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KORRUPTION I GRØNLAND

HVORFOR ARBEJDE MED KORRUPTION I 
GRØNLAND 
Korruption kan forefindes i alle sektorer og på alle niveauer 
i et samfund. Korruption er ikke kun bestikkelse, bedrageri 
og underslæb. Også misbrug af magt på andre måder kan 
være korrupt, eksempelvis smørrelse, gaver, underholdning, 
vennetjenester, favorisering og nepotisme. En fællesnævner 
for sådanne problemstillinger findes i Transparency Interna-
tionals (TI) brede definition af korruption:

Korruption er misbrug af betroet magt for 
egen vindings skyld. 

 
Korruption skader alle, hvis liv, forsørgelse og lykke afhæn-
ger af integriteten hos mennesker i en autoritetsposition.

Uanset sin form skader korruption et samfund ved at ska-
be ulige vilkår og mistillid og ved at hindre fri konkurrence. 
Ifølge Verdensbanken og FN’s Udviklingsprogram UNDP er 
korruption den mest betydelige barriere for bæredygtig ud-
vikling i et globalt perspektiv. Korruption er i sin natur et føl-
somt emne og kan derfor være svært at identificere – men 
den mistrives altid i åbenhed. Derfor bekæmper TI korrup-
tion ved at arbejde for åbenhed i alle sektorer - på globalt, 
nationalt og lokalt plan.

Arten og omfanget af korruption i Grønland er hidtil ikke 
blevet monitoreret af uafhængige instanser og fremgår der-
for ikke af TI’s globale korruptionsindekser. Dermed frem-
står Grønland som en hvid plet på korruptionsindeksets ver-
denskort (se figur over). Det synes paradoksalt i en tid med 
stigende geopolitiske og kommercielle interesser for Arktis 
og for Grønlands naturressourcer og understreger behovet 
for at få sat fokus på området – også i Grønland.
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Grønlands undergrund har et stort potentiale, som olie- og 
mineindustrierne, gerne vil udnytte. Disse industrier er erfa-
ringsmæssigt blandt de mest korrupte industrier i verden1. For 
Transparency International Greenland (TIG) giver dette anled-
ning til bekymring, fordi en sådan korruption kan hindre, at ud-
viklingen kommer samfundet som helhed til gode, fordi gevin-
sten enten forsvinder ud af landet eller fordeles ulige. 

TIG udgav i 2011 en uafhængig rapport baseret på TI’s kompa-
rative metodologi, et National Integrity Study.2 Et NIS-studie for-
søger at afdække et samfunds robusthed i forhold til at modstå 
korruption. Det udførte studie var ikke et fuldt NIS-studie men 
belyste i første omgang byggeri, fiskeri og råstoffer med ud-
gangspunkt i den offentlige sektor. Studiet viser ikke indikatio-
ner på korruption i form af bestikkelse, underslæb og bedrageri 
i større omfang – men det viser på den anden side, at Grønland 
har få og svage institutioner, mekanismer og processer til at 
modstå korruption. Dette betyder en høj risiko i forbindelse med 
de massive investeringer, som storskalaprojekter i Grønland vil 
afhænge af.

1  For uddybning se Transparency Internationals Bribe Payers Index 
2011 s. 14-15 samt Global Corruption Report 2009 s. 54

2  NIS-rapporten er tilgængelig på dansk og engelsk på TIG  website 
www.transparency.gl

STATUS PÅ KORRUPTION I GRØNLAND
Opsummeret peger NIS-studiet på en række risici for korruption 
i Grønland, men understreger også, at der ikke er tegn på kor-
ruption i stor skala. Derimod er det rapportens hovedkonklus-
sion, at der er en række forhold, som med fordel kan forbedres 
for at styrke Grønlands etiske beredskab også fremadrettet:

• Grønland har få og ressourcemæssigt svage civilsamfunds-
organisationer med begrænsede forudsætninger for at for-
stå komplekst materiale fra internationale selskaber – ikke 
mindst på miljøområdet.

• Medierne vurderes at have en høj grad af afhængighed af 
offentlige midler såvel som begrænset kapacitet, hvilket be-
grænser mulighederne for at fungere som vagthund

• Grønland har få og ressourcesvage institutioner til at hindre 
korruption. De eksisterende institutioner mangler specifi-
cerede ansvarsområder både på lokalt og nationalt niveau, 
f.eks. ombudsmandsinstitutionen.

