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FORORD

Grønlands Råd for Menneskerettigheder besluttede november 2014 
at støtte en ansøgning fra Grønlands Erhverv og Transparency Interna-
tional Greenland om at iværksætte en GAP analyse af virkeligheden i 
Grønland i forhold til forpligtelserne efter FN’s konvention om antikor-
ruption. Hensigten er, at Grønlands Råd for Menneskerettigheder og det 
omgivende samfund får indsigt i, hvor Grønland har de største udfor-
dringer for at leve op til FN’s konvention om antikorruption. Derved bli-
ver det muligt at få viden om, hvilke initiativer der kan løfte niveauet for 
antikorruption i Grønland. 
Korruption kan have store konsekvenser for et samfunds stabilitet og 
sikkerhed ved at undergrave demokratiets institutioner og værdier, eti-
ske værdier og retfærdighed og dermed udgøre en fare for bæredygtig 
udvikling og retsstatsprincippet. Dermed kan korruption også påvirke 
menneskerettigheder i dets mange former samt udviklingen af stærkt 
og sundt erhvervsliv. Der er derfor en indre logik i, at Grønlands Råd for 
Menneskerettigheder, Grønlands Erhverv og Transparency International 
Grønland ønsker at afdække konventionens betydning for Grønland og 
allerede nu kortlægge, hvilke tiltag Grønland bør iværksætte for at efter-
leve konventionen. 
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1. INTRODUKTION

FNs Konvention mod Korruption (FNKK) blev vedtaget af 
FN’s Generalforsamling den 31. oktober 2003, og den 10. 
december 2003 undertegnede Danmark konventionen. 
Danmark tog ved den lejlighed et territorialt forbehold for 
Grønland, hvilket betyder, at konventionen først kan træde i 
kraft for Grønland, hvis dette besluttes af Grønland. 

I de senere år har der jævnligt været fremsat forslag om 
at drøfte konventionen i Inatsisartut. På efterårssamlingen 
2014 nåede man således, inden udskrivningen af valget 
2014, at henvise et forslag om, at Naalakkersuisut pålæg-
ges at arbejde for, at Grønland bliver omfattet af FN’s kon-
vention mod korruption til viderebehandling i det Udenrigs- 
og Sikkerhedspolitiske udvalg.

Konventionen er i dag tiltrådt af 173 lande og er derfor en 
af de mest udbredte FN konventioner, selvom der stadig er 
lang vej til, at den er effektivt implementeret i alle med-
lemslande. 

Konventionens formål er:

• at fremme og styrke foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af korruption mere effektivt

• at fremme, lette og støtte internationalt samarbejde og 
teknisk assistance

• at fremme integritet, ansvarlighed og god forvaltning af 
offentlige anliggender og offentlige ejendom.

Konventionens hovedområder er forebyggelse, kriminalise-
ring, herunder efterforskning og retsforfølgelse af korrupti-
on, international samarbejde samt indefrysning, beslaglæg-
gelse, konfiskering og tilbagelevering af provenu fra over-
trædelser. Konventionen er opdelt i 8 kapitler, der reflekte-
rer hovedområderne. 

Denne gennemgang af konventionen vil derfor også tage 
udgangspunkt i disse hovedområder og beskrive, hvorledes 
Grønland i dag er klædt på til at håndtere sine kommende 
forpligtelser inden for disse. Gennem-gangen vil følge ka-
pitlerne i konventionen.
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2.  KONVENTIONENS INDLEDENDE OG GENERELLE 
BESTEMMELSER

Konventionens kapitel I (artiklerne 1-4) 
omhandler konventionens formål og an-
vendelsesområde. Kapitlet definerer og-
så konventionens centrale begreber, men 
indeholder ikke en definition af begrebet 
korruption som sådan. 

En stor del af definitionerne omhandler 
begrebet tjenestemand, idet dette be-
greb har betydning for, hvem den kor-
rupte adfærd retter sig imod for at blive 
betragtet som korruption ifølge konventi-
onen. Konventionens definition af tjene-
stemand vil blive drøftet senere i gen-
nemgangen.  Artikel 4 indeholder også 
princippet om beskyttelse af og respekt 

for staters suverænitet, og at ingen stat 
har ret til inden for en anden parts ter-
ritorium at udøve jurisdiktion og udføre 
funktioner, som udelukkende er forbe-
holdt denne anden stats myndigheder i 
henhold til dens nationale ret. Dette er 
principper, der også kendes fra FN-kon-
vention af 15. november 2000 om be-
kæmpelse af grænseoverskridende or-
ganiseret kriminalitet (også kendt som 
Palermo konventionen). Palermo konven-
tionen og dens protokol ses ikke at væ-
re sat i kraft for Grønland. Da dette ikke 
er den eneste bestemmelse, hvor der er 
sammenfald mellem FNKK og Palermo 
konventionen, bør det overvejes, om Pa-

lermo konventionen ikke også skal sæt-
tes i kraft for Grønland1. 

Bestemmelserne indeholder i øvrigt in-
gen lovgivningsmæssige forpligtelser for 
medlemsstaterne.

ANBEFALEDE HANDLINGER
• Palermo konventionen sættes i kraft 

for Grønland

1 Palermo konventionen er indirekte en del 
af årsagen til indførelsen af § 93 i kriminallov 
for Grønland, jf. betænkning 1442/2004 om 
det grønlandske retsvæsen, s. 790-791. 

3.  KONVENTIONENS KRAV OM FOREBYGGENDE 
FORANSTALTNINGER 

3.1 OVERORDNEDE MÅL OG 
TILTAG
Konventionens kapitel II indeholder en 
række bestemmelser, der omhandler, 
hvorledes staten skal forebygge korrupti-
on. Forebyggelse af korruption vil væ-
re mest effektiv, når mulighederne for 
korruption er begrænset til et minimum, 
hvor der er størst mulig gennemsigtighed 
og ansvarlighed, ligesom integritet frem-
mes med effektive juridiske rammer, og 
hvor den offentlige sektors, den private 
sektors og civilsamfundets bestræbelser 
spiller sammen.

Artikel 5 indeholder de overordnede mål-
sætninger og tiltag for forebyggelse. Re-
sten af kapitlet (artiklerne 6-14) illustre-
rer, hvorledes dette kan gøres.  

Konventionens artikel 5 forpligter staten 
til at have politikker og metoder til fore-

byggelse af korruption. Heri ligger et krav 
om, at staten skal:

1. udvikle og gennemføre eller opret-
holde effektive, samordnede poli-
tikker til bekæmpelse af korruption, 
som fremmer samfundsdeltagelsen 
og afspejler retsstatsprincippet og 
principperne om korrekt forvaltning 
af offentlige anliggender og offentlig 
ejendom, integritet, gennemsigtighed 
og ansvarlighed;

2. bestræbe sig på at etablere og frem-
me effektive arbejdsgange med hen-
blik på forebyggelse af korruption;

3. bestræbe sig på at evaluere de re-
levante retsregler og administrative 
foranstaltninger periodisk med hen-
blik på at vurdere, om de er tilstræk-

kelige til at forebygge og bekæmpe 
korruption; 

4. i fornødent omfang samarbejde med 
andre lande, eventuelt gennem del-
tagelse i internationale programmer 
og projekter

Artikel 5 omhandler ikke de lovgivnings-
mæssige tiltag, der skal til for at be-
kæmpe og forebygge korruption, men 
derimod andre foranstaltninger, der skal 
fremme den bredere folkelige deltagel-
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se i anti-korruptions aktiviteter. Disse politikker og metoder skal 
reflektere principper om:

• En retsstat

• Korrekt forvaltning af offentlige anliggender og offentlig 
ejendom

• Integritet

• Gennemsigtighed 

• Ansvarlighed

• Hvordan denne forpligtelse skal udmøntes konkret af de 
enkelte lande, omtaler bestemmelsen ikke. Bestemmelsens 
formål er at fremhæve de generelle principper, der gælder 
for statens arbejde med gennemførelsen af konventionen. 
Det gennemgående træk er, at indsatsen skal være effektiv. 
Hvilken indsats eller tiltag, som Grønland skal eller kan væl-
ge, fremgår af andre dele af konventionen. 

• Det skal også bemærkes, at de ovenfor nævnte pkt. 2) - 3) 
alene er en forpligtelse til at ”bestræbe sig på” en handling, 
og pkt. 4) indeholder en forpligtelse til at overveje, om man 
vil deltage i internationale programmer og projekter.

3.2 KONVENTIONENS KRAV OM FOREBYGGENDE 
FORANSTALTNINGER, OPLYSNING OG INDDRAGELSE 
AF SAMFUNDET2

Artikel 6 i konventionen bestemmer, at der i staten skal være én 
eller flere myndigheder, der forestår korruptionsforebyggelse. 
Denne eller disse myndigheder skal:

• gennemføre de i artikel 5 nævnte politikker;

• føre opsyn med og samordne gennemførelsen af disse po-
litikker i fornødent omfang. Hvis der er flere myndigheder 

2 Med samfundet menes, personer og grupper uden for den offent-
lige sektor 

involveret i gennemførelsen af forebyggelsespolitikker, er 
samordning navnlig vigtig; 

• øge og udbrede kendskabet til korruptionsforebyggelse, 
herunder også kendskabet til de myndigheder der har op-
gaver i forhold til at bekæmpe og forebygge korruption; 

• have den fornødne uafhængighed og ressourcer til at gen-
nemføre dets mandat og opgaver

I de forklarende noter til bestemmelsen anerkendes det, at det 
organ, der forestår retshåndhævelsen i sager om korruption3 
også kan være det samme organ, der forebygger4. 

I Danmark vil dette typisk være Statsadvokaten for Særlig Øko-
nomisk og International Kriminalitet (SØK). Andre myndigheder 
kan være Finanstilsynet, Advokatsamfundet eller Erhvervssty-
relsen (navnlig når spørgsmålet er relateret til hvidvaskning af 
penge). 

