger for at andr kan å ind ogbyde pa servicekontrakt n på de vilkar som bliv r at 1 l11tat1on/udbudsrund nSå p den baggrund er kronikken kommet til at f d t ud nd m den harnu ..Jacob Isbo ethsen har forklaret at han 1 marts 2014 lavede udkast til en kronik, somskulle brin e i Al qa Hammond navn Han husker, at Kai Holst Andersen havdebedt ham om d t Kai Hol t And r n havd agt til ham, at det kunne Udenrigsdi-rektoratet godt bidrage med, og at Jacob Isbosethsen skulle få input fra Ra mu Pedersen om Greenland Contractors. Udkastet til kronik skulle til Svend Hard nbergKai Holst Andersen havde understreget vigtigheden af, at der ikke kom til at stå tingsom var imod Greenland Contractors' interesser, også henset til at der var igangværende budproces. Jacob Isbosethsen har videre forklaret, at han laved udkastet inden for et par uger. Det var blevet drøftet med Karsten Høy fra Greenland Holdingsom var enig i udkastet, og selvfølgelig også med Kai Holst Anders n Jacob Isbosethsen husker et efterfølgende møde med Svend Hardenberg og Kai Holst Andersenhvor også Hans Jakob Helms var med pr. telefon.Svend Hardenber har forklaret, at det ikke er korrekt, at kronikken var n op avesom Formanden havde pålagt Svend Hardenberg. Det var såled Kai Hol t Andersen, der bad Jacob Isbosethsen om at udfærdige kronikken Ide n til kronikk n havdværet Svend Hardenbergs, men det var Kai Holst Andersen, der havde fået opgavenmed at skrive den.Kai Holst Andersen har forklaret, at kronikken havd været Sv nd Hardenbergs initiativ. Det havde været en opgave for Formandens Departement men Kai Holst And rsens medarbejder, Jacob Isbosethsen, havde udført eller bidraget. Ka1 Holst Andersen har tilføjet, at opgaven ikke af ham blev opfattet som liggende inden for Udenrigsdirektoratets ressortområde, da opgaven vedrørte ejerforhold. Dette var baggrunden for, at Kai Holst Andersen også på daværende tidspunkt jorde meget klart bådeover for Jacob Isbosethsen og over for Svend Hardenberg, at Jacob Isbosethsens arbejde på denne ikke var for Udenrigsdirektoratet, men var for Formandens Departement.Adam Worm har forklaret, at han først blev bekendt med 1deen om en kronik, da hanmodtog den til gennemsyn den 9. marts 2014.ees139S9



avl'S3Hwzccz ø TcmarmDen 29. april 2014 [16:49] skrev Svend Hardenberg en mail til Kai Holst Andersenhvor han bl.a. skrev:"Jeg er ikke tilfreds med forløbet - vi skriver i dag den 29. april 2014 og kro-nikken er stadig ikke udsendt. Jeg mener i den forbindelse at kunne huske, atdeadlinen for udbuddet for kontrakten er den 29. april 2014, hvilket er i dag.Hvis det er korrekt (det må I lige undersøge), så har vi ikke fået gort brug afvor s mulighed for evt. at påvirke meningsdannelsen omkring det, sådan somvi har drøftet det sidste år."Kl. 14:38 18:38 skrev Jacob Isbosethsen til Kai Holst Andersen og Svend Hardenberg:"Hermed vedlagt tilrettet, oversat og korr kturlæ t kronik om Thule Airbase.Der har været forsinkelser pga. travlhed på tolk kontor t og efterfølgendeuoverensstemmelser mellem selve oversættel en og korr kturlæsningen. Detbeklager jeg, men nu skulle den være i ordenKronikken indeholdt bl.a. følgende tekst:"Thule Air Base- har på både godt og ondt en stor plads i den grønlandske samfundshistorie.Man kan faktisk ikke undgå at nævne basen i den hi toriske gennemgang af vo-res samfundsopbygning. Historien kan vi ikke ændre på, hverken Pituffik ellerQaanaaq kan flyttes og højesterets dom kan ikk omgørI takt med at den arktiske politiske dagsorden stiger og asiatiske stormagterinteresser i Grønland og regionen vokser støt, så er Thule Air Base i or s alleinteresse. Basen har bestemt en afsmittende og vældig betydnin for vorelands fremgang og opbygning.Naalakkersuisut er meget opmærksom på dette, og via selvstyrets engagemen-ter og møder på embedsmandsniveau og politisk plan, gør vi amerikanerneopmærksomme på forskellige initiativer for femtiden. Konkret bliver dette ta-get op på vores mødeaktiviteter ved de årlige Joint- og Permanent Committeemøder, samt med udenrigsministeriet, den amerikanske ambassade i Køben-havn, den danske ambassade i Washington og endelig via den grønlandske re-præsentation i Washington.Personligt er jeg glad for at have haft mulighed for at drøfte problemstillingerog initiativer med den amerikanske ambassadør Rufus Gifford, når lejlighedenhar budt sig i Nuuk og i København Derfor er det også et vigtigt signal at sende



99IV!as?.omom.mmmmmwccz ø ...FarmAfledte indtægterDe indtægter, som i dag udgøres af personskatter, selskabsskatter miljøafgiftog udbytte, er en vigtig indtægt til landskassen, hvilket de seneste år ñnan love vidner om. Der er strenge regler og krav til det amerikansk for var somskal benytte amerikansk materiel (US flag carrier) ved transport m llem USA0g Pitufñk. Alligevel er der de seneste år opstaet et behov for afledte leverancersåsom indkøb af grønlandske varer, Air Greenlands charterflyvning r og RoyalArctic Lines sommer besejlinger til og fra basen.Vilkårene for basen er fastlagt i forsvarsaftalen af 1951, der blev moderni ret 12004. Der indgår ikke direkte betaling eller leje o forsvarsaftalen der kun kanændres ved enighed mellem parterne. Det følger af vores forfatningsretlige status i henhold til grundloven samt selvstyreloven, at vi ikke kan forhandle selvstændigt med USA, men vi deltog som bekendt i forhandlingerne om modernitil USA, at vi netop har åbnet vores seneste repræsentation i Washington. ForGrønland er det vigtigt, at være aktivt tilstede og gøre opmærksom på de mu-ligheder som vi kan tilbyde.Samfundets interesserDe afledte indtægter til samfundet fra Thul Air Base er n god t1ng g det btyder ikke, at det ikke kan gøres anderledes end i dag F1 r for la og idéer harsaledes gennem de sidste par år, og på tværs af parti rn 1 Inat i artut og i folketinget, fundet frem til dagens lys i pressen.Men hvordan sikrer vi, at Grønland og dermed vore samfund får mest ud afværdien af Thule Air Base? Hvilke muligheder har v1 for at opt1m r d nne 1ndtjening? Det er ikke noget, som kommer af ig s l .J m n r at d t r vigtigtat Grønland og Naalakkersuisut arbejder hårdt for at få det maksimal udbyttud af, at amerikanerne bruger vores land til én af deres mest strat gi k vigtimilitærbaser på den nordlige halvkugle.Servicering af Thule Air BaseD n amerikanske tilstedeværelse og daglige drift af basen kan ikk fung r 1praksis uden servicering, og det er netop nu interessant, idet en ny konktraktskal udbydes og træde i kraft den 1. oktober 2015. US Air Force (USAF) r 1henhold til amerikanske regler forpligtet til at udbyde servicekontrakten vedoffentligt udbud, men ifølge en aftale fra 1956 er udbuddet begræn t til dank ller grønlandske firmaer.



142GSâø S89wxccz ø Iumgrmseringen af forsvarsaftalen i 2004 og var medunderskriver sammen med Dan-mark.Når dette er sagt, er det glædeligt, at amerikanerne har skabt arbejdspladser 0 ;indtægter som kommer Grønland til gode. Men det er nødvendigt at vi forhol-der os til fakta og er realistiske i vores tankemade, ligesom vi skal udnytte dereelle muligheder, der byder sig.Det nytter kort sagt ikke at sidde med hænderne i skødet og vente på at tingensker sådan som vi håber der gør. Vi bliver nødt til at vær aktive og gøre amer1kanerne opmærksomme på, hvilke muligheder vi som samfund henholdsvikan tilbyde og forventer.Det grønlandske erhvervDette er endnu en grund til at der må tænkes nyt, og da USAF allerede nu harbehov og brug for leverancer af forskellig art, bør grønlandske selskaber i højere grad få mulighed for at kunne byde på fremtidige transportopgaver. [. .]I denne sammenhæng har v1 altså nog t å unikt som sel kaber og integreretinfrastruktur, som kan løfte d1 s opgaver og som allerede har bevist, at de kanløse de nødvendige og krapp krav som USAF stiller til deres leverandører.Vores interesserThule Air base er en strat 1 k n lepost1 T0 samarbejdet og en vigtig politisk støtte i alliancens opretholdelse, og via den amerikanske tilstedeværelse 1regionen, kommer dette også Arktisk Kommando og dermed rigsfællesskabetssuverænitet og overvågning til gode. Basen har en direkte og afledt effekt på detgrønlandske samfund og landskasse. Det er vigtigt, at gøre amerikanerne opmærksom på de muligheder som vi kan tilbyde. Det er vigtigt, at vi har åbnetvores seneste repræsentation i Washington for at skabe synlighed. Derfor vil v1blive ved med at holde møder med repræsentanter fra udenrigsministeriet ogambassadører, så en aktiv indsats fra vores side ikke vil gå ubemærket hen.Det er l1geledes vigtigt for Naala ersuisut, at gøre opmærksom på, at vi 1Grønland også har et ønske om at USA kan bidrage mere og aktivt hjælpe detgrønlandske folk. Det kunne for eksempel være med aftaler om SAR-beredskabeller sø opmåling, som på grund af de svære klimatiske forhold i den nordligstedel af vores vidstrakte land, vil være en naturlig stor udfordring mange år fremHistorien kan vi ikke ændre på, men vi bør sikre, at det grønlandske samfund



Bhas.wzccz ø I??til stadighed får det mest optimale udbytte af amerikanern s tilstedeværel 1Pitufñk området."Angående den tilrettede version modtaget fra Jacob Isbosethsen svarede Svend Hardenberg pr. mail kl. 18:52, at han "ingen bemærkninger" havde til kromkken.Kl. 18:54 videresendte Kai Holst Andersen pr. mail til Svend Hardenberg til orientring en udveksling af mails mellem Aleqa Hammond og Kai Holst Andersen. Heraffremgik, at Kai Holst Andersen kl. 17:05 til Al qa Hammond havde videres ndtSvend Hardenbergs mail fra kl. 16.49. Videre fremgik, at Aleqa Hammond herpå kl17:20 havde svaret Kai Holst Andersen:"Jeg har hele tiden blevet informeret om at Svend er min mand på sagen ogikke andre. Isbosethsen er blevet sat til at bista og ikke være primus motor paartiklen. Jeg har afgivet mine kommentarer til artiklen til Svend, efter aftalmed ham. Sagsforløbet på hele artiklen er Svends ansvar. Eller har jeg misforstået noget her?"Endelig fremgik, at Kai Holst Andersen kl. 17:29 havde svaret Aleqa Hammond prmail:"J a det er også sådan jeg har forstået håndteringen af sagenEr ejerforholdet som er vigtigt her, og derfor som jeg kan forstå det Svend harigangsat en kronik.UD har udelukkende noget at bidrage med ifht. forholdet t1l USA og forsvars-politikken.På trods af det har jeg bedt Jacob om at lave et udkast, som er blevet l veret tilSvend for flere uger (en måned?) siden.Jeg ved ikke derudover hvad der er blevet aftalt mellem dig og Svend - om etudkast er blevet drøftet/ godkendt."Til Svend Hardenberg skrev Kai Holst Andersen videre kl. 18:56 med kopi til JacobIsbosethsen som svar på Svend Hardenbergs mail sendt kl 18.52:"Ønsker du at jeg foretager mig noget vedrørende denn ?Jeg har som tidligere sagt ikke yderligere at bidrage med. Hvad har du aftaltmed Aleqa?"



144wzccz ø Ita..Svend Hardenberg svarede ved mail samme aften, kl. 19:30, til Kai Holst Andersenmed kopi til Aleqa Hammond som svar pa den mailkorrespondance, som Svend Hardenberg havde modtaget kl. 18:54 fra Kai Holst Andersen:"Hej Kai (og Aleqa),Jeg ved ikke lige hvor kæden hopper af henne. Det er efter hånden lang tid siden at vi har drøftet denne sag, og ikke mindst behovet for en kronik.Jeg har rigtigt nok det overordnede ansvar i forhold til afløbet af midler tilGreenland Holding, som følge af den eksisterende Thul kontrakt. Der r særskilt et forløb op til den kommende nye kontrakt, hvor D har væsentlige bidrag/påvirkningsmuligheder. I den forbindelse har jeg bilat ralt haft n aftalmed dig om at UD producerer en kronik, hvilket blev g nb kræft t så sent omsidste måned, hvor jeg gør opmærksom på, at det skal priorit res da udbudd tefter oplysning er iværksat.Kronikken foreligger nu, men mangler så at blive udsendt Aleqa er og å bleveforelagt udkastet til kronikken, hvor justeringern er indarbejdet. Over ættelsen har efter Jakobs oplysning bare taget tid, hvorfor den endnu ikke har væretudsendt. 0g i tillæg hertil har de så været yderligere bemærkninger fra HansJakob Helms, som nu er blevet indarbejdetMen det er ikke korrekt husket, at jeg af eget initiativ har iværksat en kronikdet har du selv, efter aftale med mig. Men igen er det eft rhånden et stykke tidsiden at den aftale er indgået, så det kan være svært at huske.Jeg har ytret en utilfredshed med at den endnu ikke er udsendt, og d t an rjeg som værende berettiget, da jeg ikke tager instruksbeføjelser over f r dinmedarbejdere - du kan sa være enig heri eller ikke det ma vi tage over n kopkaffe, når du er tilbage. Men det er vigtigt, at du ikke tager det for m r ndhvad det er - for det er ikke hensigten da jeg alene skrev til dig heromDer var samme aften yderligere mails mellem Kai Holst Andersen og Svend Hard nberg om sted for offentliggørelse af kronikken fortsat med Aleqa Hammond i kopiAleqa Hammond skrev den aften kl. 20:49:"Glem kronikken Annuler den."Al a Hammond har oplyst, at ideen til kronikken var kommet op på et morgenmøde. Det havde nok været i andet halvår af 2013, måske i november, måske i august el



SHASwzccz ø Tcürm6.39ler september - tidspunktet husker hun ikke. Da hun senere spurgte Svend Harden-berg om kronikken, svarede han, at det ikke var ham, der skulle skrive den. Det varhun ikke tilfreds med. Det kan godt have taget et halvt år, før hun så et første udkastHun gav nogle kommentarer til førsteudkastet, men hun ñk først det endelige udkastden 29. april 2014 et par timer før deadline, mens hun var i Danmark. Det var hunheller ikke tilfreds med. Hun havde to møder i samme tidsperiode og ingen mulighedfor at læse udkastet igennem. Derfor valgte hun at aflyse kronikken.Forelagt sin egen mail af 29. april 2014, hvor hun skrev, at Svend Hardenberg varhendes mand på "sagen", har Aleqa Hammond forklaret, at hun her mente hele sagenom Pitufñk og udbud og ikke blot kronikken. Ifølge Aleqa Hammond havde alt om Pitufñk været Svend Hardenbergs område. Der havde også været udenrigsspørgsmålskattespørgsmål og erhvervsspørgsmål, men Svend Hardenberg havde været tovholder og hovedansvarl1g D t b tød ikk at Svend Hardenberg skulle forestå sagsbe-handling. Men han ha d været an arl1g i forhold til det politiske og skulle sørge forforelæggelse om fornødentKai Holst Andersen har forklar t at d pågældende mails var sendt mellem ham oAleqa Hammond, m n de havd været pa tjenesterejse, vist nok i København. Hanmener at han sad pa s1t hotel men hun sad i Formandens lejlighed. Kai Holst Andersen har videre forklaret, at Aleqa Hammonds mail af 29. april 2014 bekræftedehans forstaelse af ansvarsfordelingen i hele forløbet idet hun skrev, at "jeg har heltiden været informeret om at Svend er min mand pa agen". Kai Holst Andersen forstår mailen sadan at Aleqa Hammond her slog fa t, a Svend Hardenberg var an varlig for hele Thule A1r Ba e udbudssagen.Foreholdt Aleqa Hammonds ma1l af 29. apr1l 2014 med bemærkning om, at SvendHardenberg var hendes mand på "sagen", har Svend Hardenber forklaret, at hankan huske korrespondancen. Den konkrete mail fra Aleqa Hammond var alene sendttil Kai Holst Andersen, og Kai Holst Andersen svarede til hende alene. De havde været på tjenesterejse sammen. De to mails ñk Svend Hardenberg så i kopi fra Kai HolstAndersen. Han kan ikke forestille sig, at der med "sagen" blev ment andet end kronikken. Kronikken havde været hans idé. Andet ville ikke have givet mening.Juni 2014: Generalforsamling i Greenland Holding A/ SDen 11. juni 2014 blev der afholdt generalforsamling i Greenland Holding A/ S med enstandardmæssig dagsorden. Greenland Contractors var ikke nævnt i referatet.Ledelsesberetningen i Greenland Holdings årsrapport for 2013 medtog."Hovedaktivitet



99x99<mmmmmm.wwccz ø ...tarmmmm mm m mmm-Greenland Holdings hovedformål er at udvikle det grønlandske erhvervslivgennem aktive investeringer og erhvervsfremme.Derudover forvalter Greenland Holding også en række af samfundets værdi rgennem medejerskab og deltagelse i udvalgte selskaber.Endelig har selskabet opgaven med at yde radgivning og konsulentbistand 1forbindelse med afslutning af bygningen af vandkraftværket i QorlortorsuaqGreenland Holding er en central aktør for at gennemføre Naalakkersuisutmalsætninger inden for erhvervsfremme, og selskabets midler skal forvaltes pforretningsmæssige vilkår og på forsvarlig vis.Selskabet hovedaktiviteter er:o Varetagelsen af offentlig erhvervsfremme i Grønland via:Greenland Venture A/ SGreenland Business A/ So Forvaltning af ejerskab af samfundsejede investeringer:som interessent i Greenland Contractors l/ Ssom investor/ medejer i udvalgte selskabero Yde rådgivning og bygherrerådgivning i forbindelse med afslutningen afbygningen af vandkraftværket i Qorlortorsuaq.Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdErhvervsfremmeI 2013 ñk Greenland Holding yderligere konsolideret sin centrale rolle i dengrønlandske erhvervsudvikling.Således har Greenland Holding via datter elskab rn Gr nland ntur Aog Greenland Business AIS været i fortsat udvikling m d impl m nt rin afstrategierne i de respektive selskaber.Aktiviteten og årsresultatet anses, på baggrund af sel kabet formål o d forventninger, der ved indgangen t1l året blev formuleret l kab t o datt r lskabernes udvikling og strategier, som tilfr dsst1llendGreenland ContractorsGreenland Holding er interessent i Greenland Contractors I/S, hvis kerneom-rade er at udføre servicearbejde for US Air-force i Pitufñk



