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TB 2017 
 
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter – Aktivitetsområde 20-24  
Til hovedkonto 20.10.32 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af naturkatastro-
fe i Uummannaq-distriktet  
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbe-
villingslov for 2017: 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde merudgifter til ekstraordinære støtteforanstaltninger 
til borgere berørt af oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet. 
 
Nr. 2. 
På baggrund af oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet bemyndiges Naalak-
kersuisut til at oppebære og disponere indbetalinger til nødhjælp. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til 
det efterfølgende finansår.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 20.10.32 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af 
naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet  
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i 
forslag til tillægsbevillingslov for 2017: 
 
”Nr. 1. 
Oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet medfører behov for, at Landskassen kan 
yde støtte af ekstraordinær karakter til de berørte borgere. Som følge af katastrofen har mange 
mistet næsten alle deres ejendele og deres nuværende indtægtsgrundlag. 
 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut hjemmel til at yde hjælp og støtte til de berørte 
borgere, myndigheder eller andre ud over den hjælp og støtte, de pågældende er berettiget til 
efter gældende regler eller i henhold til indgåede forsikringsaftaler. Der vil eksempelvis kunne 
afholdes udgifter til anskaffelse af tøj og bohave, genhusning i midlertidige lejeboliger, flyt-
ning af bohave i forbindelse med evakuering fra fast bopæl i Nuugaatsiaq og Illorsuit, anskaf-
felse af briller og andre hjælpemidler, anskaffelse af fangstudstyr m.v. 
 
Tekstanmærkningen kan ikke danne grundlag for støtte til anskaffelse af nye ejerboliger, re-
etablering af nuværende boliger, reetablering af infrastruktur eller offentlig ejendom i Nuu-
gaatsiaq eller lignende. 
 
Nr. 2. 
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I forbindelse med oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet er der bl.a. fra udlandet 
givet tilsagn om økonomisk støtte til indsatsen overfor borgere, der er ramt af katastrofen.  
 
Naalakkersuisut har oprettet en bankkonto til modtagelse af indbetalinger. 
 
Samtidig bemyndiges Naalakkersuisut til at disponere de indbetalte midler til den brede ind-
sats, der aktuelt og i den kommende tid ydes i forhold til borgerne. Midlerne forventes bl.a. at 
kunne medgå som tilskud til evakuering af og foderindkøb til hunde, anskaffelse af møbler og 
andet bohave, genanskaffelse af fangstudstyr, genhusning, herunder genhusning i blivende 
boliger, økonomisk sikring af berørte borgere m.v. Der vil være fokus på at indsamlede midler 
bringes i anvendelse i overensstemmelse med eventuelle tilkendegivelser fra donorerne.  
 
Der er fra flere sider, herunder Grønlandsbanken, Banknordik, TELE Greenland og Kalaallit 
Røde Korsiat iværksat private indsamlinger. Forbruget af midler fra nærværende hovedkonto 
vil søges koordineret med de tiltag, der gennemføres for privat indsamlede midler.  
 
Nr. 3. 
Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at overføre et mindreforbrug på nærvæ-
rende hovedkonto til det efterfølgende finansår. Med bemyndigelsen sikres det, at de modtag-
ne indbetalinger til nødhjælp ikke blot tilgår Landskassen ved finansårets afslutning. I samar-
bejde med Landskassens eksterne revisor påregnes senere udarbejdet en samlet oversigt over 
hvorledes de indsamlede midler er anvendt.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 30-06-2017, sag nr. 17-757. 
 
