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Økonomisk vækst og udvikling bygger på 
investeringer. Grønland står i dag med et 
behov for at tiltrække investorer for at få 
sat gang i nye hjul i samfundsøkonomien. 
Det kræver, at der bliver udviklet attraktive 
investeringsprojekter med gunstigt afkast, 
hvor investorernes mulighed for at kunne 
vurdere potentialer, risici og en forventning 
om stabile rammer imødekommes. Blandt 
Grønlands udfordringer er infrastrukturen, 
eller mangel på samme, hvilket er af stor 
betydning for udvikling af f.eks. turisme- 
og mineralindustrien. Investeringer i selve 
infrastrukturen og på boligområdet kan 
være nøglen til at skabe udvikling og der-

med bidrage til at sikre vækst og velfærd i 
Grønland. 

Ønsket om at skabe grundlag for økono-
misk udvikling i Grønland er ingenlunde 

nyt. Men der må arbejdes med nye måder 
at tænke på, og nye samarbejdsformer med 
alternative investeringsscenarier må i spil.  

"Et attraktivt investeringsklima kommer 
ikke af sig selv. Der må arbejdes proaktivt 
for at tilrettelægge investeringsobjekter, 
ligesom aftalegrundlaget for fi nansiering 
og samarbejdet med investorer skal skræd-
dersyes", - advokat og partner, Søren Horn-
bæk Svendsen fra Horten Advokatpartner-
selskab.

Erfaring, kompetencer 
og lokalt kendskab
Etablering af nye samarbejdskonstellatio-

ner på tværs af det 
offentlige og priva-
te, eller på tværs af 
industrier og lande-
grænser, hvor kom-
petencer og ressour-
cer kombineres, kan 
være vejen til ska-
belse af nye synergi-
er.  Det var netop en 
af bevæggrundene 
for, at Nuna Advoka-
ter i Nuuk og Horten 
Advokatpartnersel-

skab i København sidste år indgik et nyt 
integreret samarbejde. 

Horten har opbygget stor specialisterfa-
ring på en række områder, hvilket bl.a. gæl-

der rådgivning om 
offentlig-private sam-
arbejder. Kombinatio-
nen af Nuna Advoka-
ters ekspertise i grøn-
landske retsforhold, 
lokal tilstedeværelse 
og forankring i Grøn-
land, samt Hortens 
stærke faglige kom-
petencer inden for en 
række specialeområ-
der, står som et stærk 
parameter i den fælles rådgivning. 

"Det er en stor styrke, at vi arbejder i det 
samfund, som vi har med at gøre. Vi er her 
til hverdag, vi kender arbejdsgangene, vi 
kender menneskene – og de kender os", - 
Peter Schriver, advokat og partner i Nuna 
Advokater.

Offentlig-private 
samarbejder om investeringer
Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP) bruges 
populært som rammebetegnelse for afta-
ler, hvor det offentlige og private indgår et 
samarbejde om løsning af større opgaver, 
hvor fi nansiering indgår som et væsentligt 
element, eksempelvis bygge- og anlægsop-
gaver. Den private aktør fi nansierer, pro-
jekterer, udfører, driver og vedligeholder 
anlægget mod (typisk) en fast løbende be-
taling over f.eks. 25-30 år. Evt. køber den 

offentlige part anlægget tilbage efter kon-
traktperioden. 

Der findes også andre modeller for 
offentlige-private samarbejder end OPP-
modellen, som kan varieres alt efter hvilken 
type opgaver, der skal løses, og hvilke inci-
tamenter og ønsker, der arbejdes efter fra 
politisk hold. OPP-modellen eller lignende 
er et godt bud på en katalysator for investe-
ringer i Grønland. 

Netop etablering af OPP-konstellatio-
ner mellem offentlige parter og private 
aktører er noget, Horten har indgående 
kendskab til. ”Vi har stor erfaring med at 
håndtere de udfordringer det giver, når 
de politiske beslutningsprocesser, hen-
holdsvis strategiske og forretningsmæs-
sige parametre skal forenes i et solidt og 
frugtbart OPP-projekt”, - Søren Hornbæk 
Svendsen.

Der skal arbejdes proaktivt for at tilrettelægge 
investeringsobjekter, ligesom aftalegrundlaget 
for finansiering og samarbejdet med investorer 
skal skræddersyes

Søren Hornbæk Svendsen, Advokat, 
Partner & daglige leder af ”Greenland Desk” / Horten 

Fremtidens investeringsbehov
Finansiering via offentlig-private samarbejdsmodeller kan bane 
vejen for et attraktivt investeringsklima i Grønland 

Horten Advokatpartnerselskab og Nuna Advokater samarbejder 

bl.a. omkring OPP-modeller til brug for investeringer i Grønland

(fv.) Søren Hornbæk Svendsen, Advokat, Partner & daglige leder 

af ”Greenland Desk” (Horten) ; Peter Schriver, advokat & partner 

(Nuna) samt Helen Kibsgaard, Advokat (Horten)   