147m 8mmwæccz ø I??Aktiviteten har givet et tilfredsstillende resultat."6.40 September-oktober 2014: Møde i Permanent CommitteeDen 15. september 2014 deltog Adam Worm i et møde med amerikanske repræsen-tanter, hvilket han refererede i mail af 16. september 2014 [11228] til Kai Holst An-dersen, Jacob Isbosethsen og Naja Lund Aparico:"Jeg deltog 15 sept i et høflighedsvisit af bas Commander i UM. Det sker hvertår når den nye BC er i Kbh. UM understregede samarbejdet US DK GR. Jegfremhævede at basen giver skatteindtægter og udbytte fra GC samt beskæfti-gelse og uddannelse af grønlandsk arbejdskraft og at Selvstyret naturligvis haren generel interesse i hvad der foregår på Grl territorium. Det er sål d praksis og aftale at GR er med ved bordet. BC understregede også det god amarbejde og at GCs personale er meget dedikeret og giver fin service Han or1 ntrede også kort om status mht Thule consolidation plan.”Med henblik på forestående møde i Permanent Committee sendte Adam Worm d n25. september 2014 pr. mail til Kai Holst Andersen, Naja Lund Apari o og Inuut qHolm Olsen forslag til talepunkt i forhold til dagsordenens pkt. 6 om kontraktudvalgSom ét af fire budskaber, hvoraf de øvrige var gengangere, var i dokument t anført"We have one last question related to the issue: How far 1 the process of negotiatina new Base Management Contract". Hertil var i afsnittet om baggrund anført"Basekontrakten blev udbudt i efteråret 2013. Der har været ret stor 1nt rfor kontrakten, ca. 20 firmaer har vist interesse og har afgivet bud. Modsat deseneste udbudsrunder er der således en reel konkurrencesituation for Greenland Contractors, der har været kontrakthaver siden 1986. Der pågår formentlig nu forhandlinger, idet den nye kontrakt (7-årig) skal træde i kraft i 2015Hvis Greenland Contractors ikke vinder kontrakten, vil Selvstyret miste andel 1overskuddet (ca. DKK 30 mio), men fortsat få skatteindtægterne (ca. DKK 138mio)."Adam Worm vidersendte den 29. september 2014 [13229] dokumentet til Peter Kaarre Larsen i det danske udenrigsministerium med samme afsnit.I mail af 2. oktober 2014 [19257] til Adam Worm takkede Pet r Kaarre Larsen for b1-draget med talepunkter. Videre skrev han:"Vedr. den nye basekontrakt har vi haft US i telefonen - de vil gerne have os tilat "godkende" virksomhederne, der ansøger i forhold til at være dan



asmS9QSSSwzccz ø Iamarmske grønlandsk m n d t blev som b k ndt taget ud af d n nye aftale. Jegtænker at nævne dett 1 håndakten så J ns ved, at sagen er lukket, hvis dskulle spørge ig n Noget 1 r tning afI efterår t 2013 1ndg1k Danmark og Grønland på den ene side og USA på denanden en ny driftsaftal for Thuleba n Der er i øjeblikket en licitation i gang,hvor virksomh d r kan an øge om del i den nye driftskontrakt, der skal fornyesfra 2015 Den ny driftsaftale gør d t klart, at USA selv vurderer ansøgendevirksomheder 0g d re tilknytning til Danmark/ Grønland ud fra klare kriterier.Skulle et ønsk om dan k inddragel 1 d nne proces komme op, bør man fradansk sid påp g d n nye driftsaftal an varsdeling.Er det OK?Hertil svarede Adam Worm i mail af 3. oktober 2014 [01244] til Peter Kaarre Larsen:"OK jeg synes dog ikke at din beskrivelse af aftalen fra efteråret 2013 rammer helt iplet. Det er ikke en driftsaftale, men en aftale om proceduren for godkendelsen af envirksomhed som en dansk/ grønlandsk virksomhed iht. 1956-aftalen. Jeg har justeretog præciseret din tekst nedenfor". Herefter lød teksten:"I forbindelse med forberedelserne til udbudet af den nye basekontrakt i som-mer/efterår 2013 blev der rejst tvivl om det EU-medholdelige i den hidtidigeordning, hvor Udenrigsministeriet har fastlagt ret snævre kriterier for deñniti-onen af dansk/grønlandsk virksomhed. I efteråret 2013 indgik Danmark ogGrønland på den ene side og USA på den anden derfor en aftale om kriterierne(registrering i Erhvervsregistret). Der er i øjeblikket en licitation i gang, hvorvirksomhederne kan afgive tilbud på den nye driftskontrakt, der skal træde ikraft i 2015. Aftalen gør det klart, at USA selv vurderer ansøgende virksomheder og deres tilknytning til Danmark/Grønland ud fra de nævnte kriterierSkulle et ønske om dansk inddragelse i denne proces komme op, bør man fradansk side påpege den nye aftales ansvarsdeling (idet EU-problemet især bestod i at Udenrigsministeriet aktivt diskriminerede til fordel fordansk/ grønlandske virksomheder)."Den 4. oktober 2014 [20218] sendte Peter Kaarre Lar n pr ma1l til Adam Worm, Jacob Isbosethsen, Naja Lund Aparico og Inuuteq Holm Olsen samt en række medarbejdere i det danske udenrigsministerium håndakter til mød t 1 Permanent Committee. Afsnittene fra det grønlandske udkast var medtaget und r pkt. 6 og med tilføjelsen af teksten, som Adam Worm havde formuleret 1 mailen af 3 oktober 2014.I mail af 4. oktober 2014 [23252] skrev Adam Worm til Inuuteq Holm Olsen, NajaLund Aparico og Jacob Isbosethsen, at Peter Kaarre Larsen "tilsyneladende kun i ret



6V:wzccz ø Iburmbegrænset omfang [har] haft tid/mulighed til at reflektere over vores tilkendegivelser", og at det i stedet måtte tages op på formødet. I tilknytning til pkt. 6 var nævnt."Betydningen af, at GC får kontrakten (med respekt for princippet om valg udfrabedst og billigst)".Som forberedelse til mødet i Permanent Committee forespurgte Adam Worm vedmail af 6. oktober 2014 [05204] til Peter Kofoed, om Greenland Contractors "i det for-løbne år [har] registreret tilfælde, hvor amerikanerne har udbudt ordrer for ameri-kanske firmaer, der alene burde udbydes for dansk/ grønlandske ñrmaer". Peter Ko-foed svarede ved mail samme dag [12:49], også sendt i kopi til to medarbejdere iGreenland Contractors:"Jeg vedlægger en opdateret udgave, af vore "sædvanlig 'breMere alarmerende end det i brevet anførte er, at vi fornemmer en stærk interesse fra et par Joint Ventuers med store (dominerende?) amerikanske partne-re for udbudet af den nye BMC kontrakt på Thule.En evt. tildeling af kontrakten til en sådan virksomhed, der ikke erdansk/ grønlandsk mener vi vil være i strid med de aftaler der ligger.Vi kender ikke det præcise tidsforløb fremadrettet, kun at kontrakten vil blivetildelt det vindende ñrma senest februar 2015."Hertil svarede Adam Worm kort tid efter [13:41]:"Vi er OBS på spørgsmålet om Basekontrakten, der har udviklet sig uheldigtp.gr.a. Udenrigsministeriets EU-bekymringer."Adam Worm har forklaret, at han med ordet "uheldigt" mente, at kriterierne var blevet udvandede. Det havde været bedre, om man kunne have opretholdt den hidtidigeordning, hvor Udenrigsministeriet havde certificeret. Kriterierne havde således ikkeværet en forbedring.Den 13. oktober 2014 [15202] fremsendte Jacob Isbosethsen pr mail til Naja LundAparico, Adam Worm og Inuuteq Holm Olsen udkast til orientering til Naalakkersuisut om mødet i Permanent Committee den 8. oktober 2014 Vedrørende "kontraktspørgsmål", der var medtaget som pkt. 4, stod:'Det dansk-grønlandske-amerikanske udvalg vedr. kontraktspørgsmål (et udvalg der modtager en rapport om USA's ordrer til hhv. Grønland k/danske ogamerikanske leverandører) aflagde rapport. Den dansk/grønlandske andel af



05t9:)mxccz ø Iumarmkontrakterne i 2013 var ligeledes på 82 °o (ca. 886 mio. kr.) hvilket må ansesfor tilfredsstillende. USA oplyste, at man også i 2014 forventer ordrer på 2013-niveau pga. fortsatte bygningsarbejder som led i koncentrationen af basen på etmindre område. For så vidt angår 2014, oplystes det at det amerikanske for-svars budgetforhold endnu ikke er afklaret, men at der fremover kan forventesen forholdsmæssig nedskæring pga. amerikanernes generelle nedskæringer ibudgetterne, samt at konsolideringsplanerne vil blive implementeret. Derud-over kan det forventes, at den kommende 7-årig BMC vil blive en mere "per-formance based" kontrakt."Modtagerne af mailen fremkom de følgende dage med bemærkninger, som i forholdtil pkt. 4 førte til en kort tilføjelse om "amerikanernes generelle nedskæringer" og"konsolideringsplanerne".Peter Kaarre Larsen fra det danske udenrigsministerium frems ndt d n ktob r2014 pr. mail [o8:5o] et referat af mødet i Permanent Committ t1l n t rr kr dheriblandt Kai Holst Andersen, Inuuteq Holm Olsen, Naja Lund par1 d mWorm og Jacob Isbosethsen. Heri var i tilknytning til kontrakter anf rt"Tilfredshed med fordelingen af kontrakter pa Thuleba n d r 1 01 l pa82°o til Danmark og Grønland, og rapporten blev godk ndt Man havd fragrønlandsk side noteret sig, at tallet var faldende, men arets niv au var a ceptabelt. bemærkede, at der i forbindelse med konsol1d r1ngen afbasen var et større behov end normalt for at lade kontrakt r gå t1l am r1kan kñrmaer, da man bl.a. havde behov for særlige element r d r nød nd1gv1matte anskaffes via det amerikanske forsvar.1nformer de om pro ssen omkring den nye basekontrakt, derskal træde i kraft 1 2015 for en yvårig per1ode. Efter aftalen mellem Danmark,Grønland og USA faldt på plads ultimo 2013, pågår nu en licitationsrunde, somforventes afsluttet 1nd n årets udgang. Der var modtaget mange bud i år."6.41 31. oktober 2014: Møde med den amerikanske ambassadeDen 31. oktober 2014 deltog Adam Worm 1 et møde i det danske udenrigsministeriummed deltagelse af den amerikanske ambassade. Samme dag [09214] sendte AdamWorm en mail til Rasmus Ped rsen Kai Holst Andersen, Inuuteq Holm Olsen, Stef-fen Ulrich Lynge og Svend Hardenberg."Jeg blev i da indkaldt t1l et møde I Udenri sministeriet, idet den amerikanskeambassade



:S:wzccz ø ...tarmønskede atorientere os om resultatet af udbudet af basekontrakten fra 1. oktober 2015.Amerikanerne oplyste, at de havde gennemført detailforhandlinger med defirmaer, hvis tilbud var teknisk acceptabelt. I sidste uge var det afsluttende review blevet gennemført og forhandlerne ambassaden og Colorado Springs hav-de indstillet op i systemet, hvem der skal have kontrakten. Kriteriet blandt deteknisk acceptable tilbud var: prisen. Desuden er det en betingelse at kontrakthaveren skal være registreret i Danmark (jf. Ums brev af 9. demceber 2013 tilden amerikanske ambassade (vedlagt i filen 4227).Udfra disse kriterier har US valgt firmaet Exelis A/ S, hellerup (udskrift af CVRsamt Selskabsregistret er vedlagt i filen 4227). Der er tale om et dansk A/S, derer 100°o amerikansk ejet. Den amerikanske ejer hedder Exelis Systems. Ameri-kanerne oplyste, at firmaet har en række kontrakter med det amerikanske for-svar, og at direktøren er en amerikansk (i øvrigt en kvinde, de erindrede ikkenavnet).Perioden indtil 30. september 2014 vil vær en transitionsperiode, hvor GC iht.GCs kontrakt skal samarbejde med d n nye kontrakthaver om den praktiskeoverdragelse af arbejdet pa Pituffik.Efter det oplyste har GC kun ibegrænset omfang udstyr og materiel på basenDet meste udstyr er enten USAFs ejendom eller erhvervet inden for kontrakten, hvilket betyder at det skal overga til den nye kontrakthaver (dette gældef.eks. bilparken).I henhold til virksomhedsoverdragelsesloven i DK og GR skal den nye kontrakthaver overtage personalet, dog ikke ledelsen. I henhold til kontrakten skaldansk og grønlandsk labour law og anden lovgivning overholdes lige om d nnye kontrakthaver er forpligtet til i videst muligt udstrækning at beskæftigdansk/grønlandsk arbejdskraft. Kontrakthaveren vil også være omfattet afhensigtserklæringen om at beskæftige praktikanter/lærlinge.Jeg gav umiddelbart udtryk for beklagelse over at det ikke var GC eller et dan kfirma, men at Selvstyret naturligvis må tage til efterretning, at tildelingen afkontrakten sker udfra en vurdering af teknisk formåen og pris.Amerikanerne gentog for at berolige mig at henhold til kontrakten skaldansk og grønlandsk labour law og anden lovgivning overholdes, ligesom dennye kontrakthaver er forpligtet til i videst muligt udstrækning at beskæftigedansk/grø nlandsk arbejdskraft.



291anmmmmø. mzmnmm3mzccz ø Tcürmm mmm m.md mnKriteriet for dansk/grønlandsk firma (jf. UMs brev af 9. d cemb r 2013) blevfastlagt, fordi UM var bekymret for, at hidtidig praksis iht. Aftalen af 1956 om 1videst mulig udstrækning at anvende dansk (grønlandsk) firma r o arbejdskraft vil være EU-stridig og ville blive anfægtet (uanset at GR ikk r m dlem afEU,når UM er involveret i administrationen af 1956-aftalen) Krit ['1 t let atopfylde, og det har nu ført til at det er et amerikansk ledet firma d r fa kontrakten.Det ser ud som om firmaet p.t. har adresse hos en advokat, men amerikanerneoplyste, at det er en betingelse, at firmaet skal have kontor og administration ikøbenhavnsområdet, på grund af de tætte relationer mellem ambassaden ogden til enhver tid værende kontrakthaver. Det må således forventes at de etab-lerer en egentlig administration her. Udover relationerne til ambassaden vild etformentlig også være vanskeligt at opfylde forpligtigelserne mht.dansk/grønlands beskæftigelse uden at have medarbejdere til rekruttering afpersonale her.Selvstyrets provenu var i 2013 ca. 168,2 mio. heraf person- og selskabsskat137,7 mio. kr. og udbytte fra GC 30,5 mio. kr. Med den nye kontrakthaver viludbyttet bortfalde. Herudover må det forventes, at personskatteindtægterne vilfalde, idet Exelis's tilbud formentlig må være baseret på mindre arbejdskraftend GCs (arbejdskraften er den største post, og er formentlig den parameter,som kontrakthaver lettest kan reguleres på). Beskæftigelsen var i 2013 på ca.435 årsværk (heraf formentlig ca. 20°o grønlandsk arbejdskraft).Det vil formentlig påvirke kulturen i virksomheden, at kontrakthaver nu eramerikansk.Den amerikanske ambassade vil orienterer de bydende firmaer i løbet af eftermiddagen 31. oktober 2014, og vil på mandag udsende en kort pressemeddelel-se.Formanden for Naalakkersuisut bør orienteres om t muligt ogførend den bliver offentliggort via pressemeddelelsenAdam Worm har forklaret, at denne mail var før te gang nogensinde at han involverede departementschefen for Formandens Departement i en udenrigssag AdamWorm har afvist, at han i udenrigssager refererede til Formandens Depart ment. Den31. oktober 2014 vurderede han imidlertid, at sagen var så væsentlig, t departementschefen også skulle orienteres. Det havde ikke mindst at gøre med, at udbuddet



15392)S9wzccz ø Iamarmm<var blevet vundet af et amerikansk skuff lskab. Det kunne meget vel give politiskballade.Kai Holst Andersen har forklaret at han find r det væsentligt at Adam Worm i mailaf 14. november 2014 til Svend Hard nberg havd skrevet: "I den foreliggend ag omTAB-kontrakten har jeg fra start af rapport ret til jer begge. Det har dog 1kk æretud fra en stricte analyse af r ssortforholdene men ud fra et væsentlighedskriterium".Mailen var sendt kun til Svend Hardenberg som led i en intern undersøgelse, somSvend Hardenberg havde igangsat med det formal at kortlægge, om der skulle forelg-ge beviser for Svend Hardenbergs involv ring 1 Thule Air Base sagen. Mailen varsendt udelukkende til Svend Hardenb rg af Adam Worm, hvorfor den ifølge KaiHolst Andersen ma tillægg særlig b tydning H rudover har Ka1 Holst Andersenogsa i forhold til referen forhold t b mærk t a Svend Hardenberg i november2014 "instruerede Adam Worm i at udføre undersøgelsen uden, at Kai Hol t Ander-sen var kopi orienter t på "instruktionen hv1lket underbygger, at d r forela etegentligt referenceforhold imellem S end Hard nberg og Adam Worm.Foreholdt sin mail af 14 november 2014 til Svend Hardenberg - hvor der til sidststod: "I den foreliggende ag om TAB-kontrakten har jeg fra start af rapporteret til jerbegge. Det har dog ikke været ud fra en stricte analyse af ressortforholdene, men udfra et væsentlighedskriterium' har Adam Worm selv forklaret, at det anførte ikkevar helt korrekt formul ret. Han havde som nævnt først haft kontakt med SvendHardenberg den 31 oktob r 2014 så han må have ment "I den foreliggende sag omExelis-kontrakten". Det fremgår også af samm nhængen for hans mail af 14. november 2014.Naja Lund Aparico har forklaret, at hun ikke kan erindr , at kriteri r 1 f rb1nd lsemed udbuddet af basekontrakten blev drøftet på de ugentl'g l del e m d r pa 9 alfør pa et møde den 31. oktober 2014 efter offentligg relsen af re ultatet af udbudd tPå dette møde var Kai Holst Andersen ikke til stede Rasmu P d r n bad Naja LundAparico forklare sagen. Hun gengav sin viden om sagen, herund r problematikk nom, at det ikke kun havde været danske/grønlandske selskab r om havde kunn tbyde på kontrakten. Svend Hardenberg gav på mødet udtryk for at ag n havd æret Udenrigsdirektoratets ansvar, og at Udenrigsdirektoratet ikk havd aretaget opgaven korrekt.Svend Hardenber har forklaret, at umiddelbart efter, at resultatet af det amerikanske udbud blev kendt den 31. oktober 2014, var der chefgruppemøde på 9. sal. Hervar Udenrigsdirektoratet repræsenteret ved Naja Lund Aparico, som nævnte resultatet. De øvrige tilstedeværende forsøgte at komm med bud på, hvordan Udenrigsdi-rektoratet kunne håndtere sagen videre. Naja Lund Aparico modtog input positivt.



VS:wzccz ø Ita..SSSS6.42Kai Holst Andersen, der ikke var med til mødet, reagerede meget overraskende ogmeget stærkt et par dage senere.Mininnguaq Kleist har forklaret, at han først hørte rigtigt om sagen den 31. oktober2014, hvor Naja Lund Aparico bragte udbuddet af servicekontrakten op på et chef-gruppemøde i Formandens Departement. Naja Lund Aparico havde overtaget Mi-ninnguaq Kleists tidligere stilling i Udenrigsdirektoratet. På mødet fortalte Naja LundAparico, at udbuddet var blevet afgort, og at Greenland Contractors ikke havde fåetkontrakten. Hun nævnte, at baggrunden og de fastsatte kriterier for grønland-ske/ danske virksomheder var almen viden. Det var Mininnguaq Kleist ikke enig i, ogSvend Hardenberg og Rasmus Pedersen virkede lige så forbavsede. De bad Naja LundAparico om at indsamle alle oplysninger i sagen.November 2014: Færdiggørelse af referat af møde i Permanent Commit-teeDen 5. november 2014 [13:16] skrev Inuuteq Holm Olsen i mail til Adam Worm Jacob Isbosethsen og Naja Lund Aparico med henvisning til det dansk udenri ministeriums referat af mødet i Permanent Committee at han ikke synte at det inkludrer de ting som vi lagde vægt på f.eks. omkring bas kontrakten . Samm dag kl 1 50erklærede Naja Lund Aparico sig enig. Med mail af 6. november 2014 [0418] for loAdam Worm følgende tilføjelse til referatet:"Foranlediget af en bemærkning om transitionsprocessen mellem gamm l ony kontrakt, spurgte Adam Worm om afgørelsen er truffet Det var d n ikkDen forventes truffet i november/december. Inuuteq Holm Ol n fremhæ dkontraktens betydning mht. beskæftigelse og skatteindtægter h runder at d rfortsat er en dansk/ grønlandsk kontrakthaver, idet han anerkendt afgørel nalene er Pentagons."Senere samme dag, kl. 16:05, tilsluttede Adam Worm sig et f reslag fra Inuuteq HolmOlsen om at fremsende bemærkninger til det danske udenrig ministerium idet AdamWorm tilføjede:"Mere væsentligt er det dog, at orienteringen til Naal rettes således at vi omta-ler vores tilkendegivelser om basekontrakten (og B52)."Den 7. november 2014 [14206] svarede Jacob Isbosethsen, at udkastet til orienteringtil Naalakkersuisut som fremsendt til korrekturlæsning den 21. oktober 2014 faktiskindeholdt følgende afsnit:



SSIwøccz ø ...Farm"Kontrakten til den såkaldte Base Maintenance Contract (BMC) om serviceringaf basen har været i udbud og USAF er i gang med at vurdere de forskelligebud. De forventer at tildele basekontrakten i løbet af december 2014, den nyekontrakt skal påbegyndes 1. oktober 2015 og vil løbe over en 7 årig periode, dvsfrem til 2022 i stedet for 10-årige kontrakter som hidtil har været praksis. USAkunne af juridiske grunde ikke oplyse antallet af selskaber der har budt, menfra grønlandsk sider er man vidende om, at der er ca. 20 ñrmaer, der har til-kendegivet interesse/afgivet bud. Greenland Contractors har i øjeblikket kon-trakten og det forventes at de også har lagt et nyt bud ind, men det er en kon-kurrencesituation og intet kan garanteres på nuværende tidspunkt. Dog fremhævede Inuuteq H. Olsen, at selvstyret naturligvis intet har mod konkurrencemen at der politisk vil blive fulgt med i processen da selvstyret ejer 1/3 afGreenland Contractors og dermed modtager udbytte af overskuddet. Der varenighed om, at både udenrigsministeriet og selvstyret vil blive underrettetumiddelbart før vinderen af BMC bliver offentliggort omkring midten af de-cember 2014."Hertil svarede Adam Worm i mail kort tid efter, kl. 10:20/ 14:20:"Det er strengt taget OK (jeg må have overset det i min version af oplægget). IInuuteqs bemærkning skal dog sige, at der politisk vil blive fulgt med i proces-sen, da beskæftigelsen og skatteindtægterne fra basen har stor betydning forGrønland, og da selvstyret ejer 1/ 3 af Greenland Contractors og dermed mod-tager udbytte af GCs overskud"."Jacob Isbosethsen meddelte i efterfølgende mail kl. 10:11, at Kai Holst Andersen hade godkendt ændringen, og Inuuteq Holm Olsen tilsluttede sig også pr. mail kl. 10:13Den 7. november 2014 [13229] sendte Jacob Isbosethsen en mail til Peter Kaarre Larsen rned kopi til en række personer, heriblandt Inuuteq Holm Olsen, Naja Lund Aparico, Adam Worm og Kai Holst Andersen med bemærkninger til det danske udenrigsrninisteriums referat. Tilføjelsen i tilknytning til basekontrakten lød:"Foranlediget af en bemærkning om transitionsprocessen mellem gammel ogny kontrakt, spurgte Adam Worm om afgørelsen er truffet. Det var den ikkeDen forventes truffet i november/december. Inuuteq Holm Olsen henviste tilkontraktens betydning mht. beskæftigelse og skatteindtægter, herunder at derfortsat er en dansk/ grønlandsk kontrakthaver, idet han anerkendte afgørelsenmå træffes ud fra princippet om "bedst og billigst". Der blev dog fremhævet, atselvstyret naturligvis intet har mod konkurrence, men at der politisk vil blivefulgt med i processen, da beskæftigelsen og skatteindtægterne fra basen harstor betydning for Grønland."



