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Danska PKA umhugsar íløgur í Grønlandi

Fyrsta danska íløgan í námsvinnu í Grønlandi kann gerast veruleiki, áðrenn 

hetta árið er liðið. Eitt av størstu og ríkastu pensiónsfeløgunum, PKA, sigur 

nú, sambært Berlingske Tidende, at tað er tilreiðar at seta stórar 

peningaupphæddir í námsvinnu í Grønlandi. PKA vil seta eina hálva milliard 

kr. í hvørt av teimum námsprojektum, sum felagið ynskir at vera partur av. 

Felagið upplýsir, at tað í løtuni er í ferð við at kanna eitt minni tal av 

verkætlanum. Eisini PensionDanmark metir í løtuni um møguleikan at fara inn 

í ítøkiligar verkætlanir. Arbeitt verður eisini fyri at fáa danskar pensiónskassar 

at fara saman við stórum byggifyritøkum so sum MT Højgaard og FLSmidth, 

sum veita útgerð til námsarbeiði kring heimin. Hetta fyri at kunna taka 

kappingina upp við útlendskar veitarar úr Kina og øðrum londum at lata 

útgerð og vera við til at gera vegir og havnir í sambandi við námsvinnu. 

Váðafúsan kapital Stjórin í PKA, Peter Damgaard Jensen sigur við danska 

blaðið, at felagið er sinnað til at veita váðafúsan kapital og hevur longu havt 

samráðingar við útlendsk námsfeløg og leitifeløg, sum hava loyvi í Grønlandi. 

Tað hevði verið ótrúliga spennandi, um vit við ársenda kundu sagt, at vit eru 

um at gera endaliga avtalur í íløgur, sigur hann. Her verður hugsað um at seta 

200 til 500 milliónir í hvørja námsverkætlan, soleiðis at PKA harvið verður 

partaeigari í grønlendskum námsfeløgum. Tey mest ítøkiligu projektini í 

Grønlandi í dag er eitt í Suðurgrønlandi, har ráevni kunnu brúkast til el- og 

hybridbilar og lutir til telduútbúnað. Talan er eisini um eitt stórt blýggj- og 

zinkprojekt í Norðurgrønlandi. PKA hevur sambært Berlingske Tidende 

250.000 limir og umsitur 200 milliardir kr. Stjórin í donsku fyritøkui FLSmidth, 

Jørgen H. Rasmussen sigur í eini viðmerking til positivu útmeldingarnar frá 

PKA, at tað er sera gott, at danskir íleggjarar gera vart við seg, tá talan er um 

framtíðar vinnumenning í Grønlandi. Hann heldur møguleika vera fyri, at 

danskar fyritøkur kunnu lata útgerð til samtøk, sum byggja grønlendsk nám 

og hava ein týðandi leiklut sum ráðgevarar í sambandi við námsverktætlanir í 

Grønlandi. Føroysk luttøka Tað er eisini vert at hava í huga, at føroyskar 

fyritøkur eru farnar at vísa gongdini í Grønlandi ans. Hetta hevur verið frammi 

á almennum fundum og í løgtinginum, hava tingfólk í seinastu hava havt fleiri 

mál til viðgerðar, ið nettupp nema við møguleikarnar og avbjóðingarnar í 

Grønlandi og Arktis. Ì næstum verður eisini skipað fyri føroyskari vinnuferð til 

Grønlands fyri at kanna møguleikarnar fyri føroyskari luttøku í verkætlanum 

har í framtíðini. Landsstýrið arbeiðir eisini við eini ætlan at leggja fram 

uppskot til eina arktiska strategi fyri Føroyar at leggja fyri tingið at kjakast um.
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