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TB 2016 
 
 
Formanden for Naalakkersuisut – aktivitetsområde 10-12 
Til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber 
Følgende nye tekst optaget som ny tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto 10.13.11 Kontante 
udgifter til aktieselskaber: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at stifte et af Grønlands Selvstyre 100 pct. ejet aktieselskab, 
der har til formål at opføre nye lufthavne med tilhørende infrastruktur i Ilulissat, Nuuk og Qa-
qortoq.   
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at tegne aktiekapital i selskabet med kr. 200 mio. kr. der berig-
tiges kontant.  Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til at tegne aktiekapital i selskabet med 
et beløb, der modsvarer værdien af og berigtiges ved apportindskud af Grønlands Selvstyres 
bestående lufthavnsanlæg i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq med tilhørende faste ejendomme, tek-
niske anlæg og løsøre. 
 
Selskabet forpligtes til at udleje de nuværende lufthavnsanlæg i Ilulissat og Nuuk vederlagsfrit 
til Grønlands Selvstyre. Grønlands Selvstyre oppebærer alle udgifter og indtægter ved drift af 
de eksisterende lufthavnsanlæg. Aftalen kan til enhver tid opsige af begge parter med passende 
varsel.  
 
I det omfang Landskassen modtager ekstraordinære indtægter i form af udlodninger, udbytter 
e.l., bemyndiges Naalakkersuisut herudover til at indskyde sådanne for en værdi af op til sam-
let 100 mio. kr. i ansvarlig lånekapital i aktieselskabet, således at den politiske beslutning om 
anvendelsen af sådanne ekstraordinære indtægters indtægtsførelse og udgiftsførelse sker sam-
tidig. Ansvarligt lån ydes på vilkår som svarer til dem Grønlands Selvstyre selv ville kunne 
opnå som låntager. 
 
Selskabets aktiekapital tegnes af Naalakkersuisut og indehaves af Grønlands Selvstyre.  
 
Generalforsamlingen skal godkende selskabets optagelse af lån og indgåelse af aftaler om ind-
dragelse af andre ejere i selskabet. Aktieselskabet kan optage lån til finansiering af projekte-
ring og opførelse af de nye lufthavne samt projektering og opførelse af tilhørende infrastruk-
tur. Aktieselskabet kan derudover undersøge mulighederne for at inddrage private investorer i 
selskabet.  
 
Aktieselskabet kan efter godkendelse af generalforsamlingen v/Naalakkersuisut indgå i part-
nerskaber med private aktører, såfremt dette af bestyrelsen vurderes at kunne fremme anlægs-
arbejderne eller sikre en bedre projektmæssig totaløkonomi. 
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Dokumenter, lånedokumenter, udskrifter og attester m.v., som udfærdiges i forbindelse med 
anlæg, der er omfattet af denne tekstanmærkning, fritages for stempelafgifter til det offentlige. 
Stempelfritagelse omfatter tillige overdragelse af bestående lufthavnsanlæg i Nuuk, Ilulissat 
og Qaqortoq med tilhørende faste ejendomme, tekniske anlæg og løsøre ved apportindskud 
heraf. 
 
Generalforsamlingen v/ Naalakkersuisut vælger selskabets bestyrelse, der skal sammensættes 
af 5-7 professionelle personer med relevante kompetencer og erfaringer vedrørende anlæggel-
se, drift og finansiering af lufthavne eller tilsvarende infrastruktur. Selskabets bestyrelse skal 
samlet have generelle erhvervs- og ledelsesmæssige kompetencer samt ledelsesmæssige kom-
petencer indenfor lufthavnsdrift samt indsigt i lufttransport og anden luftfart. En person kan 
ikke være medlem af bestyrelsen eller suppleant for denne, hvis vedkommende er medlem af 
Inatsisartut eller Naalakkersuisut, er eller bliver taget under konkursbehandling eller betalings-
standsning, er dømt for grovere overtrædelser af skattelovgivningen eller for overtrædelser af 
bestemmelser om økonomisk kriminalitet i kriminallov for Grønland eller tilsvarende lovgiv-
ning i Danmark eller udlandet. Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktion. Der 
kan kun ansættes en person, der generelt har kompetencer svarende til bestyrelsens kompeten-
cer. Grønlands Selvstyre foreslås repræsenteret i bestyrelsen ved departementschefen for De-
partementet for Bolig, Byggeri og Infrastrukturen og direktøren for Mittarfeqarfiit – De to 
sidstnævnte dog uden at modtage særskilt vederlag for bestyrelsesarbejdet. 
 