991wnccz ø Iturmm m o -m.. ma o mm m nmoo -Peter Kaarre Larsen kvitterede for bemærkningerne med mail af 11. november 2014[15214] sendt til den samme kreds.Udkast til referat fra amerikansk side blev sendt til det dansk udenrigsministeriumden 17. november 2014 [22245] og videresent af Peter Kaarr Larsen til Adam Wormmed mail af 27. november 2014 [08259] med anmodning om bemærkninger. Referatet indeholdt følgende angående pkt. 6:"Greenland (Adam Worm) noted receipt of the Report. H not d that th w rkforce was decreasing, but acknowledged that, while regrettabl 1t wa fa t olife resulting from budget cuts. He voiced concern about th ma1nt n n ntract process.- stated that Det. 1 was res onsible for the bidding process. The U. S.Defense Attaché , highlighted the effort the U.S. put intoworking out a definition of a "Greenlandic Company" with the Kingdom ofDenmark as an indicator of U.S. recognition of the importance of the contractGreenland (Inuuteq Holm Olsen) noted the economic significant to the Government of Greenland from the part-ownership of the current maintenancecompany, and the taxes, but stated that he understood and respected the U.S.biding process. Greenland (Adam Worm) asked if the U.S. foresaw any chan esin the amount of work under the new contract. The U.S. Defence Attaché isaid he thought that in the near-term, since the taskswere the same, the work would probably be relatively the same.noted that the contract type had changed from a 10-year incentivebased with award fee contract to a 7-year performance based contract, so accounting might need to be re baselined before comparisons could be made."Med mail af 2. december 2014 [13254] fremsendte Adam Worm bemærkninger fraSelvstyret pr. mail til Peter Kaarre Larsen. I pkt. 6 ønskedes alene i første afsnit indsat rosende bemærkning til den nævnte rapport. Fra dansk side var nogle tilføjelsertil andet afsnit, hvilket fremgik af mail sendt den 19. december 2014 [09210] fra PeterKaarre Larsen til Adam Worm Bemærkningerne blev sendt til den amerikanske sidemed Peter Kaarre Larsens mail af 23. december 2014 [11243] med blandt andre AdamWorm i kopi. Adam Worm videresendte den 29. december 2014 [12257] mailen tilorientering til Inuuteq Holm Olsen og Jacob Isbosethsen.



LSKmzccz ø ...tarm6-436-44December 2014: Aktionærmøde i Greenland Holding A/ SDen 4. december 2014 blev der afholdt aktionærmøde i Greenland Holding A/S meddeltagelse af Christian Motzfeldt, Karsten Høy, Rasmus Pedersen, Svend Hardenbergog Martina Hilbrandt. I referatet blev anført blandt andet følgende under "Status":"15 mio. allokeres til aktivitet i 2015, samme beløb som i 2014, på trods af atkontrakten ikke gik hj em, så er Holdings aktivitets niveau ikke reduceret.Overordnet set er der tre grunde til, at niveauet ikke forringes;- Årsag et, GC bud var langt under forrige, så de havde kalkuleret medfærre indtægter på forhånd.- Årsag to, fornuftig økonomi i Holding.- Årsag tre, Holding har fået stoppe den "blødning" der har været iGreenland Venture mht. deres portefølje af selskaber.For årene 2016 og 2017, blev det vurderet at ovenstående aktivitet kunne bibe-holdes.Derudover forsøger Holding at se på, hvorvidt der er alternative måder, hvorpde kan rejse kapital. Herunder skal den risiko de løber afspejles i de indtægterde far."Note om efterfølgende forløbSom led i undersøgelsen er modtaget et særdeles omfattende materiale indeholdendemails og dokumenter udvekslet i anledning af det amerikanske flyvevåbens afgørelseaf udbuddet den 31. oktober 2014. Alt materiale er nøje gennemgået og relevante deleer blevet foreholdt vidner, men henset til kommissoriet vil materialet ikke blive kronologisk behandlet i dette afsnit. Materiale, der findes særligt at kunne bidrage tilforståelsen eller vurderingen, er nævnt pa relevante steder i de følgende afsnit.



wzccz ø IáurmSS!



*E159wwccz ø Iáürmm.m mmm...m mmmmm 0mmmc<37.INDLEDNINGSVIS 0M "SAGEN" 0M UDBUD AF BASEKONTRAKTENVEDRØRENDE PITUF F IK"Sagen"Undersøgelsen angår ifølge kommissoriet "afdækning af Selvstyrets deltagelse ibehandling af sagen om udbud af basekontrakten vedrørende Pituffik".Det kan ikke abstrakt afgøres, hvilke afdelinger enheder/ myndigheder i Selvstyretder kunne have deltaget i behandling af én sag om udbud af basekontrakten.I nogen grad sætter alene fantasien grænser. Erhvervsdepartementet eller Finansdepartementet kunne muligt have iværksat sager, og det samme gælder FormandensDepartement eller enheder under Formandens Departement.Kommissoriet henviser til "sagen" i bestemt form.Til brug for undersøgelsen blev i første omgang indsaml t skriftligt materiale fra begyndelsen af 2013 og frem til februar 2015. Efterfølgende ble også indsamlet materi-ale fra 2012, hvor det amerikanske flyvevåben først gang annoncerede d t forestå-ende udbud. Beskrivelsen af det faktuelle forløb i af nit 6 ovenfor har medtaget detfulde materiale frem til den 31. oktober 2014.Af det modtagne skriftlige materiale angår den del, som ligger før den 31. oktob2014, helt overvejende udformningen i efteråret 2013 af kriterier til brug for certificring af, om virksomheder er danske (eller grønlandske) Resultatet af udbuddet bloffentliggort d n 31. oktober 2014. Af den del af materialet som ligg r herefter, angår en stor d l interne klarlæggelse blandt embedsmænd i Selvstyret af, hvem derhavde vær t in olveret i udformningen af kriteri r tilbage i 2013, samt hvem der havde ansvar herfor og diskussioner i tilknytning hertil. Det fremgår tillige at ueni heder opstået i dette forløb udgorde i hvert fald en del af begrundelsen f r, at d nnundersøgelse blev iværksat.Det fremgår sål de at d n a b handling, som faktisk blev udført i Selvstyret, hav-de sin primære anlednin i drøft l r med amerikanske myndigheder og det danskeudenrigsministerium o angik krit rier for, at selskaber var danske (og grønlandske)og dermed kunn d ltag id tf r tåend 'udbud af basekontrakten".Kommissoriet gar ikke p Sel styrets . behandling af sagen", men på "Selvstyretsdeltagelse ibehandling af sagen . Herved lægges op til, at der er tale om sagsbehand-ling, der indbefattede samarbejde med myndigheder uden for Selvstyret. Det galdt iudpræget grad fastlæggelsen af kriterier.



ø immmm3EAmzccz ø ...Farm7.2De personer, som der har været gennemført samtaler med, har ikke haft bemærknin-ger til, at "sagen" og undersøgelsen angik fastlæggelsen af kriterier for, hvornår sel-skaber er danske eller grønlandske. Dette er dog med undtagelse af Kai Holst Ander-sen, som under undersøgelsen har foreslået, at "sagen" i stedet angik GreenlandContractors' deltagelse i udbuddet. Spørgsmålet blev i sidste ende forelagt opdragsgi-verne, som i brev af 19. juni 2015 anførte, at "undersøgelsen vedrører det faktiske for-løb op til det brev, som Udenrigsministeriet den 9. december 2013 sendte til denamerikanske ambassade i København og ikke andre forhold".Supplerende kan det tilføjes, at der ikke i det modtagne skriftlige materiale eller i deangivne forklaringer er støtte for, at der i Selvstyret blev behandlet en sag, der angikGreenland Contractors' deltagelse i udbuddet. Hvorvidt det kan give anledning til kri-tik, tages der stilling til nedenfor.Forslag til kriterier: Fra realitet til formalitetDet modtagne materiale indbefatter et udkast til notat af 11. juni 2013 hvori d t danske udenrigsministerium sammenfattede hidtidig praksis for, hvilk l kab r d r rdanske (og grønlandske), jf. afsnit 6.13:"For at en virksomhed kan deltage i udbudsrunden er det et krav jf vedlagtdansk-amerikanske aftale af 11. juli 1956, at ansøgende virksomhed r kan btegnes som danske, dvs. at de ud fra en helhedsvurdering alm1ndel1gv1 opfattes som værende danske eller grønlandske. I vurderingen se bl a p føl ndelementer:- Virksomhedens geografiske placering.- Oplysninger om ejerskabet til aktiekapitalen.- Statsborgerskab for de personer, der udøver effektiv kontrol med selskabet- Bestyrelsesmedlemmers statsborgerskab.- Virksomheden skal være registreret i Danmark eller Grønland og dermedhave et dansk CV R-nummer eller et grønlandsk GER-nummer- Virksomheden skal være aktiv i Danmark eller Grønland i en sådan grad atden i Danmark eller Grønland har en sådan tilstedeværelse og kapacitet atden reelle udførelse af opgaven kan ledes fra Danmark eller Grønland.Der må med andre ord ikke være tale om en stråmandsvirksomhed eller etpostkasseselskab, således at opgaven givet til det danske eller grønlandskevirksomhed reelt drives fra et andet land. Det væsentlige er at sikre, at den reelle udførelse af opgaven sker fra Danmark respektive Grønland. Det noteres



.e:sese.5_15x9Awxccz ø Iâürmat der ikke er fundet decideret lovhjemmel fsva. hvilk kriterier der an enden nfor en "nationalitetsvurdering .Som ogsa de understregede 0rd viser, havde vægten været lagt på realitet.Det forslag, som Grønlands Selvstyre fremsendte den 15. november 2013, lød, jf. af-snit 6.28:"1. The enterprise is registered under the legislat1on applying to Gre nlandor Denmark Based enterprises, i.e. 'Selskabsr g1str t adm1nist red by"Erhvervs- og Selskabsstyrelsen", Copenhagen 'Grønland Erhv rvsr -gister" (GER), administered by "Skattestyrels n Nuuk or D t C ntralVirksomhedsregister" (CVR) administered by Erhvervs- og S l kabsstyrelsen", Copenhagen. The geographical placing of the enterprise shall bin Greenland or Denmark.2. Ownership to the shares of the enterpr1 shall have Danish citiz n hip3. The majority of the members of the board of the enterpri shall haDanish citizenship.4. The enterprise has to be active in Denmark or in Greenland to such a dgree that the enterprise has such a presence and capacity in Greenlandor Denmark that the management of the task (th BMC contract) can bperformed from Greenland or Denmar ."Det fjerde af de ñre kriterier var en gentagelse fra Udenr1gsm1n1ster1et praksi og og-så det andet og det tredje kriterium tjente til at understrege realitet i, at selskab r vardanske eller grønlandske.Til sammenligning lød det forslag, som det danske udenrigsministerium den 25. no-vember 2013 sendte til den amerikanske ambassade, også på vegne af Selvstyret, så-ledes, jf. afsnit 6.31:1. The enterprise is registered in "Grønlands Erhvervsregist r' GER and1registered under the leg1slat1on apply1ng to Greenland2. The registered office of the enterprise shall be in Greenland and thmanagement of the task (the BM) contract shall be performed in Greenland.3 The enterprise shall abide by the labour laws 1n Greenland



39!wzccz ø I??<0mmmmmVægten i de første to kriterier var på registreringer, en formalitet som kunne opfyldesbredt, mens det tredje kriterium intet sagde om, hvorvidt et selskab var dansk ellergrønlandsk.Endelig lød det amerikanske forslag, som blev modtaget den 27. november 2013, ogsom blev aftalt ved notevekslingen den 9. december og 13. december 2013 mellem detdanske udenrigsministerium og den amerikanske ambassade, jf afsnit 6.33 og 6.36:"1. Submit Corporation certiñcate (Selskabscert1fikat m oblat) rifyin thatyour company is registered as a business in th Kingdom of D nmark (D tCentral Virksomhedsregister (CVR); Det Grønlandsk Erh rv r gi t r (GER)Skráseting Føroya (Skrás. Nr.))NOTE: THE REGISTERED OFFICE OF THE ENTERPRISE SHALL BE ITHE KINGDOM OF DENMARK AND SHALL NOT BE REGISTERED AS ASUBSIDIARY OF FOREIGN COMPANY.2. Submit s1gned letter from an officer of a bank within the Kingdom of Denmark verifying that your company conducts business with that institution.NOTE: ELECTRONIC FUNDS TRANSFER OF INVOICE PAYMENTS WILLONLY BE MADE TO A BANK IN THE KINGDOM OF DENMARK.”Også her var vægten på registrering og formalitet



E9!119mms m-wzccz ø IHmFm8.8.1VURDERING AF, OM SELVSTYRETS AF DELINGER/ ENHEDER/MYNDIGHEDER HAR DELTAGET I OG TRUFFET AFGØRELSE I SAGENKommissorietDet fremgår af kommissoriet, at undersøgelsen er iværksat for som d t først nk-ter at afdække:"Om hvilke af selvstyrets afdelinger/enheder/myndigheder har deltag ' bhandling af sagen.Om hvilke af Selvstyrets afdelinger/ enhed r/ mynd1 eder har truffet a r lser 1 sagen."Punkterne behandles sammen.Sammenfatning af faktuelt forløbDet er kendetegnende for forløbet fra maj 2012 til den 12. november 2013, at Selvstyret modtog en række oplysninger om det amerikanske flyvevåbens forestående udbudaf basekontrakten vedrørende Pituffik, men at disse oplysninger ikke gav anledningtil nærmere analyse eller sagsbehandling, der efterlod sig skriftlige spor. Det galdteksempelvis oplysninger om, at den forventede konkurrence ville blive øget i forholdtil tidligere udbud, og at der var et behov for at præcisere kriterier for, hvilke selskaber der opfyldte betingelsen om at være danske (eller grønlandske). Først den 12. november 2013 blev der igangsat egentlig sagsbehandling i anledning af udbuddetnemlig udarbejdelse af forslag til kriterier for, hvilke selskaber der var danske (ellergrønlandske). På det tidspunkt var der et betydeligt tidspres.Tilbage i maj 2012 havde det amerikanske flyvevaben annonceret det forestående udbud af basekontrakten på Pituffik, jf. afsnit 6.2. To notater, som senere indgik i Selvstyrets sagsbehandling, er tilba e fra samme tid: dels Udenri sdirektoratets notat af22. maj 2012, jf. afsnit 6.3 . Detfremgår af materiale og forklaringer, at notaterne blev udarbejdet i sammenhængmed, at daværende Naalakkersuisoq for Finanser besøgte Pituffik i juni 2012. Notaterne ses ikke i øvrigt at have givet anledning til sagsbehandling i Selvstyret, herunderUdenrigsdirektoratet og Bestyrelsessekretariatet.



V91mzccz ø TcmarmUdbuddet af basekontrakten ses ikke at have været behandlet på mød t 1 P rman ntCommittee i december 2012, jf. afsnit 6.7.Som nytiltrådt direktør i Udenrigsdirektoratet fremhævede Kai Holst Andersen"[v]igtighed af fortsat grønlandsk Thule Air Base servicekontrakt for økonomisk afkast til Grønland". Forklaringerne er til støtte for, at emnet faktisk blev nævnt vedmøder med amerikanske repræsentanter, jf. afsnit 6.8 og 6.21. I øvrigt ses der ikke 1den forbindelse at være sket sagsbehandling i Selvstyret.Spørgsmalet om definition af, hvad der 1 sammenhæng af udbuddet af basekontrakten la i begrænsningen til danske (og grønlandske) selskaber, blev nævnt af Greenland Contra tors på møde den 22. marts 2013 med Adam Worm fra Repræsentatio-nen i Køb nha n samt det danske udenrigsmini terium, jf. afsnit 6.10.Af det skriftlig mat riale fremgår, at Adam Worm varetog en række udenrigssagersamt at han 1 for r t 2013 var kontaktpunkt for indledende overvejelser.I forlængelse af møder den 11 april og 24 jun1 2013 med den amerikanske ambassade orientered Adam Worm Udenrigsdirektoratet i Nuuk. Det fremgik, at behovet foren definition var opstået i sammenhæng af, at der forventeligt ville være flere bydereend Greenland Contractors, pot ntielt også amerikanske, jf. afsnit 6.10 og 6.14.Kai Holst Andersen modtog fra Adam Worm mails af 11. april og 24. juni 2013 vedrørende møderne med den amerikanske ambassade samt mail af 2. juli 2013 med gengivelse af korrespondance med Greenland Contractors, jf. afsnit 6.15.Kai Holst Andersen har forklaret, at han i anledning af de modtagne mails holdt møder både i april og i juli 2013 med departementschefen i Formandens Departement (1april Søren Stach Nielsen og i juli Svend Hardenberg) samt BestyrelsessekretariatetDer er ikke andre af de personer, der har været samtaler med, som har haft erindringom disse møder.Der er ikke modtaget materiale, som indikerer, at der på dette tidspunkt blev iværk-sat sagsbehandling i Selvstyret.Adam Worm ses ikke at have orienteret Udenrigsdirektoratet i Nuuk om de oplysninger, som han modtog i maj og juni 2013 om overvejelser i det danske udenrigsministerium om den nærmere deñnition, der lagde vægt på realitet, jf. afsnit 6.13 og 6.14



165mm m ma:m <m m?mwccz ø ...tarmog heller ikke oplysningen ijuli 2013 om inddragelse af kammeradvokaten, jf. afsnit6.16. Tilsvarende er der ikke nogen mail fra Adam Worm med orientering om kammeradvokatens foreløbige konklusioner i august 2013, men Kai Holst Andersen harunderstreget sandsynligheden for, at en mundtlig orientering til ham fandt sted, jfafsnit 6.17. I hvert fald med mail af 22. august 2013 sendt under sin ferie gav AdamWorm oplysninger til Kai Holst Andersen og også Mininnguaq Kleist om Udenrigsministeriets undersøgelse på EU-retligt grundlag, jf. afsnit 6.18.Adam Worms mail af 22. august 2013 fremkom i sammenhæng af anmodninger af 16august og 21. august 2013 fra Greenland Contractors til Selvstyret om møde medFormanden for Naalakkersuisut, jf. afsnit 6.18. Anmodningerne nævnte det forestaende udbud af basekontrakten og amerikansk virksomhedsinteresse. Anmodningerngav anledning til mailveksling mellem Udenrigsdirektoratet og Formandens Departement, herunder også Bestyrelsessekretariatet, og det var Svend Hardenberg, somden 27. august 2013 tog mødet med Peter Kofoed, direktør i Greenland Contractors.Svend Hardenberg har forklaret, at han forud herfor også havde et møde med Kar-sten Høy, der var direktør i Greenland Holding, jf. afsnit 6.18 og 6.37. Rasmus Peder-sen har forklaret, at også han på et tidspunkt kort drøftede udbuddet af basekontrak-ten med Karsten Høy, jf. afsnit 6.6.På dette tidspunkt gav ejerinteressen i Greenland Holding A/S (med en e] randel iGreenland Contractors I/ S på en tredjedel) således anledning til inddragel af Formandens Departement og Bestyrelsessekretariatet og ud n Udenrigsdirektoratetsmedvirken.Der er uenighed mellem Svend Hardenberg og Kai Hol t Anders n om h orvidtSvend Hardenberg efter mødet med Peter Kofoed av en instruktion til Kai Hol t Andersen.Svend Hardenberg har forklaret, at idéen om en kronik opstod i forbindelse med mødet m d Peter Kofoed og Aleqa Hammond og Kai Holst Andersen har bekræftet, aten kronik blev drøftet i efteråret 2013 uden nærmere at kunne angive præcist tidspunkt, jf. afsnit 6.18 og 6.38. Kronikken skulle skrives i navn af Formanden forNaalakkersuisut og redegør for Grønlands overordnede politiske interesser i forholdtil Pituffik og også udbuddet af basekontrakten.Der er ingen tegn i sagens skriftlige material på, at de nævnte drøftel r m d Grland Contractors og Greenland Holding gav anledning til sagsbehandling i S l tyrDen 28. august 2013 orienterede Adam Worm pr. mail Kai Holst Andersen om, atUdenrigsministeriet med henvisning til EU ret ikke længere ville certificere selskabersom danske eller grønlandske, jf. afsnit 6 19 Samme dag videresendte Kai Holst An-