Til hovedkonto 20.10.32 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af naturkatastro-
fe i Uummannaq-distriktet  
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2017: 
 
”Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde merudgifter til at indfri private boliglån, ydet til 
borgere i Illorsuit og Nuugaatsiaq.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 20.10.32 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af 
naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet  
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i for-
slag til tillægsbevillingslov for 2017: 
 
”Nr. 4. 
Med optagelsen af nærværende tekstanmærkning bemyndiges Naalakkersuisut til at afholde 
merudgifter til at indfri private boliglån, ydet til borgere i Illorsuit og Nuugaatsiaq.  
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Baggrunden for optagelsen af nærværende tekstanmærkning er, at Naalakkersuisut er blevet 
opmærksom på, at der blandt de evakuerede borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit er borgere, 
som har restgæld på private boliglån, med sikkerhed i en bolig i en af de to bygder.  
 
Efter evakuering af Nuugaatsiaq og Illorsuit er der ikke umiddelbart udsigt til genbosættelse 
og genoptagelse af de almindelige samfundsfunktioner i de to bygder. Pant i boliger i de to 
bygder vurderes på den baggrund at være tilnærmelsesvist værdiløse. Desuagtet må det for-
ventes, at sådanne private boliglån fortsat skal forrentes og afdrages. 
 
Med tekstanmærkningen behandles disse boliglån dermed på tilsvarende vis som lån ydet af 
Selvstyret til byggeri af selvbyggerhuse og medbyggerhuse mv., jf. Finans- og Skatteudvalgets 
godkendelse af TB-sagsnr. 17-760. 
 
Tekstanmærkningen vil alene kunne anvendes i forhold til borgere fra Illorsuit og Nuugaatsi-
aq, som er direkte berørt af oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet i juni 2017.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 03-11-2017, sag nr. 17-772. 
 
Til hovedkonto 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto   
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2017: 
 
”Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at nedskrive og eftergive på lån ydet jf. Landstingsforordning 
nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. eller tidlige-
re forordninger i Illorsuit og Nuugaatsiaq.”  

 
Bemærkninger til hovedkonto 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto   
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i for-
slag til tillægsbevillingslov for 2017: 
 
”Nr. 3. 
Naalakkersuisut har ydet lån til borgere i Illorsuit og Nuugaatsiaq til byggeri af selvbyggerhu-
se og medbyggerhuse. Disse er rente- og afdragsfrie lån, som nedskrives lineært over 33 år, 
samt tillægslån, som afdrages. Der er opgjort en samlet restgæld på 665.611,17 kr. i Nuu-
gaatsiaq, hvoraf alene 64.105,49 kr. er lån som afdrages. 
  
I Illorsuit er alle lån rente- og afdragsfrie lån, som nedskrives lineært over 33 år og udgør 
1.220.405,54 kr. 
 
Henset til at de to bygder er erklæret for fareområder, ønsker Naalakkersuisut bemyndigelse til 
ekstraordinært at nedskrive de rente- og afdragsfrie lån samt eftergive lån, der afdrages. Der-
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med gives borgerne mulighed for at være gældsfrie og gives lettere mulighed for at etablere 
sig et andet sted.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 03-08-2017, sag nr. 17-760. 
 

Til formålskonto 24.10 Direkte skatter 
Følgende nye tekstanmærkning foreslås optaget: 
 
”Nr. 3. 
Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast træder i kraft 
den 1. januar 2018.” 
 

Bemærkninger til formålskonto 24.10 Direkte skatter 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Nr. 3. 
Under Inatsisartuts efterårssamling 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov nr. 37 af 23. no-
vember 2017 om beskatning af visse kapitalafkast (EM2017/89). 
 
Efter vedtagelsen af loven er det konstateret, at lovens ikrafttræden er angivet forskelligt i så-
vel lovens ikrafttrædelsesbestemmelser som i lovens bemærkninger i såvel den grønlandske 
som den danske udgave. I den danske udgave af loven er ikrafttrædelsestidspunktet angivet 
korrekt til 1. januar 2018 i lovteksten, men til 1. januar 2019 i bemærkningerne, hvilket er for-
kert. I den grønlandske udgave forholder det sig lige omvendt. Det er dermed indført en util-
sigtet uklarhed i retstilstanden. 
 
