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FL 2019 

 

 

Inatsisartut - Aktivitetsområde 01 

Nr. 1. 

Formandskabet bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mel-

lem følgende hovedkonti: 01.01.01 Inatsisartuts Bureau, 01.10.10 Inatsisartut, 01.10.13 Vest-

nordisk Råd og 01.20.01 Ekstern Revision. 

 

Nr. 2. 

Formandskabet bemyndiges til at foretage rokeringer fra hovedkonti hvor der afholdes admi-

nistration og driftstilskud.   

 

Bemærkninger til Inatsisartut – aktivitetsområde 01  

Nr. 1. 

Tekstanmærkningen medtages for at smidiggøre driften af aktiviteterne under Inatsisartuts 

Formandskab ved at have mulighed for at rokere bevillinger mellem de enkelte hovedkonti, 

der ikke er lovbunde.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018.  

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen medtages for at smidiggøre driften af aktiviteterne under Inatsisartuts 

Formandskab ved at have mulighed for at rokere bevillinger mellem de enkelte hovedkonti, 

der ikke er lovbundne.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018.  

 

Til hovedkonto 01.10.13 Vestnordisk Råd   

Formandskabet bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på hovedkonto 

01.10.13 vestnordisk Råd til det efterfølgende finansår.  

 

Bemærkninger til hovedkonto 01.10.13 Vestnordisk Råd   

Tekstanmærkningen giver mulighed for bedre udnyttelse af bevillingen til Vestnordisk Råd, 

der afregnes på baggrund af fremsendte regninger til Inatsisartut fra Vestnordisk Råds sekre-

tariat i Island. Tekstanmærkningen giver mulighed for bedre udnyttelse af den fulde bevilling 

i finansåret og giver mulighed for at overføre et mindreforbrug til næstkommende finanslov-

sår.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018.  
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Til hovedkonto 01.10.15 Anlæg og vedligehold under Inatsisartut 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå en aftale med Illuut A/S om opførelse og finansiering 

af indkvarteringsboliger til medlemmer af Inatsisartut. 

 

Inatsisartuts Formandskab bemyndiges til at indgå en uopsigelig 30-årig lejekontrakt med 

Illuut A/S vedrørende ovennævnte boliger til medlemmer af Inatsisartut. 

 

Nr. 2. 

Med henblik på projekteringen af ejendommen bemyndiges Naalakkersuisut til at yde et ren-

te- og afdragsfrit lån til Illuut A/S med et beløb svarende til bevillingen på projekt 

060.10.049, Indkvarteringsboliger til Inatsisartut på hovedkonto 01.10.15 Anlæg og vedlige-

hold under Inatsisartut. 

 

Nr. 3. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at yde et rente- og afdragsfrie lån til Illuut A/S med et beløb 

svarende til udgiften til nedrivning af B-76 og B-237 Noorlernut samt B-586 og B-587 

Saqqarlernut. Lånet kan ikke overstige 3,0 mio. kr., som udgør nedrivningsprojektets B-

overslag. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 01.10.15 Anlæg og vedligehold under Inatsisartut 

Nr. 1. 

Illuut A/S forestår opførelsen af en ejendom med indkvarteringsboliger til Inatsisartutmed-

lemmer, ejer og driver bygningen, indgår lejeaftale med Inatsisartuts Formandskab, etablerer 

byggefinansiering, indhenter lånetilsagn fra Selvstyret, og indgår entreprisekontrakter og sik-

rer tilsyn af byggeriet under opførelse.  

 

Endvidere etablerer Illuut A/S endelig finansiering fra bank- og realkreditinstitut i det om-

fang, byggeriets omkostninger overstiger Selvstyrets rente- og afdragsfrie lån. Der forventes 

en samlet lånoptagelse til finansiering af de op til 25 boliger, hvortil kommer rente- og af-

dragsfrie lån fra Landskassen for et samlet bruttoetageareal på omkring 2.221 m2. 

 

Byggeriet følger de byggetekniske og administrative retningslinjer, som Selvstyrets Byg-

ningsmyndighed foreskriver. I forbindelse med planlægning og udførelse af byggeriet etable-

res en styregruppe med deltagelse af Inatsisartut og Illuut A/S.  

 

Huslejen, som Inatsisartut betaler til Illuut A/S, skal mindst kunne finansiere de renter og af-

drag, som Illuut A/S skal afholde til projektet samt driftsudgifter. 

