Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

FL 2015
Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og
tekstanmærkninger mellem hovedkonti.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til med orientering til Finans- og Skatteudvalget, at foretage rokeringer, herunder også udmønte budgetreguleringer under hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration fra hovedkonti hvor der afholdes administration
Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde udgifter, der foranlediges af tyveri, brand eller anden
skade m.v. på bygninger, anlæg og løsøre, som ejes af Selvstyret eller som Selvstyret bærer ansvaret for.
Nr. 4.
Naalakkersuisut bemyndiges til at afgøre sager om afhændelse af aktiver tilhørende Grønlands
Selvstyre til en værdi under 5 mio. kr. For så vidt angår afhændelse af aktiver til en værdi mellem 1
og 5 mio. kr. skal Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg orienteres.
Nr. 5.
Naalakkersuisut bemyndiges til, indenfor den i Finansloven angivne ramme, at afholde udgifter til
forsikringspræmier ved tegning af forsikringer, gældende for finanslovsåret og budgetoverslagsårene, hos forsikringsselskaber i stedet for selvforsikring. Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til at
fastsætte niveau for selvrisiko samt indgå flerårige aftaler om forsikringsdækning og -rådgivning.
Bemærkninger til Naalakkersuisut – aktivitetsområde 10-89
Nr. 1.
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut
og Naalakkersuisut, § 23. Her fastslås, at Formanden for Naalakkersuisut fordeler anliggender mellem medlemmerne af Naalakkersuisut. For at ressortændringer skal have praktisk betydning, kræver
det, at bevillingerne kan flyttes, når der sker ressortændringer.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
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Nr. 2.
Tekstanmærkningen gør det muligt at foretage administrative rokeringer og dermed opnå en bedre
fordeling af de administrative ressourcer. Rokeringerne vil primært udmøntes fra departementer,
styrelser og andre enheder, hvor der afholdes udgifter til administration.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 i tilrettet form.
Nr. 3.
Tekstanmærkningen skal sikre, at uforudsete og uomgængelige udbedringer af skader m.v. kan
igangsættes umiddelbart og uden at skulle afvente bevillingsmæssig hjemmel.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 4.
Bestemmelsen smidiggør Naalakkersuisuts løbende administration.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 5.
Tekstanmærkningen er formuleret for at tydeliggøre Inatsisartuts beslutning om, at Selvstyret som
udgangspunkt er selvforsikret, men at Naalakkersuisut bemyndiges til, ud fra en risikovurdering, at
tegne forsikringer hos forsikringsselskaber. Det er nødvendigt med denne tekstanmærkning for at
kunne indgå flerårige forsikringsaftaler.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.

Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer - Aktivitetsområde 20 – 24
Til hovedkonto 20.01.10 ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser)
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige resultatkontrakter med Asiaq. Aftalerne må ikke
overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Nr. 2.
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i Asiaq. Akkumulerede
henlæggelser indgår i efterfølgende år i driften af Asiaq og kan anvendes til såvel drift, reinvestering og nyanlæg. Finans- og Skatteudvalget orienteres om anvendelsen af tekstanmærkningen.

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

Bemærkninger til hovedkonto 20.01.10 ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser)
Nr. 1.
Formålet med tekstanmærkningen er, at der i højere grad kan stilles krav til, at Asiaq leverer nærmere aftalte resultater i overensstemmelse med virksomhedens kernekompetencer omkring indsamling, opbevaring og formidling af data vedrørende det fysiske miljø i Grønland.
Tekstanmærkningen er ny.
Nr. 2.
Formålet med tekstanmærkningen er at give Asiaq større frihed til generelt at foretage investeringer
og tilpasse aktiviteten for at leve op til målsætningerne i resultatkontrakter indgået med selvstyret.
Tekstanmærkningen er ny.
Til formålskonto 20.10 Særlige formål
Naalakkersuisut bemyndiges til at omlægge Selvstyrets likviditets- og gældsporteføljer samt i tilknytning hertil at indgå aftaler om finansielle produkter herunder rente- og valutaprodukter. Herudover bemyndiges Naalakkersuisut til at indgå professionelle porteføljemanagementaftaler. Formålet
med disse bemyndigelser er at forvalte Selvstyrets porteføljer, så Selvstyret opnår den bedst mulige
forrentning af sine likviditets- og gældsporteføljer.
Naalakkersuisut bemyndiges til, med løbende orienteringer til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg,
at optage lån til imødegåelse af likviditetssvingninger m.v. i Selvstyret.
I forbindelse med lånoptagelse kan Naalakkersuisut pantsætte aktiver under hensyntagen til de vilkår, der er aftalt i Selvstyrets låneaftaler.
Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om adgang til lånoptagelse.
Bemærkninger til formålskonto 20.10 Særlige formål
For at sikre den daglige forvaltning af Selvstyrets likviditet er det hensigtsmæssigt at Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage en løbende servicering af formuen og gælden, herunder foretage nødvendige tilpasninger af betingelserne for de pågældende porteføljer som følge af den generelle markedsudvikling på de finansielle markeder.
Da udviklingen på de finansielle markeder sker hurtigt og da der regelmæssigt kommer nye produkter, bemyndiges Naalakkersuisut til at indgå aftaler med porteføljemanagere, dvs. firmaer der lever
af at forvalte andres porteføljer.
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter
Naalakkersuisut bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen:
Mittarfeqarfiit
Nukissiorfiit
KNR

100,00 mio. kr.
70,00 mio. kr.
3,75 mio. kr.

Anvendelse af trækningsretten forrentes med 6 % p.a. Indestående forrentes med 1 % p.a. Renten
beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med et år på 360 dage. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis.
Bemærkninger til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter
På grund af likviditetsforskydninger i den daglige drift af Mittarfeqarfiit og Nukissiorfiit er der behov for en trækningsret i Landskassen, idet de nettostyrede virksomheder, ikke har mulighed for at
optage lån på kommercielle vilkår. Renten på indestående fra de nettostyrede virksomheder er på 1
% p.a., hvilket er lidt lavere end det Selvstyret kan opnå ved at placere pengene i banken.
KNR’s trækningsret anvendes til betaling af køb af digitalt udstyr foretaget i 2007. Departementet
for Finanser og KNR indgik i 2012 en aftale om, at trækningsretten er afviklet i 2016. KNR’s trækningsret nedskrives derfor årligt med 3,75 mio. kr. jf. også budgetbidrag til 20.10.13 Eftergivelse af
KNR’s trækningsret.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 i tilrettet form.
Til hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Naalakkersuisut bemyndiges til, at udmønte op til en halv million kroner som bidrag til internationale nødhjælpsorganisationer i forbindelse med naturkatastrofer.
Bemærkninger til hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven
Der kan i alt udmøntes en halv million kroner årligt i støtte til internationale nødhjælpsorganisationer i forbindelse med naturkatastrofer. For at sikre, at en donation kan gives hurtigt bemyndiges
Naalakkersuisut til at udmønte midler fra denne reserve indenfor bevillingsforudsætningen uden
forudgående godkendelse af Finans- og Skatteudvalget.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
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Til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at opretholde en kautionserklæring for KNI A/S, der i forbindelse
med varetagelse af pengeforsyningen i Grønland kan foretage overtræk i GrønlandsBanken A/S på
indtil 7 mio. kr.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Bemærkninger til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning
Nr. 1.
KNI A/S varetager på baggrund af servicekontrakt med Grønlands Selvstyre pengeforsyningen i de
byer og bygder, hvor der ikke er kommerciel bankvirksomhed. Til dette formål har Grønlands Selvstyre i 2013 indgået servicekontrakt, der stiller 45 mio. kr. til rådighed for KNI A/S i 2013 og 2014.
Det forventes, at der også indgås servicekontrakt med dette formål for 2015. I perioder kan det forekomme, at det disponible beløb ikke rækker til at sikre en tilstrækkelig pengeforsyning, og KNI
A/S har derfor behov for at kunne foretage kortvarige overtræk. Grønlands Selvstyre kautionerer for
overtræk på op til 7 mio. kr. der foretages med begrundelse i hensynet til pengeforsyningen.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved
indgåelse af kontrakter med eksterne samarbejdspartnere om bankforsyning.
Tekstanmærkningen er ny.
Til hovedkonto 20.16.01 Grønlands Statistik
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige resultatkontrakter med Grønlands Statistik. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på op til 10 pct. af bevillingen på hovedkonto 20.16.01 Grønlands Statistik til det efterfølgende finansår.
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Bemærkninger til hovedkonto 20.16.01 Grønlands Statistik
Nr. 1.
Formålet med tekstanmærkningen er, at der kan indgås en aftale med Grønlands Statistik om at løfte
nærmere aftalte opgaver om bl.a. at understøtte bedre økonomistyring i selvstyret og kommunerne.
Det skal bl.a. ses i sammenhæng med den forøgede bevilling til Grønlands Statistik.
I tilknytning til Grønlands Statistiks Årsberetning for 2014 udarbejdes der en virksomhedsplan for
2015-2017. Behovet for en servicekontrakt og det konkrete indhold af en eventuel servicekontrakt
vurderes på baggrund af denne virksomhedsplan.
Tekstanmærkningen er ny.
Nr. 2.
Formålet med tekstanmærkningen er at give Grønlands Statistik større frihed til generelt at foretage
investeringer og tilpasse aktiviteten for at leve op til målsætningerne i resultatkontrakter indgået
med selvstyret.
Tekstanmærkningen er ny.
Til hovedkonto 20.30.01 Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at gennemføre budgetneutrale rokeringer fra alle øvrige driftskonti
til hovedkonto 20.30.01 Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration, i forbindelse med
overdragelse af administrative opgaver.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler vedr. køb af varer og tjenesteydelser. Aftalerne må
ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer fra alle øvrige driftskonti i forbindelse med
indgåelse af rammeaftaler, hvor der sker en centralisering af omkostningen.
Bemærkninger til hovedkonto 20.30.01 Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration
Nr. 1.
Tekstanmærkningerne har til formål at smidiggøre administrationen, idet Naalakkersuisut viderefører en sammenlægning af en række af Selvstyrets administrative funktioner. Sammenlægningen
påbegyndtes i 2010 og fortsætter i årene fremover.
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Udover Selvstyrets centraladministration kan sammenlægningen også komme til at omfatte Selvstyrets institutioner indenfor eksempelvis uddannelses-, sundheds- og socialområdet.
Tekstanmærkningerne er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved
indgåelse af længerevarende kontrakter.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 3.
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at rokere midler mellem departementer og styrelser og derved opnå besparelser ved indkøb af varer og tjenester. Her kan eksempelvis
nævnes rammeaftaler på stillingsopslag, serviceaftaler på f.eks. kopimaskiner, indkøb af kopimaskiner mm.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 20.30.05 Innovations- og projektopgaver
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 10 % af bevillingen i indeværende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 20.30.05 Innovations- og projektopgaver
Nr. 1.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved
indgåelse af kontrakter med eksterne samarbejdspartnere om innovations- og projektopgaver.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår,
for at sikre en bedre udnyttelse af bevillingen.
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto
Naalakkersuisut bemyndiges til at hensætte op til 100 mio. kr. til imødegåelse af tab og op til 100
mio. kr. til imødegåelse af afskrivninger. Disse beløb vil blive regnskabsført over status.
Bemærkninger til hovedkonto 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto
Når en person ikke betaler det aftalte og pålignede afdrag på sit BSU-lån, får landskassen ikke den
indtægt, som der var forventet. I det år, hvor den manglende betaling konstateres, vil der være en
mindre indtægt i landskassens regnskab. Det påvirker det pågældende års DAU-resultat.
Hvis det efterfølgende må konstateres, at den pågældende ikke er i stand til at betale beløbet, skal
beløbet enten hensættes til imødegåelse af tab eller afskrives. Afskrivningen skal ikke have nogen
DAU-effekt.
Disse poster, hensættelser og afskrivninger påvirker regnskabets statusdel, idet landskassens tilgodehavende skal nedskrives med de pågældende beløb i det år, hvor hensættelsen eller afskrivningen
foretages. I landskassens trykte regnskab er hensættelserne og afskrivningerne specificeret i en note
til status og fremgår af selve statussen.
For at gøre regnskabet lettere at læse vil Naalakkersuisut undlade at vise hensættelser og afskrivninger i driftsregnskabet, men kun registrere disse bevægelser, så de klart fremgår af noten i status.
Herved vil også behovet for tidligere indtægtshovedkonto 72.06.11 Boligstøtte, ekstraordinære afdrag og tilskudsbevillingen på tidligere hovedkontoen 70.06.16 Boligstøtte, ekstraordinære afskrivning af forfaldne ydelser og restgæld, bortfalde.
Der er en tilsvarende problematik, når det må konstateres, at også de fremtidige afdrag på lånenes
hovedstol må hensættes eller afskrives, hvorfor tekstanmærkningen også omfatter disse hensættelser
og afskrivninger.
Sagen har været forelagt ekstern revision, der ingen bemærkninger har.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og overført fra 72.06.01 Boligstøtte, renter og afdrag,
netto.
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Til hovedkonto 20.30.09 Midlertidig indkvartering
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med offentlige eller private udlejere vedr. vakant og
anden midlertidig indkvartering. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå
ud over budgetoverslagsårene.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at opkræve delvis brugerbetaling til dækning af omkostninger ved
vakant og anden midlertidig indkvartering.
Bemærkninger til hovedkonto 20.30.09 Midlertidig indkvartering
Nr. 1.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved
indgåelse af kontrakter om vakant og anden midlertidig indkvartering samt driften af disse boliger.
Indgåelse af flerårige kontrakter er med til at sikre en stabil boligmasse til brug for tidsbegrænset
indkvartering.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Brugerbetalingen dækker delvist lejeudgifter, møbleringsudgifter samt forbrug på el, vand og varme. Herudover kan enheder, der ikke overholder fastsatte frister i forbindelse med vakant eller midlertidig bolig, blive pålagt at betale et administrationsbeløb. Beløbet dækker den generelle merudgift til tomgangsleje og administration.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 20.30.10 Selvstyrets centrale administrationsbygninger
Naalakkersuisut bemyndiges til, med Finans- og Skatteudvalgets godkendelse, at indgå flerårige
aftaler om leje og drift af bygninger.
Bemærkninger til hovedkonto 20.30.10 Selvstyrets centrale adm. bygninger
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved
indgåelse af kontrakter om langtidslejemål. Aftalerne kan også dække driftsområder, som eksempelvis kantinedrift, teknisk assistance og rengøring.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
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Til hovedkonto 20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 10 % af bevillingen i finansåret.
Bemærkninger til hovedkonto 20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger
Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med vedligehold af
bygninger er det vigtigt, at kunne planlægge fleksibelt henover finansår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 20.40.01 Digitaliseringsstyrelsen
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler vedr. køb af varer og tjenesteydelser. Aftalerne må
ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på op til 10 pct. af bevillingen på hovedkonto 20.40.01 Digitaliseringsstyrelsen til det efterfølgende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 20.40.01 Digitaliseringsstyrelsen
Nr. 1.
Formålet med tekstanmærkningen er, at der kan indgås aftaler med eksterne samarbejdspartere om
at løfte nærmere aftalte opgaver om bl.a. at understøttelse af effektiviseringsinitiativer og bedre It
drift i selvstyret.
Tekstanmærkningen er ny.
Nr. 2.
Formålet med tekstanmærkningen er at give Digitaliseringsstyrelsen større frihed til generelt at foretage investeringer og tilpasse aktiviteten for at leve op til målsætningerne i den fælles IT-strategi i
selvstyret.
Tekstanmærkningen er ny.
Til hovedkonto 20.40.02 Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver som falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
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Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
til det efterfølgende finansår. Der kan overføres op til 10 pct. af bevillingen i indeværende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 20.40.02 Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi
Nr. 1.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet og opnå besparelser ved indgåelse af kontrakter med eksterne samarbejdspartnere om digitaliseringsopgaver.
Tekstanmærkningen er ny.
Nr. 2.
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår
for at sikre bedre udnyttelse af bevillingen.
Tekstanmærkningen er ny.

Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer - Aktivitetsområde 24
Til hovedkonto 24.01.01 Skattestyrelsen, administration
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonti til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 3.000.000 kr. af bevillingen.
Bemærkninger til hovedkonto 24.01.01 Skattestyrelsen, administration
Skattestyrelsens IT-systemer, herunder e skat, udvikles og tilrettes løbende og primært som følge af
ny eller ændret lovgivning. Udviklingsopgaverne kan i visse tilfælde strække sig over flere finansår,
hvorfor en vis fleksibilitet er påkrævet.
Med udsigt til nyt ERP-system samt større reformer indenfor de kommende år, må det forventes at
der skal ske en større tilretning og udvikling af IT-systemerne. Opgaver af en størrelsesorden som
næppe vil kunne holdes indenfor et enkelt finansår.
Tekstanmærkningen er ny.
Til formålskonto 24.10 Direkte skatter
Nr. 1.
Udskrivningsprocenten for landsskat, jfr. Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 § 61, stk. 2,
fastsættes for 2015 til 10.
Nr. 2.
Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jfr. Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 § 64, stk.
2, fastsættes for 2015 til 26.
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Bemærkninger til formålskonto 24.10 Direkte skatter
Nr. 1.
Lov om indkomstskat er senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 9 af 3. december 2012.
Udskrivningsprocenten fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelse af finansloven, idet dette
giver en høj grad af fleksibilitet i forbindelse med en eventuel finansiering af de ændringsforslag
der behandles under finanslovens 2. og 3. behandling.
Ved den foreslåede udskrivningsprocent på 10 forventes landsskatten at indbringe i alt 880,0 mio.
kr. i 2015. Under forudsætning af uændrede skatteregler forventes ét udskrivningsprocentpoint at
tilvejebringe et provenu på ca. 78,7 mio. kr. årligt.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Som for landsskattens vedkommende fastsættes udskrivningsprocenten for den særlige landsskat i
forbindelse med vedtagelse af finansloven.
Særlig landsskat betales af skattepligtige, for hvem Skattestyrelsen anses for skattekommune, dvs.
for områderne udenfor kommunal inddeling primært Pituffik.
Ved den foreslåede udskrivningsprocent på 26 forventes den særlige landsskat at indbringe i alt
90,0 mio. kr. i 2014. Under forudsætning af uændrede skatteregler forventes ét udskrivningsprocentpoint at tilvejebringe et provenu på ca. 2,5 mio. kr. årligt.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 24.11.20 Afgifter, betalingsjagt og –fiskeri.
I henhold til Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, § 7 vedrørende betalingsjagt og Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, § 8 stk. 3 og stk. 4 fastsættes følgende
takster:
Afgiften pr. licens fastsættes til:
Moskusokser, pr. dyr.
Rensdyr, pr. dyr.

2.000 kr.
1.000 kr.

Tilladelse til jagt på mindre vildt, pr. dag.
Tilladelse til jagt på mindre vildt, pr. uge.

200 kr.
1.000 kr.
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Fisketegn, pr. dag.
Fisketegn, pr. uge.
Fisketegn, pr. måned.

75 kr.
200 kr.
500 kr.

Bemærkninger til hovedkonto 24.11.20 Afgifter betalingsjagt og -fiskeri
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og
jagt, § 7 vedrørende betalingsjagt og Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, § 8 stk. 3
og stk. 4, hvor det er bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven. Når Landstingslov nr. 12 af
29. oktober 1999 om fangst og jagt, § 7. vedrørende betalingsjagt eller Landstingslov nr. 18 af 31.
oktober 1996 om fiskeri, § 8 stk. 3 og stk. 4 revideres, vil fastsættelsen af taksterne blive fjernet fra
finansloven.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.

Naalakkersuisoq for Familier, Ligestilling og Sociale Anliggender – Aktivitetsområde 30
Til hovedkonto 30.01.01 Departementet for Familier, Ligestilling og Sociale Anliggender, administration
Naalakkersuisut bemyndiges til, med Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgsgodkendelse, at indgå
en aftale med KANUKOKA, om at det faglige personale i departementets afdeling ved Grønlands
Repræsentationen bistår kommunerne i varetagelsen af driftsopgaven.
Bemærkninger til hovedkonto 30.01.01 Departementet for Familier, Ligestilling og Sociale
Anliggender, administration
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut kan indgå en driftsaftale med KANUKOKA om anbringelse, ophold og hjemtagelse fra ophold i Danmark af personer med vidtgående handicap i henhold til landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994, som senest ændret ved Inatsisartutforordning nr. 10 af 31. maj 2010. Driftsaftalen medfører, at Naalakkersuisut afholder udgifter til varetagelse af denne driftsopgave.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2014.
Til hovedkonto 30.01.04 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - Familieområdet
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på hovedkonto 30.01.04
Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - Familieområdet til det efterfølgende finansår.
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Bemærkninger til hovedkonto 30.01.04 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - Familieområdet
Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med vedligehold af
bygninger er det vigtigt, at kunne planlægge mere fleksibelt henover finansårene.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud
I henhold til Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009, § 3 fastsættes størrelsen af børnetilskud:
Der fastlægges børnetilskud efter følgende indkomstgrænser:
Skattepligtig indkomst mellem
0 kr. og 130.000 kr.
Skattepligtig indkomst mellem 130.001 kr. og 180.000 kr.
Skattepligtig indkomst mellem 180.001 kr. og 280.000 kr.

8.477 kr.
5.731 kr.
3.186 kr.

Børnetilskuddet bortfalder ved skattepligtig indkomst over 280.000 kr.
Bemærkninger til hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009, hvor det er bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 30.10.34 Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand til børn og unge
I henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v.
til børn, samt adoptionstilskud som ændret ved Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 fastsættes størrelsen af børnetilskud:
Almindeligt løbende underholdsbidrag pr. barn pr. halvår
Bidrag til moderens underhold 2 mdr. før og 1 mdr. efter fødsel pr. mdr.
Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen, engangsbeløb.
Bidrag til barnets dåb, engangsbeløb.
Bidrag til barnets konfirmation eller anden tilsvarende anledning, engangsbeløb.

6.000 kr.
605 kr.
573 kr.
763 kr.
3.033 kr.

Bemærkninger til hovedkonto 30.10.34 Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand
til børn og unge
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995, hvor det er
bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
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Til hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
til det efterfølgende finansår.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til, at foretage op- og nednormeringer og dermed ændre på fordelingen
af bevillingen til de døgninstitutioner, der er omfattet af nærværende hovedkonto.
Bemærkninger til hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge
Nr. 1.
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår,
med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen. Institutionerne inden for området drives af Departementet for Familier, Ligestilling og Sociale Anliggender, men finansieres af
kommunerne. Aftalen indgår som en del af bloktilskudsaftalen mellem Selvstyret og KANUKOKA.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Bemyndigelsen skal effektivisere og forenkle administration og drift af døgninstitutionerne, således
at Naalakkersuisut i løbet af et finansår er i stand til, at regulere institutionernes faglige aktiviteter
samt omfanget af antal pladser på de enkelte institutioner.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 30.13.07 Central pulje til anbringelser i Danmark og Grønland
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at administrere midlerne i nærværende centrale pulje. Bevillingen
finansieres af kommunerne gennem fradrag i kommunernes bloktilskud.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at regulere eventuelle forskelle mellem bevilling og forbrug, i forbindelse med bloktilskudsforhandlingerne med kommunerne, i det 2. finansår efter regnskabsåret.
Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til i samråd med KANUKOKA og efter behov, at overføre midler fra
hovedkonto 30.13.07 Central pulje til anbringelser i Danmark og Grønland, til hovedkonti 30.10.37
Landsdækkende døgninstitutioner for Børn og unge og 30.13.41 Handicapinstitutioner.
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Bemærkninger til hovedkonto 30.13.07 Central pulje til anbringelser i Danmark og Grønland
Nr. 1.
Formålet med hovedkontoen er at etablere en fælles central pulje, hvorfra der i særligt definerede
tilfælde kan ydes tilskud til personer der er anbragt.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Puljen kan støtte særlige indsatser samt støttepersontimer på alle døgninstitutioner. Der kan afsættes
midler til at styrke døgninstitutioner og anbringelse på institutioner i Grønland og Danmark. Selvstyret har ikke indflydelse på størrelsen af udgiften til anbringelserne i Danmark, idet udgiften forbundet med denne type anbringelser reguleres efter den danske servicelov. Bevillingen i fælles puljen finansieres af kommunerne og administreres af Selvstyret.
Kommunerne fastsætter i fællesskab reglerne for tilskud fra denne pulje. Midler fra puljen udbetales
til kommunerne efter følgende kriterier og retningslinjer:
1. Der kan kun ydes støtte til kommunerne i forbindelse med anbringelser af handicappede i Grønland og Danmark
2. Der ydes en støtte på 50 % af takstbetalingen, der overstiger 2,0 mio. kr. per anbringelse pr. år.
3. Støtten udbetales ved fremsendelse af refusionsanmodninger fra kommunerne til Departementet
for Familier, Ligestilling og Sociale Anliggender.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 med en præcisering af bemærkningerne.
Nr. 3.
Formålet med denne overførselsadgang er at sikre at specialinstitutioner i en afgrænset periode med
en lav belægning, kan fastholde eksisterende personale.
Det er en forudsætning for, at der kan overføres midler, at der enighed imellem Naalakkersuisut og
KANUKOKA.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 30.13.41 Handicapinstitutioner
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på hovedkonto 30.13.41
Handicapinstitutioner til det efterfølgende finansår.
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Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til, at foretage op- og nednormeringer og dermed ændre på fordelingen
af bevillingen til de døgninstitutioner, der er omfattet af hovedkonto 30.13.41 Handicapinstitutioner.
Bemærkninger til hovedkonto 30.13.41 Handicapinstitutioner
Nr. 1.
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår,
for at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen. Institutionerne inden for området drives af
Departementet for Familier, Ligestilling og Sociale Anliggender, men finansieres af kommunerne.
Aftalen indgår som en del af bloktilskudsaftalen mellem Selvstyret og KANUKOKA.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Bemyndigelsen skal effektivisere og forenkle administration og drift af døgninstitutionerne, således
at Naalakkersuisut i løbet af et finansår er i stand til, at regulere institutionernes faglige aktiviteter
samt antallet af pladser på de enkelte institutioner.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.

Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk samarbejde – Aktivitetsområde 34
Til aktivitetsområde 34 Departementet for Sundhed og Nordisk samarbejde
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med samarbejdspartnere inden for områder
som patientbehandling, forskning, forebyggelse, apparatur, konsulentydelser, transport, varekøb og
leje. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Bemærkninger til aktivitetsområde 34 Departementet for Sundhed og Nordisk samarbejde
Tekstanmærkningen er nødvendig fordi Sundhedsvæsenet løbende har behov for at planlægge køb
af varer og tjenesteydelser. Indgåelsen af langsigtede bindende samarbejdsaftaler sikrer dels, at
Sundhedsvæsenet kan planlægge langsigtet, sikrer ydelsers tilstedeværelse og dels reducerer udgiften til de respektive ydelser.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 34.10.02 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 50 % af bevillingen i finansåret.
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Bemærkninger til hovedkonto 34.10.02 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger
Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med vedligehold af
bygninger er det vigtigt, at kunne planlægge mere fleksibelt henover finansår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til formålskonto 34.11 Specialiseret behandling og undervisning
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 10 % af bevillingen i finansåret.
Bemærkninger til formålskonto 34.11 Specialiseret behandling og undervisning
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår,
for at sikre en optimal udnyttelse af bevillingen.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning, 34.12 Sundhedsdistrikter,
lægebetjening og 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening
Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem de følgende hovedkonti: 34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk, 34.11.02 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske, 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem, 34.11.05 Alkoholbehandlingscentre, 34.12.01 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.12.02 Nationale Sundheds og
Uddannelsesindsatser, 34.12.03 Fællesudgifter, evalueringer m.v., 34.12.05 Landsapotek, 34.12.06
Fællesomkostninger og 34.13.01 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.
Bemærkninger til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning, 34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening
Tekstanmærkningen medtages, da forbruget på de enkelte hovedkonti kan variere en del fra år til år,
afhængigt af bemandingen og den generelle udvikling. For at smidiggøre driften af sundhedsvæsenet, er det ofte nødvendigt at kunne flytte bevillinger mellem de enkelte hovedkonti.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 i tilrettet form.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke – Aktivitetsområde 40
Til hovedkonto 40.02.01 Kollegieadministrationens Fælleskonto
I henhold til § 14 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 1. november 2007 om kollegier fastsættes følgende logiudgifter for beboere i Selvstyrets kollegier i 2015:
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Enkeltværelse pr. beboer: 850,00 kr. pr. måned.
2 el. flere rums lejligheder pr. beboer: 850,00 kr. pr. måned.
Børn af en studerende eller af dennes samlever medregnes ikke i opgørelsen af beboerantallet, før
det fyldte 18. år.
Bemærkninger til hovedkonto 40.02.01 Kollegieadministrationens Fælleskonto
Tekstanmærkningen fastsætter satserne for logiudgifter for uddannelsessøgende indlogeret i kollegiemassen.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 40.02.03 Udlån og indfrielser af banklån
I henhold til § 14, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte fastsættes de maksimale studielånssatser således:
 I hvert støtteår kan der ydes studielån på 12.000 kr. pr. låntager. Støtteåret går fra 1. august
til 31. juli. Lånet ydes i to rater á 6.000 kr., fordelt på efter- og forårssemesteret.
 En uddannelsessøgende kan én gang optage et engangslån på maksimalt 10.000 kr. Der ydes
kun yderligere engangslån efter dispensationsansøgning.
Det maksimale antal rykkere der udsendes ved misligholdte lån er fastsat til 3.
Bemærkninger til hovedkonto 40.02.03 Udlån og indfrielser af banklån
I henhold til gældende inatsisartutlov fastsættes satser for studielån på finansloven.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 40.02.06 Stipendier og børnetillæg
I henhold til § 14, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte fastsættes det månedlige stipendium således:
 2.150 kr. til uddannelsessøgende, som er under 18 år eller kollegieelever på studieforberedende uddannelser eller på uddannelsesforløb under Piareersarfiit. Uddannelsessøgende under 18 år på kollegier modtager fri kost og logi. I de tilfælde, hvor der ikke er mulighed for
eller kun delvis mulighed for bespisning på kollegiet, modtager kollegieelever kosttillæg på
henholdsvis kr. 1.525 eller kr. 925 pr. mdr.
 4.300 kr. til elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser, som ikke modtager løn fra
arbejdsgiveren, eller uddannelsessøgende over 18 år på uddannelsesforløb under Piareersarfiit. Uddannelsessøgende på denne sats, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost
og logi, fratrækkes et beløb hertil.
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 4.600 kr. til uddannelsessøgende på videregående uddannelser, samt til uddannelsessøgende,
som er over 18 år, på studieforberedende uddannelser dog således, at der for uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, fratrækkes et beløb hertil.
For uddannelser uden for Grønland, gælder følgende satser:
 4.700 kr. til uddannelsessøgende i Danmark under 20 år på studieforberedende uddannelse
eller erhvervsuddannelse i Danmark.
 5.200 kr. til uddannelsessøgende på uddannelse uden for Grønland og Danmark.
I henhold til § 15, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte ydes
som tilskud til arbejdsgivere følgende beløb i forbindelse med ansættelse af lærlinge.:
Til lærlinge på uddannelsens første år kr. 4.400 pr. måned.
Tilskuddet pr. måned pr. lærling på de efterfølgende uddannelsesår indenfor de forskellige uddannelser fastsættes således:
Bager
TNI/Finansuddannelse
Mediegrafiker
Butiksslagter
Industribogbinder

kr. 492

Flyttearbejder
Grafiker
Grafisk Trykker
Tjener
Cafeteria- og kantineassistent
Cykel- og motorcykelmekaniker
Receptionist

kr. 701

Hotel- og turismeassistent
Kontormaskinemekaniker
Kok
Elektromekaniker
IT-Supporter
Fotograf
Skibstømrer
Tandklinikassistent
Beklædningsoperatør

kr. 815

Elektriker
Maskinsnedker
Beklædningshåndværker

kr. 907
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Datamekaniker
Automekaniker
Lastvognsmekaniker
Kølemontør
Entreprenørmaskinemekaniker
Landbrugsmaskinemekaniker
Skibsmontør
Maskinarbejder
Klejnsmed

kr. 951

Automatikmekaniker
Elektronikmekaniker
Blikkenslager
Frisør
Tømrer
Bygningsmaler
VVS-Montør
VVS-Rørsmed

kr. 1.087

Terminalarbejder
Murer
Køkkenassistent
Lager- og transportarbejder
Flymekaniker

kr. 1.230

HG/TNI Grønland
TNI dagligvarehandel (butik)
TNI administration (kontor)
TNI/HG salgsassistent med profil
TNI/HG salgsassistent uden profil
TNI/HG handelsassistent

kr. 1.607

Optometrist

kr. 1.863

Bemærkninger til hovedkonto 40.02.06 Stipendier og børnetillæg
I henhold til gældende Inatsisartutlov fastsættes stipendiesatser på finansloven.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 40.10.06 Tilskud til drift af efterskoler i Grønland
Nr. 1.
I henhold til § 14, stk. 1 og 5 i landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler
fastsættes følgende tilskudstakster:
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Årlig indkomst
Gruppe I: 0 – 280.000
Gruppe II: 280.001 – 340.000
Gruppe III: 340.001 – 400.000
Gruppe IV: 400.001 – 500.000
Gruppe V: 500.001 – opefter

Tilskud pr. uge
731 kr.
531 kr.
381 kr.
281 kr.
0 kr.

Dette medfører følgende forældrebetaling pr. uge ved en pris fra efterskoler på 731 kr. pr uge:

Årlig indkomst
Gruppe I: 0 – 280.000
Gruppe II: 280.001 – 340.000
Gruppe III: 340.001 – 400.000
Gruppe IV: 400.001 – 500.000
Gruppe V: 500.001 – opefter

Betaling pr. uge
0 kr.
200 kr.
350 kr.
450 kr.
731 kr.

Nedsættelse af forældrebetaling i forhold til søskende under 18 år:
- Årlig indkomst nedsættes med 30.000 kr. for hvert barn under 18 år.
- Hvis flere søskende under 18 år går på efterskole ydes fuldt tilskud til barn nr. 2 og opefter.
Nr. 2.
I henhold til § 13, stk. 1 og 5 i landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler i Grønland
fastsættes følgende takster:
Taxametertilskud pr. elev pr. uge

525 kr.

Bemærkninger til hovedkonto 40.10.06 Tilskud til drift af efterskoler i Grønland
Nr. 1.
Tekstanmærkningen er en konsekvens til § 14, stk. 1 og 5 i landstingslov nr. 13 af 5. december
2008, hvor det er bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Tekstanmærkningen er en konsekvens af § 13, stk. 1 og 5 i landstingslov nr. 13 af 5. december
2008, hvor det er bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
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Til hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 50 % af bevillingen i finansåret.
Bemærkninger til hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger
Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med vedligehold af
bygninger er det vigtigt, at kunne planlægge mere fleksibelt henover finansåret. Dette er især vigtigt, da bygningsmassen har et vedligeholdelsesefterslæb, som betyder, at en stor del af aktiviteten
har et omfang der kræver at opgaven skal i udbud, hvorfor det er vanskeligt at styre aktiviteten inden for et enkelt finanslovsår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til formålskonto 40.91 Erhvervsskoler
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering til Inatsisartuts Finansudvalg, at indgå flerårige
aftaler med offentlige eller private udlejere om leje af bygninger til uddannelses- og
indkvarteringsformål.
Bemærkninger til formålskonto 40.91 Erhvervsskoler
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved
indgåelse af flerårige lejemål.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
til det efterfølgende finansår, dog maksimalt 5.000.000 kr.
Bemærkninger til hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed
Tekstanmærkningen giver mulighed for at der ved finansårets slutning kan henlægges til genopretning eller til anvendelse i det efterfølgende finansår. Det giver mulighed for en fleksibel afvikling af
kursusaktiviteterne.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 40.91.14 Grønlands Maritime Skole
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 1.500.000 kr. i mer- eller mindreforbrug på
nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår.
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Bemærkninger til hovedkonto 40.91.14 Grønlands Maritime Skole
I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet kan et eventuelt mer- eller mindreforbrug ved brancheskolerne overføres til det
efterfølgende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen
og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 i tilrettet form.
Til hovedkonto 40.91.16 Grønlands Handelsskole, Nuuk
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 1.500.000 kr. i mer- eller mindreforbrug på
nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 40.91.16 Grønlands Handelsskole, Nuuk
I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet kan et eventuelt mer- eller mindreforbrug ved brancheskolerne overføres til det
efterfølgende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen
og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 40.91.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 1.500.000 kr. i mer- eller mindreforbrug på
nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 40.91.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI
I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet kan et eventuelt mer- eller mindreforbrug ved brancheskolerne overføres til det
efterfølgende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen
og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 i tilrettet form.
Til hovedkonto 40.91.23 Campus Kujalleq
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 2.000.000 kr. i mer- eller mindreforbrug på
nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 40.91.23 Campus Kujalleq
I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet kan et eventuelt mer- eller mindreforbrug ved brancheskolerne overføres til det
efterfølgende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 i tilrettet form.
Til hovedkonto 40.91.25 Brancheskolen for sundhedsuddannelser
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 1.500.000 kr. i mer- eller mindreforbrug på
nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 40.91.25 Brancheskolen for sundhedsuddannelser
I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet kan et eventuelt mer- eller mindreforbrug ved brancheskolerne overføres til det
efterfølgende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen
og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 40.91.27 Tech College Greenland
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 5.000.000 kr. i mer- eller mindreforbrug på
nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 40.91.27 Tech College Greenland
I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet kan et eventuelt mer- eller mindreforbrug ved brancheskolerne overføres til det
efterfølgende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen
og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 40.91.31 Aktivitetsafhængige tilskud
I henhold til inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet fastsættes følgende taxametertakster:
20.000 kr. pr. holduge
Skolepraktik (Tech College Greenland)
Skolepraktik HT/Håndværk og Teknik (Tech College Greenland)
Skolepraktik AM/Auto og Marine (Tech College Greenland)
22.500 kr. pr. holduge
Skolepraktik El stærk (Tech College Greenland)
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25.000 kr. pr. holduge
Marine mekaniker (Tech College Greenland)
Auto mekaniker (Tech College Greenland)
Skibsmontør (Tech College Greenland)
El svag Grundforløb (Tech College Greenland)
Portør (PI)
Sundhedsarbejder (PI)
Tandpleje (PI)
27.500 kr. pr. holduge
TNI-basis/Handelsskolernes Grunduddannelse (NI-Nuuk)
TNI Flex (NI Nuuk)
El stærk Grundforløb (Tech College Greenland)
Grundforløb Træ-Maler-VVS
30.000 kr. pr. holduge
TNI/Handelsskolernes Grunduddannelse (NI-Nuuk)
Terminalarbejder (Tech College Greenland)
VVS (Tech College Greenland)
Maler (Tech College Greenland)
Træ (Tech College Greenland)
Klejnsmed (Tech College Greenland)
El stærk H (Tech College Greenland)
TNI Specialer (NI-Nuuk)
32.500 kr. pr. holduge
Arktisk guide (NI-Qaqortoq)
TNI/Handelsskolernes Grunduddannelse (NI-Qaqortoq)
Serviceøkonom (NI-Qaqortoq)
35.000 kr. pr. holduge
TNI18 /Handelsskolernes Grunduddannelse (NI-Nuuk)
NI2 IT/Informationsteknologi(NI-Nuuk)
Maskinentreprenør (Tech College Greenland)
Minesvend (Tech College Greenland)
Grunduddannelse (Grønlands Maritime Skole)
Vodbinder (Grønlands Maritime Skole)
Fanger- og Fiskeruddannelse (Grønlands Maritime Skole)
Skipperuddannelserne (Grønlands Maritime Skole)
Fåreholder (Inuili)
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Butik (Inuili)
Brødbager (Inuili)
Den Gymnasiale Uddannelse (NI-Qaqortoq)
37.500 kr. pr. holduge
Grundforløb (Inuili)
Gastronomi (Inuili)
Ernæringsassistent (Inuili)
Cafe/Kantine assistent (Inuili)
Skolepraktik (Inuili)
NI2 IHM/ International Handel og Markedsføring(NI Nuuk)
NI2 Økonomi og Ressourcestyring (NI-Nuuk)
Transport og Logistik (NI Nuuk)
Hotel/Turisme assistent (Inuili)
42.500 kr. pr. holduge
Den Gymnasiale Uddannelse (Tech College Greenland)
Tekniker (Inuili)
NI1/Den 1 årige Merkantile Uddannelse (NI-Nuuk)
Administrationsøkonom (NI Nuuk)
45.000 kr. pr. holduge
Sundhedshjælper (PI)
Støtteperson (PI)
50.000 kr. pr. holduge
Klinikassistent (PI)
52.500 kr. pr. holduge
NI2 Finans (NI-Nuuk)
55.000 kr. pr holduge
Juridisk Sagsbehandler (NI-Nuuk)
57.000 kr. pr. holduge
Sundhedsassistent (PI)
Bemærkninger til hovedkonto 40.91.31 Aktivitetsafhængige tilskud
I henhold til inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet fastsættes taxametertakster på finansloven.
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til formålskonto 40.92 Højere undervisning
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering til Inatsisartuts Finans- Skatteudvalg, at foretage
rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti.
Hovedkonto 40.92.10 Højskoler er undtaget denne bemyndigelse.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, at indgå
flerårige aftaler med offentlige eller private udlejere om leje af bygninger til uddannelses- og indkvarteringsformål.
Hovedkonto 40.92.10 Højskoler er undtaget denne bemyndigelse.
Bemærkninger til formålskonto 40.92 Højere undervisning
Nr. 1.
Tekstanmærkningen søges optaget for at give mulighed for at rokere bevillinger inden for højere
undervisning. Baggrunden herfor er, at der efter budgetlægningen kan forekomme aktivitetsændringer, som medfører behov for rokering af bevillinger.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved
indgåelse af flerårige lejemål.
At hovedkonto 40.92.10 Højskoler er undtaget bemyndigelsen skyldes højskolernes status som
selvejende institutioner.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 40.92.13 Ilisimatusarfik
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 5.000.000 kr. i mer- eller mindreforbrug på
nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår.