991mwccz ø ...tarmdersen mailen til Svend Hardenberg. Ingen personer har erindring om, hvorvidt mai-lene gav anledning til en reaktion, eksempelvis i forhold til det danske udenrigsmini-sterium, og der er ikke i det modtagne materiale spor af sagsbehandling i anledningaf mailene.Den indledende forberedelse i begyndelsen af oktober 2013 af mødet i PermanentCommittee den 20. november 2013 havde ikke fokus på udbuddet af basekontrakten,jf. afsnit 6.21.Den 29. oktober 2013 orienterede Adam Worm pr. ma1l Kai Holst Andersen og ogsaJacob Isbosethsen, som kort forinden var blevet inddraget, om, at kammeradvokatens endelige konklusion snart ville foreligge, og at Udenrigsministeriet foreslog acertiñceringen overgik til Selvstyret, jf. afsnit 6.22 Kai Holst Andersen videresendtden 4. november 2013 mailen til Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen.Kai Holst Andersen har forklaret, at der i den forbindelse blev holdt et mød mellemde tre. Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen husker ikke noget sådant møde.I forlæng lse af en mail af 7. november 2013 fra den amerikansk ambassade, sombåde Kai Holst Andersen og Adam Worm var blandt modtagern af, blev det på etmøde den 12. november 2013 med den amerikanske ambassade lagt til grund, at cer-tiñceringen skulle overgå til amerikanske myndigheder på grundlag af kriterier fast-sat af danske og grønlandske myndigheder, jf. afsnit 6.23. Det var Adam Worm, somdeltog i mødet den 12. november 2013. Han orientered i en ma1l samme dag KaiHolst Andesen, som videresendte orienteringen til Svend Hardenberg og Ra mus Pe-dersen med bemærkningen: "Vigtigt at I er indeover denn ", jf. afsnit 6.24.I forlængelse heraf blev en egentlig sagsbehandling igangsat i Selvstyret gående ud paat formulere et forslag til kriterier, som ville kunne anvendes af amerikanske myndigheder til afgørelse af, hvilke selskaber der var danske eller grønlandske. Der ermodtaget et betydeligt antal mails fra den 12. november frem til den 15. november2013, hvor Selvstyrets forslag blev sendt til det danske udenrigsministerium.Af det skriftlige materiale fremgår, at de primære sagsbehandlere var Adam Wormfra Repræsentationen i København og Jacob Isbosethsen fra UdenrigsdirektoratetJacob Isbosethsen har forklaret, at han modtog detaljeret instruktion fra Kai HolstAndersen. Adam Worm har forklaret, at han ikke modtog konkret instruktion. AdamWorm og Jacob Isbosethsen indsamlede oplysninger pr. mail hos Skattestyrelsen ogErhvervsdepartementet, som i øvrigt ikke var inddraget, jf. afsnit 6.25. Jacob Isbosethsen indsamlede også oplysninger hos Bestyrelsessekretariatet, hvilket foregikmundtligt som bekræftet af Rasmus Pedersen, jf. igen afsnit 6.25.



167la.m mmmm omm mmmmwøccz ø IFF.”Svend Hardenberg lagde i mail af 12. november 2013 op til at tage "en runde" i anled-ning af, at han fik videresendt Adam Worms mail tidligere samme dag, og RasmusPedersen indkaldte til møde den følgende dag, jf. afsnit 6.24.Kai Holst Andersen har forklaret, at der blev afholdt et møde omkring den 13. no-vember 2013, hvor rammerne for sagsbehandlingen blev aftalt. Der er ikke andresom husker et sådant møde på det tidspunkt.På baggrund af indsamlede oplysninger fremsendte Adam Worm den 14. novemb r2013 et notat med udkast til kriterier, jf. afsnit 6.26. Notat blev frems ndt til JacobIsbosethsen, som videresendte notatet til Kai Holst Anders n, Svend Hardenberg ogRasmus Pedersen. Der var efterfølgende samme dag en mailkorrespondanc mellemprimært Adam Worm og Jacob Isbosethsen om udkastet til kriten r Kai Holst Andersen sendte også en mail om udkastet.Adam Worm fik den 15. november 2013 af Kim N umann NI l n fra Skattestyrelsenoplyst, at det ikke skattemæssigt ville gøre en for kel om ba k ntrakt blev tildelt etgrønlandsk eller et udenlandsk selskab, jf. afsnit 6 27Den 15. november 2013 ñk Kai Holst Andersen af Ja ob I bo ethsen pr. mail forelagtet endeligt forslag, jf. afsnit 6.28. Senere samm dag skrev Jacob Isbosethsen tilAdam Worm, at "Kai siger okay for formuleringen", og at "[j]eg orientere Svend H ogRasmus P når jeg får mulighed for at fange dem.” Forslaget blev derefter sendt afAdam Worm til det danske udenrigsministerium med bemærkning om, at det havdeværet "drøftet" med "Kai Holst Andersen, UD samt Bestyrelsessekretariatet; Er-hvervsdepartementet; Skattestyrelsen (alle i Nuuk)' Også senere videresendte JacobIsbo th n selve forslaget til Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen med bemærkning n Efter aftale med Kai har vi videregivet forslaget til UM d.d.", jf. afsnit 6.29.Iføl f rklaringerne var forslaget godkendt af Kai Holst Andersen som udenrigsdirektør D r er modstridende forklaringer om, hvorvidt forslaget tillige havde væretdrøftet m d Formandens Departement og Bestyrelsessekretariatet, og hvorvidt for-laget var godkendt af Svend Hardenberg. Både Kai Holst Andersen og Jacob Isboeth n har forklaret, at de hver for sig ñk godkendelse fra Svend Hardenberg. KaiHolst Andersen har forklaret, at han forelagde forslaget for Svend Hardenberg, derendte tilbage med godkendelse. Jacob Isbosethsen har forklaret, at han efter frems ndel en til det danske udenrigsministerium forelagde og ñk kriterierne godkend:pa et mød med Svend Hardenberg og Rasmus Pedersen (men uden Kai Holst Andersen) Svend Hardenberg har afvist at have godkendt forslaget. Rasmus Pedersen harafvist forklaringer om, at han skulle have deltaget i møde, hvor kriterierne blev godkendt.



89t9Dmm9S9wæccz ø IamarmDet forslag til kriterier, som Adam Worm den 15. november 2013 s ndte til Uden-rigsministeriet, afspejlede den hidtidige deñnition af dansk og grønlandsk selskabmed vægt på realitet, jf. afsnit 7.2 ovenfor.Udbuddet af basekontrakten blev fra grønlandsk side nævnt i material fra den sid tforberedelse af mødet i Permanent Committee den 20. novemb r 2013 men det sfortsat ikke at have været i fokus, jf. afsnit 6.30.Allerede den 18. november 2013 vendte Udenrigsministeri t tilbage til Adam Wormmed sit forslag til kriterier, som en uge senere, den 25. november 2013, blev fr msendt til den amerikanske ambassade med få ændringer, jf. afsnit 6.31 Di se kriteri rvar væsentligt anderledes, idet vægten ikke længere la pa realit t m n på regi tr rinog formalitet, jf. afsnit 7.2 ovenfor.I ugen mellem den 18. nov mber og 25 november 2013 var der korr pondan prmail mellem i første række Adam Worm og Udenrigsministeriet, men d r es ikk atvære blevet foretaget ændringer i ly et af bemærkninger fra Adam WormAdam Worm orienterede den 19. nov mb r 2013 pr. mail Kai Hol t And rsen o Ja-cob Isbosethsen med bemærkningen' 'Amerikanerne rykker, og jeg har aftalt medInuuteq at UM kan lægge papiret op til godkendelse på højere sted i hus t ', jf. afsnit6.31. Der er ikke modtaget noget svar fra Kai Holst Andersen eller Jacob IsbosethsenDirekte adspurgt af Udenrigsministeriet (Inuuteq Holm Olsen), om kriteriern vargodkendte "også af Nuuk', svarede Adam Worm bekræftende, men en sådan godk ndelse foreligger ikke pa skrift. Adam Worm har henvist til at have talt med Jacob Is-bosethsen pr. telefon.Der foreligger ikke skriftligt materiale vedrørende inddragelse af Formandens Departement mellem den 18. november og den 25. november 2013.Kai Holst Andersen har forklaret, at han talte med Svend Hardenberg og aftalte atdenne selv skulle tage sig af sagen under Kai Holst Andersens bortrejse fra den 19november 2013. Svend Hardenberg har bestridt oplysningen.Den 27. november 2013 fremsendte Udenrigsministeriet til Adam Worm forslag fraden amerikanske ambassade til kriterier, ligeledes med vægt pa formalitet og registrering, jf. afsnit 6.33 samt 7.2 ovenfor.Umiddelbart forud for modtagelsen havde Adam Worm den 27. november 2013 ori-enteret Kai Holst Andersen og Jacob Isbosethsen, som tillige modtog kopi af dele afden korrespondance, som Adam Worm havde den 27. november og 29. november2013 med Udenrigsministeriet. Der var den 29 november 2013 korrespondance mel



lesse›169[ISSwzccz ø IFFlem Adam Worm og Jacob Isbosethsen om, hvorvidt det amerikanske forslag var "in-den for rammerne", jf. afsnit 6.33.Den 29. november 2013 oplyste Adam Worm det danske udenrig ministerium, a"Nuuk har explicit bekræftet, at de er enige, dvs. kan acceptere det amerikanske forslag".Der foreligger ikke skriftligt materiale fra 2013 om denne godkend l e, og der er intetskriftligt materiale fra den 27. november 2013 og frem om inddragelse af Formandens Departement.Adam Worm og Jacob Isbosethsen har forklaret, at godkendelsen blev givet af JacobIsbosethsen pr. telefon til Adam Worm. Jacob Isbosethsen og Kai Holst Andersen harvidere forklaret, at godkendelsen kom ikke alene fra Kai Holst Andersen men ogsfra Svend Hardenberg. Jacob Isbosethsen og Kai Holst Andersen har i den forbindelse forklaret, at de hver for sig indhentede Svend Hardenbergs godkendelse. Dette harSvend Hardenberg bestridt.Den 3. december 2013 orienterede Adam Worm pr. mail Kai Holst Ander og Ja obIsbosethsen om et møde afholdt med den amerikanske ambassade hvo enigh d nom kriterierne blev bekræftet, jf. afsnit 6.34.Mailen ses ikke at være blevet videresendt til Formandens Departement.Den 9. december og 13. december 2013 foregik noteveksling mellem det danskudenrigsministerium og den amerikanske ambassade, hvor kriterier svarende til d tamerikanske forslag af 27. november 2013 blev bekræftet, jf. afsnit 6.36.Adam Worm modtog kopi af notevekslingen, som han den 9. december og 14. decem-ber 2013 videresendte til Kai Holst Andersen og Jacob Isbosethsen.De pagældende mails ses ikke at være blevet videresendt til Formandens Departe-mentEfterfølgende var der ikke arbejde omkring udbuddet af basekontrakt n bort t fradiskussion om ovennævnte kronik i marts og april 2014 jf afsnit 6 38. Det var tanken, at kronikken skulle offentliggøres i navn af Formanden for Naalakkersuisut Udkastet var udarbejdet af Jacob Isbosethsen, og Kai Holst And rs n ar inddrag t ikorrespondancen, og det var Svend Hardenberg i mindst lige å hø] grad, tillige medAdam Worm og andre. I udkastet blev der kort henvist til det igangværende udbud afbasekontrakten, idet den politiske interesse var angivet til "at få det maksimale udb e" mere generelt ud af den amerikanske tilstedeværelse. Der var diskussion, også



omA3m M05wwccz ø ...tarmmed Aleqa Hammond, om forsinkelse af kronikken, og i sidste ende valgte AleqaHammond ikke at lade kronikken trykke.Udbuddet af basekontrakten blev på grønlandsk initiativ berørt på mødet i Permnent Committee den 8. oktober 2014, jf. afsnit 6.40 og 6.42.Den 31. oktober 2014 deltog Adam Worm i et møde med den amerikanske ambassade, hvor det blev oplyst, at basekontrakten var blevet tildelt Exeli S rvices A , jf. afsnit 6.41. Exelis Services A/S var et nystiftet selskab, der var et hele] t datterselskabaf et amerikansk selskab. Orienteringen herom samme dag sendt Adam Worm tilblandt andre Kai Holst Andersen og også Svend Hardenberg og Ra mu Ped rsen.Besvarelse af 12. januar 2015 af § 37-spørgsmål nr. 198§ 37-spørgsmål nr. 198 stillet af Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig indbefattedspørgsmal nr. 1:"Under hvilket departement hører sagen om servicekontrakten i Pituffik? Hvidet er et delt ansvarsområde mellem flere departementer, hvordan er det sådelt?"Svar af 12. januar 2015 fra Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Vittu Qujaukitsoq lød:"Embedsmandsansvaret er delt imellem Formanden Departement (selvstyreejede selskaber Greenland Holding A/ S - Greenland Contractors I/ S), Uden-rigsdirektoratet (forholdet til USA, kontakten til det danske udenrigsministeri-um samt kontakten til det danske forsvar og til US militær), spørgsmål om be-skatning henhører under Skattestyrelsen."Som det s s, blev svaret holdt i generelle vendingerVurdering af Udenrigsdirektoratets deltagelseDen sagsbehandling, som faktisk fandt sted i Selvstyret, bl indledt den 12. november 2013 og angik forståelsen af en begrænsning, der er folkeretligt gældende mellemUSA og Kongeriget Danmark, nemlig at basekontrakten vedrørende Pituffik skal tildeles et dansk (eller grønlandsk) selskab.Den sag, som blev behandlet, angik varetagelse af Grønlands interesser af international karakter over for det amerikanske flyvevaben i anledning af USA's militære tilstedeværelse i Grønland.



171wzccz ø ...FarmSagen lå ingen afdeling/ enhed/ myndighed nærmere i Grønlands Selvstyre end Uden-rigsdirektoratet, og det forekommer utvivlsomt korrekt at betegne sagen som enudenrigssag.Det udelukker ikke, at der parallelt kan have været sagsbehandling inden for andr(indenrigs) sagsområder. Konkret synes det dog mindre nærliggende i en udenngsag, der har berøring med forsvars- og sikkerhedspolitiske spørg mål, hvilke almindeligvis nævnes i sammenhæng af Udenrigsdirektoratet.Sagsbehandlerne var Adam Worm og Jacob IsbosethsenJacob Isbosethsen var på det tidspunkt nytiltrådt som sagsbehandler i Ud nrig d1rektoratet i Nuuk. Jacob Isbosethsen har forklaret, at han blev instrueret af Kai HolstAndersen, hvilket bekræftes af det skriftlige materiale i sagen. Jacob Isbo ethsen erunder forklaringerne blevet beskrevet som én af to agsbehandlere sammen medAdam Worm.Adam Worm var ansat i Repræsentationen i København om ikke hørt under Ud nrigsdirektoratet, men Formandens Departement. Der kan imidlertid ikke h rfra slut-tes, at Adam Worm ikke i sit arbejde i den konkrete sag lå under Udenrigsdirektora-tet, eller at hans inddragelse betød, at der alligevel ikke var tale om en udenrigssagDet fremgar både af Adam Worms stillingsbeskrivelse tilbage fra 1998 og af hans mailaf 18. januar 2013 til Kai Holst Andersen, at Adam Worm beskæftigede sig med udenrigssager, heriblandt "Permanent Committee og Dansk am. Grønlandsud alg samtandre amerikanersager", jf. afsnit 4.3, og "Thule-basen, P rmanent Committ e og evtandre spm. Vedr US militær i GR", jf. afsnit 6.9. Videre kan det konstateres, at AdamWorm i det faktiske forløb forud for den 31. oktober 2014 alene kommunikerede medUdenrigsdirektoratet, og at det ikke gav anledning til kritik.Kai Holst Andersen var involveret i væsentlige faser af sagsbehandlingen. Såledesblev Kai Holst Andersen af Adam Worm orienteret om langt de fleste møder, som dervar med den amerikanske ambassade, og i nogen grad også om drøftelser med detdanske udenrigsministerium. Kai Holst Andersen har forklaret, at han deltog både itilrettelæggelsen af arbejdet med kriterierne og i godkendelsen heraf. Det bekræftesaf det s 'ftlige materiale, navnlig 1 forhold til Selvstyres eget forslag til kriterier, derblev fremsendt den 15. november 2013.Sammenfattende deltog Udenrigsdirektoratet i behandlingen af agen 1 overensstemmelse med beskrivelsen i ñnansloven, hvorefter "Udenrigsdirektoratet er dencentrale myndighed i Selvstyret som varetager opgaver og Grønlands interesser af international karakter".



ma,svllemwccz ø I??8.5Videre ñndes Udenrigsdirektoratet at have truffet afgørelse i sagen derved, at kriteri-er blev godkendt af Udenrigsdirektoratet. Det gælder uden tvivl Selvstyrets forslag tilkriterier fremsendt til det danske udenrigsministerium den 15. november 2013 såvelsom accepten af det amerikanske forslag modtaget den 27. november 2013 og indeholdt i notevekslingen mellem det danske udenrigsministerium og den amerikanskeambassade den 9. december og 13. december 2013.Vurdering af Formandens Departements deltagelseUdenrigsdirektoratet henhørte i 2013 under Formandens Departement, og i særde-leshed formandens departementschef var tiltænkt en rolle i udenrigssager. Af teksteni ñnansloven fremgik, at "[d]epartementschefen varetager  forskellige opgaver pådet udenrigspolitiske område". Af stillingsopslaget, som Kai Holst Andersen blev ansat på grundlag af, fremgik:"Direktøren refererer administrativt til departementschefen og i fagligespørgsmål direkte til Formanden for Naalakkersui ut, dog således at væsentligeudenrigspolitiske spørgsmål drøftes med departementschefen inden d forelægges for Formanden."Som led i undersøgelsen har der været forskellige forklaringer om, hvorvidt b skri-velsen kom til at svare til de faktiske forhold i 2013 og frem.Det fremgår af det skriftlige materiale og af forklaringer at Svend Hardenberg i hvfald i august 2013 var orienteret om udbuddet af basekontrakten og den øged intresse herfor.Videre fremgår det af det skriftlige materiale, at Kai Holst Andersen den 12. november 2013 orienterede Svend Hardenberg (og Rasmus Pedersen) om det foreståendearbejde med kriterier i forbindelse med certiñceringens overgang til amerikanskemyndigheder. Det skete med bemærkningen: "Vigtigt at I er indeover denne". SvendHardenbergs reaktion var samme dag at foreslå at tage "en runde" om spørgsmålet.Det fremgår ikke af det skriftlige materiale, om denne runde blev gennemført.Tillige fremgår det af det skriftlige materiale, at Svend Hardenberg den 14. novemberog 15. november 2013 modtog udkast til kriterier, herunder Selvstyrets endelige for-slag, men først efter afsendelsen til det danske udenrigsministerium.Derimod fremgår det ikke af det skriftlige materiale, at Svend Hardenberg skulle være blevet orienteret om de væsentlige ændringer i kriterierne, som først det danskeudenrigsministerium og siden den amerikanske ambassade foranledigede efter den