• En ressourcesvag offentlig administration, særlig på grund 
af en høj udskiftning af medarbejdere.

• Grønland har i dag ikke whistleblower-ordninger til beskyt-
telse af personer med viden om korruption, hvilket betyder 
at en henvendelse til politiet ofte er den eneste mulighed. 
Personer henvender sig i dag ofte til TIG i mangel på andre 
handlemuligheder.

• Mangel på transparens i lovgivningsprocesser, særligt i 
 Råstofadministrationen.

• Som lille samfund har Grønland tætknyttede netværk og fa-
miliebånd, som medfører en risiko for uhensigtsmæssige 
personlige hensyn.

kilde: cpi.transparency.org/cpi2012/results/
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TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

EN GLOBAL BEVÆGELSE I KAMPEN MOD KORRUPTION

TI’s vision er at sikre en verden, hvor regeringer, politik, 
erhvervsliv, civilsamfund og menneskers dagligliv er fri af 
korruption ved at promovere transparens, ansvarlighed og 
integritet på alle niveauer og i alle sektorer. Organisationen 
består af mere end 100 afdelinger verden over samt et in-
ternationalt sekretariat i Berlin. TI dokumenterer og skaber 
opmærksomhed om problemerne med korruption og sam-
arbejder med regeringer, erhvervsliv og civilsamfund om at 
implementere mekanismer, der effektivt modvirker korrup-
tion.

De nationale afdelinger er uafhængige civilsamfundsorga-
nisationer, som er registreret i hjemlandene og internatio-
nalt forbundet med TI. Hver afdeling har egen bestyrelse og 
medlemsbasis, strategiske prioriteter, projekter og er an-
svarlig for at skaffe sin egen finansiering. TI’s sekretariat i 

Berlin støtter afdelingerne med viden og værktøjer (såsom 
Corruption Perception Index, Global Corruption Barometer, 
NIS-metoden etc.) men skaffer ikke finansiering til sådan-
ne projekter. Det internationale sekretariat organiserer des-
uden årlige regionale og globale møder, hvor afdelingerne 
udveksler erfaringer, udformer nye samarbejder og deler 
seneste viden om forskning, initiativer og resultater opnået 
i TI som helhed.

TIG er en del af denne struktur og støtter op om TI’s vision. 
Mens der allerede i dag findes korrupte praksiser og man-
gel på transparens, som bør addreseres af TIG, så er vores 
primære målsætning at forhindre korruption i at få fodfæste 
i den hurtige udvikling i råstofsektoren. Med tanke på erfa-
ringer fra resten af verden handler det om at undgå den så-
kaldte ressourceforbandelse.

RESSOURCEFORBANDELSEN OG MIKROSTATER 
Ressourceforbandelsen er populærbetegnelsen for det paradoksale forhold at lande, som 
er rige på naturressourcer, ofte har fattige befolkninger, fordi rigdommene ikke er blevet 
fordelt, men er gået op i  korruption. I ulandene har man set talrige eksempler på, hvordan 
ressourceforbandelsen har trukket kup og borgerkrige med sig. Mikrostater kan være 
særligt eksponerede på grund af det ulige styrkeforhold mellem de nationale myndigheder 
og de multinationale selskaber. For Grønland betyder det, at vi har god grund til at følge 
andre landes udvikling på tæt hold og drage nytte af de erfaringer, der opsamles og deles i 
globale netværk, herunder Transparency International.

NIS-rapporten og organisationens egne erfaringer peger 
på, at opmærksomheden på og viden om korruption er be-
grænset i Grønland, og at de institutioner, mekanismer og 
processer, der skal modvirke det, er begrænsede. Civilsam-
fundsorganisationerne er små og dårligt finansierede, hvil-
ket efterlader et tomrum uden kritiske instanser til at følge 

udviklingen og holde politikere og embedsmænd ansvarlige. 
Også medierne mangler ressourcer og kompetencer til at 
indtage en vagthundsrolle. Kombineret med en retssektor 
med markante udfordringer med at finde kvalificeret per-
sonale, er Grønlands etiske beredskab med andre ord be-
grænset hvilket skaber risiko for korruption. 
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TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLANDS VEJ 

Transparency Greenland nedsatte sig som grønlandsk kontakt-
punkt for TI i 2010 med tanke på at sikre en bæredygtig udvik-
ling i Grønland i retning af selvstændighed, som ikke hindres af 
korruption og nepotisme, men kan være til fælles gavn for nu-
tidige og fremtidige generationer. Dette kræver rettidig handling.