 

Inatsisartut afholder i dag lejeudgifter til indkvartering for Inatsisartuts medlemmer under 

samlingerne. Udgiften afholdes på hovedkonto 01.10.10 Inatsisartut og udgør årligt lidt over 3 

mio. kr. i gennemsnit. Den nuværende ordning indebærer leje af indkvartering på den private 
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marked, og medfører større administration for Inatsisartut, samtidig med en vis usikkerhed i 

forhold til lejen. Det er ikke muligt at indgå prisaftaler for længere tid ad gangen, og det med-

fører risiko for overskridelse af det årlige budget for lejeudgifter til indkvartering. Ordningen 

medfører ligeledes en del udfordringer vedrørende fleksibilitet i forbindelse med ekstraordi-

nære samlinger, hvor det kan være vanskeligt at finde ledige lejemål til indkvartering, med 

større omkostninger til følge. 

  

Låneoptagelsen vil skulle respektere bestemmelser om optagelse af gæld jf. Inatsisartutlov nr. 

26 af 28. november om kommunernes og Grønlands Selvstyrets budgetter og regnskaber, og 

andre bestemmelser, som Inatsisartut måtte vedtage.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra TB 2018. 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningens formål er at sikre at den resterende bevilling på projekt nr. 060.10.049, 

Indkvarteringsboliger til Inatsisartut på hovedkonto 01.10.15 Anlæg og vedligehold under 

Inatsisartut, overdrages til Iluut A/S med henblik på at Illuut A/S sikrer færdigprojektering af 

indkvarteringsboliger. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra TB 2018. 

Nr. 3. 

Tekstanmærkningens formål er at sikre at de i forvejen afsatte midler til nedrivning af B-76 

og B-237 Noorlernut samt B-586 og B-587 Saqqarlernut, anvendes til formålet, og at arealet 

således kan benyttes til byggeri af indkvarteringsboliger.   

 

Tekstanmærkningen er videreført fra TB 2018. 

Til hovedkonto 01.11.02 Vedligeholdelse af Ombudsmandsembedets bygninger  

Ombudsmandsembedet bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på hovedkonto 

01.11.02 Vedligeholdelse af Ombudsmandsembedets bygninger til det efterfølgende finansår.  

 

Bemærkninger til hovedkonto 01.11.02 Vedligeholdelse af Ombudsmandsembedets byg-

ninger  

Tekstanmærkningen giver mulighed for en mere langsigtet og systematisk udnyttelse af bevil-

lingen. Særligt i forbindelse med vedligeholdelsen af ombudsembedets fredede bygning B-7 

er det vigtigt, at vedligeholdelsesindsatsen sker efter en langsigtet vedligeholdelsesplan. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018.  

 

Til hovedkonto 01.20.01 Ekstern Revision   

Formandskabet bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på hovedkonto 

01.20.01 Ekstern Revision til det efterfølgende finansår.  
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Bemærkninger til hovedkonto 01.20.01 Ekstern Revision   

Ekstern Revisors arbejde med Landskassens årsregnskaber rækker fra maj til og med april det 

følgende år. Arbejdet og fakturering følger derfor ikke Finansåret. Idet Revisionsopgaven kan 

skifte karakter og omfang vil muligheden for at kunne overføre et mer- eller mindreforbrug 

smidiggøre aktiviteterne under nærværende hovedkonto.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018.  

 

Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevil-

linger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til med orientering til Finans- og Skatteudvalget, at foretage ro-

keringer, herunder også udmønte budgetreguleringer under hovedkonto 20.11.56 Budgetregu-

lering, administration fra hovedkonti, hvor der afholdes administration   

 

Nr. 3. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde udgifter, der foranlediges af tyveri, brand eller an-

den skade m.v. på bygninger, anlæg og løsøre, som ejes af Selvstyret eller som Selvstyret bæ-

rer ansvaret for. 

 

Nr. 4. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at afgøre sager om afhændelse af aktiver tilhørende Grøn-

lands 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. Afhændel-

se af aktiver til en værdi af mere end 5 mio. kr. forelægges Finans- og Skatteudvalget til god-

kendelse.  

 

Nr. 5. 