I Grønland vil indgangen til efterforskningen af mistanke om 
korruption være Politimesteren i Grønland. Derudover ses der 
ikke være en myndighed, eller for den sags skyld myndighe-
der, i Grønland som umiddelbart har et ansvar for at forebygge 
korruption, inddrage befolkningen i den forbindelse eller i øv-
rigt koordinere de forskellige politikker og indsatser. Hvor man 
i Danmark muligvis kan mene, at SØK er den rette myndighed 
i Danmarks bestræbelser på at efterleve FNKK artikel 6, må 
det være uvist om, hvorvidt SØK kan løfte en tilsvarende rolle i 
Grønland. SØK er ikke en grønlandsk myndighed, men en rigs-
skabsmyndighed, hvorfor det ville være uhensigtsmæssigt, hvis 
SØK skulle koordinere og samordne indsatser, der påhviler de 
grønlandske Selvstyre myndigheder. Politimesteren i Grønland 
vil fortsat skulle forestå efterforskningen af korruptionssager 
men andre tiltag bør ligge hos grønlandske myndigheder. 

3 FNKK artikel 36

4 Se Legislative guide for the implementation of the United Nations 
Convention against Corruption, Second revised edition 2012, side 21.
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ANBEFALEDE HANDLINGER
• Der foretages en kortlægning af hvilke myndigheder i Grøn-

land, der vil have ansvaret for dels at forebygge og dels at 
efterforske korruption samt ansvaret for, at der sker en ef-
fektiv samordning af forskellige indsatser. 

Artikel 6 skal også læses i sammenhæng med artikel 10, der 
omhandler adgangen til offentlige oplysninger. Staten skal træf-
fe de nødvendige foranstaltninger for at skabe større gennem-
sigtighed i den offentlige forvaltning, herunder, efter de givne 
omstændigheder, i forbindelse med organisation, arbejdsgange 
og beslutningsprocesser. Konventionen fremhæver navnlig tre 
typer foranstaltninger, som staten kan træffe:

• Procedure eller regler, der i fornødent omfang giver borge-
ren adgang til oplysninger:

 ∙ om organisation, arbejdsgange og beslutningsprocesser 
i statens offentlige forvaltning

 ∙ om afgørelser og retsakter, som berører almenheden, 
men med hensyntagen til beskyttelse af privatlivets fred 
og personoplysninger

• Forenkling af de administrative procedurer, hvor dette måt-
te være relevant for at lette offentlighedens adgang til de 
kompetente beslutningstagende myndigheder

• Offentliggørelse af oplysninger, som kan omfatte periodi-
ske rapporter om risiciene for korruption i statens offentlige 
forvaltning

Formålet hermed er at styrke gennemsigtigheden i den offentli-
ge forvaltning for dermed også at styrke tilliden til forvaltningen. 
Bestemmelsen indeholder ikke et krav om, at bestemt foran-
staltning skal træffes, så længe foranstaltningen forfølger for-
målet. Det er derfor helt op til den enkelte stat at afgøre, hvad 
der er passende foranstaltninger for denne. 

I den grønlandske kontekst er offentlighedsloven og sagsbe-
handlingsloven regelsæt, der understøtter disse formål. De må, 
som udgangspunkt, anses for at være en passende implemen-
tering af bestemmelsen sammenholdt med adgangen til at kla-
ge til ombudsmanden. Hvis forvaltningsområder undtages fra 
reglerne om aktindsigt, eksempelvis indenfor råstofområdet 
eller klageadgangen fjernes, vil dette kunne være i strid med 
bestemmelsen. Det kan også antages at være på kant med 

konventionen, hvis et overdrevet hensyn til andre interesser be-
grænser princippet om meroffentlighed. 

Bestemmelsen skal i øvrigt også læses i sammenhæng med de 
forskellige internationale menneskerettighedskonventioner, som 
gælder for Grønland5. Disse indeholder en ret til adgang til in-
formation. 

Bestemmelsen er dog ikke alene et spørgsmål om, hvorvidt 
borgeren har adgang til informationer. Den indeholder også et 
proaktivt element. Dette indebærer, at myndighederne, på al-
le niveauer, bør offentliggøre oplysninger, der kan medvirke til 
gennemsigtighed.  Sådanne oplysninger skal selvfølgelig til-
stræbes at være tilgængelige og i et sprog, som er lettilgænge-
ligt. Naalakkersuisut.gl er en kilde, og kommunernes hjemmesi-
der er en anden kilde, når disse bliver regelmæssigt opdateret. 
Offentliggørelse af regnskaber, budgetter og årsberetninger mv. 
for Selvstyret eller kommunerne og de offentligt-ejede virksom-
heder, der er en del af den offentlige forvaltning, er andre kilder. 
Det er dog ikke altid, at informationerne er regelmæssigt opda-
terede6, eller at hjemmesiderne er brugervenlige for eksempel-
vis personer med et handicap.     

ANBEFALING
• Selvom den lovgivningsmæssige ramme synes at være i 

overensstemmelse med konventionen, anbefales det, at 
Grønland i videst muligt omfang sikrer, at alle dele af for-
valtningen konsekvent og aktivt offentliggøre deres aktivite-
ter i lettilgængelig form, således at alle grupper i samfundet 
har adgang til informationerne. 

Artikel 13 bygger videre på adgangen til oplysninger, idet denne 
bestemmer, at staten skal træffe passende foranstaltninger for 
at sikre, at samfundet aktivt deltager i korruptionsforebyggel-
se og -bekæmpelse. Dette skal også ske med henblik på at øge 
offentlighedens kendskab til forekomsten af, årsagerne til og 

5 Eksempelvis den europæiske menneskerettighedskonvention arti-
kel 10. 

6 Eksempelvis indeholder Qeqqata Kommunes hjemmeside  
pr. 1. april 2015 mødeplanen 2014 for kommunalbestyrelsen, se 
www.qeqqata.gl/Politik/Kommunalbestyrelse/tabid/314/Default.
aspx (besøgt 1. april 2015) 
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alvoren af korruption og den trussel, korruption udgør. Arti-
kel 13, stk. 1 opremser en række eksempler på, hvorledes 
dette kan gøres:

• at forbedre gennemsigtigheden i beslutningsprocesser 
og fremme offentlighedens bidrag dertil;

• at sikre, at offentligheden har effektiv adgang til oplys-
ninger;

• at udøve offentlig oplysningsvirksomhed, som er med 
til at sikre, at korruption ikke tolereres samt uddannel-
sesprogrammer for offentligheden, herunder skolers og 
universiteters pensum;

• at respektere, fremme og beskytte retten til at søge, 
modtage, offentliggøre og udbrede oplysninger om kor-
ruption

Artikel 13, stk. 2 stiller yderligere krav om, at staten træf-
fer de fornødne foranstaltninger til at sikre offentligheden 
adgang til at foretage indberetning, herunder anonymt, 
af hændelser, som måtte anses for at udgøre en kriminel 
handling. 

Bemærkningerne oven for i forhold til artikel 10 om gen-
nemsigtighed er også aktuelle i forhold til artikel 13, stk. 1. 
Hertil kommer, at staten anbefales at iværksætte tiltag til, at 
korruption bliver en del af offentlig oplysningsvirksomhed. 

Dette kan ske gennem økonomisk støtte til civilsamfunds-
aktiviteter, hvis myndighederne ikke selv har sådanne akti-
viteter. I dag findes der ikke puljer af oplysningsmidler, der 
er målrettet anti-korruptionskampagner, men det er muligt 
for civilsamfundsorganisationer at få tilskud til oplysnings-
virksomhed, eksempelvis gennem Det Grønlandske Råd for 

Menneskerettigheder7. Uddannelsesprogrammer eller lov-
givning om indholdet af uddannelserne indeholder ikke di-
rekte henvisning til korruption, men derimod om demokra-
tisk deltagelse og det at være samfundsborger8. 

Der synes derfor indirekte at være en række muligheder for 
at udøve offentlig oplysningsvirksomhed, hvis man er op-
mærksom på dette i de konkrete sammenhænge. 

Inden for forvaltningen ses der ikke i øjeblikket at være 
egentlige tiltag til at oplyse om korruption. Der er ikke ud-
arbejdet egentlige adfærdskodekser for offentlige ansatte, 
der omfatter spørgsmål om korruption med undtagelse af 
enkeltstående retningslinjer som for eksempelvis de nyligt 
vedtagne retningslinjer for Råstofdepartementet og dets un-
derordnede institutioner i Grønland9. Kommuneqarfik Ser-

7 En anden mulighed er støtte til folkeoplysning, jf. Inatsisartut-
lov nr. 10 af 22. november 2011 om fordeling af midler fra visse 
spil

8 Se eksempelvis redegørelse om Naalakkersuisuts uddannel-
sesstrategi 2012; Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om 
folkeskolen § 2; Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om 
den gymnasiale uddannelse § 3. På de højere læreanstalter vil der 
kunne undervises i emnet under moduler om forvaltningsret, se 
eksempelvis Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfunds-
videnskab.

9 Se http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publi-
cations/Raastof/GL/Anti-korruptionspolitik%20KAL.pdf (grøn-
landsk) og http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/
Publications/Raastof/DK/Anti-korruptionspolitik%20DK.pdf 
(dansk)-
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mersooq skulle ifølge Sermitsiaq i oktober 201410 have oplyst 
på sin hjemmeside, at den havde vedtaget en anti-korruptions-
politik. Politikken kan ikke umiddelbart findes på kommunens 
hjemmeside, hverken når der søges på ordet korruption, eller i 
oversigten over kommunens politikker.

Hermed har hverken de offentlige ansatte eller samfundet ad-
gang til oplysninger om, hvorledes forvaltningen opfatter kor-
ruption og ønsker at håndtere emnet.    

Hvis en person får en mistanke om en korrupt adfærd, er det i 
dag muligt at anmelde forholdet til politiet. Grønland har der-
med allerede i dag sikret, at der er mulighed for at videregive 
oplysninger og anmelde anonymt kriminelle forhold til politiet. 
Det er også muligt at skrive om korruption i medier eller på an-
den måde offentliggøre en sådan mistanke (men med efterføl-
gende ansvar overfor domstolene, hvis oplysningen måtte anta-
ges at være ukorrekt). 

