
15. december 2014     XM 2014/18 
 

Almindelige bemærkninger 
 
Naalakkersuisut forudsættes på baggrund af Inatsisartutlov nr. 13 af 1. oktober 2014 om 
midlertidig Inatsisartutbevillingslov for finansåret 2015, og med de ændringer der følger af 
nærværende lovforslag, at kunne opretholde den nødvendige drift af Naalakkersuisut frem til 
vedtagelse af den endelige finanslov for 2015.   

 
Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 
Til § 1 

Til nr. 1 
I § 4, stk. 1, nr. 1, specificeres de anlægsprojekter, der er igangværende. Samtidig hæves 
grænsen for de igangværende anlægsprojekter fra i alt 300 mio. kr. til i alt 319 mio. kr. 
Specifikationen fremgår af den efterfølgende tabel. Udover at de igangværende projekter 
specificeres, fremgår desuden specificeringen af påbegyndte projekteringsopgaver i henhold 
til § 4, nr. 2, samt specificering af påbegyndt reinvestering og sanering af Selvstyrets 
udlejningsejendomme i henhold til § 4, nr. 3. 
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Igangværende anlægsprojekter, påbegyndte anlægsprojekteringsopgaver samt påbegyndelse 
af reinvestering og sanering af Selvstyrets udlejningsejendomme. 
 
Konto Sted P.nr. Igangværende anlægsprojekter (op til 320 mio. kr.) FL + TB 2014 BO 2015 

822002 60 90022 Pisariillisaaneq-projektet, ERP 2.500.000 13.000.000 

833012 100 44035 Alderdomshjem i Aasiaat 2.700.000 700.000 

844010 30 50110 Skole, Narsaq 22.500.000 21.400.000 

844010 83 50111 Renovering/ombygning/udvidelse skole, Sarfannguit 5.000.000 2.000.000 

844012 120 52086 Udvidelse af PISPS, Ilulissat 8.344.000 40.000.000 

844012 20 52087 Erstatningsbyggeri for NI+GU, Qaqortoq 35.000.000 37.500.000 

844012 60 52096 Køb af hal til Tech College, Nuuk 0 1.500.000 

844015 60 52077 Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape 11.000.000 20.000.000 

844016 60 56003 Ny KNR 20.000.000 50.000.000 

866001 996 46019 Elektronisk Patient Journal 8.575.000 5.375.000 

871109 996 23004 Transportkommissionen - forundersøgelser 5.000.000 10.000.000 

897141 60 28029 Særlige byggemodning i Qinngorput 15.000.000 15.000.000 

897212 996 32124 Boliger 12.400.000 20.700.000 

897212 70 32125 16 handicapvenlige boliger, Maniitsoq 2014 3.080.000 5.920.000 

897212 80 32126 16 handicapvenlige boliger, Sisimiut 2014 3.080.000 5.920.000 

897212 70 32127 12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014 4.820.000 3.450.000 

897212 80 32128 12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014 4.820.000 3.760.000 

897212 180 32129 30 boliger 2014, Tasiilaq 8.900.000 8.900.000 

897212 60 32130 45 fleksible boliger, Nuuk 2014 12.900.000 12.900.000 

897212 170 32131 8 boliger, Qaanaaq 2014 2.200.000 2.200.000 

897212 100 32132 12 boliger, Aasiaat 2014 6.500.000 6.500.000 

897212 60 38013 Test Lab 0 3.275.000 

897212 60 34522 Boliger i Pisissia, byggefelt 8 34.800.000 29.000.000 

  Total for § 4, stk. 1 nr. 1 projekter 229.119.000 319.000.000 

            

Konto Sted P.nr. Påbegyndte projekteringsopgaver (op til 30 mio. kr.)  FL + TB 
2014 

BO 2015 

844010 120 50131 Ny skole i Ilulissat  66.500.000* 25.000.000 

  Total for § 4, stk. 1 nr. 2 projekter 66.500.000 25.000.000 

            

Konto Sted P.nr. Reinvestering og sanering af boliger (op til 50 mio. 
kr.) 