Det har været målsætningen, at den nævnte lov skulle træde i kraft den 1. januar 2018. Dette 
afspejles bl.a. i, at der blev vedtaget et ændringsforslag til 3. behandlingen af finanslovsforsla-
get for 2018, som budgetterer indtægter med udgangspunkt i, at loven træder i kraft den 1. 
januar 2018.  
 
På denne baggrund medtages nærværende tekstanmærkning med henblik på at tilsikre, at der 
er klarhed om hjemlen til at opkræve den af loven følgende beskatning af visse kapitalafkast 
med virkning allerede fra 1. januar 2018.  
 
Denne løsning har været drøftet med Inatsisartuts lovtekniske funktion, som har erklæret sig 
enig i fremgangsmåden.  
 
Et lovforslag, der afspejler tekstanmærkningen, vil blive fremsat til FM2018. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 27-12-2017, sag nr. 17-788. 
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Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug  - 
Aktivitetsområde 27 

Til hovedkonto 27.03.01 Forfatningskommission og -sekretariat 
Følgende tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til 
det efterfølgende finansår.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 27.03.01 Forfatningskommission og -sekretariat 
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til det efter-
følgende finansår med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 13-11-2017, sag nr. 17-773. 
 
Til formålskonto 27.04 Landbrug 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget som følge af ressortændring: 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indfri misligholdte garanterede lån og kreditter i overens-
stemmelse med vilkårene for de garantier, der er udstedt eller udstedes i medfør af Landstings-
forordning nr. 11 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om støtte til fi-
skeri, 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 / erhvervsfremmeforord-
ningen gældende markedsrente kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over Danmarks 
Nationalbanks diskonto. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at bevilge erhvervsstøttelån under hovedkontiene 27.04.03 
Rente- og afdragsfrie udlån og 27.04.04 Rentebærende udlån, udover de i Finansloven fastsat-
te bevillinger, når disse lån anvendes til indfrielse af allerede eksisterende lån, og således bi-
drager til en tilsvarende merindtægt på hovedkontiene 27.04.03 Rente- og afdragsfrie udlån og 
27.04.05 Afdrag rentebærende udlån. 
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Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afgive en garantistillelse overfor kreditgivende pengeinsti-
tut, 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 in-
denfor et samlet lånebeløb på 10 mio. kr.  

 Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive er-
hvervsmæssig 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: 

 Garanti kan stilles som sikkerhed for lån opnået i bank, sparekasse, i Vestnordenfon-
den eller i en kombination af disse. Garantien skal have samme løbetid som det under-
liggende 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 2018.   

 Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive er-
hvervsmæssig 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 27.04 Landbrug 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget som følge af ressortændring: 
 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen har ingen økonomiske konsekvenser udover den risiko, der er påtaget i 
forbindelse med afgivelsen af garantier. De maksimale garantiforpligtigelser fremgår af lands-
kassens regnskaber. 
 
Tekstanmærkningen er overført fra formålskonto 73.04 Landbrug som følge af ressortændring. 
 
Nr. 2. 
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I forbindelse med refinansiering af eksisterende lån, samt generationsskiftesager, vil der ske 
fuldstændig indfrielse af eksisterende lån til erhvervsstøtten, som finansieres gennem optagel-
se 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 sa-
ger samtidig sker en ekstraordinær indfrielse af gamle lån, opnår landskassen en ikke budget-
teret indtægt på hovedkonto 27.04.05 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 overført fra formålskonto 73.04 Landbrug som følge af ressortændring. 
 
Nr. 3. 
Det daværende Landsting vedtog under efterårssamlingen 2007 pkt. 108: Forslag til Lands-
tingsbeslutning 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. 
 
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 overført fra formålskonto 73.04 Landbrug som følge af ressortændring. 
 
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 finan-
sieret i en bank, hvis banken vurdere dette som nødvendigt. 
 
Denne garanti finansieres ved et udlån finansieret låneudstedelse via hovedkonto 27.04.04 
Rentebærende udlån. 
 