Naalakkersuisut bemyndiges til, inden for den i Finansloven angivne ramme, at afholde udgif-

ter til forsikringspræmier ved tegning af forsikringer, gældende for finanslovsåret og budget-

overslagsårene, hos forsikringsselskaber, i stedet for selvforsikring. Naalakkersuisut bemyn-

diges endvidere til at fastsætte niveau for selvrisiko samt indgå flerårige aftaler om forsik-

ringsdækning og -rådgivning. 

 

Nr. 6. 

Naalakkersuisut bemyndiges til uden indhentning af forudgående særskilt bevilling at afholde 

udgifter på op til 50 mio. kr. til nødforanstaltninger i forbindelse med og i umiddelbar forlæn-

gelse af katastrofer og ulykker såsom skibsforlis, flyulykker, terrorangreb, naturkatastrofer, 
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eksplosioner og andre uforudsigelige hændelser af katastrofelignende karakter, hvor en hurtig 

indsats er nødvendig for at sikre menneskeliv og væsentlige værdier.  

 

Finans- og Skatteudvalget orienteres hurtigst muligt om udnyttelsen af bemyndigelsen i tekst-

anmærkningen. 

 

Nr. 7. 

Påføres borgere i Grønland væsentlige merudgifter forårsaget af en katastrofe eller ulykke, der 

ikke kan godtgøres i henhold til gældende regler eller i henhold til indgåede forsikringsaftaler 

er Naalakkersuisut bemyndiget til at afholde merudgifter op til 10 mio. kr. til iværksættelse af 

midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for de direkte berørte.  

 

Finans- og Skatteudvalget orienteres hurtigst muligt om udnyttelsen af bemyndigelsen i tekst-

anmærkningen. 

 

Nr. 8. 

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 anlægs-

sum til dækning af udgifter på hovedkonti 20.01.01 Departementet for Finanser, 20.30.01 

Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, 20.30.10 Bygningsdrift og Vedligeholdelse, 30.01.02 

Socialstyrelsen, 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 70.01.07 Bygningsmyndigheden og 

72.20.07 Overvågning og monitorering, trafikområdet. Bemyndigelsen kan ikke overstige 

750.000 kr. for de nævnte hovedkonti, bortset fra hovedkonti 20.30.10 Bygningsdrift og Ved-

ligeholdelse, 70.01.07 Bygningsmyndigheden og 72.20.07 Overvågning og monitorering, 

trafikområdet, hvor bemyndigelsen ikke kan overstige henholdsvis 1.250.000 kr., 1.520.000 

kr. og 1.300.000 kr. 

 

Nr. 9. 

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 dæk-

ning 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 inde-

står, i forhold til den ansatte, for opfyldelsen af denne forpligtelse, og Selvstyret har fuld re-

gres over for selskabet, hvis den yderligere pensionsdækningsforpligtelse udløses. 

 

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.  
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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 depar-

tementer, styrelser og andre enheder, hvor der afholdes udgifter til administration.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018.    

 

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 2018. 

 

Nr. 4. 

Bestemmelsen smidiggør Naalakkersuisuts løbende administration. Indtægter fra salg af akti-

ver tilfalder som udgangspunkt Landskassen og indtægtsføres under hovedkonto 20.10.22 

Andre indtægter.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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 risiko-

vurdering, at tegne forsikringer hos forsikringsselskaber. Det er nødvendigt med denne tekst-

anmærkning for at kunne indgå flerårige forsikringsaftaler. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 6. 

Tekstanmærkningen medtages i Finansloven med henblik på at give Naalakkersuisut mulig-

hed for at agere så hurtigt og smidigt som muligt i katastrofesituationer, hvor en hurtig indsats 

er nødvendig for at forhindre tab af menneskeliv eller væsentlige samfundsværdier.  
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Tekstanmærkningen dækker eksempelvis udgifter til chartring af skibe eller helikoptere og 

anden nødhjælp i form af mad og indkvartering med henblik på f.eks. at undsætte nødstedte 

passagerer efter et skibsforlis. Midlertidig indkvartering omfatter udgifter såsom husleje, 

vand, varme og el for bygninger, der skal huse evakuerede borgere. Dette inkluderer ligeledes 

indkøb af senge, madrasser, dyner, puder og andre fornødenheder. Nødhjælp omfatter mad og 

drikke samt nødvendig beklædning til de ramte, herunder undertøj, tøj, overtøj, toiletartikler 

mv.  