EL:SASwwccz ø ...tarm15. november 2013, ligesom det ikke fremgår af det skriftlige materiale, at SvendHardenberg skulle have modtaget kopi af den endelige noteveksling fra den 9. december og 13. december 2013 mellem Udenrigsministeriet og ambassaden.Det kan på grundlag af det skriftlige materiale konkluderes, at Svend Hardenberg (ogRasmus Pedersen) blev orienteret om sagsbehandlingen i Selvstyret et antal gangemellem den 12. november og 15. november 2013. Videre kan det konkluderes, atSvend Hardenberg ikke var afvisende over for at drøfte og muligt blive involveret (1form af en "runde").Der er modstridende forklaringer om, hvorvidt Formandens Departem nt ar yderli-gere involveret i den begrænsede, men naturligvis helt afgørende roll at odkendeforslag til kriterier.Der foreligger ikke skriftligt materiale herom.Kai Holst Andersen har forklaret, at Svend Hardenberg var inddrag t 1 vid r mfang, herunder foranlediget af mails, som Kai Holst Andersen havd modtag t fraAdam Worm. Ifølge Kai Holst Andersen galdt det møder og drøftel r 1 før t hal d laf juli 2013 samt i starten af november, omkring den 13. november 2013 og i forbindelse med godkendelse af forslag til kriterier, både den 15. november 2013 vedrørende Selvstyrets forslag og den 29. november 2013 vedrørende de endelige krit ri r foreslået af den amerikanske ambassade.Jacob Isbosethsens forklaring svarer til Kai Holst Andersens at d r ble afholdtmøde med Svend Hardenberg, og at Svend Hardenberg godkendte Selvstyret for latil kriterier såvel som de endelige kriterier foreslaet af den amerikanske ambassademen omstændigheder angives kendeligt anderledes, herunder tidspunkt og deltagere.Svend Hardenberg har afvist at have deltaget i møder om kriterier i hele perioden frajuli 2013 og frem. I nogen grad har forklaringerne involveret også Rasmus Pedersen,der ligeledes har bestridt at have deltaget i sådanne møder, hvor kriterier blev be-handlet eller godkendt.Hver for sig fremstår ingen af de afgivne forklaringer som utroværdigeForløbet var kort og hektisk, almindelige forventninger til form kan være bl t fraveget, og enkelte begivenheder kan være blevet opfattet forskelligt på et tid punkthvor sagens politiske potentiale lå uomtalt og meget muligt også var uerkendtGraden af skriftlig kommunikation int rnt 1 Selv tyret om sagen efter den 15. novem-ber 2013 var generelt pafaldende begrænset ammenholdt med perioden fra den 12



VLIQSwzccz ø ...Farm8.6november til den 15. november 2013, og godkendelsen fra "Nuuk" foreligger ikkeskriftligt.De mange tilkendegivelser, der er fremkommet efter den 31. oktober 2014, hvor detamerikanske flyvevåbens afgørelse af udbuddet blev kendt, er ikke entydige.Det er ikke muligt inden for rammerne af denne undersøgelse endeligt at tage stillingtil de forskellige forklaringer.På det foreliggende grundlag ñndes det ikke godtgort at Formandens Departementvar orienteret om eller deltog i sagsbehandling efter den 15. november 2013. Det ñndes heller ikke godtgort, at Formandens Departement traf afgørel i sagen i form afgodkendelse af kriterier. Det gælder i særdelesh d accepten af det merikanske forslag modtaget den 27. november 2013 og indeholdt i notev kslingen m ll m det danske udenrigsministerium og den amerikanske ambassade d n 9. decemb r og 13. december 2013, men det gælder også tidligere.Vurdering af andre afdelinger/ enheder/ myndighederDet fremgår af det skriftlige materiale, at Skattestyrelsen og Erhvervsdepartementetfremkom med oplysninger til brug for udarbejdelsen af kriterier. Heri la ikke, at Skattestyrelsen og Erhvervsdepartementet deltog i sagsbehandlingen.Bestyrelsessekretariatet fremkom også med oplysninger til brug for udarbejdelsen afkriterier, og herudover modtog Rasmus Pedersen - som Svend Hardenberg enrække mails til orientering. Både Rasmus Pedersen og Jacob Isboseths n har forklaret, at Bestyrelsessekretariatet alene bidrog med oplysninger. Der er ikke grundlag forat konkludere, at Bestyrelsessekretariatet var inddraget 1 sagsb handlingen.Det er et faktum, at Selvstyret var ejer af Greenland Holding A S der ha de en ej randel på en tredjedel i Greenland Contractors I/S Bedømt ud fra d forel1ggend oplysninger indvirkede Bestyrelsessekretariatet, Formandens Departement ller andr 1Selvstyret imidlertid ikke på Greenland Contractors' budgivning eller i øvrigt modtogoplysninger herom. Ejerinteressen i Greenland Holding A/S se ikke at ha e g1vet anledning til sagsbehandling.Kai Holst Andersens notat af 26. maj 2015Som led i undersøgelsen er fra Kai Holst Andersen modtaget notat af 26. maj 2015hvori blandt andet er anført:



QSSLI.IAGmmmmmnammmm m .m mwmccz ø ...Farm"Idet der henvises til de forhold, der skal und rsøges i henhold til kommissoriet af 13. februar 2015, skal jeg herved erklære følgende:Selvsets interesser i sa en om udbud af basekontrakt n som starter med abnin en af udbuddet 26. ma' 2012a)b)Selvstyrets interesser i sagen om udbud af ba kontrakt n vedrørendPitufñk kan kort opsummeres som at ha e vær tAt bevare kontrakten på Greenland Contractors' hænder, for at sikrefortsat overskud til Selvstyret af sin 1/3 ejerandel igennem det Selvstyre-ejede Greenland Holding i overensstemmelse med praksis siden 1985;At sikre at der fortsat betales skat i Grønland, ansættes grønlandskemedarbejdere og ansættes grønlandske lærlinge på Pitufñk i samme om-fang som hidtil;Ansvarsfordelin en 1 SelvsDisse interesser er blevet deñneret internt i Selvstyret 1 d1alog 1m ll mformandens departement og udenrig direktoratet i pro n under udbudsrunden, under den davær nde Formand for Naalakk r u1 ut ansvar, og med dennes inddragel og mandatet ifht. sa en om udbud af basekontrakten vedrørende Pitufñka)b)Embedsmandsansvaret ifht. forhandling og accept af r 'der de kriterierog ændring af certificeringsrolle er delt imellem formandens departement og udenrigsdirektoratet. Begge myndighed r arbejder 1 denne sa iden angivne periode under Formanden for Naalakk rsuisuts ansvar udfra følgende konkrete ansvarsfordeling'Formandens departement er igennem bestyrels s kretariat t ansvarligfor varetagelse af de selvstyreejede selskab r int re ser (herunderGreenland Holding/ Greenland Contractors) på myndighedsniveauUdenrigsdirektoratet er ansvarlig for forholdet til USA, kontakten til detdanske udenrigsministerium, samt kontakten til det danske forsvar og tilUS militær.



QL!wwccz ø IgmurmSagen om udbud af basekontrakten vedrørende Pituffik omhandlerGreenland Contractors' fortsatte varetagelse af kontrakten på basenog dermed sikring af afkast til det grønlandske samfund fra USA's militære tilstedeværelse - således som det har været tilfældet siden 1985. Påmyndighedsniveau er formandens departement igennem bestyrelsessekretariatet ansvarlig for at varetage disse interesser.Resultatet af forhandlingen af de reviderede tildelingskriterier og acceptaf ændring af certiñceringsrolle udgør et væsentligt og centralt element iforbindelse med sikringen af, at basekontrakten forblev hos GreenlandContractors. Da det er formandens departement, som varetager de selvstyreejede selskabers interesser, har beslutningskompetencen i den forbindelse alene ligget i formandens departement.Udenrigsdirektoratet er løbende ansvarlig for generelle spørgsmål vedr.den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland, og skal være be-hjælpelig med at formulere og formidle Grønlands interesser på vegne afSelvstyrets ressortdepartementer, i dette tilfælde formandens departe-ment, ligesom tilfældet er for udenrigsaktiviteter for alle andre sagsom-råder i Selvstyret. Udenrigsdirektoratet havde derfor en koordinerenderolle ifht. indhentning af bidrag fra andre interessenter i Selvstyret, ogvar kontaktmyndighed overfor udenrigsministeriet i sagen. Udenrigsdi-rektoratet havde ingen selvstændig beslutningskompetence i sagen.Formandens departementschef havde derfor i forløbet den overordnedebeslutningskompetence ifht. sagen om udbud af basekontrakten vedrø-rende Pituffik, og var dermed den myndighedschef som var ansvarlig forsikring af løbende orientering og indhentelse af mandat fra formandenfor Naalakkersuisut vedrørende handteringen af sagen. Fra udbuddetsstart den 26. Maj 2012 har Peter Schultz, Søren Stach Nielsen og SvendHardenberg i deres egenskab af departementschef i formandens depar-tement varetaget dette ansvar.Ifht. beslutninger om inddragelse af det samlede Naalakkersuisut, havdeformandens departement ved departementschefen i kraft af formandenslovkontor også den bestemmende rolle om, i hvilken udstrækning For-manden for Naalakkersuisut kunne agere alene i sagen, hhv. i hvor storudstrækning det kunne være nødvendigt at inddrage det samledeNaalakkersuisut.



MIiø-wwccz ø I._m:.mUnders elsens fokus å forhandlin af kriterier 0 ændrin af certiñcerin sm di hed fra Danmark til USA8.Forhandling af tildelingskriterier samt overdragelse af certiñcerings-myndighed til USA var ikke udslagsgivende for, at Greenland Contrac-tors ikke vandt udbuddet i 2014. At Greenland Contractors afgav det dyreste af de fire bud var alene udslagsgivende for dette resultat. SåfremtGreenland Contractors havde afleveret et konkurrencedygtigt bud, kunne de forhandlede kriterier have haft en væsentlig betydning for selskabet og dermed for sikring af fortsat økonomisk afkast til det grønlandskesamfund af USA's militære tilstedeværelse i Grønland.Udbuddet forløb efter amerikanske regler og procedurer, og opgavenblev ligesom ved alle tidligere udbud af basekontrakten vedrørende Pi-tufñk, tildelt den budgiver, som gav det økonomisk bedste bud indenforde angivne tekniske krav og kriterier. Nærværende advokatundersøgelseburde således, i overensstemmelse med kommissoriet af 13. februar2015, omfatte en undersøgelse af, hvorvidt Selvstyret som delvis ejer afGreenland Contractors i tilstrækkelig grad har holdt Greenland Contractors orienteret om risikoen for ikke at blive tildelt kontrakten, samt omhvorvidt Selvstyret i samarbejde med Greenland Contractors har sikretorientering til det politiske niveau herom."Indholdet af notatet er indgået i undersøgelsen. Der er tale om synspunkter, som imeget vidt omfang ikke afspejles i det faktiske forløb og den gennemførte sagsbehandling jf. afsnit 8.4 til 8.6 ovenfor.Hvorvidt der kan rejses kritik af manglende sagsbehandling i Selvstyret angående"Greenland Contractors' fortsatte varetagelse af kontrakten på basen  og dermedsikring af afkast til det grønlandske samfund fra USA's militære tilstedeværelse", ta-ges der stilling til i afsnit 9.6 til 9.8.



wzccz ø ...tarm



GLIm 8 m5.E8 mn 05-3mm rømøwzccz ø Iamgrm9.9.1VURDERING AF, OM BERØRTE AF DELINGER/ENHEDERMYN DIG-HEDER HAR HAFI' MANDAT TIL DERES HANDLINGER ELLER TRUFNEAFGØRELSER, OG OM BERØRTE AF DELINGER/ENHEDER/MYN DIG-HEDER HAR VIDEREBRAGT ORIENTERING TIL DET POLITISKENIVEAUKommissorietDet fremgår af kommissoriet, at undersøgelsen er iværksat for som dter at afdække:ste punk"Om berørte afdelinger/ enheder/ myndigheder har haft mandat til dlinger eller trufne afgørelser,Om berørte afdelinger/enheder/ myndigheder har viderebragt orientering(er)til det politiske niveau,"Punkterne behandles sammen.Materiale fra NaalakkersuisutI forbindelse med undersøgelsen er gennemgået alle dagsordener for og referater afmøder i Naalakkersuisut fra begyndelsen af 2012 og frem til februar 2015.Det kan konstateres, at udbuddet af basekontrakten vedrørende Pitufñk 1talt forud for den 31. oktober 2014.Det skriftlige materiale modtaget i forbindelse med undersøgelsen indeholder ingenangivelse af eller overvejelser forud for den 31. oktober 2014 om forelæggelse for denansvarlige Naalakkersuisoq eller Naalakkersuisut af eksempelvis kriterier for, hvilkevirksomheder der opfyldte betingelsen om at være danske eller grønlandske.I en orientering til Naalakkersuisut af 27. januar 2015, som kun var til omdeling, ogsom var underskrevet af Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Vittus Qujaukit-soq sammen med Kai Holst Andersen, stod blandt andet:"Det er korrekt, at Naalakkersuisut ikke i perioden 2013-2014 indtil kontraktudbudsresultatet blev annonceret 31. oktober 2014, er blevet orienteret i etlandsstyreoplæg om processen. Der er heller ikke fortilfælde for at Naalakersuisut op til tidligere udbudsrunder på vedligeholdelseskontrakten på ThulAir Base er blevet orienteret om kommende annoncering af kontraktudbud.



031wzccz ø Igår.”På samme side blev også anført:"Som sagt, er Naalakkersuisut ikke i perioden 2013-2014 indtil kontraktsudbudsresultatet blev annonceret den 31. oktober 2014, blevet orienteret i etlandsstyreoplæg om processen eller det forventede udbudsresultat. Der har ikke i processen været nogen indikationer fra amerikansk side, hverken til Danmark eller Grønland, om at processen denne gang ville forløbe anderledes endtilfældet har været ved tidligere udbudsrunder.Selve udbudsprocessen, inklusive buddene fra de ñre konkurrerende konsortier er fortrolige, og der har derfor heller ikke været nogen mulighed for at havforhåndsviden om at Exelis Services havde afleveret et bud som var ca. 45% lavere end Greenland Contractors' bud, eller at Greenland Contractors tilsyneladende (dette kan ikke verificeres med absolut sikkerhed), er det dyreste af deñre afgivne bud. Det er udelukkende det vindende buds budsum som er offent-ligt kendt. Resten af buddene er fortsat fortrolige.Udenrigsdirektoratet er ansvarlig for forholdet til USA og kontakten til de dan-ske og amerikanske udenrigs- og forsvarsministerier. Udenrigsdirektoratet hari 2013 og i 2014 indtil valgudskrivelsen holdt Formanden for Naalakkersuisutløbende orienteret om processen, inklusive baggrunden for etablering af krite-rier for "dansk-grønlandsk" virksomhed. Det er på denne baggrund at For-manden for Naalakkersuisut har kunnet rejse sagen med amerikanerne påhendes møderi 2013-2014.I forhold til basekontrakten er Formandens departement ved bestyrelsessekre-tariatet ansvarlig og kontaktpunkt vedrørende selvstyreejede selskaber herunder Greenland Holding/Greenland Contractors. Formandens departementhar derfor været en vigtig høringspart i sagen hidtil. Derudover er det den nu-værende fungerende repræsentationschef i København, som er ansat i formandens departement, som har varetaget den løbende kontakt med både udenrigsministeriet og den amerikanske ambassade i København i denne sag i bade2013 og 2014 og som fortsat varetager dette ansvar både på vegne af Formandens departement og udenrigsdirektoratet.Hvorvldt Formandens departementschef i tilstrækkelig grad, som det har vær ttilfældet for udenrigsdirektoratet, har holdt Formanden for Naalakkersui utorienteret under forløbet i forhold til Greenland Contractors' situation harudenrigsdirektoratet ingen forudsætninger for at kunne udtale sig om."I et notat af 3. februar 2015 fra Formandens Departement skrev Svend Hardenbergblandt andet, at "den omdelte fortrolige orientering fra det ansvarlige medlem af



tg!mwxccz ø IamarmNaalakker uisut for Udenrigsanliggender ikke har været i høring hos de relevantomtalte enheder, forud for at orienteringen blev færdiggort". I notatet tog SvendHardenb rg afstand fra en række forhold i orienteringen. Han forholdt sig ikke til politisk forelæggelse.ForklaringerForeholdt at hendes navn ikke optræder i det skriftlige materiale i 2013, har AgjaHammond forklaret, at hun ikke speciñkt hørte om ændring af proceduren for, hvemder afgorde, om en byder var grønlandsk/dansk. Det var ikke oppe på landsstyreformand niveau. Aleqa Hammond erindrer heller ikke at have fået forelagt til godkendels kriterier for, hvilke selskaber der var grønlandske/ danske.Foreholdt mail af 21. januar 2015 fra Kai Holst Andersen, hvor han oplyste, at "[b]ådeSvend og jeg har godkendt de reviderede kriterier", og at "jeg har dengang orienteretden ansvarlige Naalakkersuisoq som var formanden", har Aleqa Hammond videreforklaret, at det godt kan være, at det var Kai Holst Andersen, som gav hende oplysninger. Hun husker ikke, hvem det var. Måske Svend Hardenberg også var til stede ogmåske også Rasmus Pedersen. Hun vidste, at der blev arbejdet med kriterier. Hunhørte ikke omtalt, at det var amerikanske myndigheder i stedet for danske eller grønlandske, der skulle certiñcere bydere på grundlag af kriterierne.Aleqa Hammond har også forklaret, at Svend Hardenberg orienterede hende mundt-ligt om processen med udarbejdelse af kriterier, og hvornår man regnede med, at derville blive truffet en beslutning i udbudsprocessen. Kai Holst Andersen var også indeog fortælle om det interdepartementale samarbejde om kriterierne, som havde væretkompliceret. Aleqa Hammond nævnte som en mulighed, at Svend Hardenberg og KaiHolst And rsen havde talt eller skrevet sammen, men hun véd det ikke.Aleqa Hammond har forklaret, at hun på et tidspunkt talte med Svend Hardenbergom, at der skulle laves en orientering til Naalakkersuisut om hele udbuddet, og hvadresultatet kunne blive. Hun gav altid en orientering, også før resultatet kom, og derskulle også have været givet en orientering i denne sag. Hun bad om dette nogenlunde samtidig med kronikken. Svend Hardenberg kom aldrig tilbage med et landsstyreoplæg. Hun rykkede nok Svend Hardenberg, men hun husker det ikke. Aleqa Hammond har videre forklaret, at det kan være, at hun nævnte udbuddet af Thulekontrakten på et møde i Naalakkersuisut under punktet eventuelt, men hun huskerdet ikke. Det var ikke et selvstændigt punkt.Alega Hammond har forklaret at hun normalt ikke skulle beskæftige sig med formulering af kriterier Der var administrati e forhandlinger, som embedsmænd tog sig af,og som ikk skulle forelægges Men hvi en ag havde en karakter, der gorde, at den



:erwzccz ø Iumarmville forringe Grønlands rolle, eller den ville have økonomiske konsekvenser, ellerhvis hun ville have sagen løftet op på politisk niveau, eksempelvis udenrigspolitisk, sahavde det været hendes bord eller Naalakkersuisuts. Skatteindtægterne fra basekontrakten var således væsentlige, mens kriterier for deltagelse kunne være en anden sagHvis der ikke var nogen ændring af politikken, skulle der ikke være sket forelæggelse.Kai Holst Andersen har forklaret, at Formandens departementschef i forløbet havdeden overordnede beslutningskompetence i forhold til sagen om udbud af basekontrakten vedrørende Pitufñk, og dermed var den myndighedschef, som var ansvarligfor sikring af løbende orientering og indhentelse af mandat fra Formanden forNaalakkersuisut vedrørende håndteringen af sagen. I forhold til beslutninger om inddragelse af det samlede Naalakkersuisut havde Formandens Departement ved departementschefen i kraft af Lovkontoret også den bestemmende rolle om, i hvilken udstrækning Formanden for Naalakkersuisut kunne agere alene i sagen, henholdsvis 1hvor stor udstrækning det kunne være nødvendigt at inddrage det samlede Naalak-kersuisutKai Holst Andersen har forklaret, at der hver morgen havde været uformelle mor-genmøder mellem Kai Holst Andersen, Svend Hardenberg og Formanden. Noglegange havde også andre deltaget i møderne. I det forum havde Kai Holst Andersenbragt emnet op, og Svend Hardenberg havde derefter tag t over. Således husker KaiHolst Andersen, at han 1 hvert fald en gang bragte udbuddet af basekontrakten ogfastlæggelsen af kriterier op. Han har ingen erindr1ng om at Aleqa Hammond betrag-tede emnet som bekymrende eller noget, som skulle drøft s pol1t1 k ved inddragelseaf andre. Morgenmøderne var foregået mundtligtKai Holst Andersen har også forklaret, at politisk forelæggelse blev drøftet pa mødetmellem de ñre (Svend Hardenberg, Rasmus Pedersen, Kai Holst Andersen og muligvis Jacob Isbosethsen), som sandsynligvis fandt sted den 13. november 2013, og atSvend Hardenberg her sagde, at det påtog han sig alene at vurdere. Da de modtog detendelige forslag til kriterier fra Adam Worm og Jacob Isbosethsen, var Kai Holst Andersens anbefaling til Svend Hardenberg, at han skulle tale med Aleqa HammondKai Holst Andersen sagde ligeledes på et tidspunkt i processen, at han mente, at derskulle være en landsstyreorientering. Han husker ikke, hvornår han sagde det, mendet var før, at Selvstyrets forslag blev sendt til Udenrigsministeriet. Kai Holst Andersen følte sig ikke tryg ved, at det kun var Svend Hardenberg og ham selv, der traf be-slutningen. Hvis Kai Holst Andersen talte med Formanden om substansen, ville hanhave fortalt hende, at hun ikke skulle stå alene med den beslutning. Hun skulle ladeNaalakkersuisut træffe beslutningen. Men det var op til Svend Hardenberg at Vurdere.