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

Bemærkninger til hovedkonto 40.92.13 Ilisimatusarfik
Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen og angiver samtidig
grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres. Tekstanmærkning sidestiller Ilisimatusarfik med
andre selvstændige offentlige institutioner inden for uddannelsesområdet, herunder brancheskolerne.
Tekstanmærkningen er ny.
Til hovedkonto 40.94.15 Aftalebundne tilskud til kultur området
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Bemærkninger til hovedkonto 40.94.15 Aftalebundne tilskud til kultur området
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, give tilskud til kulturprojekter og indgå samarbejdsaftaler med andre lande.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 40.94.17 Grønlands Radio - KNR
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende finansår
for Grønlands Radio - KNR.
Bemærkninger til hovedkonto 40.94.17 Grønlands Radio - KNR
Praksis på området har været, at KNR ved anvendelse af deres trækningsretter hos selvstyret har
kunne fået finansieret institutionens investeringer tilbage i 2007. Trækningsretten er underafvikling
og vil senest i 2016 være afviklet. Med tekstanmærkningen bemyndiges Naalakkersuisut til at foretage overførsel af mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende finansår for den selvstændige offentlige institution Grønlands Radio - KNR.
Tekstanmærkningen er ny.
Til hovedkonto 40.94.20 Arctic Winter Games og Island Games
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
til det efterfølgende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 40.94.20 Arctic Winter Games og Island Games
Formålet med tekstanmærkningen er, at sikre at den afsatte bevilling anvendes til afviklingen af
Arctic Winter Games (AWG) i 2016. Arrangementet finansieres ligeligt mellem Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq.
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Der er udarbejdet masterplan med budget for planlægningen og afviklingen af Arctic Winter Games. Forbruget kan dog ændre sig i det enkelte finasår og tekstanmærkningen skal sikres, at bevillingen kan anvendes fuld ud til formålet. Dette er en forudsætning for, at Selvstyret efterlever aftalerne med Arctic Winter Games Internationale Komite og Kommuneqarfik Sermersooq.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 40.94.21 Tilskud fra Grønlands andel af omsætningen i Danske Spil A/S
Naalakkersuisut bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge forskellen mellem indtægter
fra hovedkonto 40.94.22 Grønlands andel af omsætningen i Danske Spil A/S og udgifterne fra nærværende hovedkonto til enten genopretning eller til anvendelse i det følgende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 40.94.21 Tilskud fra Grønlands andel af omsætningen i Danske
Spil A/S
Inatsisartutlov nr. 10 af 22. november 2011 om fordeling af midler fra visse spil fastsætter, at midlerne kun må benyttes til de i loven nævnte formål. Konsekvensen af tekstanmærkningen er, at for
meget forbrugte henholdsvis ikke forbrugte midler i året henlægges til genopretning eller forbrug i
det følgende år, således at andelene i omsætningen og udgifterne balancerer over en årrække.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 40.94.23 Fredning og anden kulturarvsbeskyttelse
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
til det efterfølgende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 40.94.23 Fredning og anden kulturarvsbeskyttelse
Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med aktiviteter der
er afhængig af vejrlig og andre udefrakommende påvirkninger, er det vigtigt, at kunne planlægge
mere fleksibelt henover finansår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 40.94.28 Tilskud til skrevne medier i Grønland
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede en bekendtgørelse, der regulerer principperne for udmøntning af tilskud til skrevne medier i Grønland.
Bemærkninger til hovedkonto 40.94.28 Tilskud til skrevne medier i Grønland
Tekstanmærkningen hjemler, at Naalakkersuisut kan udstede en bekendtgørelse der regulerer principperne for udmøntning af tilskud til skrevne medier i Grønland, med henblik på at sikre retssikkerhed og gennemskuelighed i udmøntningen af midler til ansøgerne.
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Tekstanmærkningen er ny.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug – Aktivitetsområde 50 - 51
Til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU)
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indfri misligholdte garanterede lån og kreditter i overensstemmelse med vilkårene for de garantier, der er udstedt eller udstedes i medfør af Landstingsforordning
nr. 11 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og
landbrug og Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug, eller tidligere gældende erhvervsstøtteregler eller nye forordning af erhvervsfremme for landbrug.
Naalakkersuisut kan konvertere indfriede garanterede lån til erhvervsstøttelån på de herfor gældende vilkår, dog således at den efter erhvervsstøtteforordningen / erhvervsfremmeforordningen gældende markedsrente kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over Danmarks Nationalbanks diskonto.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at bevilge erhvervsstøttelån under hovedkontiene 51.07.40 Renteog afdragsfrie udlån og 51.07.42 Rentebærende udlån, udover de i Finansloven fastsatte bevillinger,
når disse lån anvendes til indfrielse af allerede eksisterende lån, og således bidrager til en tilsvarende merindtægt på hovedkontiene 51.07.40 Rente- og afdragsfrie udlån og 51.07.43 Afdrag rentebærende udlån.
Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at afgive en garantistillelse overfor kreditgivende pengeinstitut, som
90 % afdækker lån til etablering af mindre private vandkraftværker, vindkraft eller solenergi, som
etableres af én eller flere fåreholdere i fællesskab. Der kan ydes garantier indenfor et samlet lånebeløb på 10 mio. kr.
 Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive erhvervsmæssig fåreavl i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt.
 Det er en betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig- og økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre.
 Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det oprindelige lånebeløb,
idet garantistillelsen ikke omfatter långivers pålignede renter og gebyrer.
Nr. 4.
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet beløb på
indtil 3 millioner kroner på nedenfor anførte vilkår:
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Garanti kan stilles som sikkerhed for lån opnået i bank, sparekasse, i Vestnordenfonden eller
i en kombination af disse. Garantien skal have samme løbetid som det underliggende lån,
som maksimalt kan være 1½ år.
Lånet kan alene bruges til at finansiere grovvareindkøb af følgende: Kraftfoder til får, gødning og kalk samt såsæd til foder- og grøntsagsproduktion.
Der kan maksimalt stilles garanti på op til 100 % af lånebeløbet. Lånet skal være ydet på
markedsmæssige vilkår med en maksimal løbetid på 1½ år og med udløb i 2016.
Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive erhvervsmæssig fåreavl i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt.
Det er en betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig- og økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre.
Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det oprindelige lånebeløb,
idet garantistillelsen ikke omfatter långivers pålignede renter og gebyrer.

Bemærkninger til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU)
Nr. 1.
Tekstanmærkningen har ingen økonomiske konsekvenser udover den risiko, der er påtaget i forbindelse med afgivelsen af garantier. De maksimale garantiforpligtigelser fremgår af landskassens
regnskaber.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
I forbindelse med refinansiering af eksisterende lån, samt generationsskiftesager, vil der ske fuldstændig indfrielse af eksisterende lån til erhvervsstøtten, som finansieres gennem optagelse af nye
lån. Sådanne låneomlægninger er ofte omfattende i beløb, og forbruger derfor en betydelig del af
udlånsmidlerne, og blokerer derfor for øvrige nye udlån. Da der i sådanne sager samtidig sker en
ekstraordinær indfrielse af gamle lån, opnår landskassen en ikke budgetteret indtægt på hovedkonto
51.07.43 Afdrag på rentebærende udlån. Det er således formålet med denne tekstanmærkning, at
Naalakkersuisut i ovennævnte situationer kan anvende denne ekstraordinære indtægt til et tilsvarende ekstraordinært udlån. Tekstanmærkningen er DAU-resultatmæssig neutral.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 3.
Det daværende Landsting vedtog under efterårssamlingen 2007 pkt. 108: Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til at arbejde for at fremme mulighederne for at opnå offentlig
garantistillelse i forbindelse med banklån til etablering af små vandkraftværker.
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Som konsekvens af denne beslutning foreslås det, at Naalakkersuisut indenfor en økonomisk ramme
bemyndiges til at udstede garantier for lån, der optages med henblik på etablering af mindre, private
vandkraftværker ved fåreholderstederne.
Denne 90 % garantistillelse skal ses som inddækning af den risiko, som det kreditgivende pengeinstitut løber.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 4.
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til udstedelse af garantier og sætter samtidig en maksimal ramme for det samlede garantibeløb i finansåret.
Der kan stilles garanti af Grønlands Selvstyre på 100 % af lånebeløbet for grovvarekøb finansieret i
en bank, hvis banken vurdere dette som nødvendigt.
Denne garanti finansieres ved et udlån finansieret låneudstedelse via hovedkonto 51.07.42 Rentebærende udlån.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2014.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Aktivitetsområde 62-64
Til hovedkonto 62.30.01 Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, administration.
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 1.500.000 kr. til det efterfølgende finansår.
Nr. 2.
I henhold til § 83 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 fastsættes følgende takster:
Gebyr til boligklagenævnet:

66 kr. pr. lejemål hos udlejere af offentlige udlejningsboliger.

Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
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Nr. 4.
I henhold til § 28, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 17. af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester fastsættes følgende afgift:
Afgift på forbrug af langdistancekommunikation:

4,0 mio. kr. årligt.

Nr. 5
Telestyrelsen kan fastsætte prisen for samtrafikprodukter, jf. Landstingsforordning nr. 17 af 20.
november 2006 om telekommunikation og teletjenester § 6, stk. 3. Ved en omkostningsægte fastsættelse af prisen på samtrafik skal koncessionshaver sikre et rimeligt overskud. Koncessionshaver
sikres et rimeligt overskud ved forrentning af den anvendte kapital med selskabets vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). Telestyrelsen fastsætter (WACC) for koncessionshaver.
Ved beregning af koncessionshavers WACC benyttes en markedsrisikopræmie som udtryk for
præmien ejeren af selskabet får for risikoen ved investeringen. Markedsrisikopræmien sikrer selskabet et rimeligt overskud.
Markedsrisikopræmien for koncessionshaver fastsættes til 4 %.
Bemærkninger til hovedkonto 62.30.01 Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, administration
Nr. 1.
Tekstanmærkningen indebærer, at eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til bevillingen på
hovedkontoen ved finansårets slutning bliver henlagt til genopretning eller til anvendelse i det efterfølgende finansår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005, hvor det er
bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.
For at styrke lejernes lejeretlige beskyttelse er der oprettet et boligklagenævn, der behandler tvister
mellem lejere og udlejere i de offentlige udlejningsboliger. Klagenævnet er sektorfinansieret ved
opkrævning af et bidrag pr. lejemål, dvs. udlejningsbolig.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 3.
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at indgå flerårige aftaler og dermed
opnå besparelser ved indgåelse af langtidskontrakter som for eksempel for lejemål af Radioforvaltningens bygninger.
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 4.
Telestyrelsen opkræver afgift til finansiering af Telestyrelsen og Teleklagenævnet, jf. Teleforordningens § 28, stk. 1.
Afgiften på langdistancekommunikation opkræves hos teleoperatørerne, og udgør for 2015:
Telestyrelsen: 3,5 mio. kr. (hovedkonto 62.30.01 Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, administration)
Teleklagenævnet: 0,5 mio. kr. (hovedkonto 72.20.03 Teleklagenævn)
Samlet: 4 mio. kr.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2014 i tilrettet form.
Nr.5
Tekstanmærkningen er en konsekvens af bemærkningerne til Landstingsforordning nr. 17 af 20.
november 2006 om telekommunikation og teletjenester § 6, stk. 3, hvor det forudsættes, at procentsatsen for et rimeligt overskud fastsættes ved tekstanmærkning på finansloven. Ved anvendelse af
WACC til forrentning af den anvendte kapital sikres selskabet et rimeligt overskud. Markedsrisikopræmien på 4 % anvendes ved beregning af WACC.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2014 i tilrettet form.
Til hovedkonto 64.01.04 Kompetenceudviklingskurser
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
på op til 5.000.000 kr. til det efterfølgende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 64.01.04 Kompetenceudviklingskurser
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår,
for at sikre en optimal udnyttelse af bevillingen. Midlerne kan anvendes til genopretning eller til
anvendelse i de efterfølgende finansår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 i tilrettet form.
Til hovedkonto 64.10.06 Indfrielse af garantier for lån
Naalakkersuisut bemyndiges til at indfri misligholdte lån i overensstemmelse med vilkårene or lånene og den til enhver tid gældende landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet
og landbaserede erhverv, den tidligere landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv
eller den tidligere landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet.