Med henblik på at rekruttere professionelle bestyrelsesmedlemmer sker honorering af besty-
relsen efter op til højeste tilladte vederlagsrammer, jfr. de af Naalakkersuisut vedtagne rammer 
for honorering af bestyrelsesmedlemmer. Der kan ydes særskilt honorar til medlemmer af be-
styrelsen, der har varetaget ekstraordinært vanskelige og tidskrævende opgaver.   

 
Naalakkersuisut kan, som led i varetagelse af landsplanmæssige interesser, indgå aftale om og 
afholde omkostninger til kommunal byggemodning i forbindelse med opførelse af de nye luft-
havne og tilhørende infrastruktur.  
   
Naalakkersuisut kan i et landsplandirektiv vedtage de nærmere bestemmelser for anlæg af de 
nye lufthavne med tilhørende infrastruktur, faste ejendomme og tekniske anlæg og Naalak-
kersuisut kan beslutte, at et landsplandirektiv med detaljerede bestemmelser for et delområdes 
anvendelse til anlæg af ny lufthavn i Ilulissat, Nuuk eller Qaqortoq med tilhørende infrastruk-
tur, faste ejendomme og tekniske anlæg skal have retsvirkning som en kommuneplan.” 

 
Bemærkninger til tekstanmærkning til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktie-
selskaber 
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Tekstanmærkningen gør det muligt at foretage et kontant kapitalindskud på 200 mio. kr. samt 
apportindskud af bestående lufthavnsanlæg i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq med tilhørende faste 
ejendomme, tekniske anlæg og løsøre, som en konsekvens af Naalakkersuisuts beslutning om 
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at etablere et nyt aktieselskab mhp. fremskyndelse af opførelsen af nye lufthavne i Ilulissat, 
Nuuk og Qaqortoq med 2.200 meters banelængde i Ilulissat og Nuuk samt 1.499 meters bane-
længde i Qaqortoq.   
 
Herudover giver tekstanmærkningen Naalakkersuisut mulighed for at yde selskabet ansvarlig 
lånekapital med op til i alt 100 mio. kr., såfremt Naalakkersuisut modtager ekstraordinære 
udbytter, udlodninger e.l. fra andre helt eller delvis selvstyreejede aktieselskaber. Som ekstra-
ordinære udbytter, udlodninger e.l. anses indtægter, der overstiger indtægtsbevilling på finans-
lov. Med tekstanmærkningen bemyndiges Naalakkersuisut konkret til at træffe beslutning om 
indtægtsførelsen og udgiftsførelsen af sådanne ekstraordinære indtægter samtidig med henblik 
på anvendelsen af midlerne som et udlån til lufthavnsaktieselskabet, hvorved bemyndigelsen 
er DAU-neutral. Finans- og Skatteudvalget orienteres straks om udnyttelsen af bemyndigelsen.  
 
Tekstanmærkningen angiver herudover de formelle rammer for stiftelse og drift af et offentligt 
ejet aktieselskab, der har til opgave at opføre nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.  
 
Selskabet vil kunne forhandle og optage lån til anlæg af de kommende lufthavne. Låneopta-
gelsen vil skulle godkendes af generalforsamlingen v/Naalakkersuisut og respektere de prin-
cipper og bestemmelser for låneoptagelse, som er indarbejdet i det nye forslag til Budget- og 
Regnskabslov, som Naalakkersuisut fremsætter på FM2016 (FM2016/20). I det omfang 
Inatsisartut vedtager andre bestemmelser eller principper for låneoptagelse vil disse være gæl-
dende fra tidspunktet for vedtagelsen. 
 