Derimod synes der at være en begrænset beskyttelse af den, 
der faktisk fungerer som whistleblower mod eventuelle repres-
salier i form af afskedigelse m.v..  Der er dog indført en whist-
leblowerordning i det offentlige, mens virksomheder som følge 
af den gældende registerlov ikke kan oprette whistleblowerord-
ninger.11. 

Konventionens § 13, stk. 2 stiller også krav om, at staten skal 
sikre, at offentligheden har kendskab til de korruptionsforebyg-
gende myndigheder. Dette sidste punkt er selvfølgeligt vanske-
ligt at vurdere i dag, når konventionen ikke er trådt i kraft for 
Grønland. Derimod synes der ofte at være mangelfulde tiltag til 
at udbrede oplysninger om de forskellige myndigheders vir-
ke i Grønland, navnlig hvis myndigheden virker fra Danmark12. 
Det kan også bemærkes, at Politimesteren i Grønland ikke ses 
på sin hjemmeside at indeholde oplysninger om, hvordan man 
anmelder et kriminelt forhold og anmelderens rettigheder i den 
sammenhæng.

10 Se http://sermitsiaq.ag/ny-anti-korruptionspolitik-i-ser-
mersooq. Nyheden kan ikke findes i kommunens nyhedsarkiv, da 
der ikke ses at være lagt nyheder ud for perioden 18. september-6. 
oktober 2014 (https://sermersooq.gl/da/nyheder-og-presse/#!/
year=2014&paged=5, besøgt 2. april 2015). 

11  Oppositionen har på forårssamlingen 2015 fremsat et forslag 
om Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde 
for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder i 
Grønland mulighed for at etablere whistleblower-ordninger 

12  Eksempelvis er det de færreste der har kendskab til, at Datatilsy-
net i Danmark også virker som myndighed i Grønland i henhold til re-
gisterlovgivningen. I den seneste rapport fra marts 2013 (Fase 3 rap-
porten) om Danmarks efterlevelse af OECDs Konvention om Bestikkel-
se, kritiseres Danmark af OECD for ikke at gøre nok for at få opdateret 
lovgivningen om hvidvaskning gældende for Grønland, pkt. 125.

ANBEFALING
• Der vedtages regler for beskyttelse af en whistleblower 

mod repressalier, der dækker såvel den offentlige som pri-
vate sektor.

• De korruptionsforebyggende myndigheder skal aktivt oplyse 
om deres funktion og processer i forbindelse med udøvel-
sen af deres funktion.

• Forvaltningen, herunder også kommunerne, skal vedtage et 
fælles adfærdskodeks, om offentlig ansattes pligter og ret-
tigheder i forhold til korruption mv. og udarbejde en tilhø-
rende vejledning. 

3.3 DEN OFFENTLIGE SEKTOR – SYSTEMATISKE 
TILTAG FOR AT SIKRE GENNEMSIGTIGHED 
Konventionens kapitel II, artikel 7-9 indeholder detaljeret krav 
til, hvorledes staten i forskellige sammenhænge sikrer gennem-
sigtighed i det offentlige. 

Artikel 7 omhandler i det væsentligste krav til ansættelsespro-
cedurer og ansættelsesforløbet samt gennemsigtighed med 
hensyn til finansieringen af politiske partier. 

Der stilles således krav om effektivitet, gennemsigtighed og ob-
jektive kriterier (kvalifikationer, retfærdighed og egnethed) i for-
bindelse med udvælgelsesprocedurer m.v. 

Det forventes endvidere, at staten bestræber sig på at fremme 
en rimelig aflønning og brug af retfærdige lønskalaer, og at de 
ansatte gennem uddannelse og træning kan leve op til kravene 
til en korrekt, hæderlig og redelig forvaltning af offentlige an-
liggender m.v.. Efteruddannelse bør indeholde fokus på særlige 
sårbare områder for korruption og gerne med henvisninger til 
adfærdskodekser eller adfærdsnormer på bestemte områder.

Det forventes også, at staten overvejer at iværksætte tiltag til at 
sikre særlige procedurer for udvælgelse og uddannelse af per-
soner til offentlige stillinger, der vurderes at være særligt sårba-
re over for korruption, og eventuelt for sådanne personers over-
flytning til andre stillinger.
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Generelt må det antages, at den grønlandske lovgivning navnlig 
i form af sagsbehandlingsloven (der er anvendelig på ansættel-
sesforhold) og tjenestemandsloven er tilstrækkelig til, at Grøn-
land ikke vil være på kant med konventionens krav om ansæt-
telsesprocedurer. Endvidere er lønforhold i det offentlige regu-
leret systematisk gennem overenskomster. Umiddelbart ses der 
ikke at være regler for hverken Selvstyret eller kommunerne 
om, at stillinger i det offentlige skal opslås. Dog sker det i prak-
sis via de enkelte hjemmesider. Regler herom ville være i over-
ensstemmelse med konventionens krav om gennemsigtighed.  

Derimod er efteruddannelse af medarbejdere altid en udfor-
dring, da dette afhænger af menneskelige, tekniske og økono-
miske ressourcer. Uanset, at der både i Selvstyret og kommu-
nerne måtte være et ønske om at styrke efteruddannelse, ses 
der ikke at være fokus på korruptionsrisici i sådanne efterud-
dannelsesforløb. Hertil kommer, at der ikke udarbejdet gene-
relle adfærdskodeks eller vejledninger, som en sådan efterud-
dannelse kan tage udgangspunkt i. De almindelige regler om 
habilitet, decorum og gavepolitik og undervisning i disse kan 
ikke antages at være tilstrækkelige til at efterleve konventionens 
krav om, at staten i fornødent omfang skal bestræbe sig på at 
efteruddanne offentligt ansatte. 

Det følger også af artikel 7, stk. 2, at staten skal tage skridt til 
gennem lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger 
at sikre gennemsigtighed i støtten til politiske kandidater og po-
litiske partier. Økonomisk støtte til politiske partier er reguleret 
af Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til 
politisk arbejde og Inatsisartutlov nr. 15 af 22. november 2011 
om offentliggørelse af politiske partiers regnskaber. Af loven om 
politiske partiers regnskaber fremgår det, at ved bidrag, der en-
keltvis eller tilsammen overstiger 10.000 kr., skal bidragsyde-

rens navn og adresse fremgå af årsregnskabet. I bemærknin-
ger til loven er angivet, at formålet har været at skabe åbenhed. 
Formandskabet for Inatsisartut offentliggør årsregnskaberne ef-
ter modtagelsen. Dette sker på Inatsisartuts hjemmeside. 

Konventionen indeholder ikke specifikke krav til indholdet af 
lovgivningen mv. men Technical Guide to the United Nations 
Convention against Corruption13 nævner, at staten kan være op-
mærksom på eksempelvis at sætte grænser for støtte, iden-
tifikation af bidragsydere (herunder om regler for anonymitet, 
bidrag fra udlandet, bidrag via 3.mand og bidrag i form af lån), 
bidrag i form af fordele, og hvorvidt bidrag eller lån skal væ-
re omfattet af fradragsregler i henhold til skattelovgivningen. 
Guiden henviser også til Europarådets Recommendation Rec 
(2003)4 of the Committee of Ministers to member states on 
common rules against corruption in the funding of political par-
ties and electoral campaigns14. Selvom den grønlandske lovgiv-
ning om partistøtte kunne styrkes, herunder at anonyme bidrag 
ikke bør tillades, og at andre ydelser end pengeydelser også 
bør oplyses, må Grønland allerede antages have taget skridt til 
at sikre den gennemsigtighed, som konventionen forudsætter. 

Konventions artikel 7, stk. 4 kræver, at staten skal stræbe mod 
at indføre, opretholde og styrke systemer, der fremmer gen-
nemsigtighed og modvirker interessekonflikter.  Kravene om 
gennemsigtighed er allerede omtalt under artikel 10 og 13.  For 
offentligt ansatte gælder reglerne om habilitet. 

Derimod antages konventionen også at kræve, at personer, der 
er blevet valgt til et embede, skal undgå interessekonflikter, ik-
ke må have ikke-offentliggjorte værdier og ikke må have funk-
tioner, der er uforenelige med hvervet eller i øvrigt påtage sig 
uforenelige og ikke-tilladte aktiviteter. 

Det fremgår af Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om 
Inatsisartut og Naalakkersuisut med de ændringer, som er en 
følge af Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013, at besid-
der formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersu-
isut eller et medlem af Naalakkersuisut ved sin tiltræden andre 
hverv eller erhverv, skal disse fratrædes. Der er ingen regler for 
medlemmerne af Inatsisartut, selvom de frivilligt kan offentlig-
gøre deres hverv og indkomst. Kommunalpolitisk følger det af 
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommuna-
le styrelse § 14, at medlemmer af kommunalbestyrelsen skal 
trække sig såfremt der foreligger inhabilitet. For bygdebesty-
relsesmedlemmer gælder samme regler som for forvaltningen, 
hvilket må antages at omfatte habilitetsregler. Der ses ikke at 
være regler for medlemmer af kommunalbestyrelser og borg-

13  Udarbejdet af UNODC, publiceret på http://www.unodc.org/
documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf (besøgt 2. 
april 2015) 

14  Se https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2183 
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mestre eller bygdebestyrelser om at offentliggøre sine hverv el-
ler indtægter, ligesom en borgmester i princippet kan have an-
dre hverv ved siden af sit hverv som borgmester. 

Konventionen indeholder ikke bestemte krav til, hvordan inte-
ressekonflikter skal forebygges eller en nærmere definition af 
personkredsen. De grønlandske regler kan derfor opfattes som 
værende tilstrækkelige i forhold til konventionens krav i forhold 
til det landspolitiske niveau. 

Derimod synes der ikke at være regler for borgmestrene eller 
andre, der valgt til offentlige embeder, selvom de som medlem-
mer af en bestyrelse er omfattet af regler om habilitet. Det kan 
der være nødvendigt at vurdere, om regelsættet for lokalpoliti-
ske poster er i overensstemmelse med konventions krav. 