I det store billede er organisationen blevet vel modtaget af po-
litikere, medier, civilsamfund, erhvervsliv og det bredere sam-
fund. Men der er også kritiske opponenter, som ikke ønsker op-
mærksomhed på de problemstillinger, organisationen rejser. På 
grund af landets størrelse og begrænsede menneskelige res-
sourcer, forsøger TIG at samarbejde med øvrige civilsamfunds-
organisationer om at sikre størst mulig indflydelse på bæredyg-
tighedsagendaen. Tilsammen forsøger vi at adressere spørgs-
målene om transparens, miljø og menneskeretlige problemstil-

linger forbundet med Grønlands udvikling. Det sker i samarbej-
de med organisationer som ICC, Avataq og WWF.

TI har en omfattende optagelsesproces for nye afdelinger i be-
vægelsen, som består af fire faser: 1) en bredt funderet kon-
taktgruppe etableres og accepteres som legitim af TI’s sekreta-
riat, 2) et National Contact Point formes som en civilsamfunds-
organisation, som skal vise sin bæredygtighed ved at opret-
holde et højt aktivitetsniveau og gode resultater i omtrent to år, 
indtil 3) organisationen bliver National Chapter in Formation og 
endeligt, efter to-tre år, 4) et fuldbyrdigt National Chapter. TIG 
har i 2013 opnået status som National Chapter in Formation og 
er dermed kommet et betydeligt skridt videre i processen. Dette 
skyldes ikke mindst de gode resultater opnået i organisationens 
første leveår og et tæt samarbejde med sekretariatet i Berlin.

ORGANISATIONENS SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen har syv medlemmer, der hver indstilles af bærende institutioner i samfundet med det  
formål at opnå en bred kompetencesammensætning. I 2012 bestod bestyrelsen af:

Anders Meilvang, advokat, formand (udpeget af Grønlandske Advokater)

Aaja Chemnitz Larsen, børnetalsmand, næstformand (udpeget af støttemedlemmerne)

Anita Hoffer, juridisk konsulent (udpeget af Grønlands Arbejdsgiverforening)

Tine Pars, rektor (udpeget af Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet)

Birgit Gedionsen, direktør (udpeget af fagforeningerne)

Elna Egede, journalist (udpeget af Grønlands Presseforening)

Anne Mette Christiansen, partner (udpeget af de statsautoriserede revisorer)

Thomas Trier Hansen, advokat, ekspertmedlem

Derudover havde organisationen i 2012 tre deltidsansatte bestående af Bodil Karlshøj Poulsen, studentermedhjælper Mitdlarak 
Lennert og Iben Ellersgaard Nielsen. Det er desuden hensigten at ansætte en sekretariatschef i  
2014 til at varetage fundraising og sikre koordinering af organisationens aktiviteter.
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RESULTATER 2012

HVOR LANGT ER VI NÅET

Siden sin etablering har TIG været særdeles aktiv i at nå 
både offentlighed og beslutningstagere med sine budska-
ber og konkrete løsningsforslag. På de første tre år har TIG 
forestået ekspertrådgivning, træning, undervisning og bor-
gerinddragelse. Organisationen har fået nye medlemmer, 
været tydelige i mediebilledet, lobbyet, afgivet høringssvar, 
engageret sig med øvrige civilsamfundsorganisationer og 
forfulgt en række enkeltsager.

Indsatsen har foruden opgraderingen til National Chapter in 
Formation resulteret i en vigtig anerkendelse fra det grøn-
landske samfund, som blandt andet udtrykkes i at TIG er 
blevet officiel høringspart, medlem af Grønlands Råd for 
Menneskerettigheder og inviteres til møder med Inatsisar-
tuts udvalg. I foråret 2013 er TIG derudover optaget som 
medlem af UN Global Compact, der blandt andre ting frem-
mer åbenhed i private virksomheder og forpligter dem på at 
bekæmpe korruption. TIG glæder sig over samarbejdet med 
Global Compact, der har global ekspertise i olie- og minein-
dustrierne, som nu er blevet tilgængelig for TIG.