Selskabet kan efter godkendelse af generalforsamlingen v/Naalakkersuisut også vælge at indgå 
i partnerskaber med private aktører, såfremt dette af bestyrelsen vurderes at kunne fremme 
anlægsarbejderne eller sikre en bedre projektmæssig budget- eller totaløkonomi. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 03-06-2016, sag nr. 16-713. 
 
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter – Aktivitetsområde 20-24  
Til hovedkonto 20.40.02 Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi 
Tekstanmærkning nr. 2 til nærværende hovedkonto søges slettet og erstattet af nedenstående. 
Med dette søges bemyndigelsen til at overføre et mer- eller mindreforbrug hævet fra 10 til 50 
%. Den højere grænse er som følge af, at de afsatte 4,5 mio. kr. i 2016 til udviklingen af 
’Ilanngassivik’ ikke er blevet anvendt til formålet som forudsat, da udviklingen af projektet er 
forsinket. Med nærværende ændring af tekstanmærkningen kan de uforbrugte midler overføres 
til anvendelse til formålet i 2017. En tilsvarende ændring af nærværende tekstanmærkning 
blev optaget i FL2017 ved 2. behandlingen af FFL2017. 
 
”Nr. 2. 
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Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hoved-
konto til det efterfølgende finansår. Der kan overføres op til 50 pct. af bevillingen i indevæ-
rende finansår.” 

 

Bemærkninger til hovedkonto 20.40.02 Implementering af den nationale Digitaliserings-
strategi 
Bemærkning til tekstanmærkning nr. 2 søges slettet og erstattet af nedenstående: 
 
”Nr. 2. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem fi-
nansår for at sikre bedre udnyttelse af bevillingen. 
 
Tekstanmærkningen er med nærværende tillægsbevilling ændret i forhold til FL2016 i form af, 
at bemyndigelsen til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det 
efterfølgende finansår er hævet fra 10 til 50 pct. af bevillingen. En tilsvarende ændring af nær-
værende tekstanmærkning blev optaget i FL2017 ved 2. behandlingen af FFL2017.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 01-12-2016, sag nr. 16-740. 
 

Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk samarbejde  – Aktivitetsområde 
34  
Til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12 Sundhedsregioner og fællesudgif-
ter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15 Forebyggelse og sundheds-
fremme 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til erstatning af tekstanmærkningen for formålskonti 
34.11 Specialiseret behandling, 34.12 Sundhedsregioner og fællesudgifter og 34.13 Sundheds-
distrikterne, tandlægebetjening i finansloven for 2016: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem de følgende ho-
vedkonti: 34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk, 34.11.02 Patientbehandling i ud-
landet, psykiatriske, 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 34.11.04 Det Grønlandske Patient-
hjem, 34.11.05 Alkoholbehandlingscentre, 34.11.07 Kræftplan, 34.11.08 Misbrugsbehand-
lingsplan, 34.12.01 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.12.02 Nationale Sundheds- og Ud-
dannelsesindsatser, 34.12.03 Fællesudgifter, evalueringer m.v., 34.12.05 Landsapotek, 
34.12.06 Fællesomkostninger, 34.13.01 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15.01 
Inuuneritta.” 
 

Bemærkninger til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12 Sundhedsregioner 
og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15 Forebyggelse 
og sundhedsfremme 
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget til erstatning af tekstanmærkningen 
for formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12 Sundhedsregioner og fællesudgifter og 
34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i finansloven for 2016: 
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”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 hoved-
konti. 
 
Tekstanmærkningen er med nærværende tillægsbevilling ændret i forhold til FL 2016 i form af 
hovedkonti 34.11.07 Kræftplan, 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan og 34.15.01 Inuuneritta er 
omfattet af de hovedkonti, som Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevil-
linger mellem.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 25-05-2016, sag nr. 16-720. 
 

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur - Aktivitetsområde 70 - 
72 
Til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til erstatning af tekstanmærkning nr. 1 til hovedkon-
to 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring i finansloven for 2016: 
 
”Nr. 1 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af 
opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto for perioden 1. januar 
2017 – 31. december 2020. Aftalerne kan herefter forlænges i op til 1 år og maksimalt til 31. 
december 2021. Aftalerne må ikke overstige en samlet ramme på 623 mio. kr. gældende for de 
5 år, svarende til 124,6 mio. kr. årligt. 
 