Det kan endvidere overvejes, hvorvidt gennemsigtigheden om 
støtte i forhold til de enkelte kandidater, der er på valg, sam-
menholdt med kravet om at forebygge interessekonflikter også 
kan udstrækkes til, at medlemmer af Inatsisartut og kommunal-
bestyrelser skal offentliggøre deres hverv og indtægter. 

ANBEFALING 
• at Grønland systematisk i såvel Selvstyret som kommuner-

ne underviser sine ansatte i korruption med udgangspunkt i 
udarbejdede kodekser og tilhørende vejledninger;

• at der udarbejdes retningslinjer for offentlige opslag af stil-
linger i det offentlige, hvor det ikke allerede følger af lovgiv-
ningen om tjenestemænd;

• at der foretages en vurdering af, om der skal udarbejdes 
retningslinjer for at forebygge interessekonflikter, herunder 
offentliggørelse af andre hverv og indtægter, for medlem-
mer af Inatsisartut, valgte borgmestre og medlemmer af lo-
kalpolitiske bestyrelser.  

Konventionens artikel 8 omhandler adfærdskodeks for tjene-
stemænd (og offentligt ansatte), whistleblowerordning for dis-
se samt, at staten skal bestræbe sig på at etablere foranstalt-
ninger og systemer, som over for de kompetente myndigheder 
pålægger den ansatte at gøre rede for bl.a. deres sideløbende 
aktiviteter, ansættelsesforhold, investeringer, formueforhold og 
betydelige gaver eller ydelser, der kan give anledning til en in-
teressekonflikt i forbindelse med de pågældendes opgaver som 
offentligt ansatte.

Der er forskellige regelsæt, der regulerer tjenestemænd og 
overenskomstansattes pligter i forhold til habilitet og adfærd. 
Grundlovens § 27 indeholder en regel om, at en tjenestemand 
skal afgive en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven. 
Tjenestemanden skal, ifølge tjenestemandslovgivningen sam-
vittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for stillingen og 
såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og 

tillid, som stillingen kræver15 (decorum-krav). Der gælder i øvrigt 
som tidligere nævnt et tilsvarende decorum-krav for overens-
komstansatte og andre offentligt ansatte. 

Såvel tjenestemænd som andre offentligt ansatte kan blive 
mødt med ansættelsesretlige sanktioner i tilfælde af, at de ik-
ke overholder kravene. Herudover indeholder kriminallovens §§ 
48-49 regler om bestikkelse og alvorlige tilfælde af uredelig 
embedsførelse, herunder embedsmisbrug m.v.. Sagsbehand-
lingslovens regler om habilitet og Ombudsmandens praksis 
supplerer de nævnte regelsæt. 

Der findes dog ikke, som ovenfor nævnt, en nedskrevet general 
adfærdskodeks for offentligt ansatte og således ingen vejled-
ning om offentligt ansattes ytringsfrihed, tavshedspligt, habilitet, 
økonomisk og personlig uafhængighed, bibeskæftigelse, bestik-
kelse og modtagelse af gaver mv. 

Offentligt ansatte har endvidere ikke, som udgangspunkt, en al-
mindelig adgang til at påtage sig bibeskæftigelse16 netop for at 
forhindre inhabilitet og interessekonflikter. 

Den grønlandske lovgivning ses derfor som udgangspunkt at 
være i overensstemmelse med konventionen krav om at træf-
fe de nødvendige foranstaltninger til at forebygge interesse-
konflikter og inhabilitet, dog med den væsentlige undtagelse, at 
der ikke findes et egentlig samlet adfærdskodeks for offentligt 
ansatte.  

Ifølge artikel 8, stk. 4, skal staten overveje at træffe foranstalt-
ninger med henblik på at pålægge offentligt ansatte at foretage 
indberetning til de kompetente myndigheder, når offentligt an-
satte under udøvelsen af deres pligter bliver bekendt med kor-
ruption. Denne bestemmelse skal ses i lyset af artikel 33, hvor-
efter staten skal overveje at træffe foranstaltninger med henblik 
på at sikre, at personer, der i god tro og på rimeligt grundlag af-
giver oplysninger om forhold, der vedrører forbrydelser omfattet 
af konventionen, ikke udsættes for uberettiget behandling.

Der er ikke i grønlandsk lovgivning en egentlig regel om, at of-
fentligt ansatte generelt har pligt til at foretage indberetning til 
politiet i tilfælde af kriminelle forhold, som eksempelvis korrup-
tion. Det må derimod antages at være et almindeligt forvalt-

15  Se Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands 
Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland § 12

16  Se Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands 
Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland §§ 18 og 
19, samt Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet 
mellem arbejdsgivere og funktionærer § 17, ligesom reglerne om habi-
litet og decorum kan føre til begrænsninger i adgangen til bibeskæfti-
gelse.
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ningsretligt princip, at den ansatte skal underrette sin overord-
nede, hvis denne bliver bekendt med et kriminelt forhold. 

Det næste spørgsmål er,, hvorvidt den ansatte (whistleblowe-
ren) efterfølgende er beskyttet mod ansættelsesretlige konse-
kvenser. Der ses ikke i Grønland at være en udtrykkelig beskyt-
telse af den ansatte. 

Alligevel må det antages, at der er en vis beskyttelse, idet ne-
gative ansættelsesretlige beslutninger skal være sagligt begrun-
dede. Er de ikke sagligt begrundede, vil dette kunne medføre 
betaling af en godtgørelse. Dette kan anses som en beskyttel-
se, men om den er effektiv, er tvivlsomt. Den ansatte er jo af-
skediget og kan som regel ikke komme tilbage i sin tidligere 
stilling, når det er endeligt afgjort, om afskedigelsen var saglig. 
Derfor synes whistlebloweren ikke at være tilstrækkeligt beskyt-
tet inden for den eksisterende lovgivning, som artikel 8 sam-
menholdt med artikel 33 kræver det. 

ANBEFALING
• Der vedtages regler for beskyttelse af en whistleblower 

mod repressalier 

• Forvaltningen, herunder også kommunerne, skal vedtage et 
fælles adfærdskodeks, om offentligt ansattes pligter og ret-
tigheder i forhold til korruption mv. og udarbejde en tilhø-
rende vejledning.

 
Artikel 9, stk. 1, bestemmer, at staten skal etablere hensigts-
mæssige procedurer for offentlige udbud baseret på gennem-
sigtighed, konkurrence og objektive kriterier. Der er dog mulig-
hed for at fastsætte en nedre økonomisk grænse. Udbudspro-
cedure kan tillige indeholde et effektivt nationalt kontrolsystem 
med et dertil hørende effektivt klagesystem for at sikre adgang 
til domstolsprøvelse og retsmidler i de tilfælde, hvor de i hen-
hold til dette stykke fastsatte regler eller procedurer ikke følges. 

Der findes to sæt regler for udbud: 

• Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhent-
ning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, hvorunder der er 
etableret et klagenævn (tilbudsloven). Dette gælder også for 
kommuner 

• Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjeneste-
ydelser i Selvstyrets centraladministration og underliggende 
institutioner med klageadgang til Departementet for Finan-
ser (indkøbscirkulæret). Dette gælder ikke for kommuner.

De to eksisterende regelsæt, hvor afgørelser kan indbringes for 
et administrativ klageorgan og endeligt domstolene, må anta-
ges at efterleve konventionens krav. Derimod er der ingen fast 
procedure for udbud i de grønlandske kommuner, når det ikke 
falder ind under tilbudsloven. Dette synes ikke at være i over-
ensstemmelsen med konventionen. Derudover er de nettostyre-
de virksomheder (Asiaq, Mittarfeqarfiit og Nukissiorfiit), Inatsis-

artuts Formandskab med dertil knyttede institutioner og KNR 
undtaget fra cirkulæret. Disse må antages at være offentlige 
indkøb i konventionens forstand. 

ANBEFALING
• At der fastsættes klare regler for alle former for offentlige 

udbud og indkøb på samme vis som i indkøbscirkulæret el-
ler tilbudsloven. 

Artikel 9, stk. 2-3, indeholder krav til forvaltningen af offentlige 
midler. Det følger af Landstingslov nr. 23 af 3. november 1994 
om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen m.v., at Naalak-
kersuisut senest på Inatsisartuts efterårssamling skal fremlæg-
ge regnskab for det foregående finansår. Endvidere revideres 
regnskabet af en af Inatsisartut antaget statsautoriseret revisor. 
Revisionsudvalget og Finans- og skatteudvalget fører ligeledes 
kontrol med Naalakkersuisuts forvaltning. Kommunernes for-
valtning af offentlige midler er reguleret gennem Inatsisartutlov 
nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse.

Lovgivningen vedrørende forvaltningen af offentlige midler sy-
nes derfor at være inden for de rammer, som konventionen ud-
stikker.  

3.4 DOMSTOLENE OG ANKLAGEMYNDIGHED
Da retsplejeområdet endnu ikke er hjemtaget af Grønland, vil 
en eventuel ophævelse af forbeholdet for konventionens anven-
delse for Grønland betyde, at Danmark skal sikre, at konventi-
onen efterleves i Grønland i forhold til retsplejeområdet og dets 
aktører.

3.5 DEN PRIVATE SEKTOR
Konventionens artikel 12 omhandler korruptionsforebyggelse i 
den private sektor. Ifølge bestemmelsen skal staten iværksætte 
disse foranstaltninger:

• at forbedre standarderne for regnskabsaflæggelse og re-
vision; om fornødent, at indføre effektive og proportionale 
sanktioner af civil, administrativ eller strafferetlig karakter. 

