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TB 2014 
 
Formanden for Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 – 12 
Til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber 
Følgende tekstanmærkninger optages: 
 
”Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at anvende maksimalt 4,5 mio. kr. til et kapitalindskud i Nuna-
Minerals A/S eller yde midlerne helt eller delvis som et lån, der giver mulighed for efterfølgende 
konvertering til aktier. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det 
efterfølgende finansår.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger optages: 
 
”Nr. 2. 
Tekstanmærkning nr. 2 søges optaget med henblik på, at give Naalakkersuisut bemyndigelse til 
at tidligere bevilget kapitalindskud på 4,5 mio. kr. til NunaMinerals A/S helt eller delvis kan 
ydes som et lån, der giver mulighed for efterfølgende konvertering til aktier. 
 
Ved at de bevilgede midler til et kapitalindskud på 4,5 mio. kr. kan ydes helt eller delvist som et 
lån til NunaMinerals A/S sikrer Grønlands Selvstyre sig større fleksibilitet i forhold til NunaMi-
nerals A/S. 
 
Midlerne til et kapitalindskud på 4,5 mio. kr. til NunaMinerals A/S blev bevilget af Finans- og 
Skatteudvalget den 7. november 2014. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 3. 
Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut at overføre et mindreforbrug på nærværende 
hovedkonto til det efterfølgende finansår. Bemyndigelsen er bevilget som følge af bevilgede 
midler på 4,5 mio. kr. til kapitalindskud eller lån i NunaMinerals A/S evt. først kan anvendes i 
forbindelse der bliver taget beslutning om NunaMinerals A/S fremtid ved en generalforsamling 
forventeligt i begyndelsen af 2015. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 27-11-2014, sag nr. 14-681. 
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Naalakkersuisoq for Miljø og Natur – Aktivitetsområde 73-77  
Til hovedkonto 73.94.02 Nukissiorfiit 
Nr. 2. 
Følgende tilføjes til tekstanmærkning nr. 2: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at regulere de almindelige forbrugeres minimal- og maksimal-
priser på el og vand baseret på pris- og lønindekset. ” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 73.94.02 Nukissiorfiit 
Nr. 2.  
Følgende tilføjes til bemærkninger til tekstanmærkning nr. 2: 
 
”For at forhindre væsentlige prisstigninger i de almindelige forbrugeres el- og vandpriser og for 
at forhindre en likviditetsopbygning i Nukissiorfiit i 2014, bemyndiges Naalakkersuisut til at 
regulere priserne på baggrund af pris- og lønudviklingen. 
 
Priserne skulle have været reguleret efter omkostningsudviklingen i Nukissiorfiit, men dette ville 
have medført højere prisstigninger. 
 
Naalakkersuisut vil i løbet af 2014 udarbejde et forslag til reguleringsmekanismer for minimal- 
og maksimalpriserne, som skal sikre, at priserne udvikler sig efter den faktiske omkostningsud-
vikling i Nukissiorfiit. Målet er at få vedtaget en mere holdbar prismekanisme.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 29-01-2014, sag nr. 14-654. 
 

Medlemmet af Naalakkersuisut for Boliger - Aktivitetsområde 80 - 89 
Til aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet 
Følgende tekstanmærkning optages: 
 
”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 7,8 mio. kr. i 2014.”  
 
Bemærkninger til aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet 
Følgende bemærkning til tekstanmærkning optages: 
 
”Nr. 7. 
Tekstanmærkning nr. 7 optages med henblik på, at omkostninger til bygherrerådgivning og byg-
herretilsyn fortsat pålignes de enkelte projekter, selvom opgaven hermed er hjemtaget fra A/S 
Boligselskabet INI. Medarbejderne i Anlægsafdelingen skal i lighed med andre anlægsorganisa-
tioner føre et timeregnskab for de enkelte projekter. Ressourcetrækket er i øvrigt en meget værdi-
fuld information i evalueringen af projekt- og anlægsforløbene for de enkelte projekter. 
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Målet er, at Selvstyrets anlægsopgaver samt opgaven med vedligeholdelsen af Selvstyrets an-
lægsaktiver samles i en stærk central enhed, Anlægsafdelingen i Departementet for Boliger. Der-
ved 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 ska-
be synergi, som alt i alt skal udmønte sig i en bedre totaløkonomi for bygningsmassen og derved 
en besparelse på længere sigt.  
  
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 26-02-2014, sag nr. 14-655. 
 