8



AKTIVITETER AFHOLDT I 2012

TRÆNING OG KOMPETENCE-
OPBYGNING I ERHVERVSLIVET, 
EMBEDSVÆRKET, MEDIER, 
 CIVILSAMFUND OG AKADEMIA 
TIG har udviklet et kursus målrettet disse 
grupper, som giver deltagerne værktøjer-
ne og den nødvendige viden til at arbej-
de med antikorruption og transparens. 
Kurset undervises af lokale advokater og 
CSR-eksperter.

OFFENTLIG OPMÆRKSOMHED OG 
PRESSEINDSATS
Der er afholdt offentlige møder i 2012 i 
Nuuk og Sisimiut. FN’s antikorruptions-
dag d. 9. december blev markeret med 
en presseindsats, der fokuserede på bor-
gerinddragelse, korruptionsrisici i Grøn-
land og den manglende monitorering. 
Facebook er taget i brug som en hoved-
kanal til at opsamle, diskutere og for-
midle budskaber for et bredere udsnit af 
borgerne. Formanden har været synlig 
i grønlandske, danske og internationa-
le medier og derved sat transparens på 
agendaen i debatten om råstoffer. Jour-
nalister fra P1, Børsen, Berlingske Tiden-
de og andre internationale medier har 
konsulteret TIG for at få ekspertudtalelser 
om udviklingen i Grønland. Endelig har 
TIG deltaget i en lang række konferencer 
og offentlige møder i Grønland, Island og 
Danmark for at fortælle om arbejdet med 
korruption.

AKTIVITETER VEDRØRENDE 
LOVGIVNING
TIG blev i 2012 officiel høringspart og 
har i den forbindelse gjort en anseelig 
indsats med at kommentere lovudkast 
i forbindelse med ændring af loven om 
mineralske råstoffer og storskalaloven. 
TIG har delt sine synspunkter og anbe-
falinger ved offentlige møder, ved møder 
med embedsværket og møder med Inat-
sisatuts erhvervsudvalg. Især gjorde TIG 
gældende, at vedtagelse af storskalalo-
ven blev forhastet igennem, hvilket TIG 
betragtet afgørende for slutproduktet. 

Ved høring om ændring af råstofloven 
bemærkede TIG bl.a. at det er afgørende 
ved klageadgang, at der reelt er tale om 
forskellige myndigheder, der træffer af-
gørelserne, således at resultatet ikke bli-
ver det man kalder to-instans-habilitet.  

Ved høringen om storskalaloven bemær-
kede TIG bl.a. at: 

• der af hensyn til offentlighedens in-
teresse bør indføres et meroffentlig-
hedsprincip

• der stilles krav om, at projektselska-
bet skal etablere en effektiv klage-
mekanisme

• lovudkastets bestemmelser, hvor 
det overlades til Naalakkersuisut at 
fastsætte nærmere betingelser, bør 
præciseres nærmere ift. proces og 
kriterier

• det bør fremgå, hvilke konsekvenser 
det måtte have, hvis IBA3 misligehol-
delses. 

FÆLLES FODSLAG MED ANDRE 
NGO’ER
Forud for IBA forhandlingerne med Lon-
don Mining blev TIG inviteret til at kom-
me med input til IBA’en. I den forbindelse 
stod TIG sammen med andre NGO’er og 
organisationer i et fælles brev til ministe-
ren for Erhverv og Råstoffer med hoved-
formålet at sikre, at Grønland taler med 
en stemme. Endvidere anbefalede TIG at 
inkorporere styrkelse af civilsamfundet i 
IBA’en.

ET VÆSENTLIGT SKRIDT TIL 
MONITORERING
I februar 2012 offentliggjorde TIG et 
preliminært NIS-studie4 udført af Nor-
dic Consulting Group, der med udgangs-
punkt i den offentlige sektor belyser 
robustheden af de systemer, institutio-
ner og mekanismer, som skal modvirke 
korruption indenfor byggeri, fiskeri og rå-

3 Impact Benefit Agreement

4  NIS-rapporten er tilgængelig på dansk og 
engelsk på www.transparency.gl

stoffer. Studiet har tilvejebragt værdifuld 
viden, som ligger til grund for TIG’s stra-
tegiske prioriteter, og den har samtidigt 
fundet anvendelse som led i Grønlands 
årlige afrapportering til EU.