 

Tekstanmærkningen dækker også udgifter til omgående udbedring af infrastruktur, når infra-

strukturen er nødvendig for at yde nødhjælp til de ramte eller er nødvendig for at sikre imod 

tab eller yderligere tab af væsentlige værdier. Dette inkluderer eksempelvis rydning af sten fra 

veje m.v., sikring af el-nettet, opstilling af generatorer, inddæmning mv.  

 

Tekstanmærkningen omfatter perioden fra en katastrofe indtræder til den akutte katastrofesi-

tuation er overstået. Katastrofesituationen anses som overstået, når det er fastslået af de rele-

vante myndigheder, at den overhængende fare for tab af menneskeliv og væsentlige sam-

fundsværdier ikke længere er til stede.  

 

Tekstanmærkningen dækker ikke udgifter til f.eks. sygdom i husdyrbesætninger eller genop-

retning af skader på privat ejendom og løsøre. Tekstanmærkningen kan heller ikke danne 

grundlag for støtte til anskaffelse af nye ejerboliger, reetablering af nuværende boliger, af 

infrastruktur, af offentlig ejendom eller lignende. 

 

Tekstanmærkningen kan danne grundlag for afholdelse af udlæg, som efterfølgende refunde-

res af andre myndigheder, institutioner, forsikringsselskaber og lignende, når betalingsforplig-

tigelsen er afklaret. Tilsvarende kan tekstanmærkningen danne grundlag for refusion af ud-

læg, som andre myndigheder, private borgere, virksomheder m.v. har afholdt til nødforan-

staltninger i forbindelse med katastrofen, når udgiften må anses som omfattet af tekstan-

mærkningens formål og ikke i øvrigt kan dækkes ad andre veje. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018  

 

Nr. 7. 

Tekstanmærkningen tager sigte på borgere med fast bopæl i Grønland, som er berørt af kata-

strofer og ulykker såsom skibsforlis, flyulykker, terrorangreb, naturkatastrofer, eksplosioner 

og andre uforudsigelige hændelser af katastrofelignende karakter.  

 

Tekstanmærkningens formål er at give hjemmel til afholdelse af udgifter, der kan sikre de 

direkte berørte borgeres mulighed for at genanskaffe de mest basale private fornødenheder og 

nødvendige arbejdsredskaber.   
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Tekstanmærkningen tager sigte på støtteforanstaltninger til de berørte borgere fra det tids-

punkt en akut katastrofesituation ophører og indtil grundlaget for de direkte berørte borgere 

fremtidige blivende bolig og erhverv er fastlagt. Tekstanmærkningen vil ikke kunne danne 

grundlag for afholdelse af udgifter relateret til boligen, efter at en borger har fået tilbud om en 

blivende bolig. Der kan heller ikke afholdes udgifter relateret til genanskaffelse af arbejdsred-

skaber efter at en borger har genoptaget sit hidtidige erhverv, er optaget på en uddannelse, 

eller kommet i anden beskæftigelse af mere end 7 dages varighed.  

 

Tekstanmærkningen omfatter således alene ekstraordinære støtteforanstaltninger. Ved ekstra-

ordinære forstås dels foranstaltninger, som ligger ud over de, som ydes i henhold til gældende 

regler eller indgåede forsikringsaftaler, dels foranstaltninger, som har til formål at afhjælpe en 

situation opstået som en direkte følge af katastrofen.  

 

Det falder uden for tekstanmærkningens formål at yde støtte til borgere, som fortsat har fri 

adgang til f.eks. egen bolig og nødvendige arbejdsredskaber.  

 

Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at yde hjælp og støtte til de direk-

te berørte borgere. Der vil eksempelvis kunne afholdes udgifter til de mest basale fornøden-

heder, herunder genanskaffelse af tøj og bohave, genhusning i midlertidig boliger med dertil 

hørende inventar, flytning af bohave i forbindelse med evakuering fra fast bopæl i katastrofe-

ramte områder, anskaffelse af briller og andre hjælpemidler.  

 

Til en midlertidige bolig kan der inden for tekstanmærkningen afholdes udgifter til genanskaf-

felse af diverse husgeråd, rengøringsmidler, møbler, dyner, puder, linned og lignende. Tekst-

anmærkningen omfatter basale private fornødenheder, såsom anskaffelse af mad og øvrige 

fornødenheder til mennesker og dyr i husstanden, anskaffelse af indbo til en normal husstand, 

anskaffelse af køkkenudstyr, anskaffelse af tøj, herunder overtøj til de forskellige årstider, 

fodtøj til de forskellige årstider, beklædning til arbejdsbrug, herunder arbejdsfodtøj, anskaf-

felse af udstyr til børn inklusiv legetøj, genanskaffelse af tv, radio, computer, printer o.lign, 

flyttehjælp, hjælp til transport af borgeren og familie, hjælp til faste udgifter. Udgifter til gen-

anskaffelse af genstande, som ikke er sædvanlige eller nødvendige falder uden for rammerne.   

