Modelaftale
Administrationsaftale vedrørende støtte til det kystnære fiskeri
mellem
Naalakkersuisut og XX

Administrationsaftale vedrørende støtte til det kystnære fiskeri mellem Naalakkersuisut
og xx
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked
Postboks 1601
3900 Nuuk
Grønland
(”Naalakkersuisut”)
og
xx
(“Opkøberen”)
har dags dato indgået en administrationsaftale vedrørende støtteudbetalinger til det kystnære
fiskeri i forbindelse med COVID-19.
Denne aftale finder anvendelse i forhold til administrationen og udbetalingen i forbindelse med
en midlertidig kompensation til det kystnære erhvervsfiskeri efter isede rejer, krabber, torsk
uden hoved og uden indvolde (UHUI) og torsk med hoved og uden indvolde (MHUI).
Aftalen indgås til administration af udbetalinger i medfør af tekstanmærkning til hovedkonto
64.10.35 i Finansloven, Erhvervshjælpepakke på baggrund af COVID-19.
Aftalen omfatter administration af udbetaling af støtte til indhandling af isede rejer, krabber,
torsk uden hoved og uden indvolde (UHUI), og torsk med hoved og uden indvolde (MHUI).
Aftalen ændrer ikke ved de retningslinjer, der er fastsat for andre erhvervshjælpepakker i
medfør af tekstanmærkning til hovedkonto 64.10.35 i Finansloven, såsom akuthjælpepakken,
den generelle hjælpepakke, aktivitetspakken eller mobilitetspakken, med mindre dette fremgår
af den konkrete sammenhæng.
Denne aftale erstatter tidligere godkendte retningslinjer af 1. oktober 2020 for ansøgning,
tildeling og administration af midler under delhjælpepakken en særlig økonomisk hjælpepakke
til det kystnære fiskeri efter rejer, krabber og torsk (fiskeripakke).
Administrationen af nærværende hjælpepakke vartetages af Departementet for Erhverv og
Arbejdsmarked.

1. Aftalen
1.1. Opkøberen skal rekvirere refusion udbetalt hos Departementet for Erhverv og
Arbejdsmarked, ved indsendelse af oplysninger om arter, mængder og
erhvervsfiskeren, samt dokumentation for udbetaling af støtte, jf. pkt. 3.2.

2. Periode

2

2.1. Kontraktperioden løber fra begge parter underskriver aftalen, og til og med 31.
december 2020, hvorefter den ophører uden varsel.

3. Opkøberes forpligtelser
3.1. Opkøberen skal være registreret i CVR-registret med hjemsted i Grønland.
3.2. Opkøberen udbetaler den økonomiske støtte til indhandleren. Grundlag for
udbetalingen skal være oplysninger om arter, mængder og indhandleren. Oplysninger
om arter og mængder skal være på samme måde, og for samme perioder, som
indberetning til GFLK.
3.3. Opkøberen skal opbevare kvitteringer for udbetalinger til indhandleren med henblik
på, at der kan gennemføres kontrol og revision af ordningen.

4. Økonomi og betaling mellem opkøberen og Grønlands Selvstyre
4.1. Grønlands Selvstyre refunderer opkøberen den fulde støtte, som opkøberen udbetaler
til indhandleren.
4.2. Refusion af støtteudbetalinger udbetales månedsvis bagud på baggrund af
indberetninger og dokumentation fra opkøberen, jf. 3.2., når udbetalingen til
indhandleren har fundet sted. Refusion udbetales med de frister, der gælder for
fakturaer sendt til Grønlands Selvstyre.
4.3. Fremsendelse af faktura, dokumentation jf. 3.2 og dokumentation for udbetaling
sendes til faktura@nanoq.gl og isiin@nanoq.gl. Faktura påføres Departementet for
Erhverv og Arbejdsmarkeds GLN nr. 5790001954017.
4.4. Opkøberen modtager ikke vederlag for administration af ordningen.