FORTALERVIRKSOMHED
TIG har i 2012 arbejdet for indførsel af 
en whistleblower-ordning, offentliggørel-
se af Inatsisartut-medlemmers økonomi-
ske interesser og at Grønland bliver om-
fattet af FN’s konvention om bekæmpel-
se af korruption.

TIG’S VEDTÆGTER
Organisationens vedtægter blev revideret 
af to omgange i 2012. Første gang på 
foranledning af bestyrelsens ønske om 
at supplere med op til to ekspertmed-
lemmer, og anden gang som konsekvens 
af en kartelsag, der fik TIG til at beslut-
te fremadrettet at muliggøre eksklusion 
af et medlem, der er indblandet i kor-
ruption.

AKTIVITETER PÅ 
UDDANNELSESINSTITUTIONER
Artikel om TIG og korruption set ud fra 
uddannelsessøgendes vinkel blev bradt i 
Silliaq Magazine. En gratisavis, der om-
deltes til alle landets studerende.

TIG var repræsenteret ved Selvstyrets 
Uddannelsesmesse i Sisimiut i novem-
ber 2012.

På Niuernermik Ilinniarfik/Handelsskolen 
blev afviklet oplæg med information om 
TI og TIG samt efterfølgede debat. 

FONDE OG DONATIONER
TIG har modtaget 25.000 kr. fra Grøn-
landsBANKENs Erhvervsfond til at gen-
nemføre events hos relevante uddannel-
sesinstitutioner i 2012. Årsrapporten for 
2011 og revision af denne er udarbejdet 
vederlagsfrit af Grønlands Revisionskon-
tor A/S og Deloitte.
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STRATEGI 2013-2015

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Transparency International Greenlands 
strategi er inspireret af prioriteterne 
i Transparency Internationals Strate-
gi 2015, men er samtidigt tilpasset de 
specifikke behov i grønlandsk sammen-
hæng. Strategien er opdelt i fire fokus-
områder med tilhørende handlingsplan, 
der fremgår i det følgende.

OPMÆRKSOMHED OG 
INDDRAGELSE
Fordi korruption er en lyssky affære som 
kun trives i hemmelighed, er offentlig op-
mærksomhed på problemerne afgøren-
de. Jo flere mennesker i samfundet, der 
ved besked om korruptionens skadelig-
hed og kender deres handlemuligheder i 
forhold til at modvirke korruption, jo van-
skeligere er det at holde misbrug af be-
troet magt skjult for offentligheden. TIG 
ser den relativt lave bevidsthed i sam-
fundet om korruption som en udfordring 
og ønsker derfor at sætte massivt fokus 
på uddannelse, træning og folkeligt en-
gagement.

Mål:

• At skabe offentlig opmærksomhed 
om korruption

• At få mindst 50 % af de grønland-
ske virksomheder med mere end 20 
ansatte som medlemmer og mindst 
500 private fans på Facebook (sva-
rende til 1% af befolkningen)

• At engagere mindst 20 unge som 
frivillige i antikorruptions-træning og 
opmærksomhedsskabende aktivi-
teter

• At afholde mindst 4 træningssessi-
oner om året for erhvervsliv, cen-
traladministration, kommuner og ci-
vilsamfundsorganisationer

Hovedaktiviteter og initiativer i strategi-
perioden:

• Uddannelsesprojekter med grøn-

landske skoler, herunder udvikling af 
undervisningsmateriale, træning af 
lærere og udarbejdelse af et stærkt 
koncept til at skabe opmærksomhed 
om korruption via skolerne

• Større kampagner via sociale medi-
er, radio, events og materialer til at 
informere om korruption og hvordan 
det forhindres 

• Fortsætte med at ekspandere medie-
aktiviteter for at sikre den fortsattte 
tilstedeværelse af transparens- og 
antikorruptionsbudskaber i grøn-
landsk presse

• At skabe ungdomsambassadører ved 
at sende to grønlandske studerende 
til TI’s internationale summer school 
eller det globale TI årsmøde hvert år