Bestemmelsens stk. 2 nævner en række eksempler på sådanne 
foranstaltninger, som staten kan indføre for:

• at fremme udvikling af normer og procedurer, der skal sik-
re de relevante private enheders integritet, herunder ad-
færdskodekser for korrekt, hæderlig og redelig udøvelse af 
erhvervsvirksomhed og alle dertil knyttede erhverv og for 
forebyggelse af interessekonflikter, og med henblik på at 
fremme god forretningspraksis i erhvervslivet og i aftalefor-
hold mellem virksomheder og staten;

• at fremme gennemsigtighed blandt private enheder, herun-
der i fornødent omfang foranstaltninger angående de juridi-
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ske og fysiske personers identitet, 
der deltager i virksomheders etab-
lering og ledelse; 

• at forebygge interessekonflikter 
ved i fornødent omfang og i en pe-
riode af passende længde at på-
lægge tidligere offentligt ansatte 
restriktioner med hensyn til at tage 
ansættelse i private virksomheder ef-
ter ansættelsesophør i det offentlige, 
når ansættelsen i den private virksomhed 
direkte relaterer sig til de funktioner, som 
den pågældende har varetaget under sin an-
sættelse i det offentlige 

• at forbedre standarderne for regnskabsaflæggelse 
og revision

Staten skal også træffe de fornødne foranstaltninger med 
henblik på at forbyde, at der oprettes ikke-bogførte konti, gen-
nemføres ikke-bogførte eller utilstrækkeligt definerede transak-
tioner, bogføres ikke-eksisterende udgifter, føres gældsposter 
med ukorrekt angivelse af formål, benyttes falske dokumenter, 
samt at dokumenter til brug for bogføring forsætligt destrueres 
med det formål at begå nogen af de forbrydelser, der er omfat-
tet af konventionen, jf. stk. 3, a)-f).

Endelig skal staten forbyde skattefradragsret for omkostninger 
til bestikkelse af indenlandske tjenestemænd og tjenestemænd 
i udlandet samt for eventuelle andre omkostninger til fremme af 
korrupt adfærd.

Årsregnskabsloven, bogføringsloven, lov om statsautoriserede 
og registrerede revisorer m.v. for Grønland17 er relevante i for-
hold artikel 12. Denne lovgivning, herunder også selskabslov-
givningen, følger dansk lovgivning, idet selskabs-, regnskabs- 
og revisorområdet endnu ikke er overtaget af Grønlands Selv-
styre. Det hænder, at opdateringen af den grønlandske lovgiv-
ning sommetider sker med en vis forsinkelse i forhold til den 
danske udvikling. Alligevel må det antages, at regler, der er sat 
i kraft for Grønland siden Danmark tiltrådte konventionen, opfyl-
der de krav, der stilles til staten i medfør af konventionen. Så-
fremt området endnu ikke er overtaget af Grønland ved konven-
tionens ikrafttræden for Grønland, må Danmark tage initiativ til 
at få lovgivningen opdateret, skulle der være mangler i forhold 
til konventionen. 

 Bestemmelsen bør alligevel give anledning til visse overvejel-
ser. Eksempelvis fremgår det af Inatsisartutlov nr. 25 af 18. de-
cember 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalapro-

17  Den danske bogføringslov, årsregnskabslov og lov om revisorer er 
sat i kraft for Grønland ved hhv. anordning nr. 623, 624 og 625 af 23. 
juni 2008.  

jek-
ter 
(storskala-
loven), at lovgivnin-
gen om næringsvirksomhed 
ikke finder anvendelse på bygge- og anlægsarbejder og dertil 
knyttede leverancer omfattet af en tilladelse meddelt efter stor-
skalaloven. Lov om næringsvirksomhed kræver, at et selskabs 
virkelige ledelse har sit sæde i Grønland, selskabet skal væ-
re registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hjemsted 
i Grønland mv. Hermed fremmes gennemsigtigheden. Stor-
skalaloven synes ikke at have bestemmelser, der på samme vis 
fremmer gennemsigtigheden, når det kommer til virksomheder, 
der leverer til storskalaprojektet.   

Et andet punkt, der bør overvejes, er om, hvorvidt visse grøn-
landske virksomheder burde anbefales at rapportere om god 
selskabsledelse på samme vis som de selvstyreejede aktiesel-
skaber, hvor det er forventning om, at der sker offentliggørel-
se18.

Endelig foreslår konventionen, at der laves begrænsninger i of-
fentligt ansattes mulighed for at tage ansættelse i private virk-
somheder efter ansættelsesophør i det offentlige, når ansættel-
sen i den private virksomhed direkte relaterer sig til de funktio-
ner, som den pågældende har varetaget under sin ansættelse i 

18  Denne offentliggørelse sker dog ikke altid og sommetider sy-
nes den offentliggjorte rapport ikke at være opdateret. Eksempel-
vis har Royal Greenland A/S på deres hjemmeside en rapport fra året 
2012/2013 (se http://www.royalgreenland.gl/da/Om-Royal-Gre-
enland/Organisation/Bestyrelse/Redegoerelse-vedroerende-ret-
ningslinier-for-god-selskabsledelse, besøgt 3. april 2015). Telepost 
A/S rapport ses ikke umiddelbart at fremgå af hjemmesiden telepost.gl 
(besøgt 3. april 2015).
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det offentlige. Der findes ikke i Grønland sådanne begrænsnin-
ger, men det kan overvejes om der i visse situationer skulle ind-
sættes en tidsmæssig begrænsning, navnlig hvor den offentligt 
ansatte har være særligt involveret i et samarbejde med den 
private virksomhed op til vedkommendes fratrædelse.  

ANBEFALING
• At ophævelsen af næringsloven for virksomheder, der le-

verer til et storskalaprojekt, genovervejes i lyset af konven-
tionens krav om at foretage foranstaltninger til at fremme 
gennemsigtighed angående de juridiske og fysiske perso-
ners identitet, der deltager i virksomheders etablering og 
ledelse

• At der indføres anbefaling om rapportering om god sel-
skabsledelse for større private virksomheder

• At det vurderes, om der er behov for at indføre begræns-
ninger i offentligt ansattes muligheder for at blive ansat i 
virksomheder, som den ansatte haft særligt tætte arbejds-
relationer til, umiddelbart efter fratrædelsen fra stillingen i 
det offentlige. 

3.6  FOREBYGGELSE AF HVIDVASKNING 
Artikel 14 vedrører forebyggelse af hvidvaskning af penge. Heri 
ligger en række foranstaltninger, som staten skal iagttage:

• Oprette en omfattende national ordning til at kontrollere og 
føre tilsyn med banker og andre finansielle institutioner 

• Sikre nationalt og internationalt samarbejde, herunder over-
veje etableringen af en egentlig hvidvaskningsmyndighed

• Opspore og overvåge kapitaloverførsler, også af grænse-
overskridende kapital

Staten skal også overveje:

• Foranstaltninger for, at finansielle institutioner m.v. sikrer 
information om afsenderen af en elektronisk overførsel

• Deltagelse i internationalt samarbejde af forskellig karakter

I 2010 vedtoges en række regler relateret til hvidvaskning af 
Inatsisartut19, ligesom lov om forebyggende foranstaltninger 
mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme blev sat 

19 Inatsisartutlov nr. 4 af 19. maj 2010 om specifikke foranstaltnin-
ger til bekæmpelse af terrorisme; nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyg-
gende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte af finansiering af 
terrorisme (Hvidvaskloven) og nr. 6 af 19. maj 2010 om oplysninger, 
der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler. Hvidvaskloven 
gennemførte danske hvidvasklov (seneste lovbekendtgørelse nr. 806 
af 6. august 2009) i Grønland for de virksomheder, som er reguleret af 
Grønlands Selvstyre.

i kraft for Grønland20. Desuden er finansiel virksomhed i Grøn-
land underlagt Finanstilsynet.  Umiddelbart må det antages, at 
Grønland, også i kraft af at lovgivningen i det væsentligste sva-
rer til dansk lovgivning, allerede har lovgivning, der er inden for 
konventionens krav. Det skal dog bemærkes, at det i fase 3 vur-
deringen under OECDs konvention om bestikkelse blev påpeget 
at Danmark skulle sikre, at hvidvasklovgivningen for Grønland 
var opdateret. Problemet er sommetider med anordninger, at 
anordningen ikke nødvendigvis er tidssvarende eller at forhol-
dene bliver ændret. Eksempelvis fremgår det af den danske 
hvidvasklov § 2 at ”Erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af 
§ 1, stk. 1, må ikke modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. 
eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som 
flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.” Den 
tilsvarende bestemmelse i såvel anordningen som i Inatsisartut-
loven indeholder en begrænsning på 100.000 kr. Denne man-
gelfulde opdatering kan dog ikke antages at have betydning for 
om, hvorvidt Grønlands kan efterleve konventionens krav.

Skulle konventionen træde kraft for Grønland, vil Grønland skul-
le overveje, hvorledes man ville deltage i internationale samar-
bejder inden for de områder, der er overtaget af Selvstyret, og 
som reguleres gennem Inatsisartutloven. Den nationale ordning 
for kontrol og tilsyn af finansielle institutioner findes allerede 
i form af finanstilsynet, ligesom skattestyrelsen og hvidvask-
sekretariatet, der er placeret i Danmark under SØK, også kan 
kontrollere og føre tilsyn på de områder, der er dækket af Inat-
sisartutloven. 

20  Anordning nr. 1034 af 30. august 2010 om ikrafttræden for Grøn-
land af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte 
og finansiering af terrorisme. Anordningen gælder kun for de finansiel-
le virksomheder, når deres virksomhed ikke er et selvstyreanliggende. 
Derfor var det nødvendigt for Grønland at vedtage sin egen Inatsisar-
tutlov for at supplere den eksisterende rigslovgivning på området ved 
selvstændigt at indføre forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af 
udbytte og finansiering af terrorisme
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4.  KRIMINALISERING OG RETSHÅNDHÆVELSE

Konventionens kapitel III vedrører kriminalisering og retshånd-
hævelsen. Kriminal- og retsplejeområdet er stadig ikke overta-
get af Grønland. Ændringer heri, som følge af at konventionen 
skal finde anvendelse for Grønland, afhænger dels af det dan-
ske Folketing og dels af rigsmyndighederne, som domstolene, 
politi og anklagemyndighed. Eventuelle ændringer skal endvi-
dere altid forelægges og tiltrædes af Inatsisartut. Indtil området 
overtages af Grønland, vil det også være rigsmyndighederne, 
der har ansvaret for implementeringen. Ved gennemgangen af 
konventionens kapitel III skal det derfor holdes for øje, at Grøn-
land ikke har det umiddelbare ansvar for at få iværksat eventu-
elle ændringer samt sikre konventionens efterlevelse. 