5. Beskrivelse af kompensationsordningen til indhandler
5.1. Støtteniveauet beregnes efter en model, hvor indhandleren bærer 15 pct. af faldet i
indhandlingsprisen selv.
5.2. Indhandleren kan efterfølgende blive kompenseret af opkøberen for et COVID-19
relateret prisfald i intervallet 15 til 25 pct.
5.3. Det vil sige, at ved et fald i indhandlingsprisen på 25 pct. eller mere, vil indhandleren
blive kompenseret svarende til 10 pct. af prisfaldet. Ved et fald i indhandlingsprisen
på mellem 15 og 25 pct. vil indhandleren blive kompenseret procentsatsen på faldet
fratrukket 15 pct.
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5.4. Kompensation
beregnes
på
baggrund
af
opkøberens
samlede
indhandlingsprisgennemsnit for den pågældende måned i 2020, sammenlignet med
landsgennemsnit for den samme måned i 2019. Det vil sige, at der skal beregnes et
samlet gennemsnittet, hvis opkøberen råder over flere indhandlingssteder. Følgende
landsgennemsnit er sammenligningsgrundlaget i 2019 månederne:
2019-pris i kr. pr. kg.
Isede rejer
Krabber
Torsk uden hoved og uden indvolde
(UHUI)
Torsk med hoved og uden indvolde
(MHUI)

Gennemsnittelige indhandlingspriser 2019
August September Oktober November December
11,26
11,8
11,38
11,42
11,48
26,51
26,86
25,37
25,12
25,11
9,75

9,36

8,83

9,13

9,29

7,89

8,93

8,9

9,2

9,4

5.5. Beregningen af støtte skal ske uden indregning af bonus. Ovenstående priser
indeholder ikke udbetalt bonus for 2019. Derfor må 2020-tal fra opkøberen heller ikke
indeholde bonus.
5.6. Støtten ydes som et tilskud ud over de gældende indhandlingspriser.
5.7. Indhandlingspriser skal være de almindeligt gældende, fastsat efter de lokale
markedsforhold. Støtteordningen må ikke give anledning til basere fastsættelse af
indhandlingspriser på andet end den aktuelle markedssituation.
5.8. Før udbetaling af tilskud, skal der trækkes A-skat af støttebeløbet efter de gældende
regler i skattelovgivningen. Endvidere vil et eventuelt pålagt inkassopålæg fra
Skattestyrelsen også skulle trækkes. Det er ikke tilladt, at der fratrækkes yderlige
fradrag, såsom for eksempel kontingent til fagforening eller lignende.
5.9. Der kan ydes kompensation i månederne august 2020 – december 2020.
5.10.
Kompensation udbetales månedsvis bagud til indhandleren, senest den 15. hver
måned.
5.11.
Tilskud kan alene gives, så længe der er ikke-disponerede bevillinger til
rådighed på finansloven.

6. Misligholdelse
6.1. Ved væsentlig misligholdelse af aftalen kan den forurettede part indenfor 14 dage:
a) Kræve aftalen taget op til fornyet forhandling og/eller
b) Tilbageholde modydelsen og kræve det hidtil udbetalte beløb tilbagebetalt helt
eller delvist.
6.2. Naalakkersuisut kan opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning hvis selskabet går i
betalingsstandsning, indleder forhandlinger om tvangsakkord eller går konkurs.
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6.3. Uagtet ordlyden i § 06, bevarer den forurettede part sin adgang til at gøre brug af de
alm. misligholdelsesbeføjelser ved medkontrahentens væsentlig misligholdelse af den
indgåede aftale.
6.4. Uenighed og tvist om størrelse af udbetalt støtte til en indhandler er et forhold mellem
indhandler (tilskudsmodtageren) og Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked,
hvorfor opkøber skal henvise indhandleren til Departementet for Erhverv og
Arbejdsmarked som myndighed i klagesager og andre sager vedrørende
støtteudbetalinger til det kystnære fiskeri i forbindelse med COVID-19.
På vegne af
Naalakkersuisut

Opkøberen

Navn:

Jens-Frederik Nielsen

Navn

Titel

Naalakkersuisoq for
Mineralske Råstoffer

Erhverv

og

Titel

Dato

Dato

Sted

Sted
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