88t.wwccz ø ...FarmKai Holst Andersen har også forklaret, at landsstyreformanden blev briefet om, at dervar en proces, men Kai Holst Andersen sagde ikke til Formanden, at hun burde tageden op i Naalakkersuisut. Kai Holst Andersen har tilføjet, at der ikke var behov for etlandsstyreoplæg, blot fordi der var et udbud. Den nye procedure og fastsættelsen afkriterier i den forbindelse havde imidlertid været noget andet. Årsagen til at Kai HolstAndersen ikke rådgav og orienterede formanden mere direkte i denne sag, var at KaiHolst Andersen ikke ønskede/kunne agere illoyalt over for Svend Hardenberg, somspecifikt havde instrueret ham i ikke at tale med Formanden direkte herom, grundetSvend Hardenbegs primære ansvar for sagsforløbet.Foreholdt sin mail afsendt efter folketingsdebatten den 21. januar 2015, hvor KaiHolst Andersen skrev, at både han selv og Svend Hardenberg godkendte kriterierne,samt at Kai Holst Andersen orienterede Formanden, har Kai Holst Andersen forkla-ret, at han efterfølgende har læst mere op på sagen. Mailen blev skrevet som svar påSvend Hardenbergs påstand om, at han ikke havde godkendt kriterierne. Det er korrekt, at Kai Holst Andersen orienterede Formanden på morgenmøder, men han havde ikke an var for orientering.Svend Hardenber har forklaret, at han ikke undervejs i forløbet orienterede AleqaHammond, og han er ikke vidende om, at Kai Holst Andersen skulle have gort detteDer var ikke skemalagt et møde om det. Naalakkersuisut blev ikke orienteret. SvendHardenberg bekendt var der ikke noget politisk mandat. Svend Hardenberg har ogsåforklaret, at sagen efter hans opfattelse burde have været oppe i Naalakkersuisut. Derburde have været en orientering til Naalakkersuisut, da sagen startede, og de endeligekriterier burde have været godkendt af Naalakkersuisut. Supplerende har Svend Hardenberg forklaret, at det var hans oplevelse, at spørgsmålet om serviceaftalen på Thule ikke havde en særlig opmærksomhed hos Aleqa Hammond, og at hun ikke ønskedeen politisk forelæggelse, fra Udenrigsdirektoratet eller andre. Den politiske interessesom manglede, skulle en kronik ifølge Svend Hardenberg netop have hjulpet med tilat skabe.Svend Hardenberg har videre forklaret, at det ikk r korrekt, at han skull hav orienteret Aleqa Hammond mundtligt om processen g hvornår man regnede med, atder ville blive truffet en beslutning. I Svend Hardenbergs egne notesbøger er der ingen angivelser af sådanne forhold. Han har i den forbindelse fremlagt en række siderfra sine notesbøger, som han mener dokumenterer, h ad han har drøftet med Formanden. Svend Hardenberg har yderligere henvist til ine SMS beskeder med For-manden, som han har udleveret, og som han mener dokument r r, at detaljerings-graden på de forhold, som de drøftede, var meget stor, og at hun løbende foretog opfølgninger på alle mulige detaljer, som ikke nødvendigvis hørte t1l Formandens Departement. Men ikke en eneste gang er Thule-sagen nævnt i de mange SMS'er, som



m l Vu uwæccz ø ...tarmvar Formandens foretrukne kommunikationsform med Svend Hard nberg, idet desad i møder hver for sig og med forskellige sager.Videre har Svend Hardenberg forklaret, at der ikke på noget tidspunkt var et ønskefra Aleqa Hammonds side om, at Formandens Departement producerede en orientering til Naalakkersuisut om Thule-sagen. Pastanden om, at hun skulle have bedtSvend Hardenberg om at producere orienteringen, samtidig med at hun også skullehave givet ham opgaven med at producere kronikken, er taget ud af en sammenhæng.Hvis det var korrekt, ville Kai Holst Andersen ikke have produceret kronikken, ej heller videreformidlet opgaven til Jacob Isbosethsen. Endvidere ville hun have skrevetdet eksplicit i sin mail til Kai Holst Andersen om kronikken, hvis Svend Hardenbergogsa skulle have fået en opgave om at producere en orientering til Naalakkersuisutom sagen. Svend Hardenberg har tilføjet, at Formanden på intet tidspunkt rykkedeham for en orientering, hverken på mail, SMS eller på anden måde. Det kan ifølgeSvend Hardenberg kun være en efterrationalisering, der er foretaget fra Aleqa Ham-monds side, uden at hun i øvrigt kan dokumentere det.Svend Hardenberg har forklaret, at der ikke hver morgen var uformelle morgenmø-der mellem Kai Holst Andersen, Svend Hardenberg og Formanden. Det korrekte er,at nar der var mulighed herfor, hvilket typisk var uden for samlingerne, var der ofteuformelle kaffemøder med Formanden, hvor andre også deltog - her forstået somRetschefen, Direktøren i Sekretariatet, Afdelingslederen i Bestyrelsessekretariatet, eneller begge af ministersekretærerne, Udenrigsdirektøren og departementschefen iFormandens Departement. Svend Hardenberg har ligeledes afvist, at Kai Holst An-dersen bragte emnet op, og at Svend Hardenberg derefter skulle have taget over.Svend Hardenberg har yderligere afvist, at der blev afholdt et møde omkring den 13.november 2013, hvad enten mellem de to eller med deltagelse af andre. Svend Har-denberg har forklaret, at Kai Holst Andersens udsagn om, at Svend Hardenberg speciñkt instruerede ham i ikke at tale direkte med Formanden, er forkert. Kai Holst Andersen havde hele tiden direkte adgang til Formanden, og han udviste ikke noget behov for at dele ting med Formandens Departement, heller ikke som en service.Na'a Lund A arico har forklaret, at hun ikke har kendskab til, om man orienteredelandsstyret eller landsstyremedlemmet. Hun har bemærket, at hun normalt ville havefået det at vide, hvis man havde gort dette. Det var dog Naja Lund Aparicos indtryk,at det havde været meget uformelt, når Aleqa Hammond var blevet informeret omsager.Adam Worm har forklaret, at han opfattede sagen som en administrativ sag, men set ibakspejlet er det hans opfattelse, at sagen burde have været forelagt for politikerne.Det er ligeledes hans Vurdering, at forelæggelsen kunne have ændret det endelige resultat i 2013. Det ville således kunne have forhindret, at kriterier blev ændret så væ



99t39Ja95S99m mmmmm mm omwmccz ø ...tarmsentligt på dansk og amerikansk initiativ, som det faktisk skete, og det kunne måskeogså have placeret ansvaret for at anvende kriterierne et andet sted end hos amerikanerne. Videre har Adam Worm forklaret, at han retrospektivt ikke mener, at manskulle have handlet så hurtigt. Det var jo Udenrigsministeriet, der havde ansvaret forat man var i tidsnød i forhold til amerikanernes tidsplan for udbuddet. Oplysningenom, at skatteindtægterne under alle omstændigheder var sikret, havde formentlig væ-sentlig betydning i den forbindelse. I stedet skulle man have fået forelagt spørgsmåletpolitisk. Der er altid politisk interesse, når det handler om Thule. Adam Worm harnævnt, at Udenrigsministeriet måske ville have arbejdet hårdere for Selvstyret, hvisder havde været et politisk mandat bag Selvstyrets udmeldinger. Det ville have væretsværere for Udenrigsministeriet at gå imod et forslag, der havde været forelagt politisk. Adam Worm har forklaret, at han ikke er bekendt med drøftelser med AleqaHammond.Jacob Isbosethsen har forklaret, at han ikke véd, om der var nogen, som talt medAleqa Hammond. Det hørte han slet ikke om i processen. Det ville ikke vær JacobIsboseth ns opgave at forelægge. Det var heller ikke et spørgsmål, som Jacob Isbosethsen havde nogen mening om. Det var ikke for ham at blande sig i kompet nceforholdenRasmus Pedersen har forklaret, at han blev overrasket, da han meget enere hørte, atUdenrigsministeriet havde sendt nogle kriterier til den amerikanske ambassade Detundrede ham, at han ikke havde set noget landsstyreoplæg. Det ville han normalt ha-ve set m dmindre det var fortroligt. Han tænkte, at der måtte have været et landssty-reoplæg måske blot uden han havde bemærket det ell at mandatet var sikret paanden v1s Han delte ikke sin undren med nogen.Konklusion om politisk orienteringIntet af det modtagne skriftlige materiale og ingen af de gennemførte samtal r tyd rpå, at der blev opnået en politisk godkendelse af de nye kriteri r for, hvilk l kab rder opfyldte betingelsen om, at basekontrakten alene kunne tild l s et dan k ( ll rgrønlandsk) selskab.Aleqa Hammond har forklaret, at hun var bekendt med, at der ar en pro m dformulering af kriterier, men at hun ikke godkendte nogen kriterier. Der r ikk forklaringer, som modsiger dette. Tværtimod støttes forklaringen af det skriftli matriale.På den baggrund lægges det til grund, at der ikk blev foretaget en politisk orientering, som gik ud over selve sagsbehandlingens eksistens.



wøccz ø Iaürm9-5Spørgsmålet er herefter, om de involverede embedsmænd havde mandat til på vegneaf Grønlands Selvstyre at tiltræde kriterierne gengivet i notevekslingen den 9. decem-ber og 13. december 2013 mellem det danske udenrigsministerium og den amerikan-ske ambassade.Indledende vurdering af behov for mandatPitufñk har i sagens natur en generel politisk interesse i Grønland, og det afspejledesig også i en række tiltag i forhold til udbuddet af basekontrakten. Således fandt Ka1Holst Andersen det af betydning at understrege udbuddet både i januar og i april2013 over for den ansvarlige Naalakkersuisoq. Adam Worm havde tillige blik herforda han i august 2013 anbefalede Greenland Contractors at rejse sagen politisk. Tilsva-rende var Svend Hardenbergs idé med en kronik at rejse politisk interesse.Den konkrete sagsbehandling angik den folkeretlige begrænsning, hvorefter basekontrakten alene kan tildeles et dansk (eller grønlandsk) selskab, og nærmere formulering af kriterier for, hvilke selskaber der er danske (eller grønlandske). Det var ikkeen ny betingelse, og der var materiale fra tidligere udbud, som tilsagde, at der skullevære realitet i selskabers karakter som danske eller grønlandske.Det forslag, som Selvstyret fremsendte den 15. november 2013, var i overensstemmelse hermed. Der lå således i e i det forslag væsentlige ændringer i forhold til tidligere praksis. Det var i øvrigt et forslag, som (med en grad af sandsynlighed) kunneblive gort til genstand for ændring.Det skriftlige materiale antyder ikke, at de involverede embedsmænd overvejede enpolitisk forelæggelse af forslaget. Det var ikke et naturligt spørgsmal for sagsbehand-lerne, Adam Worm og Jacob Isbosethsen. Men heller ikke Kai Holst Andersen ll rSvend Hardenberg, der modtog orienteringer, ses ud fra det skriftlige mater1al athave overvejet forelæggelse.Som led i undersøgelsen er modtaget forklaringer, der tyder på, at Kai Holst And rsen forventede, at Svend Hardenberg ville tage initiativ til en forelæggelse o atSvend Hardenberg forventede, at Kai Holst Andersen ville tage initiativ til en forlæggelse.Begge må have været bekendt med, at den anden ikke tog et sadant skridt.Aleqa Hammond har forklaret, at hun var bekendt med, at der var en proce medformulering af kriterier, og at hun som udgangspunkt opfattede det som noget administrativt Hun har tilføjet, at hvis der ikke skete en ændring af politikken, skulle derikke være sket forelæggelse.



Lglmmmmmwxccz ø IumarmBåde Kai Holst Andersen og Svend Hardenberg har forklaret, at Aleqa Hammond ikke gav indtryk af, at arbejdet med kriterier havde en politisk rækkevidd . Kai HolstAndersen har forklaret, at han ingen erindring har om at Aleqa Hammond betragtede emnet som bekymrende eller noget, som skulle drøftes politisk ved inddragelse afandre. Svend Hardenberg har forklaret, at det var hans opfattelse at spørgsmålet ombasekontrakten ikke havde en særlig opmærksomhed hos Aleqa Hammond, og at huIiikke ønskede en politisk forelæggelse.Samlet ñndes der ikke et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at Udenrigsdirektorateteller for den sags skyld Formandens Departement handlede uden for mandat ved enegentlig retlig fejl, fordi Selvstyrets forslag til kriterier, der var i god overensstemmelse med hidtidig praksis som beskrevet af det danske udenrigsministerium, blev frem-sendt til det danske udenrigsministerium den 15 novemb r 2013 ud n forinden athave været forelagt politisk.Det gælder, selvom forslaget angik 'terier, somi deres end li form skulle anvendes ikke af det danske udenrigsministerium, men af amerikan k myndigheder.Efter den 15. november 2013 ændrede kriterierne væsentlig form p dansk og amerikansk foranledning, og resultatet, der fremgik af notevekslingen d n 9. december og13. december 2013, fremstod som en betydelig forringelse ammenlignet med deiihidtidige forståelse af begrænsningen til danske og grønlandske elskaber som be-skrevet af det danske udenrigsministerium.Oplysninger fra Skattestyrelsen må forstås sådan, at det ikke ville have nogen økonomisk betydning i forhold til skatteprovenu, om udbudd t af basekontrakten blevVundet af et grønlandsk eller et andet selskab.Der var ikke desto mindre tale om en ny situation, og det tilkom ikke embed mænd atafgøre, om økonomiske overvejelser om skatteprovenu var til trækkelige til at sikreat kriterier var politisk acceptable, eller om der var politi k n ke om at søge andrløsninger.Det blot styrkes af de videre interesser, som knytter sig til Pitufñk.Herefter ñndes det at have været en klar retlig fejl, at de endelige kriterier ikke blevforelagt og godkendt politisk af eller på vegne af Naalakkersuisut, forinden de blev af-talt mellem Kongeriget Danmark og USA med notevekslingen den 9. december og 13december 2013.



.IQ881(BCDmxccz ø IaürmVurdering af UdenrigsdirektoratetDet er konkluderet i afsnit 8.4, at Udenrigsdirektoratet deltog i sagsbehandlingensom den centrale myndighed, og at Udenrigsdirektoratet traf afgørelse i sagen der-ved, at kriterier blev godkendt af Udenrigsdirektoratet, herunder de endelige kriterierforeslaet af den amerikanske ambassade den 27. november 2013.I forhold til de endelige kriterier, som den 9. december og 13. december 2013 blevgenstand for noteveksling mellem det danske udenrigsministerium og den amerikan-ske amba sade, ñndes Udenrigsdirektoratet at have handlet uden for mandat.Vurdering af Formandens DepartementDet er konkluderet i afsnit 8.5, at Svend Hardenberg (og Rasmu Ped rsen) i Formandens Departement blev orienteret om sagsbehandlingen i Selvstyr t t antal gange mellem den 12. november og 15. november 2013, og at det p d t foreliggendegrundlag ikke ñndes godtgort, at Formandens Departement traf afgør lse i sagen iform af godkendelse af kriterier.Som det er fremgået, er der ikke skriftligt materiale, som viser, at Formand ns Dpartement blev orienteret eller var inddraget efter den 15. novemb r 2013, men dermodstridende forklaringer herom.Havde Formandens Departement været bekendt med at de endelig kriterier blevvæsentligt ændret sammenlignet med det forslag, som Selvstyret fr mkom med d n15. november 2013, havde Formandens Departement haft en rolle m d henblik på atsikre mandat.Inden for rammerne af undersøgelsen har det imidlertid ikke været muligt at fastslaat Formandens Departement modtog sådan orientering, og på det foreliggendegrundlag findes Formandens Departement ikke at handlet uden for mandat.Vurdering af andre afdelinger/ enheder/ myndigheder og forhold i øvrigtUndersøgelsen har ikke afdækket forhold, som i øvrigt giver anledning til retligt atkritisere, at afdelinger/ enheder/ myndigheder ikke deltog (i videre omfang) i den ske-te sagsbehandling eller foretog en egen sagsbehandling.Det gælder også den daværende Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq forUdenrigsanliggender.



691wæccz ø IumarmDet er konkluderet i afsnit 8.6, at selvstyrets ejennteresse i Greenland Holding A Ssom var medejer af Greenland Contractors I/S, ikke ses at have givet anl dning tilsagsbehandling, formodentligt i Bestyrelsessekretariatet og Formand n D parte-ment. Om sådan sagsbehandling havde fundet sted, findes den at v1ll hav været 1strid med de regler og retningslinier, som gælder for forvaltning af e] r1nt ressen iselvstyreejede virksomheder.I forhold til Udenrigsdirektoratet og Formandens Departement var der givet oriente-ring om, at spørgsmålet om kriterier ville komme op. Det var klart i hvert fald fra ef-tersommeren 2013. Behandling heraf kunne have været helt anderledes, såfremtsagsbehandlingen var gået i gang på det tidspunkt, herunder kunne Finansdepartementet og andre departementer være blevet hørt. Det havde været ønskeligt, men derñndes ikke at være tale om en egentlig fejl i retlig forstand.Heller ikke de oplysninger i øvrigt, der er fremkommet som led i undersøgelsen, ogsom er sammenfattet i afsnit 6 ovenfor, ñndes at kunne begrunde en retlig kritik.



wzccz ø ItuçrmO6!



9A31svil191oa m8mai mm.wzccz ø IturmS9QS10.10.110.2VURDERING AF, OM ENKELTPERSONER HAR OVERTRÅDTGÆLDENDE REGLER MED ANSVAR TIL FØLGEKommissorietMed brev af 23. februar 2015 jf afsnit 1 har Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Naalakkersuisoq for Ud nri sanligg nder Vittus Qujaukitsoq bekræftetdet er en del af kommis ori t“Omdækket1 tilfæld af at brud p regl r om mandat eller orientering er blenkeltp rson rkanifald tj nstligt ansvar."Retligt grundlagVurdering af embedsmænds pligter og disciplinære ansvar er udviklet i forhold tiltjenestemænd, og det kan antages, at overvejelserne kan udstrækkes også til andreembedsmænd end tjenestemænd, jf. således for så vidt angår dansk ret side 257 i b -tænkning nr. 1443/2004 om embedsmænds rådgivning og bistand samt eksempelvisJørgen Mathiassen, "Forvaltningspersonellet", 2. udgave (2000), side 224 25 ogKarsten Revsbech, "Forvaltningspersonellet", 2. udgave (2009), side 110.Rammen om tjenestemænds pligter i Grønland fremgår af § 12, stk. 1, i landstingslovnr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjene-stemænd i Grønland:"Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, d lder forstillingen og såvel i som uden for tj n t n vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræverBestemmelsens ordlyd er identi k m d § 10 i d n dan e tjenestemandslov g samme standard må antages at gæld for emb d mænd generelt, herunder verenkomststandarder om mislighold l jf herved eksemp lvis aftale fra december 2013mellem Naalakkersuisut og DJØF om løn- og ansættelsesvilkar for o renskomstan-satte, administrative chefer und r Grønlands Selvstyre og kommunernDisciplinære sanktioner for tjen tlig for el e er fastsat 1 § 27 i landstingslov omGrønlands Hjemmestyres og kommun rn tjen stemænd 1 Grønland I stedet for disciplinære sanktioner kan en emb d mand bliv mødt med en diskretionær reaktionf.eks. afsked, jf. § 30, stk. 1. Tj nestefor eelse kan være strafbelagt efter § 55 i kriminallov for Grønland.