Tekstanmærkningen er overført fra formålskonto 73.04 Landbrug som følge af ressortæn-
dring.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut – Aktivitetsområde 10-89 nr. 1. 
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Til formålskonto 27.04 Landbrug   
I tekstanmærkning nr. 4 til formålskonto 27.04 Landbrug søges nedenstående afsnit slettet: 
 
”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:”  
 
Og erstattet af nedenstående: 
 
”Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet beløb 
på indtil 4 millioner kroner på nedenfor anførte vilkår:”  

 
Bemærkninger til formålskonto 27.04 Landbrug     
Følgende supplerende bemærkninger til tekstanmærkning nr. 4 søges optaget til nærværende 
hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017: 
 
”Nr. 4. 
Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug har modtaget en ansøg-
ning fra SPS med anmodning om en ekstraordinær forhøjelse af garantien til lån for grovvare-
køb til fåreavlen i 2017. Garantien søges forhøjet fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr. 
 
Årsagen til anmodningen om denne ekstraordinære forhøjelse af garantien er, at Sydgrønland 
har været ramt af tørke, hvorfor det har været svært at få dyrket de nødvendige mængder foder 
til fårene. Tørkens påvirkning har således resulteret i at afgrøderne har været hårdt ramt af det 
regnløse forår. Midlerne skal bruges til et større end normalt indkøb af foder til fårene, hø, 
såsæd til afgrøder, gødning, kalk og lignende som dyrene har brug for. 
 
Indfrielser af garantier ved køb af foder finansieres gennem bevillingen til hovedkonto 
27.04.07 Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen. Den ekstraordinære forhø-
jelse af garantien fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr. i 2017 forventes ikke at medføre et merfor-
brug for hovedkontoen i indeværende eller de følgende finansår.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 13-09-2017, sag nr. 17-766. 
 
 

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæ-
sen – Aktivitetsområde 30  
Til hovedkonto 30.01.02 Socialstyrelsen 
Følgende tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto på 
op til 800.000 kr. til finansåret 2018.” 
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Bemærkninger til hovedkonto 30.01.02 Socialstyrelsen 
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til det efter-
følgende finansår med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen. Der 
har igennem en længere periode, som opfølgning på en lang række tilsyn i kommunerne, været 
arbejdet på at udvikle et IT-system, som kan understøtte sagsbehandlingen og sagsbehandlerne 
i kommunerne. Projektet er imidlertid løbet ind i vanskeligheder på grund af stridigheder om 
licensaftaler, hvorfor midler afsat til formålet i 2017 ikke kan anvendes som planlagt. Med 
nærværende tekstanmærkning kan midlerne overføres til 2018 med henblik på, at videreføre  
arbejdet i 2018, når der er fundet en afklaring på licensspørgsmålet. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 20-12-2017, sag nr. 17-784. 
 
Til hovedkonto 30.11.10 Boligsikring 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2017: 
 
”Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag, vederlag for akut familiepleje, 
tilskud til børns underhold, kostpenge, lomme og tøjpenge fra kommunen i forbindelse med 
pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettiget til en nedsættelse af den aktuelle ind-
komst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag de er berettiget til i forbindelse 
med plejeaftalen jf. de gældende skatteregler. Nedsættelsen af den aktuelle indkomst gælder 
kun for indkomsten forbundet ved ét enkelt plejebarn pr. plejefader/plejemoder. Plejefamilien 
skal dokumentere berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 30.11.10 Boligsikring 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i for-
slag til tillægsbevillingslov for 2017: 
 
”Tekstanmærkningen sikrer, at plejefamilier ikke rammes utilsigtet af overgangen fra skatte-
pligtig indkomst til aktuel indkomst som beregningsgrundlag for fastsættelsen af boligsik-
ringsydelsen. Baggrunden er at plejevederlag m.v. er B-indkomst, men er skattefritaget, idet 
indtægten berettiger til ligningsmæssige fradrag i den skattepligtige indtægt. 
  