4.1 KRIMINALISERING
Artiklerne 15-27 indeholder en række bestemmelser, hvorved 
staten forpligtes til at kriminalisere en række forhold, mens sta-
ten i forhold til en række andre forhold skal overveje at krimina-
lisere disse. 

Forhold hvor staten er forpligtet til at kriminalisere:

• Bestikkelse af nationale tjenestemænd21 (artikel 15)

• Bestikkelse af udenlandske tjenestemænd samt tjeneste-
mænd i offentlige internationale organisationer (artikel 16, 
stk. 1)

• Nationale tjenestemænds forsætlige underslæb og anden 
form for uretmæssig tilegnelse, spredning eller adskillelse 
af formuegoder af enhver art, der er betroet den pågælden-
de i embeds medfør, når den pågældende handling er sket 
til fordel for den pågældende selv eller andre (artikel 17)

• Hvidvaskning af udbytte fra kriminalitet (artikel 23)

• Obstruktion, som forbrydelser mod vidner m.fl. og tilveje-
bringelse af bevismateriale (artikel 25) 

• Juridiske personer, der har deltaget i det kriminelle forhold 
skal kunne gøres ansvarlige enten kriminalretlig, civilretlig 
eller administrativt karakter. Strafferetlige eller ikke-straffe-
retlige sanktioner, herunder økonomiske sanktioner, der er 

21  Konventionens brug af begrebet tjenestemand dækker det, der i 
Grønland ville være en offentligt ansat, uanset om dette er i kommu-
nerne, under Selvstyret eller i en offentlig virksomhed. Det kan også 
være en folkevalgt, som varetager et lønnet eller ulønnet hverv inden 
for lovgivning, forvaltning eller domstole uden hensyntagen til den på-
gældendes anciennitet, og uanset om hvervet er af permanent eller 
midlertidig karakter, jf. artikel 2. Det skal bemærkes, at konventionen 
ikke definerer en offentlig virksomhed modsat bemærkningerne til OE-
CD Konventionen, der omtaler offentligejede virksomheder som direkte 
eller indirekte kontrolleres af staten. 

effektive, skal stå i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen 
og have en afskrækkende virkning (artikel 26)

• Enhver medvirken til at begå en kriminel handling omfattet 
af konventionen (artikel 27, stk. 1) 

Forhold hvor staten er forpligtet til at overveje at kriminalisere

• Adfærd, der består i som udenlandsk tjenestemand eller 
tjenestemand i en offentlig international organisation for-
sætligt at anmode om eller modtage, direkte eller indirekte, 
en utilbørlig fordel til sig selv eller andre for at foretage eller 
undlade at foretage en handling under udøvelsen af tjene-
sten (artikel 16, stk. 2)

• Adfærd, hvori der sker en handel om  indflydelse (artikel 18)

• En tjenestemands misbrug af hverv eller stilling (artikel 19)

• Uretmæssig berigelse, hvilket vil sige en betydelig forøgel-
se af en tjenestemands formue, som den pågældende ikke 
med rimelighed kan begrunde ud fra sin lovlige indkomst 
(artikel 20)

• Bestikkelse i den private sektor, herunder også den der an-
moder om eller modtager en utilbørlig fordel mod, at den 
pågældende eller tredjemand gør eller undlader at gøre no-
get i strid med den pågældendes pligter (artikel 21)

• Underslæb i den private sektor (artikel 22) 

• Skjule eller fortsat tilbageholde udbytte fra kriminalitet, når 
dette ikke hidrører fra hvidvaskning (artikel 24)

• Ethvert forsøg på at begå en kriminel handling omfattet af 
konventionen (artikel 27, stk. 2)

En gennemgang af den grønlandske kriminallov viser, at de i 
konventionen nævnte områder ses at være dækket af kriminal-
lovens bestemmelser. 

4.2 RETSHÅNDHÆVELSEN
Artiklerne 28-41 omhandler forskellige elementer af retshånd-
hævelsen samt regler, der er omfattet af kriminalloven og lov 
om rettens pleje for Grønland, der var en del af retsreformen, 
som trådte i kraft 1. januar 2010. 

I det følgende beskrives de artikler, der navnlig kan give anled-
ning til overvejelse. 

En fastlæggelse af forsætkravet (artikel 28). Konventionens 
krav om forsæt er på linje med forsætkravet, der findes i grøn-
landsk kriminalret.  

Forældelsesfrister (artikel 29). Hverken selve bestemmelsen i 
konventionen eller bemærkningerne til denne fastsætter græn-
ser for forældelse. 
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I den grønlandske kriminallov opereres ikke med egentlige forældelsesfrister, 
da kriminalloven ikke indeholder strafferammer. Af forarbejderne til kriminal-
loven udtales det, at retsvæsenskommissionen ikke finder, at ”der bør indfø-
res egentlige forældelsesregler i kriminalloven svarende til de danske regler 
på området, men finder derimod at de nugældende bestemmelser i kriminal-
loven om påtalefrister umiddelbart dækker det behov, der er for at undlade 
at gøre et kriminalretligt ansvar gældende efter længere tids forløb” 22. 

Kriminallovens § 21 omhandler påtalefrister, hvor der er en påtalefrist på 
2 år for forhold, der begås af en fysisk person, når dette ville have medført 
en bøde eller konfiskation. Derudover er der ingen påtalefrist, men derimod 
en proportionalitetsafvejning mellem tidsforløbet og forudsætningerne for at 
iværksætte foranstaltninger. Dette må umiddelbart antages at være i over-
ensstemmelse med konventionen, idet hensyntagen til Grønlands retstradi-
tioner må inddrages i vurderingen af sanktionssystemet og forældelsesfri-
sterne.

Sanktioner (artikel 30). Den grønlandske retstradition opererer som nævnt 
ikke med strafferammer, hvor en idømt overtrædelse kan gives en forudbe-
stemt straf inden for nogle rammer. Derimod har man i Grønland en sankti-
onsstige. Sanktionsstigen betyder, at lovovertrædelse kan medføre en kon-
kret foranstaltning (advarsel, bøde, anstaltsanbringelse m.v.), men at karak-
teren af denne besluttes af retten i forhold til sagens konkrete omstændig-
heder, herunder lovovertrædelsens alvor. Lovovertrædelsens alvor er også et 
element, der indgår i vurderingen af om, hvorvidt den sigtede kan tilbagehol-
des under efterforskningen eller ved iværksættelse af andre kriminalproces-
suelle tvangsindgreb omfattet af retsplejeloven. 

Artikel 30, stk. 6 bestemmer, at staten skal overveje at indføre procedure 
for, at en offentligt ansat kan afskediges, suspenderes eller forflyttes af den 
kompetente myndighed under hensyntagen til princippet om uskyldsformod-
ning. Såvel tjenestemandslovgivningen som de almindelige regler om ledel-
sesretten i det offentlige muliggør, at den offentlige arbejdsgiver kan tage 
sådanne skridt. 

Artikel 30, stk. 9 fastsætter, at det er staten selv, der fastsætter straffefri-
hedsgrunde eller andre retsprincipper vedrørende lovligheden af en adfærd. 
Det vil eksempelvis sige, at staten kan undlade strafforfølgelse i tilfælde 
af betaling af small facilitation payments i et land, hvor dette efter en lokal 
praksis er tolereret23. Dette vil ikke være i strid med FNKK. Modsat FNKK op-
fattes den europæiske strafferetskonvention24 at omfatte sådanne betalin-

22  Betænkning nr. 1442 2004 om Det grønlandske Retsvæsen, side 800 .

23  I forarbejderne til den grønlandske kriminallov § 38 hedder det: ”Selv om ger-
ningsindholdet er det samme ved bestikkelse af udenlandske tjenestemænd mv. som 
ved bestikkelse af grønlandske, færøske og danske tjenestemænd, kan det ikke ude-
lukkes, at der i nogle lande kan gøre sig sådanne helt særlige forhold gældende, at 
visse erkendtligheder efter omstændighederne vil falde uden for det kriminelle områ-
de som følge af manglende retsstridighed, selv om de ydes for at få den pågældende 
fremmede tjenestemand til at handle pligtstridigt. Om dette er tilfælde, må bero på 
en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder af formålet med at yde erkendt-
ligheden.”(se Betænkning 1442/2004 om det grønlandske retsvæsen, s. 1964).

24  Den europæiske strafferetskonvention om korruption af 27. januar 1999 er ikke 
sat i kraft for Grønland.
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ger25. Uanset, at facilitation payment i udlandet kan være und-
taget fra kriminallovens bestemmelse, betyder det ikke, at 
grønlandske myndigheder skal acceptere dette. Staten kan gå 
videre end konventionen, og i øvrigt også iværksætte andre 
forebyggende foranstaltninger, som eksempelvis gennem ad-
færdskodeks for offentlige ansatte, herunder for ansatte i Selv-
styreejede virksomheder.

Artiklerne om beslaglæggelse og konfiskation (artikel 31) 
samt beskyttelse af vidner, sagkyndige og ofre (artikel 32) 
giver ikke anledning til væsentlige overvejelser, da dette ligele-
des er reguleret i kriminalloven og retsplejeloven. Det kan dog 
bemærkes, at konventionen opstiller som en mulighed, at sta-
ten indfører et vidnebeskyttelsesprogram, jf. artikel 32, stk. 2(a) 
og 3. Et sådant program ses ikke etableret i Grønland, mens 
dette findes i Danmark. 