aölwnccz ø Itunm10.3Om disciplinært ansvar fremgår på side 5 i de almindelige bemærkninger til landstingsloven om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland:"Betingelsen for at ikende en tjenestemand disciplinærstraf er, at han har gortsig skyldig i en tjenesteforseelse, jfr. § 27. Det vil sige, at der objektivt set skalforeligge en tjenesteforseelse, 0g tjenesteforseelsen skal kunne tilregnes tjenestemanden (som forsætlig eller uagtsom). Hvis disse to betingelser ikke beggeer opfyldt, kan der ikke ikendes disciplinærstraf. Kernen i tjenesteforseelsen eret pligtstridig forhold, og pligtforsømmelsen kan bestå i såvel tilsidesættelse afudtrykkelige retsforskrifter som tilsidesættelse af uskrevne retsgrundsætningermed hensyn til tjenstlige handle- og undladelsespligter, hvis indholdet herafkan fastlægges med rimelig sikkerhed."De nævnte bestemmelser svarer til bestemmelser i dansk ret. Der kan i et vist omfangved fortolkning af de grønlandske bestemmelser tages hensyn til fortolkning og an-vendelse af de danske bestemmelser, eksempelvis ved tjenestemandsundersøgelser,kommissionsdomstole, undersøgelsesretter og dommerundersøgelser. Dansk praksiser dog alene af vejledende karakter, idet bedømmelsen beror på grønlandske retsreg-ler, jf. herved også side 106-107 og side 176 i "Redegørelse vedrørende QasigiannguitEfterskole" afgivet den 20. april 2009.Nærmere om underretnmgspligtPå side 195-196 i "Redegørelse om statens salg af aktier i Kryolitselskabet ØresundA/ S" afgivet den 22. oktober 1987 udtaltes en mild kritik af manglende orientering afministeren om faktuelle forhold:"Uanset det forståelige i, at de to notater af marts og september 1985 ikke paderes respektive fremsendelsestidspunkter blev forelagt for ministeren, villedet i lyset af en ñnansudvalgsforelæggelse og navnlig senere en foreståendefolketingsdebat nok have været rigtigst - eventuelt efter en drøftelse i departementets ledelse med deltagelse af sekretariatskontoret og Råstofforvaltningen og med GGU at have forsynet ministeren med oplysningerne i de to notatersamt med oplysning om, at der foregik analyser af supplerende boringer. Selvpå dette tidspunkt ville en forespørgsel til selskabet i øvrigt næppe have tilveje-bragt yderligere oplysninger, men alene en bekræftelse af, at afviklingsplanenstod ved magt."I "Beretning om anvendelsen af ikke-screenet donorblod efter 1. januar 1986" afgivet imaj 1988 anføres på side 399:



B61SSwzccz ø Tcmurm"Efter de afgivne forklaringer må jeg lægge til grund, at hverken afdelingschefJette Mersing, departementschef Ole Asmussen eller indenrigsministeren erblevet orienteret om etableringen af en overgangsordning  Daværende medi-cinaldirektør Søren K. Sørensen er ifølge de afgivne forklaringer heller ikkeblevet orienteret.Da overgangsordningen efter den da foreliggend vid n var en rimelig og"normal" disposition ñnder jeg ikke anledning til at kriti re denne manglendorientering. Det må i denne forbindelse erindr at initiativerne i AIDSbekæmpelsen på daværende tidspunkt var mangfoldi og personalet såv l iministeriet som styrelsen var stærkt belastet med arb Jde. Derfor er d r int toverraskende i, at der ikke blev orienteret m n ordning, der ud fra et fagligtsynspunkt var fuldt forsvarlig. Hertil komm r at d r ikke forela nogen politi ktilkendegivelse om spørgsmålet."Om de to sager skriver Jens Peter Christensen på side 287 i "Undersøgel e kommisioner, Embedsmandsansvaret & Folketingets rolle" (2002):"Dommerundersøgelsens vurdering synes at hvile på det i og for ig lvfølgelige synspunkt, at informations- og radgivningspligtens rækkevidd id t konkr -te tilfælde må fastlægges i lyset af, hvilke sager det kan forventes og forudse atministeren snarligt vil blive konfronteret med i Folketinget. I det konkret tilfælde synes dommerundersøgelsens synspunkt nærmest at have været at ministeren som en art sikkerhedsforanstaltning hellere må forsyne med for mgen end med for lidt information.I sagen om anvendelsen af ikke-screenet donorblod formulerede dommerundersøgelsen en nedre grænse for embedsmændenes pligt til at informere ministeren. Landsdommeren, der foretog under øgelsen, fandt således ikke anledning til at kritisere, at overgangsordningen for anvendelsen af ikke-screenetdonorblod var blevet etableret, uden at indenrigsminister Britta Schall Holbergvar blevet orienteret. Dommeren lagde i den forbindelse vægt på, at overgangsordningen efter den da foreliggende viden var en rimelig og normal dispositionder ud fra et fagligt synspunkt var fuldt forsvarlig, og dommeren bemærkede isamme forbindelse, at der ikke forelå nogen politisk tilkendegivelse omspørgsmålet."Den foreliggende praksis og litteratur angår navnlig embedsmænd oplysningspligt iforbindelse med ministerens afgivelse af svar. Enkelte steder er emb dsmænd mergenerelle oplysningspligt berørt.



re194SSm mmnmwzccz ø IâürmPå side 130 i "Betænkning afgivet af DJØF's fagligt etiske arbejdsgruppe" (1993) ranført:"Sammenfattende kan det formentlig siges, at det påhviler embedsmandsniveauet at forelægge sager for det politiske niveau i det omfang, der er rimeligtbegrundet tvivl om, hvorvidt afgørelserne/praksis kan accepteres af det politi-ske niveau. Dette er konsekvent i forhold til det demokratiske fundament, depågældende beføjelser hviler på, og som indebærer, at ministeren har det poli-tiske ansvar for de afgørelser, der træffes.Denne forelæggelsespligt er formentlig en retspligt og ikke alene en etisk-politisk pligt."idere formuleres på side 239 følgende etiske princip i relation til embedsmændslvstændige virksomhed:"Pa sagsområder, hvor embedsmænd på e en hånd træff r afgørelse pa ministerens eller på kommunalbestyrelsens vegn , skal der administreres med respekt for den politiske ledelses holdninger. Det pahviler de ansatte at forelæggsager for den politiske ledelse, hvis der er rimeligt begrundet tvivl om, hvorvidpåtænkte afgørelser kan accepteres.Kommentar:Ho edparten af de beføjelser, som i lovgivningen er henlagt til en minister ellertil kommunalbestyrelsen, udøves i praksis uden inddragelse af politikerne. Afgørelserne træffes af embedsmænd på ministerens eller kommunalbestyr lvegne. Sådan ma det nødvendigvis være, og det er forudsat i lovgivning n.Ordningen fritager ikke de ansatte for et selvstændigt personligt an var (i formaf disciplinæransvar eller strafansvar), hvis der sker fejl, men den indebærer, atpolitikerne altid har det politiske ansvar eventuelt også et retligt medan varfor afgørelsernes indhold.Heraf følger, at embedsmændene inden for de rammer, som følger af lovenherunder almindelige retsgrundsætninger det vil sige, hvor der er et admini-strativt skøn har pligt til at sikre, at de trufne afgørelser vil kunne accepteresaf den politiske ledelse. Efter omstændighederne, bl.a. hvor der er tale om enkeltafgørelser af væsentlig principiel betydning eller om væsentlige ændringeraf administrativ praksis, eller hvor der er kommet en ny politisk ledelse, børder ske udtrykkelig forelæggelse for politikkerne.”



S61wmccz ø Iáürmmmm. mo mommm mWmSm10.4Om oplysningspligten anfører Bent Christensen i "Lydighedspligt, loyalitetspligt ogcentraladministrationens embedsmænd", jf. Ugeskrift for Retsvæsen 1992, afdelingB, side 396:"Ligesom ministeren umuligt kan træffe all afgørelser p r onligt kan han ikkdække hele sit område med tjenestebefalin er. Iv1dt omfan m mb d m ndene træffe afgørelse på egen hånd.I sa fald skal afgørelserne træffes på minist ren præmi r 0 r mini t r npræmisser ikke kendte, har embedsmænd ne pligt til at kaff i 'd n omdem."Betingelser for disciplinært ansvarTre betingelser skal være opfyldt for at ifalde tjenstligt an aro For det første skal der være tale om et pligt tridigt forhold. Ud fra en objektivbedømmelse skal embedsmanden have handlet i strid med retlige regler. Embedsmænd kan ikke pålægges et politisk an aro For det andet skal der foreligge en subjektiv tilregnelse i form af forsæt elleruagtsomhed. En hændelig tilsidesættelse af regler kan ikke begrunde ansvar.Den nedre grænse er uagtsomhed. Afgørende er en individuel bedømmelse af,om embedsmanden med den viden og de kvaliñkationer, som embedsmandenbesad, burde have handlet anderledes.o For det tredje skal det pligtstridige forhold være af en vis grovhed Afgør ndeer et helhedsorienteret skøn, der omfatter både den objektive og den subjektiveside af pligtforsømmelsen.Herom blev det anført i "Beretning om undersøgelse af visse forhold vedrørende post-og telegrafvæsenet" afgivet den 23. april 1985, jf. side 958:"Herefter må det imidlertid igen understreges, at det forhold, at Poul Hansensåledes formelt og reelt må siges at være ansvarlig, ikke er ensbetydende med,at der nødvendigvis må blive tale om et ansvar i tjenestemandslovens forstand.Hertil kræves yderligere, at de udviste fejl og forsømmelser er af en sådan ka-rakter og grovhed, at de må betegnes som ansvarspådragende. Fejlskøn, fejl-prioriteringer og lignende kan således i almindelighed ikke udgøre det fornød-ne grundlag for disciplinærforfølgning."



98919196mwccz ø I??mmI "Beretning om Aaberg-sagen" afgivet i oktober 1990 anførte kommissionsdomstolenpå side 495:"[E]n forudsætning for at gøre disciplinært ansvar gældend må vær d l atder er konstateret forhold, der har karakter af egentlige fejl ell r for mm l rog som kan henføres til bestemte ansatte, dels at der er tal om forhold af nvis grovhed, idet ikke enhver fejl eller forsømmels kan an e for an var padragende."Om grovhedskravet anfører Jens Peter Christensen pa side 29 1 Off ntl1 an attchefer" (1998):"Kravet om, at en tjenesteforseelse subjektivt mindst skal kunn t1lr n tjnestemanden som uagtsom, kan i praksis være van k li at adskille klart fraspørgsmålet om, hvorvidt der objektivt foreligger en tjen t forseelse Van kligheden hænger sammen med, at der i praksis er blevet t1ll t krav om at enpligttilsidesættelse skal være af en vis grovhed for at kunn danne grundla fet disciplinært ansvar.Dette grovhedskrav er ikke i strikt forstand ensbetydend m d et kra om atden foreliggende uagtsomhed skal være af en sa betydelig grad, at man vil karakterisere uagtsomheden som sådan som grov  Grovhedskrav t er snarer tudtryk for, at man ved vurderingen af, om begaede fejl og forsømmelser burdgive anledning til, at et disciplinært ansvar blev søgt gennemført, har foretag ten helhedsorienteret vurdering af grovheden af savel d n ubj ktive som d nobjektive side af de begåede forseelser. Begrebsmæssigt fr m tår grovhed kravet nærmest som et konglomerat af proportionalitetspr1nc1pp r opportun1tetsbetragtninger, en vis prøvelsestilbageholdenhed samt almind l1 trafudmålingshensyn."Sammenfattende om kravet om tilregnelse og grovhed anfører Jens Peter Christensenpa side 270 i "Undersøgelseskommissioner, Embedsmandsansvaret & FolketingetsRolle' (2002):'Sammenfattende viser praksis, at der ved vurderingen af, om der for l1gg entjenstlig forseelse, foretages en nuanceret helhedsbedømmelse på grundla afde samlede foreliggende omstændigheder.Ved bedømmelsen af, om der foreligger den fornødne subjektive t1lregn l - iform af forsæt eller uagtsomhed - anlægges en individuel vurdering af om denpagældende embedsmand - med den viden og kvaliñkationer, han havdeburde have handlet anderledes. Denne bedømmelse løber til dels sammen med



Lâlwzccz ø Iamarmen vurdering af det objektive gerningsindhold, således at der foretages en hel-hedsorienteret vurdering af grovheden af såvel den subjektive som den objekti-ve side af de begåede handlinger eller undladelser.Ved denne helhedsorienterede vurdering kan der - i tillæg til en vurdering afkarakteren af de tilsidesatte retsforskrifter og embedsmandens mere eller min-dre klare forståelse heraf - inddrages en lang række momenter, herunder f.eks.det arbejdspres embedsmanden var udsat for, de organisatoriske betingelser,hvorunder han virkede, den politiske interesse der måtte knytte sig til den pa-gældende sag eller det pågældende sagsaspekt samt karakteren af de hensyn,der motiverede embedsmandens handlinger eller undladelser."Der kan tillige som nyere eksempel henvises til "Beretning og indstilling i anledningaf tjenstlig undersøgelse mod departementschef Anne Kristine Axelsson og afdelings-chef Jens-Christian Bülow" afgivet den 2. maj 2014, jf. side 160:"Der stilles i praksis krav om, at pligtforsømmelsen ligeledes må være af en visgrovhed, før der kan antages at foreligge en tjenstlig forseelse, der kan dannegrundlag for en disciplinær forfølgning efter tjenestemandsloven.Kriteriet om grovhed lader sig ikke i praksis indfange i en eller få sætninger,men beror på et helhedsorienteret skøn, der omfatter både den subjektive ogden objektive side af pligtforsømmelsen. Ved vurderingen inddrages momentersom f.eks. de organisatoriske betingelser, tjenestemanden virkede under, samtkarakteren af de hensyn, der ñk tjenestemanden til at foretage en ansvarspå-dragende handling eller undladelse. I vurderingen indgår også proportionali-tetsprincipper, en vis tilbageholdenhed i prøvelsen og almindelige strafudmå-lingshensyn."Jens Peter Christensen anfører på side 261 i "Undersøgel eskommissioner Emb dmandsansvaret & Folketingets Rolle" (2002):"I almindelighed kan man formentlig sige at det forhold, at en embedsmandpå grund af manglende dygtighed har bega t fejlskøn og udført dårligt arbejde,ikke er tilstrækkeligt til, at der foreligger en tjenstlig forseelse. For at noget så-dant skal være tilfældet, skal der, som det rammende er blevet udtrykt ære ta-le om "kvalificeret udygtighed" ..."Der kan også henvises til side 67 i "Beretning afgivet af Skattefradragssagskommissi-onen", som blev afgivet den 16. juni 2006:



33›586tQSS99. mmo -.mm.mmmwzccz ø ...Farm10.5"Dette betyder, at dispositioner, der primært hviler på fx økonomiske, organisatoriske eller tekniske vurderinger og skøn, faglige afvejninger eller hensigtsmæssighedsbetragtninger, som hovedregel vil falde uden for området fortjenstlige forseelser. Fejlskøn, fejlprioriteringer og l1gnende vil derfor vanskeligt kunne være ansvarspådragende, medmindre fejlskønnet skyldes utilstrækkelige undersøgelser af de faktiske forhold. At en embedsmand på grund afmanglende dygtighed har udøvet fejlskøn og udført dårligt arbejde, er efterpraksis således i almindelighed ikke tilstrækkeligt til, at der foreligger ntjenstlig foreseelse. Dette vil i givet fald kun komme pa tale, hvis der foreliggeren kvaliñceret udygtighed, hvilket forudsætter at forholdet har en vis grovhed."Pålæggelse af disciplinært ansvar er underlagt domstolsprøvelse, som vil ñnde stedpå et langt senere tidspunkt, end det muligt pligtstridige forhold er konstateret, og paet andet og ofte mere nuanceret grundlag.VurderingDet er konkluderet i afsnit 9.6, at Grønlands Selvstyres godkendel af kriterier i november 2013 til bedømmelse af, om selskaber er danske eller grønland k skete udenpolitisk forelæggelse og uden mandat.Der ñndes at være tale om en klar retlig fejl, som er henført til Udenrig direktoratet.Spørgsmålet er, om fejlen samtidig har tilstrækkelig grovhed til at kunn kvaliñ ressom et pligtstridigt forhold med individuelt ansvar til følge.Sagens skriftlige materiale efterlader ikke tvivl om, at embedsmænd i Udenr1 d1r ktoratet og i øvrigt i Selvstyret var underlagt et meget betydeligt sagspres d r 1 praksinødvendiggjorde prioriteringer og antagelig også en smidighed i kommunikati n nD r r 1ntet i sagen, som tyder på, at embedsmænd i efteraret 2013 bev1d t for øgtell r øn k de at afskære en politisk forelæggelse og beslutningsprocesUdenrigspolitikken er et sagsområde, som ikke er overtaget af Selvstyret oolverer et samarbejde med danske myndigheder, ganske som denne sag v1 rm1nDer kan ikke i bedømmelsen ses bort fra, at behandlingen af kriterier i v1dt omfanikke var styret af Selvstyret, at organisationen i Selvstyret er begrænset 1 størr lammenlignet med den danske eller for den sags skyld den amerikanske og at sagbehandlingen skete under betydeligt tidspres



6619.S9SS?mâccz ø Iburmmmmmmmm<Samtidig kan kompetencefordelingen i Selvstyret i udenrigssager have givet anledning til nogen tvivl. Udenrigsdirektøren havde direkte reference til Formanden forNaalakkersuisut. Men ifølge udenrigsdirektørens stillingsopslag dog således, at væsentlige udenrigspolitiske spørgsmål skulle drøftes med departementschefen i For-mandens Departement inden forelæggelse for Formanden. Der er modstridende for-klaringer om praksis, som ydermere kan have ændret sig henover 2013 og 2014.Arbejdet frem til og med Selvstyrets eget forslag til kriterier, der blev sendt til detdanske udenrigsministerium den 15. november 2013, giver ikke anledning til retligkritik. Aleqa Hammond har som daværende Formand for Naalakkersuisut og sagsansvarlig Naalakkersuisoq oplyst, at hun var bekendt med sagen, og at hun ikke fandtbehov for politisk forelæggelse, når politikken var uforandret.Da Udenrigsministeriet den 18. november 2013 vendte tilbage med sit forslag til kri-terier, skete det uden at understrege de manifeste ændringer, hvorved vægten i stedetfor realitet blev lagt på formalitet. Diskussionen mellem embedsmændene i Selvstyretom, hvad der var 1nden for rammen, var uklar.I forhold til perioden fra den 12. november til den 15. november 2013, hvor Selvstyrets eget forslag blev fastlagt, foreligger der langt mindre skriftligt materiale om bhandlingen af Udenrigsministeriets forslag modtaget den 18. november 2013 og afden amerikanske ambassades forslag modtaget den 27. november 2013, og godken-delsen fra "Nuuk" foreligger ikke skriftligt.Sagsforløbet efter den 15. november 2013 efterlader samlet det indtryk, at d involvrede embedsmænd i Udenrigsdirektoratet ikke havde blik for, hvad ændringern 1kriterier sammenlignet med Selvstyrets eget forslag af 15. november 2013 kunne 1ndebære. Dermed synes embedsmænd heller ikke at have haft blik for den politiskeside af sagen.Samtidig havde embedsmændene i kraft af oplysning fra Skatt tyr l n d n korrekte opfattelse, at beskatningsretten i Grønland va ikret uan et udformn1n en afkriterier.Der er grund til at gentage, at forløbet var kort og hekti k, alm1ndel1g forv ntn1n rt1l form kan være blevet fraveget, og enkelte beg1venh der kan vær bl vet opfatt tforskelligt på et tidspunkt, hvor sagens politiske potentiale la uomtalt og om nævntformentlig også var uerkendt. De mange tilkendegiv lser, som er fr mkomm t ft rden 31. oktober 2014, hvor det amerikanske flyvevåbens afgørelse af udbudd t blkendt flere i klar og direkte form - kan ikke ændre h rpå.



a.OOZmmccz ø Ita..10.6Pa den baggrund ses der ikke at være tale om et forhold, som efter en helh dsvurdering har den fornødne grovhed til at udgøre et pligtstridigt forhold med individueltansvar til følge.Konkret kan supplerende om de enkelte embedsmænd tilføjDet kan lægges til grund, at Adam Worm og Jacob Isbo ethsen i forhold t1l de endel1ge kriterier medtaget i notevekslingen den 9. december g 13. december 2013 modtoggodkendelse fra Kai Holst Andersen, og at de ikke havd til opgave at forholde sig tileksistensen af eventuelt politisk mandat. Allered af den grund kan der ikk blive taleom disciplinært ansvar for dem.Kai Holst Andersen har forklaret, at han anså sagen for ressortmæssigt i hvert falddelt mellem Udenrigsdirektoratet og Formandens Departement, herunder Bestyrelsessekretariatet, ganske som mange andre udenrigssager, og med myndighedsansvaret og den overordnede beslutningskompetence hos Formandens Departement.Videre har Kai Holst Andersen forklaret, at han forelagde kriterierne for Svend Hardenberg og fik hans mundtlige godkendelse, samt at det havde været op til SvendHardenberg at sikre politisk mandat.Forklaringen modsiges af Svend Hardenberg.Det har ikke inden for rammerne af denne undersøgelse været muligt end ligt at afgøre denne uenighed. Det er således heller ikke konklusionen 1 undersøgels n, at nogen af forklaringerne kan tilsidesættes som utroværdigeDe nævnte individuelle forhold støtter yderligere, at der ikke er begaet et pligtstridigtforhold, der giver anledning til individuelt disciplinært ansvar for nog n embedsmand.AnbefalingSammenfattende kan det ikke anbefales, at Grønlands Selvstyre i denne sag tagerskridt til på retligt grundlag at gøre disciplinæransvar gældende i anledning af Selvs ets deltagelse i behandling af sagen om udbud af basekontrakten vedrørende P1tuffik.Undersøgelsen er konkret, men kan rejse mere generelle spørgsmål, der ikke er bag-udrettede, men fremadrettede.