Tekstanmærkningen er midlertidig, indtil der kan implementeres en egentlig lovændring for 
området, hvor også den fremtidige struktur for vederlæggelsen af plejefamilier vil indgå. 
  
Tekstanmærkningen er ny.” 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 
  

 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 30-08-2017, sag nr. 17-765. 
 
Til hovedkonto 30.12.08 Offentlig pension til alderspensionister 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2017: 
 
”Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag, vederlag for akut familiepleje, 
tilskud til børns underhold, kostpenge, lomme og tøjpenge fra kommunen i forbindelse med 
pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettiget til en nedsættelse af den aktuelle ind-
komst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag de er berettiget til i forbindelse 
med plejeaftalen jf. de gældende skatteregler. Nedsættelsen af den aktuelle indkomst gælder 
kun for indkomsten forbundet ved ét enkelt plejebarn pr. plejefader/plejemoder. Plejefamilien 
skal dokumentere berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 30.12.08 Offentlig pension til alderspensionister 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i for-
slag til tillægsbevillingslov for 2017: 
 
”Tekstanmærkningen sikrer, at plejefamilier ikke rammes utilsigtet af overgangen fra skatte-
pligtig indkomst til aktuel indkomst som beregningsgrundlag for fastsættelsen af alderspensi-
onsydelsen. Baggrunden er at plejevederlag m.v. er B-indkomst, men er skattefritaget, idet 
indtægten berettiger til ligningsmæssige fradrag i den skattepligtige indtægt. 
  
Tekstanmærkningen er midlertidig, indtil der kan implementeres en egentlig lovændring for 
området, hvor også den fremtidige struktur for vederlæggelsen af plejefamilier vil indgå. 
  
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 30-08-2017, sag nr. 17-765. 
 
Til hovedkonto 30.12.09 Førtidspension 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2017: 
 
”Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag, vederlag for akut familiepleje, 
tilskud til børns underhold, kostpenge, lomme og tøjpenge fra kommunen i forbindelse med 
pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettiget til en nedsættelse af den aktuelle ind-
komst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag de er berettiget til i forbindelse 
med plejeaftalen jf. de gældende skatteregler. Nedsættelsen af den aktuelle indkomst gælder 
kun for indkomsten forbundet ved ét enkelt plejebarn pr. plejefader/plejemoder. Plejefamilien 
skal dokumentere berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 30.12.09 Førtidspension 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 
  

Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i for-
slag til tillægsbevillingslov for 2017: 
”Tekstanmærkningen sikrer, at plejefamilier ikke rammes utilsigtet af overgangen fra skatte-
pligtig indkomst til aktuel indkomst som beregningsgrundlag for fastsættelsen af førtidspensi-
onsydelsen. Baggrunden er at plejevederlag m.v. er B-indkomst, men er skattefritaget, idet 
indtægten berettiger til ligningsmæssige fradrag i den skattepligtige indtægt. 
  
Tekstanmærkningen er midlertidig, indtil der kan implementeres en egentlig lovændring for 
området, hvor også den fremtidige struktur for vederlæggelsen af plejefamilier vil indgå. 
  
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 30-08-2017, sag nr. 17-765. 
 
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke – Aktivitets-
område 40  
Til hovedkonto 40.91.20 Socialpædagogisk Seminarium   
Følgende tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 1.000.000 kr. i mindreforbrug på nær-
værende hovedkonto til det efterfølgende finansår.” 

 

Bemærkninger til hovedkonto 40.91.20 Socialpædagogisk Seminarium   
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget:  
 
”Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen og angiver sam-
tidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres. Baggrunden for optagelsen af tekst-
anmærkningen er, at der er konstateret skimmelsvamp i Socialpædagogisk Seminariums loka-
ler i Nuuk. Det er således nødvendigt at leje lokaler for at sikre ordentlige forhold og godt ar-
bejdsmiljø for studerende og ansatte. Med tekstanmærkningen kan det forventede mindrefor-
brug for 2017 anvendes til at leje lokaler for i 2018. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 27-12-2017, sag nr. 17-789. 
 