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  
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til erstatning af bemærkninger til 
tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring i finansloven for 
2016: 

 

”Nr. 1 
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. 
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- frekvensen ellers vil være uacceptabel lav. 
 
Forhandlingsmandatet udstikker rammerne indenfor hvilke Naalakkersuisut kan indgå binden-
de 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 trafikkontrakter-
ne.   
 
Tekstanmærkningen er med nærværende tillægsbevilling ændret i forhold til FL 2016 i form af 
den samlede økonomiske ramme, som der kan indgås aftaler for i perioden 1. januar 2017 – 
31. december 2020, er forhøjet fra 614,5 mio. kr. til 623 mio. kr. Forhøjelsen giver mulighed 
for at kunne indgå aftale om tilkøb af børne- og pensionistrabatter ved indgåelse af de nye ser-
vicekontrakter.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 02-09-2016, sag nr. 16-730. 
 
 
Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur - Aktivitetsområde 80-
89 
Til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri 
Følgende tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at yde et lån på maksimalt 150.000 kr. til istandsættelse af 
eksisterende boliger. Følgende betingelser skal være opfyldt:  

- Husejer dokumenter, at denne er tilkendt alderspension eller førtidspension 
- Husejer dokumenter, at husejer ikke kan opnå realkredit- eller banklån 
- Husejer er ikke berettiget til tilskud eller lån jf. Landstingsforordning nr. 11 af 19. no-

vember 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.  
- Husejer kan dokumentere, at huset er forsikret og at husejer ikke er i restance med for-

sikringspræmien 
- Husejer kan dokumentere, at husejeren ikke har forfalden gæld til det offentlige 
- Arbejdet kan være begrundet i miljø- og energiforbedrende tiltag 
- Låneansøgningen kan indeholde udgifter til projektering, håndværkerudgifter, udfær-

digelse af pantebrev samt stempelafgifter. Låneansøgers værdi af eget arbejde indgår 
ikke i de samlede udgifter. 

- Arbejdet kan være til levetidsforlængelse af klimaskærm, vinduer og yderdøre, tag, el-
forsyning, kloakering, adgangsforhold, trykvand og lignende.  

- Der ydes ikke lån til bygningens anvendelse og brug eller arbejder, der har karakter af 
luksus 

- Tilsagn om lån skal være udstedt forinden arbejdets udførelse 
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Lån sikres ved pant i boligen. Lånet respekterer eventuelle andre lån, ydet mod sikkerhed i 
boligen. Der kan ydes flere lån, dog må disse lån tilsammen maksimalt udgøre 150.000 kr. 

 
Lån udbetales når istandsættelsen er færdiggjort og mod fremvisning af anmærkningsfrit regi-
streret pantebrev. 

 
Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte, medmindre der sker ejerskifte mellem låntager og 
låntageres ægtefælle eller långiver bestemmer andet. 

 
Lånet forfalder til betaling når 

- Låntager undlader at holde boligen forsikret mod brand- og stormskade 
- Låntager fraflytter boligen 
- Låntager udlejer boligen 
- Låntager indretter boligen til erhvervsformål. Mindre, liberale erhverv er dog undta-

get.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri 
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Nr. 3. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at yde lån til alderspensionister og førtidspensionister, 
som ikke har en opsparing eller som ikke kan finansiere planlagt, periodiske vedligeholdelse 
af deres hus, ved at optage realkredit- eller banklån. Dermed vil ordningen medvirke til at pen-
sionister og førtidspensionister får forbedrede muligheder for at forblive i eget hjem. 
 
Den skitserede tekstanmærkning lægger sig op ad de regelsæt, der er for istandsættelseslån jf. 
Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering, uden dog at sætte et maksi-
mum for boligens størrelse og minimum for boligens alder. Dette sker henset til at der er tale 
om lån, der ydes til planlagt, periodisk vedligeholdelse, særligt af boligens klimaskærm. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 09-03-2016, sag nr. 15-707. 
 
 