• Større events og aktiviteter planlagt 
om den globale Anti-corruption Day 
d. 9. december for at skabe viden og 
opmærksomhed

• At designe og lancere et koncept for 
frivilligt engagement i bevægelsen og 
skabe lokal træning og engagement

• At planlægge og afholde træning for 
de definerede målgrupper

• Medlemskampagner rettet mod er-
hvervsliv såvel som den bredere of-
fentlighed for at opnå det ønskede 
antal medlemmer og fans på Face-
book

• Indlede et samarbejde med relevan-
te erhvervsorganisationer med hen-
blik på at adressere korruption i den 
private sektor med særligt fokus på 
bygge- og anlægsindustrien.

LOVGIVNING OG INSTITUTIONER
Et vigtigt ben i at arbejde for transparens 
og forebygge korruption er at stille kon-
krete forslag til, hvordan lovgivning og 
institutioner kan indrettes, så de inde-
holder effektive antikorruptionsmekanis-
mer. Derfor vil Transparency Internatio-

nal Greenland arbejde med advokacy og 
opsøge ny og opdateret viden løbende 
for at sætte aftryk på relevante områder 
i Grønland.

Mål:

• At få succes med følgende enkelt-
sager:

• Grønland bliver omfattet af FN’s kon-
vention om bekæmpelse af korrup-
tion

• Mindst 90% af Inatsisartuts med-
lemmer offentliggør deres økonomi-
ske interesser på basis af den eksi-
sterende frivillige ordning

•  Whistleblower-ordninger muliggøres 
lovgivningsmæssigt i Grønland

•  Grønlands Arbejdsgiverforening og 
Nusuka engagerer aktivt sine med-
lemmer i kampen mod korruption

• At påvirke udviklingen i udvindings-
industrierne i Grønland signifikant 
gennem dialog, lobbyisme og kam-
pagnearbejde

Hovedaktiviteter og initiativer i strategi-
perioden:

• At fortsætte med at fremsætte eks-
pertudtalelser om udformning og im-
plementering af relevant lovgivning, 
institutioner og retningslinjer for an-
tikorruption

• At give grundige og professionelle 
svar til lovudkast i forbindelse med 
høringsprocesser

• At engagere relevante interessenter 
herunder virksomheder i det løbende 
arbejde med at fremme transparens- 
og antikorruptions-agendaen

• Deltagelse i relevante fora såsom 
Grønlands Råd for Menneskerettig-
heder

• Engagere Transparency Internatio-
nals globale eksperter i Grønlands 
udvikling for at sikre kontinuelig ad-
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gang til nyeste relevante forskning 
og erfaringer fra andre lande

• Planlægge og finde funding til et 
fuldt NIS-studie, som følges op af 
grundig interessentinddragelse, 
kommunikation og forbedringsfor-
slag, som kan omsættes til lovgiv-
ning og relevante processer efter-
følgende

LANGSIGTET BÆREDYGTIGHED
De første år af organisationens leve-
tid har Transparency Greenland indtaget 
en position som en anerkendt og vigtig 
aktør i det grønlandske samfund. For at 
opretholde dette aktivitetsniveau er det 
nødvendigt at sikre organisatorisk fod-
fæste på sigt ved at etablere et sekreta-
riat og skaffe de nødvendige finansiel-
le og menneskelige ressourcer som kan 
sikre organisationens levedygtighed på 
lang sigt.

Mål:

• At etablere et velfungerende sekre-
tariat og skabe arbejdsprocesser, 
værktøjer og systemer til sikring af 
professionel styring af organisatio-
nen

• At blive fuldt anerkendt som National 
Chapter senest i 2015

• At sikre finansiel bæredygtighed ef-
ter 2015

Hovedaktiviteter og initiativer i strategi-
perioden:

• Ansætte en sekretariatsleder og hvis 
muligt sekretariatsmedarbejdere 
med relevante kompetencer

• Udvikle kompetencer og viden hos 
bestyrelse og sekretariat

• Fundraising til aktuelle aktiviteter 

• Udvikling af en langsigtet finansie-
ringsplan frem til 2020

• Samarbejde med Transparency In-
ternationals sekretariat om kravene 
til at opnå fuld status som National 
Chapter

NETVÆRK OG KOALITION
Civilsamfundet i Grønland er svagt stil-
let i forhold til at besidde den nødvendi-
ge kapacitet, viden og ressourcer til at 
adressere og forfølge de dilemmaer, der 
knytter sig til omstillingen til råstofbase-
ret økonomi. For Transparency Internati-
onal Greenland er det derfor afgørende 
at styrke civilsamfundets samlede gen-
nemslagskraft via stragisk samarbejde 
og vidensdeling på nationalt og globalt 
niveau.