ANBEFALING
• At der indføres mulighed for et vidnebeskyttelsesprogram

25  Se Criminal Law Convention on Corruption, Explanatory Report, 
para. 37-39.

Whistleblower-beskyttelse (artikel 33) er delvist omtalt oven-
for under pkt. 3.2. Beskyttelsen bør også gælde privatansatte. 
Uanset at funktionærloven og overenskomsterne giver mulighed 
for godtgørelse for usaglig afskedigelse, synes denne beskyt-
telse at være utilstrækkelig. Dels kan en afskedigelse begrun-
des under henvisning til den ansattes tilsidesættelse af loyali-
tetsforpligtelsen, dels betyder det, at godtgørelsen skal dække 
den usaglige afskedigelse, men sjældent giver den mulighed 
for genansættelse, og dels er det ikke alle, der er dækket af en 
overenskomst eller omfattet af funktionærloven i Grønland26. 
Konventionens artikel 33 omhandler ikke alene ansatte, men 
alle personer, der indberetter korruption til kompetente myndig-
heder. Dette kan i princippet også være eksterne konsulenter, 
der jo ikke er egentligt ansatte, men som får deres kontrakter 
ophævet.

ANBEFALING 
• At whistleblowerbeskyttelse mod repressalier omfatter alle 

personer, der indberetter korruption til kompetente myndig-
heder.

 
Følgerne af korruption (artikel 34) og mulighed for erstat-
ning (artikel 35) er omfattet af den grønlandske lovgivning. Af-
taler, herunder opgaver, der er vundet ved et udbud, men hvor 
vinderen har benyttet sig af korruption, kan erklæres ugyldige, 
eller der er mulighed for erstatning ved at indbringe spørgsmå-
let for domstolene. Klagenævnet for udbud kan også annulle-
re ulovlige beslutninger eller en udbudsforretning eller pålægge 
ordregiveren at lovliggøre udbudsforretningen eller tillægge en 
klage opsættende virkning27.   

Konventionen stiller endvidere krav om, at staten skal sikre ek-
sistensen af en eller flere myndigheder eller personer, der er 
specialiseret i korruptionsforebyggelse med retshåndhævel-
sesmidler (artikel 36). Det vil som udgangspunkt være SØK, så 
længe kriminal- og retsplejeområdet ikke er overtaget af Grøn-
land28.  

Staten skal tilskynde, at personer, der har været indblandet i 
korruption, vil samarbejde med de retshåndhævende myn-
digheder (artikel 37). Staten kan overveje forskellige virkemid-
ler, eksempelvis formildende omstændigheder, immunitet m.v. 
Kriminallovens § 123 indeholder mulighed for, at der idømmes 
en mindre indgribende, eller ingen, foranstaltning. At der ikke 

26  Eksempelvis finder den ikke anvendelse på unge under 18 år el-
ler personer der ikke er omfattet af begrebet funktionær, jf. Inatsisar-
tutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejds-
givere og funktionærer § 1.

27  Se Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af 
tilbud i bygge- og anlægssektoren med senere ændringer § 30.

28  Se også bemærkninger under pkt. 3.2.
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efter grønlandsk ret er mulighed for egentlig immunitet, vil ikke 
være på kant med konventionen. 

Samarbejde de nationale myndigheder imellem og mel-
lem nationale myndigheder og den private sektor (artikel 
38 og 39) sikres gennem det almindelige forvaltningsretlige 
princip om, at en offentligt ansat skal rapportere ulovligheder 
til sin overordnede. En forvaltningsmyndighed skal i øvrigt på 
begæring af en anden forvaltningsmyndighed videregive en op-
lysning, hvis den er af betydning for myndighedens virksomhed 
eller for en afgørelse, som myndigheden skal træffe, jf. sagsbe-
handlingslovens § 3229.

Samarbejdet mellem det private og nationale myndigheder er af 
afgørende betydning for forebyggelsen, opdagelsen og retsfor-
følgelsen af korrupt adfærd. Konventionen har navnlig fokus på 
finansielle institutioner. Hvidvaskningslovgivningens regler om 
undersøgelses- og underretningspligt til hvidvaskningssekre-
tariatet må antages at være tilstrækkeligt til, at konventionens 
krav efterleves. Endvidere følger det af anordning om ikrafttræ-
den for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede 
revisorer § 10, stk. 530, at en revisor har en underretningspligt 
til SØK i tilfælde af, at denne bliver opmærksom på økonomisk 
kriminalitet.

29  Se landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den 
offentlige forvaltning.

30  Anordning nr. 623 af 23. juni 2008.

Artikel 40 omhandler forholdet til bankhemmeligheden, idet 
bankhemmelighensynet kan være en hindring for efterforskning 
af korrupt adfærd. Retsplejelovens § 420 om edition tilsidesæt-
ter hensynet til bankhemmeligheden, idet retten kan give en 
person, der ikke er mistænkt, pålæg om at forevise eller udleve-
re genstande. Hvidvaskningslovens § 22 undtager personer fra 
reglerne om tavshedspligt, når oplysninger er videregivet i god 
tro. De for Grønland gældende regler ses derfor også at være i 
overensstemmelse med konventionen.

Artikel 41 omhandler brugen af strafferegistre fra et andet land.  
Staten kan tage hensyn til en anden stats tidligere domfældelse 
af en formodet gerningsmand med henblik på at bruge sådan-
ne oplysninger i retsforfølgningen af en kriminel handling. Uan-
set at dette ikke er udtrykkeligt nævnt i kriminallovens § 121 
om udmålingen af foranstaltningen, må det antages, at retten 
kan tage hensyn til tidligere domme, også fra andre lande31. 

4.3 JURISDIKTION 
Artikel 42 vedrører straffemyndighed eller jurisdiktion over 
handlinger, der er omfattet af konventionen. Det vil sige, at sta-
ten skal kunne retsforfølge sådanne handlinger. Kriminallovens 
§§ 4-7 om jurisdiktion må antages i det væsentligste at dække 
konventionens krav.  

31  Se også betænkning 1442/2004 om det grønlandske retsvæsen, 
s. 1988.
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5. INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Konventionens kapitel IV indeholder bestemmelser om for-
skellige aspekter af internationalt samarbejde i strafferetli-
ge sager (artikel 44-50). Desuden skal staterne overveje at 
yde hinanden bistand i forbindelse med efterforskning og 
retsforfølgning i civile og administrative spørgsmål, der har 
forbindelse til korruption (artikel 43). 

Artiklerne 44-50 omhandler udlevering, overførsel af dom-
fældte, gensidig retshjælp, overførsel af straffesager, sam-
arbejde om retshåndhævelse, fælles efterforskning og sær-
lige efterforskningsmetoder.

Administrationen af bestemmelserne falder altovervejen-
de ind under rigsmyndighedernes kompetence, hvorfor en 
gennemgang af bestemmelserne ikke skønnes relevant i 
forhold til en vurdering af, om en ikrafttræden af konventio-
nen for Grønland vil have betydning for grønlandske myn-
digheder. Grønland vil naturligvis skulle tage stilling til even-
tuelle ændringer af lovgivningen, hvis det skulle blive aktu-
elt. Det må dog antages, at de eksisterende regler i rets-
plejeloven; praksis i forhold til bistand til efterforskning på 
tværs af landegrænser og regler om udlevering af personer 
(udleveringsloven)32 ikke skal ændres væsentligt. Konven-

32  Lovbekendtgørelse nr. 833 af 25. august 2005 med senere 
ændringer, der er baseret på lov nr. 249 af 9. juni 1967 om udle-
vering af lovovertrædere, der er en gennemførelse af den euro-
pæiske konvention af 13. december 1957 om udlevering af lov-
overtrædere. 

tionen indeholder tillige en række bestemmelser, hvoref-
ter staten skal eller kan overveje at indgå i bilaterale eller 
multilaterale aftaler eller andre overenskomster med andre 
lande om samarbejde om retshjælp, retshåndhævelsen og 
særlige efterforskningsmetoder. 

Uagtet dette kan det give anledning til overvejelse, hvorle-
des man vil håndtere konventionens krav om, at hver kon-
traherende stat skal udpege en central myndighed, der skal 
have til opgave og være beføjet til at modtage anmodninger 
om gensidig retshjælp og enten udføre dem eller videresen-
de dem til de kompetente myndigheder med henblik på ud-
førelse, jf. artikel 46, stk. 13. Justitsministeriet er i dag den 
centrale myndighed, hvilket også vil en mulighed, hvis kon-
ventionens sættes i kraft for Grønland, navnlig da reglerne 
om retshjælp vedrører kriminalsager. Det kan dog betyde, at 
grønlandske myndigheder skal svare på anmodninger gen-
nem Justitsministeriet.

En række af bestemmelserne svarer til Palermo konventio-
nens. Eksempelvis artikel 46 om retshjælp svarer i det væ-
sentligste til Palermo konventionens artikel 18; og artikel 
50 om særlige efterforskningsmetoder svarer til Palermo 
konventionens artikel 20. Uanset, at denne gennemgang 
vurderer eventuelle tiltag, som Grønland kan forventes at 
skulle gennemføre, hvis FNKK sættes i kraft for Grønland, 
kunne det, som nævnt under kapitel 2, overvejes, om Paler-
mo konventionen ikke også burde sættes i kraft for Grøn-
land. 
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6. TILBAGEFØRELSE AF FORMUEGODER

Artiklerne 51 – 59 i konventionens kapitel V indeholder forskelli-
ge bestemmelser om princippet om tilbageførelse af formuego-
der. Dette princip er grundlæggende i konventionen, og stater-
ne skal i videst muligt omfang samarbejde og hjælpe hinanden 
(artikel 51). 

Artiklerne 52-59 beskriver nærmere hvilke foranstaltninger, sta-
ten skal træffe eller kan overveje at træffe.  

Artikel 52 vedrører forebyggelse og afsløring af overførsler af 
udbytte af kriminelle handlinger. Bestemmelsen retter sig først 
og fremmest mod finansieller institutioner, og at staten skal for-
hindre, at der etableres banker, der ikke eksisterer fysisk, når 
sådanne ikke er tilknyttet en finanskoncern, der er undergivet 
regulering. Disse regler er omfattet af hvidvaskningslovgivnin-
gens bestemmelser om legitimation og skærpet legitimation33. 