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

Bemærkninger til hovedkonto 64.10.06 Indfrielse af garantier for lån
I tilfælde af misligholdelse af de garanterede lån hæfter landskassen for det garanterede beløb over
for det pengeinstitut, der har givet det underliggende lån. Hæftelsen er begrænset til en forholdsmæssig del af det skyldige beløb.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 64.10.12 Vareforsyning
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter mellem Grønlands
Selvstyre og et eller flere selskaber om forsyning af flydende brændstoffer til en landsdækkende
maksimalpris. Derudover bemyndiges Naalakkersuisut til at indgå en tillægskontrakt til korrektion
af en løbende flerårig servicekontrakt om forsyning af flydende brændstoffer med KNI eller et andet
selskab.
Naalakkersuisut bemyndiges ligeledes til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter mellem Grønlands Selvstyre og et eller flere selskaber om vareforsyning i bygder og yderdistrikter m.m. og at
aftale pismodeller i den anledning
Bemærkninger til hovedkonto 64.10.12 Vareforsyning
Formålet med tekstanmærkningen er at sikre, at der foretages stabile flerårige forsyninger uden store udsving til en landsdækkende maksimalpris. Ud over at indgå flerårige servicekontrakter kan
Naalakkersuisut indgå tillægskontrakter, hvis det kan være nødvendigt i situationer med væsentlige
prisændringer på de internationale markeder, eller at forsyninger oprettes eller nedlægges.
Formålet er at kunne indgå og/eller opretholde et- eller flerårige servicekontrakter mellem Grønlands Selvstyre og et eller flere selskaber om vareforsyning i bygder og yderdistrikter m.m. og at
aftale pismodeller i den anledning.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2014 i tilrettet form og flyttet fra 35.01.09 Vareforsyning.
Til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme
Nr. 1
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Nr. 2
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering af Inatsisartut’s Finansudvalg, at indgå aftaler med
eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver vedrørende indhandlingstilskud til sælskind og
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aktiviteter i tilknytning hertil. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling, og kan indgås for
en periode på op til 2 år.
Nr. 3
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering af Inatsisartut’s Finansudvalg, at indgå flerårrige
servicekontrakter med slagteriet Neqi A/S. Kontrakterne må ikke overstige den samlede bevilling
og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Bemærkninger til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme
Nr. 1
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet. Der kan bl.a. laves kontrakter med samarbejdspartnere om rådgivning, informationsvirksomhed, bistand til regional og lokal
erhvervsudvikling, handlingsplaner, den praktiske håndtering af informations- og formidlingsopgaver og om rådgivning inden for erhvervs- og turismeområdet.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved
indgåelse af kontrakter om indhandling af sælskind og tilknyttede aktiviteter..
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2014 i tilrettet form og flyttet fra 51.02.03 Indhandlingstilskud, sælskind.
Nr. 3
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved
indgåelse af kontrakter om varetagelse af indhandling og slagtning af lam og får og administration
hertil.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2014 i tilrettet form og flyttet fra 51.03.04 Servicekontrakt
med slagteriet Neqi A/S.
Til hovedkonto 64.10.25 Storskalaprojekter
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
til efterfølgende finansår, dog således at uforbrugte midler senest pr. 31/12-2018 tilbageføres til
landskassen.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til med orientering til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg og til
Inatsisartuts Erhvervsudvalg at rokere midler mellem hovedkonti indenfor den samlede bevilling til
storskalaprojekter efterhånden som projektbeskrivelserne detaljeres.
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Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Bemærkninger til hovedkonto 64.10.25 Storskalaprojekter
Nr. 1.
Bevillingen på hovedkonto 64.10.25 Storskalaprojekter omfatter Selvstyrets udgifter til projektudvikling af aluminiumsprojektet, samt andre storskalaprojekter. Projekterne er nævnt i budgetbidraget. Den tidsmæssige fordeling af udgifterne kan forskydes, hvis fx planlagte undersøgelser i feltsæsonen må udskydes.
Tekstanmærkningen indeholder mulighed for at overføre et eventuelt merforbrug til efterfølgende
finansår, hvilket kan blive aktuelt når selvstyret skal afregne med Alcoa for den fælles projektudvikling af aluminiumsprojektet. Udgiften afholdes i USD og en eventuel høj dollarkurs i forhold til
den danske krone, kan medføre et merforbrug.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 i tilrettet form.
Nr. 2.
Der kan opstå behov for at kunne rokere midler fra hovedkonto 64.10.25 Storskalaprojekter til projekter, hvor udgifterne afholdes på allerede eksisterende eller nye hovedkonti. Eksempelvis er det
nødvendigt, at rokere dele af bevillingen til anlægsprojekter under finanslovens anlægsområde.
Der vil kunne rokeres midler fra nærværende hovedkonti indenfor de på nærværende hovedkonti
samlede bevillinger
Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg og Inatsisartuts Erhvervsudvalg vil blive orienteret i forbindelse med rokeringer på hovedkontoen.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 i tilrettet form.
Nr. 3.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og sikrer at de nødvendige
opgaver løses i forbindelse med projektet.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
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Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer - Aktivitetsområde 66 – 67
Til hovedkonto 66.01.03 Råstofstyrelsen - Indtægtsdækket virksomhed
Naalakkersuisut bemyndiges til som led i Råstofstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed at henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nærværende hovedkonto og uforbrugte
midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 66.01.03 Råstofstyrelsen - Indtægtsdækket virksomhed
Tekstanmærkningens formål er at sikre, at afgifter m.v. som betales til dækning af udgifter i Råstofstyrelsens regi, anvendes til de i Råstoflovens nævnte formål. Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelsen til, at ikke forbrugte midler overføres til senere finansår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 66.01.05 Indtægtsdækket myndighedsbehandling
Naalakkersuisut bemyndiges til som led i Råstofstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed at henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nærværende hovedkonto og uforbrugte
midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 66.01.05 Indtægtsdækket myndighedsbehandling
Tekstanmærkningens formål er at sikre, at afgifter m.v. som betales til dækning af udgifter i Råstofstyrelsens regi, anvendes i henhold til de formål og efter de retningslinjer der er fastlagt i Intasisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, i Lov
om Grønlands Selvstyre samt i Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i
Grønland af 17. april 2008. Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelsen til, at ikke
forbrugte midler overføres til senere finansår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 66.01.06 Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklingsprojekter
Naalakkersuisut bemyndiges til som led i indgåelse af aftaler om efterforsknings- og udnyttelsestilladelser på kulbrinteområdet, at Råstofstyrelsen kan modtage forudbetaling af de projektmidler,
som tilladelseshaverne er forpligtet til at gennemføre i relation til deres efterforskningsprogram,
eksempelvis forsknings- og udviklingsformål. Råstofstyrelsen kan henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nærværende hovedkonto og uforbrugte midler fra tidligere finansår
til anvendelse i senere finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 66.01.06 Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklingsprojekter.
Tekstanmærkningens formål er at sikre, at selskaber med efterforsknings- og udnyttelsestilladelser
på kulbrinteområdet, kan forudbetale projektmidler, som de har forpligtiget sig til som en del af
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tilladelsesbetingelserne. Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelsen til, at ikke forbrugte midler overføres til senere finansår.
Tekstanmærkningen er ny.
Til hovedkonto 67.01.03 Geologi- og markedsføringsprojekter
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 10 % af bevillingen i finansåret.
Bemærkninger til hovedkonto 67.01.03 Geologi- og markedsføringsprojekter
Nr. 1.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og i forlængelse heraf opnå
besparelser. Det er bl.a. nødvendigt at indhente ekspertbistand til målrettede projekter på geologiområdet. Disse projekter indebærer ofte dataindsamling, også i flere sæsoner, og efterfølgende databearbejdning, hvorfor det er nødvendigt at indgå flerårige aftaler.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår,
for at sikre en optimal udnyttelse af bevillingen. Indtægter fra bl.a. salg af seismiske data skal tilgå
efterfølgende tiltag/aktiviteter med samme formål som det oprindelige udgangspunkt for udgiften/bevillingen, hvilket er beskrevet i tekstbidraget til nærværende hovedkonto.
Indtægter fra aftaler indgået i henhold til hovedkonto 67.01.03 Geologi- og markedsføringsprojekter
bliver hensat på hovedkonto 67.01.03 Geologi- og markedsføringsprojekter. De kan efterfølgende
genanvendes til nye råstofprojekter i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne for hovedkontoen. Budgetlovens ”bruttoprincip” jf. § 4, stk. 3 kan fraviges for nærværende hovedkonto.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 i tilrettet form.
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Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur - Aktivitetsområde 70 - 72
Til aktivitetsområde 70 - 72 Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Nr. 1.
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i de nettostyrede virksomheder. Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Naalakkersuisut og Inatsisartuts Finansudvalg, anvendes til bl.a. investeringsformål.
Nr. 2.
Illuut A/S’s eller en andelsboligforenings boliger, hvor Illuut A/S er eneandelshaver, er at betragte
som Selvstyrets ejendomme, såfremt de udlejes til Selvstyret til vakant indkvartering, anden midlertidig indkvartering af personale eller personaleboliger. Huslejen i disse af Selvstyrets ejendomme
sker i overensstemmelse med § 33 i landstingsforordning om leje af boliger.
Nr. 3
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede en tabsgaranti for de boliger, som Selvstyret anvender til
vakant, anden midlertidig indkvartering eller personaleboliger, til Illuut A/S eller til andelsboligforeninger, hvor Illuut A/S er eneandelshaver. Enheden, der har rekvireret personaleboligen, pålægges
at betale for det opgjorte tab.
Bemærkninger til aktivitetsområde 70 - 72 Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Nr. 1.
Tekstanmærkningens formål er at sikre dels, at ansvar og beslutningskompetence følges ad og dels,
at de nettostyrede virksomheder har mulighed for at akkumulere kapital til sikring af den nettostyrede virksomheds overlevelse på sigt.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Udlejer Illuut A/S eller en andelsboligforening foreningens boliger til personer sker det på vilkår
som almindelig privat udlejningsbolig. Ved udleje til Grønlands Selvstyre eller andre, til videre
udlejning til beboelse, aftales vilkår i erhvervslejekontrakt. I forhold, hvor Illuut A/S udlejer boliger
til Selvstyret eller Selvstyrets personale, er det underordnet, om der er tale om fremleje af andelsboliger, hvor Illuut A/S er eneandelshaveren, eller om der er tale om udleje af ejerboliger ejet af Illuut
A/S. Helt generelt må det forventes, at huslejen i de enkelte ejerboliger vil ligge imellem 775 kr. og
1.100 kr. per m² per år, og beløbet er i væsentlig grad afhængigt af opførelses- og driftsomkostningerne for de enkelte bygninger. Det materielle indhold af tekstanmærkningen vil blive indarbejdet i
en kommende revision af lejelovgivningen.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
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Nr. 3.
Såfremt Naalakkersuisut beslutter at anvise Illuut A/S’s boliger som vakant, anden midlertidig indkvartering eller personaleboliger, er det den rekvirerende enhed i Selvstyret der pålægges at bære
omkostningerne, såfremt der opstår huslejerestancer og tomgangstab. Tabsgarantien vil således omfatte afledte udgifter, såsom udgifter til udækkede udgifter til normalistandsættelse ved lejerskifte,
udgifter til pakning og opbevaring af bohave og genhusning i forbindelse med tvangsudsættelser,
såfremt fogeden begærer Illuut A/S at sørge for genhusning. Tabet skal være opgjort, før det rejses
overfor Selvstyret.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og videreført i revideret form, idet det er præciseret i
tekstanmærkningen, at det er den rekvirerende enhed, som bærer tabet.
Til hovedkonto 72.06.51 Salg af boliger - nettoudbetaling
Naalakkersuisut bemyndiges til at afhænde Bnr. 76, 237, 586 og 587 (alle fire beliggende på Noorlernut) og Bnr. 1403 (Aqqusinersuaq 21) i Nuuk ved offentligt udbud til højestbydende. Hvis boligerne ikke kan afhændes, saneres boligerne.
Bemærkninger til hovedkonto 72.06.51 Salg af boliger - nettoudbetaling
Der er en del ejendomme i Nuuk, der er i så dårlig forfatning, at boligerne ikke kan bebos. Boligernes stand er så ringe, at det ikke vil kunne svare sig at renovere boligerne. Således står lige nu 5
tidligere udlejningsejendomme til sanering. Ejendommene søges afhændet til højestbydende ved
offentligt udbud, enten ved budrunde eller opslag ved ejendomsmægler. Det forventes at der kan
være en vis interesse, da ejendommene har en attraktiv placering i Nuuk.
Tekstanmærkningen er ny.
Til hovedkonto 72.10.13 Særlige tilskud til boligafdelinger
I henhold til § 32, stk. 8 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 fastsættes følgende gebyr:
Gebyr til kvarterløft eller reinvesteringer:

6 kr. pr. m² boligareal

Bemærkninger til hovedkonto 72.10.13 Særlige tilskud til boligafdelinger
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005, som revideret
med Landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006, hvor det er bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
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Til hovedkonto 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med Illuut A/S om at stille udlejningsboliger til rådighed for Selvstyret, ligesom Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige lejeaftaler med
Illuut A/S om leje af boliger til personale.
Nr. 2.
Når en ejendom ejet af Grønlands Selvstyre eller en kommune er omdannet til ejerboliger og udstykket, fastsættes huslejen for de resterende lejere, der ved udstykningen ikke er blevet ejere, således:
 et administrationsbidrag på 5.000 kr. per år,
 et kapitalafkast på 1,5 % af ejendommens overdragelsespris, samt
 et fast bidrag på 525 kr. per kvadratmeter per år til drift, vedligeholdelse og henlæggelser.
Disse lejemål samles i en landsdækkende boligafdeling, der omfatter alle resterende lejere, der ved
udstykningen ikke er blevet ejere.
Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede en tabsgaranti for de boliger, som Illuut A/S udlejer som
almindelige udlejningsboliger. Tabet skal være opgjort, før det rejses overfor Selvstyret.
Nr. 4.
Naalakkersuisut eller en kommunalbestyrelse bemyndiges til opkræve kapitalafkast på baggrund af
ejendoms eller en boligs markedsværdi såfremt denne er lavere end ejendommens eller boligens
teknisk- økonomiske værdi.
Bemærkninger til hovedkonto 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast
Nr. 1.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at indgå aftaler om at stille udlejningsboliger til rådighed
for Selvstyret, samt at indgå flerårige lejeaftaler om leje af boliger til personale.
Tekstanmærkningen er optaget i forbindelse med oprettelsen af Illuut A/S og Naalakkersuisut kan i
forbindelse med udlån til Illuut A/S stille betingelser for at et vist antal boliger anvises til særlige
formål; eksempelvis som almindelige lejeboliger, ønskeflytninger fra Selvstyrets boligmasse, som
erstatningsboliger i forbindelse med sanering eller som personaleboliger.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Tekstanmærkningen beskriver hvordan huslejen beregnes for lejere, som ikke ønsker at overtage
deres lejebolig som ejerbolig, men forbliver boende i boligen som lejer. Den nye husleje beregnes
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som et standardbeløb. Beregningsmetoden er fastsat til at sikre såvel en ensartet og nem huslejeberegning. Herved gøres det op med den såkaldte balanceleje. Bestemmelsen indebærer, at de ca. 35
restlejere – rent regnskabsteknisk – samles i en landsdækkende boligafdeling. Alternativet hertil er
at oprette selvstændige boligafdelinger (en per ejendom med restlejere) og varsle en individuel husleje for netop den (nye) boligafdeling der bebos. Dette vil medføre en utilsigtet stigning i huslejen,
idet det er forbundet med væsentlige administrative omkostninger, at drive en boligafdeling med
mellem 2 og 4 lejere. Det skal bemærkes, at nærværende tekstanmærkning er en undtagelsesvis fravigelse af § 6 i budgetloven, idet hensynet til lejerne har vejet tungt. Det materielle indhold af tekstanmærkningen vil blive indarbejdet i en kommende revision af lejelovgivningen.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 3.
Naalakkersuisut beslutter i stort omfang at anvise Illuut A/S’s boliger som vakant, anden midlertidig indkvartering eller personaleboliger. Hovedparten af boliger, ejet af Illuut A/S, udlejes som personaleboliger. Det er således Naalakkersuisut som beslutter hvilke lejligheder der skal udlejes som
personaleboliger og hvilke der skal udlejes som almindelige boliger. Det er således Naalakkersuisut,
der beslutter i hvilket omfang Illuut A/S skal påtages sig en debitorrisiko. I disse ejendomme er det
vanskeligt for Illuut A/S at afhænde enkelte lejligheder. Lejligheder, som ikke anvises som personaleboliger, udlejes derfor efter en almindelig venteliste, og dermed kan der opstå et potentielt tab for
Illuut A/S. Tabsgarantien vil således omfatte afledte udgifter, såsom udgifter til udækkede udgifter
til normalistandsættelse ved lejerskifte, udgifter til pakning og opbevaring af bohave og genhusning
i forbindelse med tvangsudsættelser, såfremt fogeden begærer Illuut A/S at sørge for genhusning.
Det forventes at der maksimalt vil kunne opgøres tab på 0,5 mio. kr. årligt.
Tekstanmærkningen er ny.
Nr. 4.
Det fremgår af Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, § 31, at kapitalafkastet i en offentlig udlejningsbolig udgør 1,5 % af en ejendoms opførelsessum, dog minimum 7.000
kr. eller maksimum 15.000 kr. pr. m2. På flere lokaliteter, er en ejendoms eller en boligs markedsværdi ofte kun mellem 1.500 og 3.500 kr. pr. m². På denne baggrund findes det ikke rimmeligt at
fastholde en minimumspris på 7.000 kr. pr. m².
For en ejendom eller en bolig på 85 m² med en markedsværdi på 2.250 kr. pr. m² vil det betyde en
lettelse i den månedlige husleje på knapt 505 kr.
Tekstanmærkningen er ny.
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Til aktivitetsområde 72.20 - Infrastruktur
Nr. 1.
For tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i Tele Greenland A/S, KNI Pilersuisoq A/S eller et
dermed koncernforbundet selskab, tegner selskabet en privat pensionsforsikring som kompensation
for tjenestemandspensionens bortfald. I det omfang, der ikke kan opnås dækning svarende til tjenestemandspensionen, indestår Tele Greenland A/S eller KNI A/S for den del af pensionskravet, som
ikke kan opnås ved den private pensionsordning. Selvstyret indestår, i forhold til den ansatte, for
opfyldelsen af denne forpligtelse, og Selvstyret har fuld regres overfor selskabet, hvis den yderligere pensionsdækningsforpligtelse udløses.
Nr. 2.
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i de nettostyrede virksomheder. Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Naalakkersuisut og Inatsisartuts Finansudvalg, anvendes til bl.a. investeringsformål.
Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at yde indeståelse for de tjenestemænd, der er overgået til Royal
Arctic Line A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, hvorfor Selvstyret hæfter for opfyldelsen
af de sejlende tjenestemænds rettigheder i henhold til deres ansættelseskontrakt på tjenestemandslignende vilkår i selskabet.
Bemærkninger til aktivitetsområde 72.20 - Infrastruktur
Nr. 1.
Tekstanmærkningen har til hensigt at sikre, at tjenestemænd, som er omfattet af den nævnte omdannelse, ikke stilles ringere ved omdannelsen.
Landstingsforordning nr. 11 af 28. oktober 1993, Landstingsforordning nr. 8 af 6. juni 1997 om
omdannelse af Tele Attaveqaatit og Landstingsforordning nr. 14 af 30. oktober 1992
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og flyttet fra aktivitetsområde 35 Infrastruktur.
Nr. 2.
Tekstanmærkningens formål er at sikre dels, at ansvar og beslutningskompetence følges ad og dels,
at de nettostyrede virksomheder har mulighed for at akkumulere kapital til sikring af den nettostyrede virksomheds overlevelse på sigt.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og flyttet fra aktivitetsområde 35 Infrastruktur.
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Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at yde indeståelse for de tjenestemænd, der er overgået til Royal
Arctic Line A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, hvorfor Selvstyret hæfter for opfyldelsen
af de sejlende tjenestemænds rettigheder i henhold til deres ansættelseskontrakt på tjenestemandslignende vilkår i selskabet.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2014 og flyttet fra aktivitetsområde 35 Infrastruktur.
Til hovedkonto 72.20.03 Teleklagenævn
Nr. 1.
I henhold til Landstingsforordning nr. 17. af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester nedsættes et teleklagenævn.
Telestyrelsen opkræver afgift på langdistancekommunikation, jf. tekstanmærkning til hovedkonto
62.30.01 Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, administration. Heraf overføres 0,5 mio. kr. til teleklagenævnets drift.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto på
op til 100.000 kr. til det efterfølgende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 72.20.03 Teleklagenævn
Nr. 1.
Telestyrelsen opkræver afgift til finansiering af Telestyrelsen og teleklagenævnet, jf. tekstanmærkning til hovedkonto 62.30.01 Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, administration.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og flyttet fra aktivitetsområde 35 Infrastruktur.
Nr. 2.
Tekstanmærkningen indebærer, at eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til bevillingen på
hovedkontoen ved finansårets slutning bliver henlagt til genopretning eller til anvendelse det efterfølgende finansår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og flyttet fra aktivitetsområde 35 Infrastruktur.
Til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige
1.229. mio. kr. og må dække perioden 2015 – 2024.
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Forud for forhandlinger om aftaler, udsteder Naalakkersuisut et forhandlingsmandat, som godkendes af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg. Forhandlingsmandatet indeholder den økonomiske
ramme og frekvensniveau for de enkelte distrikter.
Bemærkninger til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at indgå flerårige aftaler og dermed
opnå besparelser ved indgåelse af kontrakter om udførelse af offentlig flytrafik og skibspassagersejlads.
Tilskuddet til servicekontrakterne ydes efter 3 hovedprincipper til destinationer, hvor:
- der ellers ikke vil være transportmulighed.
- prisen ellers vil afholde mange fra at rejse.
- frekvensen ellers vil være uacceptabel lav.
Forhandlingsmandatet udstikker rammerne indenfor hvilke Naalakkersuisut kan indgå bindende
aftaler med operatører. Disse rammer vil, ud over den økonomiske ramme i finansloven, indeholde
elementer som leveringssikkerhed, kvalitet og CSR.
Ved at lade Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg godkende forhandlingsmandatet, sikres
Inatsisartut indflydelse tidligt i processen på udformningen af grundlaget for trafikkontrakterne.
Tekstanmærkningen er ændret og videreført fra FL 2014 og flyttet fra aktivitetsområde 35 Infrastruktur.
Til hovedkonto 72.20.08 Sikkerhed til søs
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den
samlede bevilling og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Bemærkninger til hovedkonto 72.20.08 Sikkerhed til søs
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet og opnå besparelser ved indgåelse af kontrakter om udvikling af materiale til informationskampagner.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og flyttet fra aktivitetsområde 35 Infrastruktur.
Til hovedkonto 72.20.10 Godstransport
Der betales investeringsbidrag i 2015 af søtransport af gods til, fra og i Grønland uanset godstype.
Investeringsbidraget påhviler aftagerne af godstransportydelserne og udgør 3,10 % af alle godstariffer hos Royal Arctic Line A/S.
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Der betales investeringsbidrag med 3,10 % i 2011, 3,10 % i 2012, 3,10 % i 2013 og 3,10 % i 2014.
Investeringsbidraget påhviler aftagerne af transportydelserne og beregnes på grundlag af alle godstariffer hos Royal Arctic Line A/S. Investeringsbidrag opkræves med kr. 15.462.482,11 (2011), kr.
15.525.774,47 (2012) kr. 14.249.616,84 (2013) og kr. 16.355.272,40 (2014). I alt kr. 61.593.146.
Investeringsbidraget opkræves af Royal Arctic Line A/S. Investeringsbidrag indgår ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for Royal Arctic Line A/S for indkomstårene 2011-2015.
Naalakkersuisut bemyndiges til at oppebære udlodning fra Royal Arctic Line A/S med et beløb svarende til opkrævet investeringsbidrag i 2015. Naalakkersuisut bemyndiges til at oppebære udlodning fra Royal Arctic Line A/S med kr. 61.593.146,00 svarende til opkrævet investeringsbidrag i
perioden 2011 – 2014.
Bemærkninger til hovedkonto 72.20.10 Godstransport
Der opkræves et investeringsbidrag på 3,10 % for perioden 2011 – 2015. Der betales investeringsbidrag af søtransport af gods til, fra og i Grønland uanset godstype. Investeringsbidraget påhviler
aftagerne af godstransportydelserne og beregnes på grundlag af Royal Arctic Line A/S til enhver tid
gældende fragttarif. Investeringsbidrag for 2015 forventes opkrævet med ca. 16,5 mio. kr.
Investeringsbidraget reguleres én gang årligt i overensstemmelse med ”Rammeaftale vedrørende
bygdebesejling med Gods i Grønland” med tilhørende bilag.
Det forudsættes, at det årlige servicebidrag, som Royal Arctic Bygdeservice A/S modtager iht. Servicekontrakten er konstant i hele kontraktens løbetid og dermed ikke er genstand for regulering.
Det forudsættes, at det årlige servicebidrag, som Royal Arctic Bygdeservice A/S modtager iht. servicekontrakten er konstant i hele kontraktens løbetid og dermed ikke er genstand for regulering.
Herved er det alene investeringsbidraget som reguleres inden for den maksimale grænse, som er
aftalt i servicekontrakten.
Investeringsbidraget indgår ikke i opgørelsen af den skattepligtige indkomst for Royal Artic Line
A/S. Over kontoen indtægtsføres udlodning fra Royal Arctic Line A/S af opkrævet investeringsbidrag. Det forventes, at investeringsbidrag udloddes til Grønlands Selvstyre.
Ved udlodning af investeringsbidrag opkrævet i perioden 2011-2014 forventes kr. 16.593.146,00.
Royal Arctic Line A/S har i 2013 og 2014 foretaget a-conto udlodning af opkrævet investeringsbidrag for 2011-2014 til Grønlands Selvstyre med kr. 25 mio. og kr. 20 mio. Opkrævet, men ikkeafregnet, investeringsbidrag for 2011-2014 udgør kr. 16.593.146,00.
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og overført fra hovedkonto 35.01.10 Godstransport.
Der er indsat supplerende bestemmelser om investeringsbidraget for perioden 2011-2014 ligesom
det er præciseret, at investeringsdraget opkræves med 3,10 % i perioden 2011-2015. Tekstanmærkningen er ændret således, at der tillige vil kunne oppebæres udlodning fra Royal Arctic Line A/S
svarende til opkrævet investeringsbidrag.
Opkrævning af investeringsbidrag af søtransport af gods til, fra og i Grønland vil senere blive indarbejdet i forslag til Inatsisartutlov om søtransport af gods til, i og fra Grønland. Forslag til
Inatsisartutlov afventer igangværende overvejelser omkring den fremtidige struktur for søtransport
af gods til, i og fra Grønland.
Til hovedkonto 72.22.01 Havnemyndighed
Departementet for Sundhed og Infrastruktur bemyndiges til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter mellem Grønlands Selvstyre og et eller flere selskaber om lokal drift af Selvstyrets havneanlæg samt den funktionelle havnemyndighed.
Servicekontrakterne må ikke overstige den samlede bevilling og gå ud over budgetoverslagsårerne.
Bemærkninger til hovedkonto 72.22.01 Havnemyndighed
Tekstanmærkningen giver mulighed for at planlægge langsigtet og undgå at anvende administrative
ressourcer på at indgå servicekontrakter årligt.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og flyttet fra aktivitetsområde 35 Infrastruktur.
Til hovedkonto 72.26.02 Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere vedr. Mittarfeqarfiit’s primære driftsområder. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling og må ikke gå ud
over budgetoverslagsårene.
Nr. 2.
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i Mittarfeqarfiit. Akkumulerede henlæggelser indgår i efterfølgende år i driften af Mittarfeqarfiit og kan anvendes til såvel
drift, reinvestering og nyanlæg. Finans- og Skatteudvalget orienteres om anvendelsen af tekstanmærkningen.
Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til med virkning fra 1. januar 2015 at godkende regulering af takster i
Mittarfeqarfiits Takst- og Betalingsregulativ. Takstforhøjelser skal varsles med mindst 3 måneder
forinden ikraftsættelse. Finans- og Skatteudvalget orienteres om anvendelsen af tekstanmærkningen.
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Bemærkninger til hovedkonto 72.26.02 Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit
Nr. 1.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, indgå længerevarende
driftsaftaler og opnå besparelser ved indgåelse af kontrakter.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og flyttet fra aktivitetsområde 35 Infrastruktur.
Nr. 2.
Tekstanmærkningens formål er at sikre, at Mittarfeqarfiit har mulighed for at akkumulere kapital til
sikring af reinvesteringer i Mittarfeqarfiits drift.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og flyttet fra aktivitetsområde 35 Infrastruktur.
Nr. 3.
Tekstanmærkningen sætter Naalakkersuisut i stand til at regulere takster i Mittarfeqarfiits Takst- og
Betalingsregulativ.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og flyttet fra aktivitetsområde 35 Infrastruktur.

Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet - Aktivitetsområde 73 - 77
Til hovedkonto 73.01.01 Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet
Nr. 1
Naalakkersuisut bemyndiges til at stille økonomisk garanti på op til 5 mio. kr. til dækning af operative dispositioner under kritiske hændelser, der involverer miljøberedskabet indenfor 3 sømilgrænsen, for at sikre at den operative indsats ikke bliver standset, forsinket eller forringet på grund af
uklare økonomiske forhold.
Nr. 2
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i Nukissiorfiit. Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Naalakkersuisut og Inatsisartuts Finansudvalg anvendes til bl.a. investeringsformål.
Bemærkninger til hovedkonto 73.01.01 Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet
Nr. 1
Ved kritiske situationer, der involverer miljøberedskabet indenfor 3 sømilgrænsen, hvor det er nødvendig med hurtig iværksættelse af operative dispositioner, eller hvor dispositionerne indebærer
meget store udgifter, vil Naalakkersuisut kunne stille en økonomisk garanti for at sikre, at den operative indsats ikke bliver standset, forsinket eller forringet på grund af uklare økonomiske forhold.
Garantien indebærer ikke, at Naalakkersuisut accepterer at afholde den endelige udgift. Dette afregnes hos skadevolder et senere tidspunkt.
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL2014.
Nr. 2
Tekstanmærkningens formål er at sikre dels, at ansvar og beslutningskompetence følges ad og dels,
at de nettostyrede virksomheder har mulighed for at akkumulere kapital til sikring af den nettostyrede virksomheds overlevelse på sigt.
Tekstanmærkning er ny.
Til hovedkonto 73.94.02 Nukissiorfiit
Nr. 1.
I forbindelse med en eventuel overdragelse af varmecentraler fra A/S Boligselskabet INI tillades det
Nukissiorfiit at afvige fra virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser i en overgangsperiode og
anvende de (lavere) priser for varme fra centralen, der var gældende før overtagelsen.
Nr. 2.
Naalakkersuisut gives bemyndigelse til i 2015 at disponere indenfor bevillingsrammen, som er afsat
til overgangsordninger og kompensationer i forbindelse med at ændre ensprissystemet på el, vand
og varme.
Overgangsordninger og kompensationer skal virke i forhold til en ensprisreform på el, vand og
fjernvarme, der bygger på følgende grundlæggende model:
-

Fiskeindustrien skal betale 41,5 % af den lokale enhedsomkostning for el og vand i hver enkelt
by og bygd.
Andre forbrugere i byer og bygder betaler kostægte tarif for el og vand i hver enkelt by og bygd.
Varmetariffer fastholdes som en landsdækkende enspris baseret på olieprisen.

Modellen skal suppleres med følgende kompensations- og overgangsordninger for fiskeindustrien:
-

I byer og bygder kan fiskeindustrien højst betale samme tarif for el og vand som andre forbrugere samt minimum 41,5 % af minimumsprisen for andre forbrugere.

Modellen skal suppleres med følgende kompensations- og overgangsordninger for andre forbrugere:
-

I byer og bygder, hvor den kostægte tarif ligger over maksimaltariffen, betales maksimaltariffen
på el og vand
I byer og bygder, hvor den kostægte tarif ligger under minimaltariffen, betales minimaltariffen
på el og vand
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-

Minimal- og maksimaltarifferne reguleres efter den økonomiske udvikling i Nukissiorfiit til at
forsyne med el og vand. For 2015 priserne gælder således, at tarifferne tager udgangspunkt i
2014 priserne og reguleres efter udviklingen i forsyningsøkonomien.

Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte nærmere administrative bestemmelser for, hvordan
maksimal- og minimaltarifferne på el og vand reguleres.
Naalakkersuisut fastsætter som hovedregel tarifferne en gang årligt. Undtagelsesvis kan Naalakkersuisut dog ændre tarifferne løbende, såfremt de lokale enhedsomkostninger ændrer sig væsentligt.
Naalakkersuisut bemyndiges desuden til i 2015 til at hæve de almindelige forbrugeres minimaltariffer på el og vand svarende til værdien af en varmeprissænkning i 2015.
Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at disponere over nettosalgsprovenuet til investeringsformål for
Nukissiorfiit, ved eventuelle frasalg af bygninger, som Nukissiorfiit har brugsretten til, inden for
rammerne af tekstanmærkning nr. 4 til aktivitetsområde 10-89.
Bemærkninger til hovedkonto 73.94.02 Nukissiorfiit
Nr. 1.
Tekstanmærkningen har betydning for varmeforbrugernes omkostninger og sikrer kundegrundlaget
for virksomheden.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 2.
Naalakkersuisut har inden for rammerne af Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om
energiforsyning bemyndigelse til at fastsætte tariffer for el, vand og varme. Der er fra og med 2005
vedtaget en reform, som betyder et opgør med det hidtidige ensprisprincip. Naalakkersuisut forudsætter imidlertid, at reformen skal gennemføres sammen med en overgangsordning der indeholder
kompensationer til at holde maksimalpriser nede.
Ensprisreformen trådte i kraft i 2005 og er løbende blevet justeret. Reformen med justeringer fortsætter i 2015. Konkret vil det medføre, at den nuværende prisstruktur med en maksimalpris og en
minimalpris på el og vand fortsætter. Tarifferne vil i de kommende år kun blive reguleret som følge
af ændringer i Nukissiorfiits økonomi.
Varmepriser fastsættes som nationale enspriser baseret på prisen på olie. Varmeprisen blev justeret i
2014, hvor den blev sænket med 5 pct. i forhold til den dagældende beregningsmetode.
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Der er derfor behov for at Inatsisartut fortsat yder en bevilling til at understøtte tarifstrukturen. Derved kan Naalakkersuisut gennem Nukissiorfiit garantere kunderne, at prisstigningerne ikke overstiger de maksimale prisstigninger, som reformen med justeringer beskriver.
Modellen indebærer, at tariffastsættelsen for el og vand til fiskeindustrien tager udgangspunkt i Nukissiorfiits opgørelse af enhedsomkostningerne ved at producere el, vand og 41,5 pct. af den lokale
enhedsomkostning i den enkelte by og bygd. Dog er der den yderligere betingelse, at fiskeindustritariffen ingen steder må ligge over tariffen for andre forbrugere.
Modellen betyder, at Nukissiorfiit hvert år udarbejder et fordelingsregnskab på hvert bosted for at
kunne fastsætte tarifferne for de to kundegrupper. Fordelingsregnskabet er reguleret i bekendtgørelse nr. 12 af 10. august 2006 om fastlæggelse af principper for fordeling af omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og kollektiv varme.
Modellen betyder, at Naalakkersuisut fastsætter tarifferne årligt på baggrund af det senest offentliggjorte fordelingsregnskab samt af de budgetterede omkostningsstigninger for indeværende og følgende regnskabsår. Tarifferne kan reguleres i løbet af året, hvis der ske væsentlige ændringer i afsætning eller i omkostningerne. Målet med en regulering i løbet af året er at minimere prisreguleringer de følgende år, som kan skyldes, at Nukissiorfiit opsamler et likviditetsoverskud /underskud
fra vand- og energiforsyningen.
Tekstanmærkningerne er revideret for at præcisere, at der sker tekniske justeringer i den måde,
hvorpå minimal- og maksimaltarifferne reguleres, ligesom bemærkning til tekstanmærkningen er
forkortet.
Justeringerne af modellen har til formål at sikre en stabil og lav prisudvikling for forbrugerne, der
tager udgangspunkt i omkostningerne og afsætningen af el, vand og varme. Justeringen af tarifberegningen skal endvidere tage hensyn til at Nukissiorfiit, som nettostyret virksomhed, hverken skal
akkumulere væsentlige årlige driftsoverskud eller -underskud fra forsyningen af forbrugerne.
Justeringen af modellen består i at minimal- og maksimalpriserne i 2015 vil tage udgangspunkt i
minimal- og maksimalpriserne for 2014 reguleret for ændringer i forsyningsøkonomien i 20132015, samt for ændringer i tilskud fra Landskassen.
I dag reguleres minimal- og maksimalpriserne på baggrund af ændringer i Nukissiorfiits omkostninger. Hensigten med justeringerne at således at præcisere, at minimal- og maksimalpriserne reguleres på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i Nukissiorfiits økonomi, herunder f.eks.
indtægter fra salget af varme, tilskuddet fra landskassen og udviklingen i afsætningen.
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Justeringen, tager udgangspunkt i at Nukissiorfiits omkostningssammensætning har ændret sig.
Ændringen skyldes inve-stering i vandkraftværker som har reduceret olieforbruget men øget rente
og afskrivninger. Dette betyder bl.a. at Nukissiorfiits omkostninger er mindre påvirket af prisen på
olie. Desuden reduceres driftstilskuddet til Nukissiorfiit, hvilket påvirker Nukissiorfiits økonomi.
Justeringen medfører ikke i sig selv en væsentlig ændring af den omfordeling mellem vare- og kundegrupper, som er fastsat med ensprisreformen med justeringer.
Naalakkersuisut bemyndiges til, at fastsætte nærmere bestemmelser for, hvordan minimal- og maksimalpriserne reguleres.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 i tilrettet form.
Nr. 3.
Nukissiorfiit har på grund af udviklingen i energisektoren i dag behov for fleksibilitet i forhold til
ændret anvendelse (ombygning) og evt. afhændelse af de bygninger, som Nukissiorfiit har brugsretten til. Øget fleksibilitet vil kunne gøre arbejdsplanlægningen mere hensigtsmæssig, blandet andet
ved at kunne disponere over nettosalgsprovenu til ombygnings- og rationaliseringsprojekter.
Frasalg af bygninger skal godkendes af Naalakkersuisut i henhold til tekstanmærkning nr. 4 til aktivitetsområde 10-89. Men tekstanmærkningen sikre, at Nukissiorfiit, der har driftsansvaret og vedligeholdelsesforpligtelsen for bygningen, også erhverver et evt. nettosalgsprovenu.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 i tilrettet form.
Til hovedkonto 73.95.02 Vandkraft forundersøgelser
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Bemærkninger til hovedkonto 73.95.02 Vandkraft forundersøgelser
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og sikre at de nødvendige
opgaver løses i forbindelse med projektet.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 73.95.03 Energistatistik og Emissionsopgørelser
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
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Bemærkninger til hovedkonto 73.95.03 Energistatistik og Emissionsopgørelser
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved
indgåelse af kontrakter udarbejdelse af klimastatistikker.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 73.95.04 Udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi, energieffektiviseringer og klima
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Bemærkninger til hovedkonto 73.95.04 Udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi,
energieffektiviseringer og klima
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet. Det er nødvendigt at kunne
indgå flerårige aftaler da mange forsknings og udviklingsprojekter har behov for mere end 1 år for
at kunne opnå tilstrækkelig kvalitet i resultaterne. Midlerne kan anvendes til resultatkontrakter med
forskningsinstitutioner, private firmaer eller enkeltpersoner om at foretage udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi, energieffektiviseringer og klima. Desuden kan midlerne anvendes til
kontrol og opfølgning på projekterne.
Inatsisartuts Finansudvalg skal orienteres om udnyttelsen af kontoen senest 1. maj det efterfølgende
kalenderår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Til hovedkonto 77.01.02 Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Naalakkersuisut bemyndiges til som led i Miljøstyrelsen for Råstofområdets indtægtsdækkede virksomhed at henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nærværende hovedkonto
og uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 77.01.02 Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Tekstanmærkningens formål er at sikre, at afgifter m.v., som betales til dækning af udgifter i Miljøstyrelsen for Råstofområdets regi, anvendes til de i Råstoflovens nævnte formål. Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelsen til, at ikke forbrugte midler overføres til senere finansår.
Tekstanmærkningen er ny.
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Til hovedkonto 77.01.05 Eksplosivstoffer, brand og beredskab
Nr. 1.
I henhold til § 25 i Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 fastsættes følgende gebyrer:
Udstedelse eller fornyelse af sprængningstilladelse
Udstedelse eller fornyelse af tilladelse som sprængningsleder
Udstedelse eller fornyelse af tilladelse til køb af eksplosivstoffer

500,00 kr.
750,00 kr.
2.500,00 kr.

Godkendelse af et sprængstofmagasin:
med kapacitet på op til 1 tons
med kapacitet på mere end 1 tons og mindre end 5 tons
med kapacitet på over 5 tons

5.000,00 kr.
35.000,00 kr.
50.000,00 kr.

