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PPK har med tak modtaget forslag til anti-korruptionspolitik fra Grønlands Selvstyre, og organisationen 

kommer neden for med sine bemærkninger og forslag til det fremsendte. 

 

Indledningsvist bemærkes, at det undrer PPK, at det ifølge fremsendelsesbrevet/ høringsbrevet af 11. juni 

2015 alene er Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, der ønsker at etablere en anti-korruptionspolitik 

gældende for hele Grønlands Selvstyre. PPK tillader sig at lægge til grund, at det er det samlede 

Naalakkersuisut, der ønsker en politik gældende for hele Grønlands Selvstyre, idet den enkelte 

Naalakkersuisoq vel næppe har den fornødne kompetence til at forpligte Grønlands Selvstyre ud over sit 

eget ressortområde.  

 

Det kunne være ønskeligt, om det i politikken nærmere blev beskrevet, hvilke forvaltningsretlige områder, 

der ansås for omfattet, om nogen, uden for Grønlands Selvstyre herunder de selvstyreejede virksomheder 

(nettostyrede og kapitalselskaber) og de underliggende institutioner. Ligeledes kunne det være ønskeligt at 

vide, om politikken forventes ophøjet til lov således som det kendes med ”UK bribary act”, der dog 

udelukkende beskæftiger sig med bestikkelse med den virkning, at også de folkevalgte politikere ville være 

regelsættet.  

 

I forhold til anti-korruptionspolitikken kan PPK naturligvis kun bifalde og påskønne, at Grønlands Selvstyre 

vil agere ud fra en nul-tolerance over for korruption, samt at Grønlands Selvstyre i det hele taget med denne 

politik signalerer proaktivitet i forhold til korruption. PPK er videre enig med Naalakkersuisoq for Finanser i 

vurderingen af omfanget af skadevirkning, såfremt der ikke dæmmes op for potentiel korruption i Grønland.  

Høringssvar anti-korruptionspolitik 
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I udkast til anti- korruptionspolitikken for Grønlands Selvstyre anføres det både i fremsendelsesbrevet og i 

indledningen under overskriften ”Nultolerance over for korruption”, at de mest kendte former for korruption 

er bestikkelse, bedrageri, underslæb eller afpresning. Disse forhold er alle kriminaliseret i kriminalloven og 

er således underlagt Anklagemyndighedens påtalekompetence. Hverken i fremsendelsesbrevet eller i 

indledningen nævnes imidlertid den vel i Grønland mest omtalte form for korruption nemlig nepotisme 

ligesom ej heller politiske gaver, sponsorater og/ eller smørelse nævnes. Gaver og nepotisme beskrives dog 

senere i politikken.  

 

PPK vil anbefale, at anti-korruptionspolitikken primært beskæftiger sig med de former for korruption, der 

også nævnes på Transparency Greenlands hjemmeside, nemlig bestikkelse, smørelse, gaver og 

underholdning, interessekonflikt (nepotisme), velgørenhedsdonationer, sponsorater og politiske gaver og 

lade eventuelle klare kriminallovsovertrædelser som bedrageri, underslæb og/ eller afpresning være op til 

den udøvende myndighed - politiet. Det bemærkes i øvrigt for en god ordens skyld, at kriminalloven for 

Grønland ikke beskæftiger sig med ”straf”, og man kan således ikke ”straffes” efter den grønlandske 

kriminallov eller efter nogen anden lov gældende for Grønland. Man kan foranstaltes, og et forhold kan 

således være foranstaltningsværdigt efter kriminalloven for Grønland. 

 

PPK noterer sig, at Grønlands Selvstyre med anti-korruptionspolitikken vil opretholde de højeste standarder 

for god arbejdsmoral og adfærd, hvilket PPK på det kraftigste vil bifalde. PPK savner dog i anti-

korruptionspolitikken nogle retningslinjer for, hvorledes målsætningen forventes gennemført, samt eventuelt 

hvorledes politikken vil blive målbar i Grønlands Selvstyre. PPK er opmærksom på, at der er tale om en 

politik, og det kan derfor være uhensigtsmæssigt at indføje deciderede retsvirkninger i politikken, men der 

kunne måske indføjes nogle hensigtserklæringer i forhold til personalehåndteringen i tilfælde af mistanke 

om korruption, herunder undersøgelsesniveauet og forventninger til den personaleadministrative behandling 

af spørgsmålet dels vedrørende anmelderen og dels vedrørende den anmeldte. 

