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Høringsbrev 

 

Til de faglige organisationer samt myndigheder i Grønlands Selvstyres 

centraladministration, som er anført på vedlagte høringsliste. 

Høring om anti-korruptionspolitik for Grønlands Selvstyre  

 

Økonomi- og Personalestyrelsen sender hermed et forslag til ”Anti-korruptionspolitik for 

Grønlands Selvstyre” i høring. Baggrunden for høringsprocessen skyldes, at der er tale 

om en ordning, som vedrører alle medarbejdere i Grønlands Selvstyre. Der er i marts 

måned vedtaget en anti-korruptionspolitik specifikt for Råstofdepartementet og dets 

underordnede institutioner. Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer ønsker nu at 

etablere en anti-korruptionspolitik for hele Grønlands Selvstyre.  

Korruption er truende for samfundets stabilitet, og underminerer den tillid, der er til 

demokratiets institutioner og værdier. Love og retsprincipper mister deres betydning, 

såfremt der udvises en positiv eller negligeret indstilling til korruption. Dette krænker 

alle, hvis livsførelse er afhængig af myndighedernes integritet.  

De mest kendte former for korruption er bestikkelse, bedrageri, underslæb eller 

afpresning. Korruption kan omfatte værditransaktioner, i form af penge eller gaver - den 

kan også omfatte tjenester for at vinde fordele af indflydelse, positiv særbehandling, 

særlig beskyttelse, ekstra service eller fordelagtig sagsbehandling. 

Korruption er defineret som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. En betroet 

magt kan udgøre den beskikkelse den enkelte er givet i kraft af sin stilling. Den enkelte 

medarbejder kan via sin stillingsbeskrivelse påvirke sagsbehandlinger og beslutninger, 

og herigennem anvende sin magt. For egen vinding indebærer, at der tilbydes et gode 

med det formål for giveren, at modtageren påvirkes til at gøre brug af sin betroede magt. 

Vedlagte udkast til en anti-korruptionspolitik gældende hele Selvstyret, regulerer 

ovenstående problemstillinger. Økonomi- og Personalestyrelsen skal venligst anmode 

om at modtage eventuelle bemærkninger til forslaget senest den 16. juli.  

Bemærkningerne kan fremsendes elektronisk til:sugo@nanoq.gl eller som almindelig 

post til: Økonomi- og Personalestyrelsen, Att.: Susanne Gommesen 
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Med venlig hilsen 
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