Hvidvaskningslovgivningen indeholder også krav om, at de af 
loven omfattede virksomheder og personer skal udarbejde til-
strækkelige skriftlige interne regler om kundelegitimation. Hen-

33  Jf. såvel Inatsisartutlov om hvidvaskning som anordning om ikraft-
træden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvid-
vask af udbytte og finansiering af terrorisme indeholder disse krav.

holdsvis skatteforvaltningen og Finanstilsynet kan fastsætte reg-
ler for dette, ligesom det må antages, at disse kan udstede ret-
ningslinjer og vejledninger. Lov om finansiel virksomhed, hvoref-
ter en finansiel virksomhed skal have hovedkontor og hjemsted 
i Grønland og en givet tilladelse kan inddrages, hvis der ikke 
udøves finansiel virksomhed i en periode på over 6 måneder, må 
antages at forhindre ikke-eksisterende virksomheder34. Kon-
ventionens krav i artikel 52, stk. 1-4 må derfor antages at være 
opfyldt. 

Ifølge artikel 52, stk. 5-6 skal staten overveje at indføre regler 
om oplysningspligt for offentligt ansatte om deres økonomiske 
forhold og konti i udlandet. Dette er dog ikke et egentligt krav, 
men alene en overvejelse som staten, og Grønland, skal foreta-
ge. 

Artikel 53 vedrører foranstaltninger til direkte tilbageførsel af for-
muegoder. Dette vedrører hovedsagligt muligheden for, at en an-
den stat kan rejse krav om tilbageførelse af formuegoder. Dette 
må antages at være muligt gennem domstolene i Grønland.

34  Se Anordning nr. 838 af 14. august 2012 om ikrafttræden for 
Grønland af lov om finansiel virksomhed § 14, stk. 1, nr. 7 og 224, stk. 
1, nr. 4.

20



Ifølge artikel 54 skal staten have mekanismer til tilbageførsel af 
formuegoder gennem internationalt samarbejde om konfiskation 
eller lignende. Staten skal træffe de nødvendige foranstaltninger 
til at yde gensidig retshjælp til fuldbyrdelse af en konfiskations-
afgørelse eller en beslutning om indefrysning og beslaglæggel-
se fra en domstol i en anden stat. Staten skal ligeledes kunne 
anmode en anden stat om bistand til konfiskation, indefrysning 
eller beslaglæggelse. Spørgsmål om fuldbyrdelse af udenland-
ske afgørelser om straf mv. er omfattet af sagsområdet krimi-
nalforsorgen under lov om Grønlands Selvstyre35, som endnu 
ikke er overtaget af Grønlands Selvstyre. 

Umiddelbart synes der at være et behov for at lave en vurde-
ring af, hvorvidt de regler, der gælder for Grønland omfatter alle 
aspekter af artikel 54.  Lov om international fuldbyrdelse af straf 
m.v. er ikke sat i kraft for Grønland ved anordning. Derimod fin-
der lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige 
om fuldbyrdelse af straf anvendelse i Grønland. Det er derfor 
uklart, om en udenlandsk afgørelse om konfiskation kan gen-
nemføres i Grønland. 

Det er endvidere uklart, om domstolene i Grønland kan imøde-
komme udenlandske domstoles anmodning om gennemførelse 
af kriminalprocessuelle tvangsindgreb i Grønland, herunder be-
slaglæggelse, til brug for en verserende sag i den pågældende 
stat. Den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensi-
dig retshjælp i straffesager gælder dog også for Grønland, men 
retsplejeloven indeholder ikke nogen egentlig hjemmel til at 
fuldbyrde udenlandske retsafgørelser. 

ANBEFALING
• At der bliver udarbejdet en vurdering om, hvorvidt uden-

landske retsafgørelser om konfiskation og kriminalproce-
suelle tvangsindgreb kan gennemføres i Grønland.  

 
Artikel 55 indeholder alene nogle processuelle retningslinjer for 
det internationale samarbejde om konfiskation; beslaglæggelse 
mv. således, at de kompetente myndigheder i den modtagende 
stat behandler anmodningen, ligesom der kan stilles krav til an-
modningens indhold og format. Bestemmelsen må ikke antages 
at medføre krav til væsentlige ændringer af lovgivning gældende 
for Grønland. 

Artikel 56 omhandler et særligt samarbejde med udenlandske 
myndigheder i form af videregivelse af oplysninger fra en stats 
myndigheder om udbytte af kriminelle handlinger til anden stats 
myndighed. Kravet til Grønland vil være, at Grønland bestræ-
ber sig på at træffe foranstaltninger, der gør dette muligt og ikke 
blot som følge af en anmodning fra den udenlandske myndig-
hed, men også på eget initiativ sender sådanne oplysninger til 
denne myndighed. 

35  Lov nr. 473 af 12. juni 2009.

I den grønlandske kontekst vil sådan udveksling af oplysninger 
kunne være omfattet af sagsbehandlingslovens kapitel 8 om 
tavshedspligt. Af bemærkningerne til sagsbehandlingslovens § 
28 (det oprindelige lovforslags § 27) om videregivelse af oplys-
ninger til anden forvaltningsmyndighed fremgår det, at videre-
givelse til udenlandske myndigheder falder udenfor bestem-
melsen. Det vil derfor sige, at man i tilfælde af videregivelse til 
udenlandske myndigheder må falde tilbage på de almindelige 
bestemmelser om tavshedspligt i sagsbehandlingslovens § 27 
og kriminallovens §§ 50-54. Videregivelse af de nævnte oplys-
ninger til en udenlandsk myndighed kan i det enkelte konkrete 
tilfælde være berettiget og således ikke et brud på tavshedsplig-
ten. Lovgivningen gældende for Grønland ses derfor ikke at væ-
re til hinder for at efterleve konventionens krav.  

Artikel 57 bestemmer, at den enkelte stat skal kunne sikre tilba-
geførsel af, og rådighed over, konfiskerede formuegoder. Det vil 
sige, at lovgivningen for Grønland skal være indrettet således, at 
denne forpligtelse kan efterleves. Hvis der falder dom i Grønland 
om konfiskation, jf. kriminallovens kapitel 37, vil det konfiskere-
de som udgangspunkt tilfalde staten/landskassen. Det konfiske-
rede må antages at kunne dække et eventuelt erstatningskrav, 
som den anmodende stat har fremsat, hvorfor det konfiskerede 
derfor kan udleveres til denne stat. Dette synes at være en følge 
af kriminallovens § 169. Det er dog uklart, hvorvidt der er i den 
for Grønland gældende lovgivning altid er mulighed for at over-
føre konfiskerede formuegoder til en anden stat enten som føl-
ge af en grønlandsk afgørelse eller som følge af en udenlandsk 
afgørelse. Det bemærkes, at lov om international fuldbyrdelse af 
straf m.v. som nævnt ikke er sat i kraft for Grønland ved anord-
ning og derfor heller ikke dens bestemmelser om konfiskation. 

ANBEFALING
• At der laves en vurdering af, hvorvidt konfiskerede formue-

goder altid kan udleveres til andre stater. 

 
Artikel 58 omhandler den enkelte stats forpligtelse til at overve-
je at oprette en finansiel efterretningsmyndighed, der skal være 
ansvarlig for at modtage, analysere og videreformidle beretnin-
ger om mistænkelige finansielle transaktioner til de kompetente 
myndigheder. Hvidvaskningssekretariatet i SØK må antages at 
være en opfyldelse af denne forpligtelse. 

Artikel 59 indeholder alene en forpligtelse for den enkelte stat 
til at overveje at indgå bilaterale eller multilaterale aftaler eller 
overenskomster for at styrke effektiviteten af det internationale 
samarbejde, som gennemføres i henhold til kapitel om tilbage-
førelse af formuegoder. Grønland kan i den forbindelse overve-
je, om der er internationale aftaler, multilaterale eller bilaterale, 
tiltrådt af Danmark, som også bør udstrækkes til at gælde for 
Grønland.
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7.  TEKNISK BISTAND OG  
UDVEKSLING AF  OPLYSNINGER

Kapitel VI i konventionen omfatter ar-
tiklerne 60-63. Artikel 60 omhandler 
statens forpligtelse til i fornødent om-
fang at indføre, udvikle eller forbed-
re særlige uddannelsesprogrammer 
for det personale, der er ansvarligt 
for forebyggelse og bekæmpelse af 
korruption. Bestemmelsen indeholder 
endvidere en række forslag til, hvor-
dan dette kan gøres. Staten skal såle-
des ikke foretage sig noget specifikt, 
men der er alligevel en almindelig for-
pligtelse til at foretage sig handlinger 

for at sikre en effektiv gennemførelse 
af konventionen. Sædvanligvis ville det 
være aktører i retssektoren, der ville 
være målgruppen, men også skatte-
myndigheder, indkøbsafdelinger mv. 
Bestemmelsen indeholder også en 
opfordring til internationalt samarbej-
de af forskellig karakter. 

Artikel 61 indeholder en opfordring 
til, at den enkelte stat skal overveje, 
hvorledes den vil indsamle, udveksle 
og analysere oplysninger om korrup-
tion inden for statens grænser. Heri 

ligger en strategisk og systematisk 
tilgang til det nationale korruptions-
arbejde. Uanset, at der alene er tale 
om en opfordring, vil det være svært 
at gennemføre konventionen effek-
tivt uden at have en egentlig national 
strategi eller handlingsplan for dens 
gennemførelse, som løbende evalu-
eres. 

Endelig indeholder artikel 62 en opfor-
dring til international solidaritet gen-
nem teknisk og økonomisk bistand til 
navnlig udviklingslande.

8. KONKLUDERENDE BEMÆRKNINGER

Denne gennemgang af hovedsagelig 
lovgivningsmæssige, men også prak-
tiske, konsekvenser af en ikrafttræden 
af FNs Konvention mod Korruption for 
Grønland viser, at Grønland i det væ-

sentligste ville kunne efterleve kon-
ventionens minimumskrav. Der er dog 
områder, navnlig i form af organisati-
on, forholdet til danske myndigheder, 
offentliggjorte politikker og vejlednin-

ger, beskyttelsen af whistleblowere, 
udbudsregler, opdatering af enkelte 
love og sikring af internationalt samar-
bejde, hvor der er behov for at iværk-
sætte tiltag.
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