Iozom.mmom.m mmmwxccz ø TäürmNaalakkersuisut varetager vitale samfundsspørgsmål i en organisation, der størrelsesmæssigt er mindre end den danske eller for den sags skyld den amerikanske.En sadan organisation er et kollektiv.Det synes væsentligt, at kompetencefordelingen mellem embed mænden er utvivlsom, at samarbejdsforholdene mellem embedsmændene er profe 1on ll at d r sk rde fornødne orienteringer mellem embedsmændene indbyrd og at mb d mændnes mandater i forhold til det politiske niveau er klare.



wwccz ø Iâürmza:



ISSSozmm mmmmswøccz ø Ita..11.11.1SAMMENFATNING AF KONKLUSIONER OG AN BEFALINGUndersøgelsenUndersøgelsen blev iværksat i henhold til kommissorium underskrevet den 13. februar 2015 af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Vittus Quj aukitsoq.Undersøgelsen har angået "afdækning af Selvstyrets deltagel0m udbud af basekontrakten vedrørende Pitufñk".' behandlingDer var tale 0m et udbud afholdt af det amerikanske flyvevåben efter amerikansk ret.Udbuddet angik basekontrakten vedrørende Pituffik, som hidtil havde været tildeltGreenland Contractors I/ S, der var ejet med to tredjedele af MT Højgaard A/ S og entredjedel af Greenland Holding A/S, som igen var ejet af Grønlands Selvstyre. I forbindelse med et udbud som dette er det amerikanske forsvar underlagt forpligtelserindgået mellem USA og Kongeriget Danmark i sammenhæng af forsvaraftalen fra1951, herunder at basekontrakten skal tildeles et dansk (eller grønlandsk) selskab.Resultatet af udbuddet blev offentliggort den 31. oktober 2014.Til brug for undersøgelsen er fra Grønlands Selvstyre og medarbejdere 1 Selvstyretmodtaget skriftligt materiale fra 2012 til 2015. Den del, som ligger før den 31. oktober2014, angår helt overvejende udformningen i efteråret 2013 af kriterier til brug forcertificering af, om virksomheder er danske (eller grønlandske). Af den del af materialet, som ligger efter den 31. oktober 2014, angår en stor del intern klarlæggelseblandt embedsmænd i Selvstyret af, hvem der havde været involveret i udformningenaf kriterier tilbage i 2013, samt hvem der havde ansvar herfor og diskussioner i til-knytning hertil. Det fremgår tillige, at uenigheder opstået i dette forløb udgorde ihvert fald en del af begrundelsen for, at undersøgelsen blev iværksat.Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Naalakkersuisoq for Udenrigsanlig-gender Vittus Qujaukitsoq har i brev af 19. juni 2015 anført, at "undersøgelsen vedrø-rer det faktiske forløb op til det brev, som Udenrigsministeriet den 9. december 2013sendte til den amerikanske ambassade i København og ikke andre forhold". Der er iøvrigt ikke i det modtagne skriftlige materiale eller i de angivne forklaringer støttefor, at der i Selvstyret blev behandlet andre sager end sagen om kriterier, og såledesheller ikke en sag, der angik Greenland Contractors' deltagelse i udbuddet.Tværtimod er det kendetegnende for forløbet fra maj 2012 til den 12. november 2013,at Selvstyret modtog en række oplysninger om det amerikanske flyvevåbens forestaende udbud af basekontrakten vedrørende Pituffik, men at disse oplysninger ikke gav



to:wøccz ø Ita..11.2anledning til nærmere analyse eller sagsbehandling, der efterlod sig skriftlige sporDet galdt eksempelvis oplysninger 0m, at den forventede konkurrence ville blive øgeti forhold til tidligere udbud, og at der var et behov for at præcisere kriterier for, hvilkeselskaber der opfyldte betingelsen om at være danske (eller grønlandske). Først den12. november 2013 blev der igangsat egentlig sagsbehandling i anledning af udbuddet, nemlig udarbejdelse af forslag til kriterier for, hvilke selskaber der var danske (eller grønlandske). På det tidspunkt var der et betydeligt tidspres.Kriterierne som fastsat i notevekslingen den 9. december og 13. december 2013 mellem det danske udenrigsministerium og den amerikanske ambassade lægger vægtenpa registrering. Det er til forskel fra tidligere praksis som beskrevet af det danskeudenrigsministerium, hvor vægten havde været på realitet, også for at undgå stråmandsvirksomhed eller postkasseselskaber.Den egentlige sagsbehandling i Grønlands Selvstyre frem mod fastlæggelsen af krite-rier startede den 12. november 2013 og faldt i tre faser:o Den 15. november 2013 fremsendte Repræsentationen i København til det dan-ske udenrigsministerium Selvstyrets forslag til kriterier, som lagde vægten pårealitet i overensstemmelse med hidtidig praksis. Forslaget var udarbejdet idagene mellem den 12. november og 15. november 2013.o Den 18. november 2013 modtog Selvstyret det danske udenrigsministeriumsforslag til kriterier, der lagde vægt på registrering og formalitet, og som den 25.november 2013 i let revideret udgave blev fremsendt af det danske udenrigs-ministerium til den amerikanske ambassade.o Den 27. november 2013 modtog det danske udenrigsministerium og efterfølgende Selvstyret den amerikanske ambassades forslag til kriterier, der ogsalagde vægt på registrering og formalitet, og som svarede til de endelige kriterieri notevekslingen mellem det danske udenrigsministerium og den amerikanskeambassade gennemført den 9. december og 13. december 2013.Konklusion om, hvorvidt Selvstyrets afdelinger/ enheder/ myndighederhar deltaget i og truffet afgørelse i sagenDet fremgår af kommissoriet, at undersøgelsen som de to første punkter skal afdække:"Om hvilke af selvstyrets afdelinger/ enheder/ myndigheder har deltaget i behandling af sagen.



Sozsåmxccz ø ...tarmOm hvilke af Selvstyrets afdelinger/ enheder/ myndigheder har truffet afgørel-ser i sagen."Den sag, som blev behandlet i Selvstyret, angik varetagelse af Grønlands int resser afinternational karakter over for det amerikanske flyvevåben i anledning af USA s militære tilstedeværelse i Grønland. Sagen lå ingen afdeling/ enhed/ myndighed i Selvstyret nærmere end Udenrigsdirektoratet, 0g det forekommer utvivlsomt korrekt at be-tegne sagen som en udenrigssag. Det udelukker ikke, at der parallelt kan hav væretsagsbehandling inden for andre (indenrigs) sagsområder. Konkret syne d t dogmindre nærliggende i en udenrigssag, der har berøring med forsvars og sikk rhedspolitiske spørgsmål, hvilke almindeligvis nævnes i sammenhæng af Ud nr1g direktoratet.Det er konklusionen i undersøgelsen, at Udenri sd1rektoratet deltog 1 behandl1ngenaf sagen i overensstemmelse med beskrivelsen i finansloven, hvorefter "Udenrigsdi-rektoratet er den centrale myndighed i Selvstyret som varetager opgaver og Grønlands interesser af international karakter”.Videre er det konklusionen, at Udenrigsdirektoratet traf afgørelse i sag n derved, atkriterier blev godkendt af Udenrigsdirektoratet. Det gælder i særdelesh d Selvstyretsforslag til kriterier fremsendt til det danske udenrigsministerium den 15. november2013 savel som accepten af det amerikanske forslag modtaget den 27. november 2013og indeholdt i notevekslingen mellem det danske udenrigsministerium og den ameri-kanske ambassade i december 2013.Med hensyn til Formandens De artement viser det skriftll material , at Formandens Departement modtog orienteringer frem til og med fremsendelsen af Selvstyretsforslag til kriterier den 15. november 2013, og at Formandens Departement på ettidspunkt ikke var afvisende over for at drøfte og muligt blive involveret (i form af en"runde"). Der foreligger ikke skriftligt materiale om, at Formandens Departementskulle være blevet orienteret om de væsentlige ændringer i kriterierne, som først detdanske udenrigsministerium og siden den amerikanske ambassade foranledigede efter den 15. november 2013, ligesom det ikke fremgår af det skriftlige materiale, atFormandens Departement skulle have modtaget kopi af den endelige noteveksling af9. december og 13. december 2013 mellem Udenrigsministeriet og ambassaden.Der er i øvrigt modstridende forklaringer om, hvorvidt Formandens Departementblev inddraget i højere grad, end det skriftlige materiale viser. Det har ikke været muligt inden for rammerne af undersøgelsen endeligt at afgøre dette. På det foreliggendegrundlag er konklusionen, at det ikke findes godtgort, at Formandens Departementvar orienteret om eller deltog i sagsbehandling efter den 15. november 2013. Det ñn-des heller ikke godtgort, at Formandens Departement traf afgørelse i sagen i form af



Sa.ud903wzccz ø Tcmurm11.3godkendelse af kriterier. Det gælder i særdeleshed accepten af det amerikanske forslag modtaget den 27. november 2013 og indeholdt i notevekslingen mellem det danske udenrigsministerium og den amerikanske ambassade den 9. december og 13. december 2013, men det gælder også tidligere.Der er ikke andre afdelinger/ enheder/ myndigheder i Selvstyret, som har været inddraget i sagsbehandling. Konklusionen i undersøgelsen er således, at Skattesgvrelsenog Erhvervsde artementet og også Bes elsessekretariatet fremkom med oplysninger til brug for udarbejdelsen af kriterier, men ikke deltog i sagsbehandlingen. Bedømt ud fra de foreliggende oplysninger indvirkede Bestyrelsessekretariatet, Formandens Departement eller andre i Selvstyret ikke på Greenland Contractors' budgivning elleri øvrigt modtog oplysninger herom. Ejerinteressen i Greenland Holdingses saledes ikke at have givet anledning til sagsbehandling.Konklusion om, hvorvidt berørte afdelinger/enheder/myndigheder harhaft mandat til deres handlinger eller trufne afgørelser, og hvorvidt be-rørte afdelinger/enheder/m digheder har viderebragt orientering tildet politiske niveauDet fremgår af kommissoriet, at undersøgelsen som de to sidste punkter skal afdæk-ke:"Om berørte afdelinger/ enheder/ myndigheder har haft mandat til der handlinger eller trufne afgørelser,Om berørte afdelinger/enheder/myndigh der har viderebragt orientering(er)til det politiske niveau,"Det er konklusionen i undersøgelsen, at intet af det modtagne skriftlige materiale ogingen af de gennemførte samtaler tyder på, at der blev opnået en politisk godkendelseaf de nye kriterier for, hvilke selskaber der opfyldte betingelsen om, at basekontrak-ten alene kunne tildeles et dansk (eller grønlandsk) selskab. Tidligere Formand forNaalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Aleqa Hammond harforklaret, at hun var bekendt med, at der var en proces med formulering af kriterier,men at hun ikke godkendte nogen kriterier. Der er ikke forklaringer, som bestriderdette. Tværtimod støttes forklaringen af det skriftlige materiale. På den baggrund erdet lagt til grund, at der ikke blev foretaget en politisk orientering ud over selve sags-behandlingens eksistens.Spørgsmålet har herefter været, om de involverede embedsmænd havde mandat til påvegne af Grønlands Selvstyre at tiltræde kriterierne gengivet i notevekslingen den 9.december og 13. december 2013.



Loa'áwøccz ø IaürmDet forslag til kriterier, som Selvstyret fremsendte den 15. november 2013, var i overensstemmelse med hidtidig praksis. Der la saledes ikke i det forslag væsentlige ændringer i forhold til tidligere praksis. Det var i øvrigt et forslag, som (med en grad afsandsynlighed) kunne blive gort til genstand for ændring.Det skriftlige materiale antyder ikke, at de involverede embedsmænd overvejede enforelæggelse af forslaget. Både udenrigsdirektør Kai Holst Andersen og tidligere departementschef Svend Hardenberg har forklaret at Aleqa Hammond ikke gav indtrykaf, at arbejdet med kriterier havde en politisk rækkevidde, og Aleqa Hammond harforklaret, at hun var bekendt med, at der var en proces med formulering af kriterierog at hun som udgangspunkt opfattede det som noget administrativt.Konklusionen i undersøgelsen er, at der samlet ikke findes tilstrækkeligt grundlag forat fastslå, at Udenrigsdirektoratet eller for den sags skyld Formandens Departementhandlede uden for mandat ved en egentlig retlig fejl, fordi Selvstyrets forslag til krite-rier, der var i god overensstemmelse med hidtidig praksis som beskrevet af det dan-ske udenrigsministerium, blev fremsendt til det danske udenrigsministerium den 15november 2013 uden forinden at have været forelagt politisk.Efterfølgende ændrede kriterierne væsentlig form på dansk og amerikansk foranledning, og resultatet, der fremgik af notevekslingen den 9. december og 13. december2013, fremstod som en betydelig forringelse sammenlignet med den hidtidige forståelse af begrænsningen til danske og grønlandske selskaber som beskrevet af det danske udenrigsministerium.Oplysninger fra Skattestyrelsen må forstås sådan, at det ikke ville have nogen økonomisk betydning i forhold til skatteprovenu, om udbuddet af basekontrakten blevvundet af et grønlandsk eller et andet selskab.Der var ikke desto mindre tale om en ny situation, og det tilkom ikke embedsmænd atafgøre, om økonomiske overvejelser om skatteprovenu var tilstrækkelige til at sikrat kriterier var politisk acceptable, eller om der var politisk ønske om at søg andrløsninger.Det blot s kes af de videre interesser, som kn er si til PitufñkDet er herefter konklusionen, at det var en klar retlig fejl, at de endelig kriterier ikkblev forelagt og godkendt politisk af eller på vegne af Naalakker uisut, forinden dblev aftalt mellem Kongeriget Danmark og USA med not ekslingen d n 9 d cemb rog 13. december 2013.



802wmccz ø ...tarm11.4Med hensyn til Udenri sdirektoratet er konklusionen i undersøgelsen herefter, at iforhold til de endelige kriterier, som den 9. december og 13. december 2013 blev gen-stand for noteveksling mellem det danske udenrigsministerium og den amerikanskeambassade, handlede Udenrigsdirektoratet uden for mandat ved at godkende disse.Som nævnt er der ikke skriftligt materiale, som viser, at Formandens De artementblev orienteret eller var inddraget efter den 15. november 2013, men der er modstridende forklaringer herom. Havde Formandens Departement været bekendt med, at deendelige kriterier blev væsenligt ændret sammenlignet med det forslag, som Selvstyret fremkom med den 15. november 2013, havde Formandens Departement haft enrolle med henblik på at sikre mandat. Inden for rammerne af undersøgelsen har detimidlertid ikke været muligt at fastslå, at Formandens Departement modtog sådanorientering, og på det foreliggende grundlag er konklusionen, at Formandens Departement ikke handlede uden for mandat.Undersøgelsen har ikke afdækket forhold, som i øvrigt giver anledning til retligt atkritisere, at afdelinger/ enheder/ myndigheder ikke deltog (i videre omfang) i den skete sagsbehandling eller foretog en egen sagsbehandling.Som nævnt ses Selvstyrets ejerinteresse i Greenland Holding A/ S, som var medejer afGreenland Contractors I/ S, ikke at have givet anledning til sagsbehandling. Om sådansagsbehandling havde fundet sted, ñndes den at ville have været i strid med de reglerog retningslinier, som gælder for forvaltning af ejerinteressen i selvstyreejede virk-somheder.I forhold til Udenrigsdirektoratet og Formandens Departement var d r givet orientring om, at spørgsmålet om kriterier ville komme op. Det var klart i hvert fald fra eftersommeren 2013. Behandling heraf kunne have været helt anderledes, såfremtsagsbehandlingen var gået i gang pa det tidspunkt, herunder kunne Finansdepartementet og andre departementer være blevet hørt Det havd været ønskeligt, men derfindes ikke at være tale om en egentlig fejl i retlig forstand.Konklusion om, hvorvidt enkeltpersoner har overtrådt gældende reglermed ansvar til følgeMed brev af 23. februar 2015 har Formanden for Naala ersuisut Kim Kielsen ogNaalakkersuisoq for Udenrigsanliggender V1ttus Qujaukitsoq bekræftet, at det er endel af kommissoriet:((Omdækket - enkeltpersoner kan ifalde tjenstligt ansvar.i tilfælde af, at brud på regler om mandat eller orientering er blevet af-9



60z,e988onmamamwæccz ø ...FarmTre betingelser skal være opfyldt for at ifalde tjenstligt ansvaro For det første skal der være tale 0m et pligtstridigt forhold. Ud fra en objektivbedømmelse skal embedsmanden have handlet i str1d med retl1g regler Embedsmænd kan ikke pålægges et politisk ansvar.o For det andet skal der foreligge en subjektiv tilregnelse i form af forsæt elleruagtsomhed. En hændelig tilsidesættelse af regler kan ikke b grunde ansvarDen nedre grænse er uagtsomhed. Afgørende er en individuel bedømmelse afom embedsmanden med den viden og de kvalifikationer som embedsmandenbesad, burde have handlet anderledes.o For det tredje skal det pligtstridige forhold være af en vis grovhed. Afgørendeer et helhedsorienteret skøn, der omfatter både den objektive og den subjektivside af pligtforsømmelsen.Palæggelse af disciplinært ansvar er underlagt domstolsprøvelse, som vil ñnd t dpå et langt senere tidspunkt, end det muligt pligtstridige forhold er konstater t og pet andet og ofte mere nuanceret grundlag.Det er konklusionen i undersøgelsen, at Selvstyrets godkendelse af kriterier ud n politisk involvering og uden mandat var en klar retlig fejl, men at fejlen efter en saml tvurdering ikke har den fornødne grovhed.Sagens skriftlige materiale efterlader ikke tvivl om, at embedsmændene 1 Ud nr1g d1rektoratet og i øvrigt i Selvstyret var underlagt et meget betydeligt sagspr d r 1praksis nødvendiggorde prioriteringer og antageli o sa en smidighed i kommunikationen.Der er intet i sagen, som tyder på, at embedsmænd i efteråret 201 b v1dst feller ønskede at afskære en politisk beslutningsproces.Udenrigspolitikken er et sagsområde, som ikke er overtaget af Selv tyr t, og som involverer et samarbejde med danske myndigheder, ganske som d nn ag viser. Derkan ikke i bedømmelsen ses bort fra, at behandlingen af kr1ter1 r 1 v1dt omfang ikkevar s et af Selvs et.Samtidig kan kompetencefordelingen i Selvstyret i udenrigssag r ha givet anledning til nogen tvivl. Udenrigsdirektøren havde direkte referen e til Formanden forNaalakkersuisut. Men ifølge udenrigsdirektørens stillingsopslag dog ål des, at væsentlige udenrigspolitiske spørgsmål skulle drøftes med departementschefen i For



Gl!wzccz ø ...tarm11.5mandens Departement 1nden forelæggelse for Formanden. Der er modstridende for-klaringer 0m praksis, som ydermere kan have ændret sig henover 2013 0g 2014.Sagsforløbet efter den 15. november 2013 efterlader samlet det indtryk, at de involve-rede embedsmænd i Udenrigsdirektoratet ikke havde blik for, hvad ændringerne ikriterier sammenlignet med Selvstyrets eget forslag af 15. november 2013 kunne in-debære. Dermed synes embedsmændene heller ikke at have haft blik for den politiskeside af sagen.Samtidig havde embedsmændene i kraft af oplysninger fra Skattestyrelsen den - kor-rekte opfattelse, at beskatningsretten i Grønland var sikret uanset udformningen afkriterierDer er grund til at gentage, at forløbet var kort og hektisk, almindelige forventningertil form kan være blevet fraveget, og enkelte begivenheder kan være blevet opfattetforskelligt på et tidspunkt, hvor sagens politiske potentiale lå uomtalt og som nævntformentlig også var uerkendt. De mange tilkendegivelser, som er fremkommet efterden 31. oktober 2014, hvor det amerikanske flyvevåbens afgørelse af udbuddet blevkendt - flere i klar og direkte form kan ikke ændre herpå.På den baggrund ses der ikke at være tale om et forhold, som efter en helhedsvurde-ring har den fornødne grovhed til at udgøre en tjenesteforseelse. Det støttes tillige afkonkrete omstændigheder i forhold til de enkelte embedsmænd.AnbefalingSammenfattende er det konklusionen i undersøgelsen, at det ikke kan anbefales, atGrønlands Selvstyre i denne sag tager skridt til på retligt grundlag at gøre disciplinæransvar gældende i anledning af Selvstyrets d ltagelse 1 b handl1ng af sagen omudbud af basekontrakten vedrørende Pituffik.Undersøgelsen er konkret, men kan rejse mere g nerelle spørgsmål d r ikke er bagudrettede, men fremadrettede.Naalakkersuisut varetager vitale samfundsspørg mål i en organ1 at1on, der størrelsesmæssigt er mindre end den danske eller for den sags s ld den amerikanskeEn sadan organisation er et kollektiv.Det synes væsentligt, at kompetencefordelingen mellem embedsmændene er utv1vlsom, at samarbejdsforholdene mellem embedsmændene er professionelle, at der sker



u:wzccz Ita..de fornødne orienteringer mellem embedsmændene indbyrdes, og at embedsmænde-nes mandater i forhold til det politiske niveau er klare.




