
Bæredygtig teknologisk vækst i Grønland 
 

For mere end 40 år siden startede de første olieboringer i Nordsøen. Dengang havde 

Danmark ikke ekspertisen, men med stor politisk opbakning blev der uddannet danske 

olieingeniører, og Danmark fik et tiltrængt teknologiløft. Kan vi gøre det igen – for 

Grønland og Rigsfællesskabet? Kan vi understøtte et bæredygtigt kompetenceløft i 

relation til teknologi og markedsforståelse. Kan vi identificere og prioritere væsentlige 

infrastrukturtiltag, og kan vi gøre kapitalen interesseret i at være med? 

 

Grønland kæmper med økonomiske problemer, stor arbejdsløshed og utilstrækkeligt 

uddannelsesniveau. Hvis Danmark kan understøtte et kompetenceløft inden for teknologi- 

og markedsforståelse vil det være en uvurderlig hjælp til det grønlandske samfund. 

 

Dialogmøde 

Disse overvejelser er baggrund for et dialogmøde, som ATV (Akademiet for de Tekniske 

Videnskaber) vil afholde i marts 2014 med omkring 30 deltagere. Dialogmødet afholdes i 

Københavnsområdet og skal afdække om og i givet fald hvordan, Danmark kan støtte 

Grønlands teknologiudvikling. Mødet skal adressere teknologiske udfordringer i Grønland 

koblet med markedsforståelse. Der synes at være brug for at tænke innovativt, 

utraditionelt og på tværs af brancher for at sikre de bedst mulige rammebetingelser for 

vækst i Grønland. Minedrift vil naturligt være et fokusområde, men der synes at være 

grund til også at se nærmere på andre teknologi- og uddannelsesområder. 

 

Målgruppen er Grønlands hjemmestyre, den danske regering, relevante ministerier, 

industrien herunder rådgiverne, uddannelsesområdet og kapitalen. På dialogmødet vil 

følgende emner blandt andet blive drøftet.  

 

1. Hvad skal der til, for at kapitalen finder investeringer i Grønland interessante? 

2. Hvilke infrastrukturtiltag er nødvendige?  

3. Hvilke kompetencer og uddannelser er nødvendige for at sikre/understøtte en bred 

teknologi og markedsforståelse? 

 

Kompetenceløft inden for teknologi og markedsforståelse 

Med udgangspunkt i dialogmødet vil ATV tilrettelægge sit videre arbejde i forhold til 

teknolog og uddannelser relateret til minedrift i Grønland. Den videre proces kan bestå af 

en interviewrunde, et interessentmøde og udarbejdelse af en anbefalingsrapport. 

Rapporten vil blive anvendt i dialog med relevante parter i regering, industri og 

uddannelsessektoren i det videre arbejde med at etablere/understøtte uddannelser og 

efteruddannelse inden for teknologi og markedsforståelse.   

 

  

 