 

Det fremgår af udkastet til anti-korruptionspolitik for Grønlands Selvstyre, at medarbejderne er underlagt 

nogle forvaltningsretlige grundsætninger samt bestemmelser i kriminalloven om forbrydelser i offentlig 

tjeneste eller hverv. Der står videre: 

”disse retningslinjer vedrørende anti-korruptionspolitik ophæver og træder i stedet for tidligere interne 

retningslinjer om gavepolitik” 

 

Hvad er det for retningslinjer? Er det selve politikken, eller er det de umiddelbart foranstående retningslinjer 

i form af grundsætninger og lovgivning, der menes? PPK vil hermed gerne venligt opfordre til, at 

dokumentets ordvalg og læsevenlighed gennemgås af hensyn til de kommende brugere. 
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Under punkt 1 i politikken skrives der om interessekonflikter, og det er PPK’s vurdering, at forslaget kan 

læses således, at man i Grønlands Selvstyre ønsker at udvide området for inhabilitet i forhold til den gængse 

beskrivelse i Sagsbehandlingsloven. Såfremt det er tilfældet, bør det beskrives mere klart, og såfremt det 

ikke er tilfældet, bør der strammes op på ordvalget i afsnittet. Det er PPK’s anbefaling, at området ikke 

udvides i forhold til de nugældende regler i sagsbehandlingsloven, dels fordi det vil gøre retstilstanden 

ujævn, og dels fordi en markant udvidelse vil skabe unødigt mange situationer, hvor det kan være vanskeligt 

at træffe afgørelse, hvilket må forventes at give øget sagsbehandlingstid i et ikke uvæsentligt omfang. Dette 

kan i sidste ende være et brud på menneskerettighedskonventionen. Grønlands Selvstyre opfordres således 

til at foretage en risikovurdering indeholdende en afvejning af behovet for den helt rene sagsbehandler set i 

forhold til det praktisk mulige i Grønland herunder set i forhold til den generelle sagsbehandlers 

arbejdskompleksitet samt set i forhold til hensynet til at få sagerne behandlet og herunder også hensynet til 

tilgængelige og kvalificerede ressourcer. 

 

PPK vil i øvrigt opfordre til, at der i Grønlands Selvstyre tages initiativ til at udfærdige retningslinjer for en 

formel whistleblowerordning. 

 

Under pkt. 3 skrives der: 

”Vi vil ikke bruge vildledning, snyd eller tillidsbrud for at påvirke myndighedsbehandlingen” 

PPK vil blot venligt gøre opmærksom på, at Grønlands Selvstyre er myndigheden. Måske kunne et mere 

hensigtsmæssigt ordvalg være: 

”Vi vil ikke acceptere vildledning, snyd eller tillidsbrud, der er egnet til at påvirke 

myndighedsbehandlingen”. 

 

Under pkt. 8 Rapportering af korruption kan PPK kun være enig i, at ethvert tilfælde eller forsøg på 

korruption bør rapporteres. PPK savner imidlertid, at der i politikken forholdes rimeligt til de 

ansættelsesretlige aspekter herunder forholdet, hvor en medarbejder må rapportere forhold om sin nærmeste 

leder og/ eller forhold, der kan betegnes som forsøg på chikane. Det er PPK’s vurdering, at det nuværende 

udkast ikke konkret angiver rammerne og konsekvenserne for medarbejderne, herunder om medarbejderen 

kan risikere sin egen stilling som følge af korrekt anvendelse af politikkerne. PPK savner, at medarbejderne i 

Grønlands Selvstyre friholdes for ansættelsesmæssige repressalier af enhver art som følge af korrekt 

rapportering. 

 

Med venlig hilsen 

 

Inuuti Fleischer 

Siulittaasoq / Formand for PPK 