Mål:

• At forme en koalition med andre ci-
vilsamfundsorganisationer med inte-
resse i at sikre en bæredygtig udvik-
ling i Grønland

• At arbejde med det internationale 
netværk i Transparency International 
for at forbedre mulighederne for at 
opfylde de strategiske målsætninger

• At opdyrke relationer til andre rele-
vante internationale organisationer 
som f.eks. FN Global Comact

Hovedaktiviteter og initiativer i strategi-
perioden:

• Deltage i mine- og oliearbejdsgrup-
pe i Transparency International for at 
lære om andre landes erfaringer og 
løfte vidensniveauet

• Deltage i Transparency Internationals 
årlige regionale og globale møder

• Deltage aktivt i Transparency Interna-
tionals presseindsats for at sikre glo-
bal opmærksomhed på Grønland og 
at få opbakning til at nå vores strate-
giske målsætninger

• Engagere os med relevante civilsam-
fundsorganisationer såsom WWF, 
ICC og Avataq om at udforske mulig-
hederne for at forme en civil koali-
tion, der tilsammen kan adressere 
udfordringerne med udvindingsindu-
strierne, og – om muligt –  at arbej-
de på planlægning, design og imple-
mentering af en sådan koalition
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REGNSKAB

LEDELSESPÅTEGNING

Be sty rel sen har dags da to afl agt års rap por ten for regn skabs-
året 1. januar - 31. december 2012 for Transparency Green-
land.

Års rap por ten er afl agt i over ens stem mel se med års regn skabs-
lo ven.

Vi an ser den valg te regn skabs prak sis for hen sigts mæs sig, og 
efter vores op fat tel se gi ver års rap por ten et ret vi sen de bil le-
de af forenings ak ti ver, pas si ver og fi nan siel le stil ling pr. 31. 
december 2012 samt af re sul ta tet af forenings ak ti vi te ter for 
regnskabs år et 1. januar - 31. december 2012.

Le del ses be ret nin gen in de hol der ef ter vores op fat tel se en ret  vi s-
en de re de gø rel se for de for hold, som be ret nin gen om hand ler.

Års rap por ten ind stil les til ge ne ral for sam lin gens god ken del se.

Nuuk, den 25. februar 2013

BESTYRELSE

Anders Meilvang Elna Egede Tina Pars Anita Hoffer
Formand

Anne Mette Christensen Aaja Chemnitz Larsen Birgit Gedionsen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

TIL BESTYRELSEN I TRANSPARENCY GREENLAND

Vi har re vi de ret års rap por ten for Transparency Greenland for 
regn skabs året 1. januar - 31. december 2012, der om fat ter le-
delsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, ba lan ce og no ter. Års rap por ten aflægges ef-
ter års regn skabs lo ven.

LE DEL SENS AN SVAR FOR ÅRSRAPPORTEN
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en års rap port, der 
giver et ret vi sen de bil le de i over ens stem mel se med års regn-
skabs lo ven. Le del sen har end videre an sva ret for den in ter ne 
kon trol, som le del sen an ser nød ven dig for at ud ar bej de en års-
rap port uden væ sent lig fejl in for mation, uan set om den ne skyl-
des be svi gel ser eller fejl.

RE VI SORS AN SVAR
Vores an svar er at ud tryk ke en kon klu sion om års rap por ten på 
grund lag af vores re vi sion. Vi har ud ført re vi sio nen i over ens-
stem melse med inter na tio na le stan dar der om re vi sion og yder-
li ge re krav ifølge grønlandsk re vi sor lov giv ning. Det te kræ ver, at 
vi over hol der eti ske krav samt plan læg ger og ud fø rer re vi sio nen 
for at op nå høj grad af sik ker hed for, om års rap por ten er uden 
væ sent lig fejl in for ma tion.