 FL + TB 
2014 

BO 2015 

897212 996 34527 Diverse renovering og sanering 30.900.000 48.000.000 

  Total for § 4, stk. 1 nr. 3 projekter 30.900.000 48.000.000 

*I 2013 blev renoveringsprojektet nr. 50.121 Mathias Storch Skole, Ilulissat lukket og ændret 
til det nuværende nybyggeriprojekt nr. 50.131 Ny skole i Ilulissat. Det er derfor den samlede 
bevilling før 2015 på 66,5 mio. kr., der er blevet indtastet i tabellen. 
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Til nr. 2 
§ 4, nr. 4. 
Bemyndiger til at kunne opkræve en forhøjet afgift på årligt 1 mio. kr. i 2015 for 
langdistancekommunikation. Den forhøjede indtægt vil finansiere øgede aktiviteter i 
Telestyrelsen i forbindelse med liberaliseringen af teletjenester, herunder udarbejdelse af 
modeller, analyser mv. 
 
§ 4, nr. 5. 
Bemyndiger Finans- og Skatteudvalget til at godkende, at implementeringen af en 
landsdækkende jobportal påbegyndes. Udgifterne til implementering af landsdækkende 
jobportal kan afholdes før vedtagelse af finanslov 2015. Det forudsættes, at der på 
hovedkonto 64.13.23 Piareersarfiit kan afholdes udgifter i 2015 på op til 1,2 mio. kr. til dette 
formål. Det er hensigten at implementeringen af den landsdækkende jobportal skal finansieres 
indenfor de på hovedkonto 64.13.23 Piareersarfiit, allerede afsatte midler. 
 
Til nr. 3 
§ 7a. 
Bestemmelsen indsættes som følge af uklarhed om, hvem der skal afholde udgifterne når 
retspsykiatriske patienter udskrives og fortsat har behov for psykiatrisk behandling på en 
døgninstitution. Spørgsmålet er som følge af en konkret klagesag indbragt for 
Ombudsmanden for Inatsisartut. Bestemmelsen bemyndiger Naalakkersuisut til, at der i 2015, 
i forbindelse med udskrivning, kan afholdes udgifter til anbringelse af retspsykiatriske 
patienter på en døgninstitution, med fortsat psykiatrisk behandling. 
Bestemmelsen finder anvendelse, indtil der er skabt klarhed om ansvarsfordelingen mellem de 
forskellige involverede myndigheder. Det forudsættes derfor, at Naalakkersuisut til EM 2015 
fremsætter et forslag med henblik på at fremskaffe den nødvendige hjemmel. 
 
 
§ 7b. 
Naalakkersuisut nåede ikke at godkende den endelige bloktilskudsaftale med kommunerne for 
finansåret 2015, inden der blev udskrevet valg til Inatsisartut. 
Af hensyn til kommunernes budgetlægning er det vigtigt, at kommunerne ved, hvad de kan 
forventes at modtage i kommunal bloktilskud for finansåret 2015. 
Der var underskrevet en bloktilskudsaftale mellem Selvstyret og kommunerne forinden 
udskrivelse af valget til Inatsisartut. Denne er dog ikke blevet udmøntet på grund af 
valgudskrivelsen, som indebar, at bevillingen til bloktilskudsaftalen på i alt kr. 1.295.145.000 
i FFL 2015 ikke blev vedtaget. 
Bestemmelsen giver bemyndigelse til, at Naalakkersuisut kan udmønte bloktilskudsmidlerne 
og fordele det samlede kommunale bloktilskud mellem de enkelte kommuner for finansåret 
2015 i samarbejde med kommunerne og Kanukoka. Departementet for Finanser og 
Indenrigsanliggender forventer at tage udgangspunkt i et forslag fra kommunerne vedrørende 
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en midlertidig bloktilskuds- og udligningsordning for finansåret 2015. Et sådant forslag vil 
blive finansieret via det kommunale bloktilskud i lighed med hvordan fordelingen foregik i 
finansåret 2014. Den nærmere afklaring af fordelingen af det kommunale bloktilskud 
forventes at kunne ske inden udgangen af finansåret 2014. 
Et nyt Naalakkersuisut forudsættes i dialog med kommunerne og Kanukoka at udarbejde en 
ny permanent udlignings- og bloktilskudsmodel, der skal have virkning fra FFL 2016, baseret 
på objektive kriterier og et forbedret datagrundlag. 
 

Til § 2 
Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft 17. december 2014. 
 