For midlertidige sprængstofmagasiner beregnes gebyret ud fra kapacitet og antal år, som magasinet
er i brug. For hvert år magasinet er i brug skal betales 1/10 af normalgebyret. F.eks. vil et magasin
med kapacitet på 1 tons, som søges opstillet i 2 år koste 5.000,00 kr. X 2 X 0,1 = 1.000,00 kr.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at stille økonomisk garanti på op til 5 mio. kr. til dækning af operative dispositioner ved større kritiske hændelser for at sikre at den operative indsats ikke bliver
standset, forsinket eller forringet på grund af uklare økonomiske forhold.
Bemærkninger til hovedkonto 77.01.05 Eksplosivstoffer, brand og beredskab
Nr. 1.
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010, hvor det er bestemt,
at taksten skal fastsættes på finansloven.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og flyttet fra 70.10.08 Eksplosivstoffer, brand og
beredskab
Nr. 2.
Ved større kritiske situationer, hvor det er uklart, hvem der skal betale for de nødvendige operative
dispositioner, eller hvor dispositionerne indebærer meget store udgifter vil Naalakkersuisut kunne
stille en økonomisk garanti for at sikre, at den operative indsats ikke bliver standset, forsinket eller
forringet på grund af uklare økonomiske forhold.
Garantien indebærer ikke, at Naalakkersuisut accepterer at afholde den endelige udgift. Dette vil
skulle afklares mellem relevante parter på et senere tidspunkt (eventuel skadevolder, kommuner,
Selvstyremyndigheder, rigsmyndigheder m.fl.).
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 og flyttet fra 70.10.08 Eksplosivstoffer, brand og
beredskab.
Til formålskonto 77.05 Natur og Miljø
Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem de følgende hovedkonti: 77.05.01 Affaldsområdet, drift, 77.05.07 Miljøbeskyttelse og 77.05.08 Tilskud til miljøanlæg.
Bemærkninger til formålskonto 77.05 Natur og Miljø
Tekstanmærkningen medtages for at sikre en effektiv udmøntning af miljøindsatsen, så der løbende
kan prioriteres indsatser som kan gå på tværs af de enkelte hovedkonti.
Tekstanmærkningen ny.
Til hovedkonto 77.05.02 Grønlands Naturinstitut
Naalakkersuisut bemyndiges til med orientering af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, at indgå
aftale med ekstern part om leje af forskningsfartøj. Aftalen må dække perioden 2015-2024 og udgifterne til leje og drift af forskningsfartøjet afholdes inden for bevillingen for nærværende hovedkonto.
Bemærkninger til hovedkonto 77.05.02 Grønlands Naturinstitut
Overvågning af Grønlands væsentligste fiskeriressourcer foretages med Grønlands Naturinstituts
fartøj ”Paamiut”. Fartøjet er fra 1971 og må afløses af andet fartøj senest i 2018. Ved at indgå langtidsaftale om leje af nybygget dansk fiskeriforskningsfartøj undgås en betydelig anskaffelsesudgift.
Samtidig opnås der stordriftsfordele, idet fartøjet vil være i aktivitet året rundt i Danmark og Grønland, i modsætning til den nuværende situation, hvor de to landes fartøjer ligger op halvdelen af
året. Med leje af nybygget fartøj sikres tidssvarende faciliteter for overvågning af såvel bundlevende som pelagiske ressourcer i en lang årrække.
Tekstanmærkningen ny.
Til hovedkonto 77.05.08 Tilskud til miljøanlæg
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på bevillingen på hovedkonto 77.05.08 Tilskud til miljøanlæg til det efterfølgende finansår.
Bemærkninger til hovedkonto 77.05.08 Tilskud til miljøanlæg
Formålet med tekstanmærkningen er at give større frihed til at foretage investeringer og tilpasse
aktiviteten for at leve op til målsætningerne på området. Da aktiviteterne omfatter tilskud til anlægsprojekter er det vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at have mulighed for at spare midler
op til større investeringer.
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Der udarbejdes i samarbejde med kommunerne en samlet affaldsanlægssektorplan, hvor målsætningerne beskrives nærmere.
Tekstanmærkningen er ny.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur - Aktivitetsområde 80-89
Til aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet
Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at igangsætte anlægs- eller renoveringsprojekter uden forelæggelse
for Inatsisartuts Finansudvalg, hvis de samlede udgifter til et projekt, efter afholdt licitation, overstiger det i Finansloven anslåede samlede B-overslag i begrænset omfang. Naalakkersuisoq for Finanser kan godkende igangsætning, når de samlede merudgifter i forhold til A-overslaget højst udgør 15 %, og er mindre end 3 mio. kr. end B-overslaget. Det forudsættes, at midlerne afholdes i
budgetoverslagsårene, og at Naalakkersuisut medtager disse midler i finanslovsforslaget for det
følgende år.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at undlade at søge bevillingsmæssige ændringer til anlægsprojekter,
hvor der enten forventes eller er konstateret mindre udsving i forhold til projektbevillingen. Disse
ændringer optages på Landskasseregnskabet, når de pågældende projekter afsluttes og udtages af
anlægs- og renoveringsfonden.
Naalakkersuisut bemyndiges til ikke at søge bevillingsændring, når:
Projektbevillingen er:
Og merforbruget er Eller mindreforbruget er minmindre end:
dre end:
Under 250.000 kr.
25.000 kr.
50.000 kr.
250.001 kr. - 1.000.000 kr.
10 %
20 %
1.000.001 kr. – 2.000.000 kr.
100.000 kr.
200.000 kr.
2.000.001 kr. – 5.000.000 kr.
5%
10 %
5.000.001 kr. – 12.500.000 kr.
250.000 kr.
500.000 kr.
12.500.001 kr. – 50.000.000 kr.
2%
10 %
Der skal dog altid søges om bevillingsændring hvis merforbruget overstiger 1.000.000 kr.
Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finansudvalg, at udmønte bevillingen i både finansåret og BO årene på enkelte projekter, når der foreligger projektforslag med
tilhørende B-overslag.
Nr. 4.
Naalakkersuisut bemyndiges til, på baggrund af en anlægskontrakt mellem de enkelte kommuner og
Selvstyret, at overføre konkrete projektbevillinger i finansåret og tilhørende budgetoverslagsår til
kommunen. Kommunen skal indsende kvartalsvise rapporter over forbruget af bevillingen.
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Nr. 5.
Naalakkersuisut bemyndiges til at oprette anlægs- eller renoveringsprojekter uden forelæggelse for
Inatsisartuts Finansudvalg, hvis der er tale om en forsikringssag. Naalakkersuisut bemyndiges til at
regnskabsføre mindreforbrug uanset størrelse, når der er tale om en forsikringssag. Forsikringsprojekter oprettes med en bevilling på 0 kr. og selvrisikoen finansieres af hovedkonto 70.10.03 Forsikringer og den pågældende driftsenhed. Naalakkersuisoq for Finanser godkender oprettelsen af projekter.
Nr. 6.
Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage budgetneutral rokering af bevillinger fra hovedkonto
89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri,
for de projekter, hvor Selvstyret henholdsvis Illuut A/S har afhændet boligerne til private personer.
Nr. 7.
Naalakkersuisut bemyndiges til at fakturere de enkelte anlægsprojekter på aktivitetsområde 80 - 89
Anlægs- og renoveringsområdet med et bidrag på op til 2,5 procent af projektets anlægssum til
dækning af udgifter på hovedkonto 70.01.04 Administrations- og projektudgifter vedrørende anlægsområdet. Bemyndigelsen kan samlet set ikke overstige 9,8 mio. kr. i 2015.
Bemærkninger til aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet
Nr. 1 til 2.
Tekstanmærkningerne, optaget som nr. 1 og 2, blev optaget i finanslov 2003, på baggrund af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget, og medvirker til en mere smidig administration af
området.
Anlægsprojekter, der er tilstrækkeligt beskrevet i Finansloven, og hvor eventuelle afledte virkninger
på drifts- og anlægsområdet, er medtaget i Finansloven for 2013 overføres til anlægs- og renoveringsfonden ved starten af 2013. Som følge heraf sker rokeringer i praksis i anlægs- og renoveringsfonden, som er en ren budgetteknisk konstruktion.
Tekstanmærkning nr. 1 omhandler situationen, hvor de samlede projektudgifter, efter afholdt licitation, overstiger den i Finansloven anslåede samlede B-overslag i begrænset omfang.
Tekstanmærkningerne indebærer, at Naalakkersuisoq for Finanser på vegne af Naalakkersuisut kan
godkende rokeringer i finansåret og igangsætning af projekter, når de samlede projektudgifter er
blevet større, inden for de grænser, der fremgår af de to tekstanmærkninger.
Tekstanmærkning nr. 2 præciserer hvornår der skal søges tillægsbevilling når et projekt forventes
enten at blive billigere eller dyrere end bevillingen. Tekstanmærkningen er optaget for at undgå en
række små tillægsbevillinger uden substantiel påvirkning af økonomien. I 2006 blev grænserne for
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at søge tillægsbevilling ændret, når der er tale om et mindreforbrug, således at grænsen nu udgør 10
%. Dette hænger sammen med, at der typisk afsættes 10 % af bevillingen til uforudsete omkostninger. Formålet er at nedbringe antallet af bevillingsansøgninger.
Tekstanmærkningerne er videreført fra FL 2014.
Nr. 3.
Tekstanmærkning nr. 4 optages med henblik på at tilgodese Naalakkersuisuts intention om, at konkrete projekter ikke optages med bevilling på finansloven, før der foreligger projektforslag med
tilhørende B-overslag, således at opgaven er korrekt belyst. Erfaringer fra tidligere har vist, at projekter optaget uden den fornødne projektering oftere løber ind i bevillingsmæssige problemer.
Det har dog vist sig for nogle typer byggerier og for visse lokaliteter, at licitationsresultatet ligger
væsentligt over B-overslaget.
I disse tilfælde ønsker Naalakkersuisut, såfremt B-overslaget er acceptabelt; at lade projektet færdigprojektere og udbyde det under forbehold af de bevilgende myndigheders efterfølgende godkendelse.
Tekstanmærkningen giver også mulighed for at indgå kontrakter om igangsættelse af projekter i
budgetoverslagsårene, hvis det af bevillingsmæssige årsager er hensigtsmæssigt at udskyde igangsættelsen.
Fremgangsmåden er især anvendelig, hvor der findes en sektorplan for området med tilhørende
rammebevilling.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 4.
Tekstanmærkningen muliggør, at Naalakkersuisut kan overdrage bevillingen til et givet projekt til
en kommune.
Strukturkommissionens anbefalinger er, at anlægsopgaver så vidt muligt lægges ud til de enkelte
kommuner. Når en kommune ønsker at stå for en given anlægsopgave, er det mest hensigtsmæssigt,
at midlerne til opgaven følger med, således at kommunen har den fulde indflydelse på og ansvar for
opgavens løsning.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
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Nr. 5.
Tekstanmærkningen optages for at smidiggøre administrationen i forbindelse med forsikringssager
indenfor anlægsområdet. Dette er nødvendigt for at have mulighed for at handle hurtigt efter en evt.
ulykke som kan ligge til grund for en forsikringssag. Såfremt denne bemyndigelse anvendes af
Naalakkersuisut skal Inatsisartuts Finansudvalg orienteres herom.
Denne tekstanmærkning gør det ikke muligt at igangsætte forbedringer eller udvidelser af de forsikringsramte byggeri.
Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at regnskabsføre mindreforbrug uanset størrelse, når der er tale om en forsikringssag. Forsikringssager har normalt en meget lille bevilling, hvorfor et evt. mindreforbrug ofte kommer over de procentuelle grænser, der er angivet i ovenstående
tekstanmærkning nr. 3, og det betyder, at sagen skal forelægges for Inatsisartuts Finansudvalg, hvilket medfører administration for såvel Naalakkersuisut som for Inatsisartuts Finansudvalg.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 6.
Tekstanmærkningen beskriver hvorledes bevillinger på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri, der er udmøntet i form af lån til privatbyggeri overføres til hovedkonto 89.72.11
Støttet privat boligbyggeri, hvor alle lån til private byggeri er samlet.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014.
Nr. 7.
Tekstanmærkning nr. 7 optages med henblik på, at omkostninger til bygherrerådgivning og bygherretilsyn fortsat pålignes de enkelte projekter, selvom opgaven hermed er hjemtaget fra A/S Boligselskabet INI. Medarbejderne i Anlægsafdelingen skal i lighed med andre anlægsorganisationer føre
et timeregnskab for de enkelte projekter. Ressourcetrækket er i øvrigt en meget værdifuld information i evalueringen af projekt- og anlægsforløbene for de enkelte projekter.
Målet er, at Selvstyrets anlægsopgaver samt opgaven med vedligeholdelsen af Selvstyrets anlægsaktiver samles i en stærk central enhed, Anlægsafdelingen i Departementet for Boliger, Byggeri og
Infrastruktur. Derved bliver det muligt at matche de fagligt komplekse processer og udfordringer
ved løsningen af opgaverne. En samling af kræfterne ét sted, vil foruden rationaliseringsgevinsten
endvidere skabe synergi, som alt i alt skal udmønte sig i en bedre totaløkonomi for bygningsmassen
og derved en besparelse på længere sigt.
Tekstanmærkningen er videreført fra TB 2014.

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

Til hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer
Naalakkersuisut bemyndiges til at igangsætte projektering af nye projekter.
Bemærkninger til hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer
Nærværende hovedkonto anvendes til projektering af kommende anlæg med det formål at tilvejebringe et tilstrækkeligt grundlag for en politisk prioritering af Landskassens midler til nyanlæg.
Tekstanmærkning er videreført fra FL2014.
Til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån
Naalakkersuisut bemyndiges til, at udlåne 70 mio. kr. til Nukissiorfiit i 2015 der, sammen med henlæggelser fra Nukissiorfiits drift, anvendes i forbindelse med renovering og etablering af nye el,
vand – og varmeforsyningsanlæg.
Nukissiorfiit udarbejder anlægsredegørelse om udnyttelsen af de bemyndigede midler det efterfølgende kalenderår, som indarbejdes som bilag i Redegørelsen om Anlægs – og Renoveringsfonden
som omdeles til Inatsisartut hvert år.
Bemærkninger til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån
Finansiering af nye anlæg og renoveringer af eksisterende anlæg sker til dels ved anlægsudlån samt
anvendelse af akkumulerede henlæggelser i henhold til tekstanmærkning nr. 3 til hovedkonto
73.94.02 Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2014 i tilrettet form.
Til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri
Naalakkersuisut bemyndiges til at meddele afslag på ansøgning om lån til opførelse af flere end 8
ejerboliger fra den samme ansøger eller nært beslægtede ansøgere.
En person kan meddeles afslag på ansøgning om lån til opførelse af flere end 8 ejerboliger. En person kan endvidere meddeles afslag på ansøgning om lån, hvis nært beslægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede personer til ansøger har fået tilladelse til opførelse af flere end samlet 8 ejerboliger.
En person kan endelig meddeles afslag på ansøgning om lån, hvis han deltager i ledelsen af eller i
øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, som
samlet har fået tilladelse til opførelse af flere end 8 ejerboliger.
Ved en persons nært beslægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede forstås dennes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn
eller andre nærtstående, som har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

Bemærkninger til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri
På baggrund af, at de finansielle institutioner har oplyst, at opførelse og efterfølgende salg af en
række ens eller ens lignende ejerboliger vil påvirke markedsprisen på boliger i nedadgående retning
og derved i sidste ende destabilisere boligmarkedet, er det vigtigt at der er mulighed for at give afslag på ansøgninger om opførelse af en større mængde ejerboliger med henblik på projektsalg eller
salg ved ibrugtagning.
De finansielle institutioner har gjort opmærksom på, at opførelse og efterfølgende salg af en række
ens eller tilsvarende ejerboliger vil kunne påvirke markedsprisen på boliger i nedadgående retning
med risiko for at destabilisere boligmarkedet. Derfor ønskes der mulighed for at kunne give afslag
på ansøgning om lån til opførelse af et større antal ejerboliger med henblik på projektsalg eller salg
ved ibrugtagning. For at sikre markedet, ønskes der også mulighed for at kunne afslag på ansøgning
om lån til opførelse af et større antal ejerboliger, hvor ansøgninger indgives af flere nært beslægtede, i øvrigt nærmere beslægtede, selskaber eller andre juridiske personer.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2014.