En re vi sion om fat ter ud fø rel se af re vi sions hand lin ger for at op-
nå re vi si ons be vis for be løb og op lys ninger i års rap por ten. De 
valg te re vi si ons hand lin ger af hæn ger af re vi sors vur de ring, her-
un der vur de ring af ri si ci for væ sent lig fejl in for ma tion i års rap-
por ten, uan set om den ne skyl des be svi gel ser el ler fejl. Ved ri-
si ko vur de rin gen over ve jer re vi sor in tern kon trol, der er re le vant 
for forenings ud ar bej delse af en års rap port, der gi ver et ret  - 

vi s en de bil le de. For må let her med er at ud for me re vi sions hand-
lin ger, der er pas sen de ef ter om stæn dig he der ne, men ik ke at 
ud tryk ke en kon klu sion om ef fek ti vi te ten af forenings in ter ne 
kon trol. En re vi sion om fat ter end vi de re vur de ring af, om le del-
sens valg af regn skabs prak sis er pas sen de, om le del sens regn-
skabs mæs sige skøn er ri me li ge, samt den sam le de præ sen ta-
tion af års rap por ten.

Det er vores op fat telse, at det op nå ede re vi sions be vis er til-
stræk ke ligt og eg net som grund lag for vores konklusion.

Re vi sion en har ik ke gi vet anl ed ning til for be hold.

KON KLU SION
Det er vores op fat telse, at års rap por ten gi ver et ret vis ende bil-
le de af forenings ak ti ver, pas si ver og fi nan siel le stil ling pr. 31. 
december 2012 samt af re sul ta tet af forenings ak ti vi te ter for 
regn skabs år et 1. januar - 31. december 2012 i ov er ens stem-
mel se med års regn skabs lo ven.

Nuuk, den 25. februar 2013

Deloitte 
statsautoriserede revisorer

Peter A. Wistoft 
statsautoriseret revisor
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RESULTATOPGØRELSE

Note 1/1-31/12  
2012

31/8-31/12  
2011

1 Indtægter 339.150 101.600
2 Andre eksterne omkostninger -256.514 -155.829

Resultat før finansielle poster 82.636 -54.229

Finansielle indtægter 32 16
Årets resultat 82.668 -54.213

Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat 82.668 0
Disponeret fra overført resultat 0 -54.213
Disponeret i alt 82.668 -54.213

BALANCE 31. DECEMBER

Note Aktiver 2012 2011

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 600
Periodeafgrænsningsposter 0 96.350
Tilgodehavender i alt 0 96.950

Likvide beholdninger 28.701 73.941

Omsætningsaktiver i alt 28.701 170.891

Aktiver i alt 28.701 170.891

Passiver
Egenkapital

5 Overført resultat 28.155 -54.213
Egenkapital i alt 28.155 -54.213

Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 9.600
Anden gæld 546 504
Periodeafgrænsningsposter 0 215.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 546 225.104

Gældsforpligtelser i alt 546 225.104

Passiver i alt 28.701 170.891
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NOTER

1/1 - 31/12 31/8 - 31/12
2012 2011

1. INDTÆGTER
Firma medlemsskaber 70.000 39.300
Private medlemsskaber 5.650 4.800
Antikoruptions kursus 8.000 0
Kursusindtægter 11.500 57.500
NIS undersøgelsen 219.000 0
Tilskud 25.000 0

339.150 101.600

2. ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER
Aktivitetssomkostninger jf. note 3 196.080 107.816
Administrationsomkostninger jf. note 4 60.434 48.013

256.514 155.829

3. AKTIVITETSSOMKOSTNINGER
Tolkebistand 4.381 17.885
Udgifter i forbindelse med kurser og arrangementer 12.205 39.715
Rejseomkostninger og ophold 3.658 50.216
Udarbejdelse af NIS rapport 175.836 0

196.080 107.816

4. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Kontorartikler 0 600
Edb-omkostninger 4.500 12.640
Kontingenter 7.050 0
Annoncering mv. 2.000 12.538
Mødeudgifter 6.084 1.235
Sekretærbistand 40.800 21.000

60.434 48.013

5. OVERFØRT RESULTAT
Overført resultat primo -54.213 0
Årets overførte overskud eller underskud 82.368 -54.213

28.155 -54.213
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