 

Som arbejdsredskab anses ethvert redskab, der udgør et væsentligt element i den pågældende 

borgers udførelse af sit erhverv. Der vil eksempelvis kunne ydes støtte til genanskaffelse af 

joller, fangstudstyr, computere, særlig arbejdsbeklædning, computer, mobiltelefon, skrivered-

skaber, lommeregnere og lignende. Der kan kun ydes støtte til genanskaffelse af arbejdsred-

skaber af almindelig standard og kvalitet. Det falder uden for formålet at yde støtte til genan-

skaffelse af fast ejendom eller leje heraf.  

 

I forbindelse med støtte til genanskaffelse af arbejdsredskaber skal der tages hensyn til om de 

berørte borgere efter reglerne har været forpligtet til at forsikre de pågældende genstande. I 

givet fald vil der ikke kunne ydes støtte i henhold til denne tekstanmærkning.  
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018.  

 

Nr. 8. 

Tekstanmærkningen beskriver hvorledes omkostninger til bygherreudgifter finansieres og 

lægges ud til enkelte anlægsprojekter, efter skønnet forbrug. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 9. 

Tekstanmærkningen har til hensigt at sikre, at tjenestemænd, som er omfattet af den nævnte 

omdannelse, ikke stilles ringere ved omdannelsen. 

 

Regelgrundlaget er 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 2018. 

 

Formanden for Naalakkersuisut- Aktivitetsområde 10-12  

Til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber 

Nr. 1.  

Disponering af ordinære og ekstraordinære indtægter til indskud i Kalaallit Airports A/S 

I det omfang Grønlands Selvstyre modtager ordinære og ekstraordinære indtægter i form af 

udlodninger, udbytter, salg af aktier, engangsafgifter, tilbageførsler af mindreforbrug på an-

lægsprojekter på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden eller 

anden tilsvarende form for engangsindtægt, bemyndiges Naalakkersuisut til at anvende så-

danne som kapitalindskud med et samlet beløb op til 2,1 mia. kr. i Kalaallit Airports A/S til 

anlæggelse af lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Kapitalforhøjelser kan tegnes til kurs 

100 eller en af Naalakkersuisut bestemt højere kurs. 

 

Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S indenfor 

rammerne beskrevet i nedenstående punkter: 

 

1. I det omfang Grønlands Selvstyre modtager særlige udbytter fra Tele Greenland A/S for 

årene 2018 og 2019, bemyndiges Naalakkersuisut til på baggrund af disse udbytter at indsky-

de i alt op til 250 mio. kr. i kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S. 

 

2. I det omfang Grønlands Selvstyre modtager særligt udbytte fra Royal Greenland A/S for 

2018, bemyndiges Naalakkersuisut til på baggrund af dette udbytte at indskyde i alt op til 70 

mio. kr. i kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S. 
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3. I det omfang Grønlands Selvstyre modtager særlige udbytter fra andre helt eller delvist 

selvstyreejede aktieselskaber for 2018, bemyndiges Naalakkersuisut til på baggrund af disse 

udbytter at indskyde i alt op til 100 mio. kr. i kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S. Subsi-

diært bemyndiges Naalakkersuisut til at afhænde aktieposter for en værdi af op til 100 mio. 

kr. og indskyde dette salgsprovenu i Kalaallit Airports A/S. 

 

4. I det omfang der fra Landskassens Regnskab i 2016, 2017, 2018 og 2019 er overskud ved 

Landskassens Regnskab, bemyndiges Naalakkersuisut til at indskyde disse overskud som ka-

pitalindskud i Kalaallit Airports A/S. 

 

5. I forbindelse med ophør af nuværende pensionsforsikringsordninger oprettet i PFA Soraa-

neq Pensionsforsikringsaktieselskab kan der forventes betydelige engangsindtægter. I det om-

fang Grønlands Selvstyre modtager sådanne indtægter bemyndiges Naalakkersuisut til at ind-

skyde disse midler som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S. 