Til hovedkonto 40.94.17 Grønlands Radio - KNR 
Tekstanmærkning nr. 1 til nærværende hovedkonto søges slettet.  

 
Bemærkninger til hovedkonto 40.94.17 Grønlands Radio – KNR 
Bemærkninger til tekstanmærkning nr. 1 til nærværende hovedkonto søges slettet.  
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 08-12-2017, sag nr. 17-778. 
 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 
  

 
Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og 
Boliger - Aktivitetsområde 70 – 72 
Til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring 
Følgende tekstanmærkning søges optaget som nr. 4: 
 
”Nr. 4 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til 
det efterfølgende finansår.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring  
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Nr. 4 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at et eventuelt mindreforbrug kan overføres til det 
efterfølgende finansår. Et sådant mindreforbrug kan forekomme, hvis der eksempelvis på 
grund af mindre vejrbetinget irregularitet end forudsat, ikke gøres brug af alle midler til sik-
kerhed for indlogering, forplejning og tabte billetter. Da irregularitet i høj grad er vejraf-
hængigt, kan hensættelse af et eventuelt mindreforbrug til efterfølgende finansår skabe højere 
sikkerhed for, at de samlede udgifter forbundet med irregularitet, kan afholdes indenfor den 
afsatte ramme. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 

 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 08-12-2017, sag nr. 17-779. 
 
 

Formanden for Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 73 - 77 

Til formålskonto 73.04 Landbrug 
Tekstanmærkning nr. 1-4 nedlægges som følge af ressortændring. 
 

Bemærkninger til formålskonto 73.04 Landbrug 
Bemærkninger til tekstanmærkning nr. 1-4 nedlægges som følge af ressortændring. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut – Aktivitetsområde 10-89 nr. 1. 
 

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og 
Boliger - Aktivitetsområde 80-89 
Til hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri   
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2017: 
 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 
  

”I forbindelse med udmøntning af bevillingen under projekt 340.39.041 Genhusning efter 
oversvømmelse, bemyndiges Naalakkersuisut til at yde lån til anskaffelse af bolig fortrinsvis i 
bygder og yderdistrikter jf. Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til 
boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til evakuerede borgere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq, 
uanset om huset er nyopført, købt til formålet eller et af Selvstyrets enfamiliehuse. Lånet ud-
gør enten den samlede opførelsessum ved et nyopført hus eller markedsmæssige værdi af det 
købte eller eksisterende enfamiliehus incl. eventuel renovering. Dermed bemyndiges Naalak-
kersuisut til at tilsidesætte krav om husejerens egenfinansiering.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri   
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i for-
slag til tillægsbevillingslov for 2017: 
 
”Naalakkersuisut kan opføre, købe og renovere egne enfamiliehuse, som efterfølgende over-
drages til borgerne, i det omfang de evakuerede borgere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq ikke selv 
har mulighed for at købe eller leje deres egen fremtidige bolig i det sted de ønsker at bo. Ved 
overdragelse ydes rente- og afdragsfrie lån jf. § 50 i Landstingsforordning nr. 11 af 19. no-
vember 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.  
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at yde et samlet lån opgjort til den samlede opførelsesudgift 
eller markedsmæssige værdi af det købte eller eksisterende enfamiliehus. Således skal borge-
ren ikke betale egetindskud. Det samlede lån er i øvrigt omfattet af de eksisterende lånebetin-
gelser i Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælles-
huse, byggesæt m.v., dvs. lånet registreres som pant i huset, og afskrives lineært over 33 år. 
 
Ovenstående særordning vil alene have virkning for borgere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq, som 
er direkte berørt af oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet i juni 2017.”  
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 03-08-2017, sag nr. 17-760. 
 
 

 
 