 

6. Naalakkersuisut bemyndiges til at indskyde eventuelle tilbageførsler af mindreforbrug på 

anlægsprojekter i 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 med op til 50 mio. kr. årligt som kapital-

indskud i Kalaallit Airports A/S. 

 

7. Naalakkersuisut bemyndiges til at anvende provenuet fra eventuel bruttobeskatning af ude-

fra kommende arbejdskraft i forbindelse med anlæggelse af landingsbaner med tilhørende 

terminalanlæg og vejanlæg i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq til kapitalindskud i Kalaallit Air-

ports A/S. 

  

8. Naalakkersuisut bemyndiges til at tegne aktiekapital i Kalaallit Airports A/S med et beløb, 

der modsvarer værdien af og berigtiges ved apportindskud af et eller begge Grønlands Selv-

styres bestående lufthavnsanlæg i Nuuk og Ilulissat med tilhørende faste ejendomme, tekniske 

anlæg og løsøre eller dele deraf. Fysisk overtagelse af apportindskud kan finde sted senere 

end kapitalforhøjelse ved apportindskud. Naalakkersuisut kan forpligte Kalaallit Airports A/S 

til at udleje de indskudte lufthavnsanlæg i Ilulissat og Nuuk til Grønlands Selvstyre v/ Mittar-

feqarfiit indtil ibrugtagning af international lufthavn i Nuuk henholdsvis Ilulissat. I lejeperio-

den oppebærer Mittarfeqarfiit indtægter og afholder udgifter forbundet med drift af de bestå-

ende lufthavnsanlæg. 

 

Nr. 2.  

Fritagelse for stempelafgift 

Dokumenter, lånedokumenter, udskrifter og attester m.v., som udfærdiges i forbindelse med 

Kalaallit Airports A/S’ finansiering og anlæg af lufthavne med tilhørende faste ejendomme, 

tekniske anlæg og løsøre i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq fritages for stempelafgifter til det of-

fentlige. 
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Stempelfritagelse omfatter tillige eventuelle overdragelser af bestående lufthavnsanlæg i Nu-

uk og Ilulissat med tilhørende faste ejendomme, tekniske anlæg og løsøre ved apportindskud 

heraf eller ved salg af sådanne aktiver til Kalaallit Airports A/S. 

 

Nr. 3.  

Landsplanlægning 

Naalakkersuisut kan i et landsplandirektiv fastsætte 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. 

 

Nr. 4.  

Ekstern finansiering 

Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, at 

stille garantier for lån ydet af eksterne långivere til Kalaallit Airports A/S på op til 2,0 mia. 

kr., subsidiært at optage landskasselån på op til 2,0 mia. kr. og videreudlåne disse til Kalaallit 

Airports A/S. 

 

Nr. 5. 

Udbud på internationale vilkår 

Naalakkersuisut bemyndiges til at godkende, at indhentning af tilbud på anlægsaftaler og til-

deling af ordrer om anlægsaftaler, kan udbydes internationalt og ved international indhentning 

af underhåndsbud i overensstemmelse med international praksis, når Kalaallit Airports A/S 

indhenter tilbud og tildeler ordrer vedrørende hele eller dele af anlægget af nye lufthavne i 

Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. 

 

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssekto-

ren finder ikke anvendelse på anlægsaftaler omfattet af Naalakkersuisuts godkendelse efter 1. 

afsnit. 

 

Tilbudsgivere, som udfører arbejde med anlæg af lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq for 

Kalaallit Airports A/S skal sikre at arbejdet udføres på vilkår som minimum svarende til vil-

kårene i Overenskomst mellem Grønlands Erhverv og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut 

Kattuffiat for Timelønsansatte Bygningshåndværkere, VVS- og EL-montører og Entreprenør-

beskæftigede, gældende i perioden 1. april 2016 til 31. marts 2019. 

 

Nr. 6.  

Søtransport 

Landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland finder ikke anvendelse på 

søtransport i tilknytning til bygge- og anlægsaktiviteter ved anlæg af nye lufthavne med tilhø-
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rende faste ejendomme, tekniske anlæg og løsøre i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq udført for Ka-

laallit Airports A/S. 

 

Bemærkninger til tekstanmærkning til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktie-

selskaber 

Nr. 1. 

Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut mulighed for at foretage kapitalindskud i Kalaallit 

Airports A/S. Kapitalindskud sker ved kapitalforhøjelse. Den samlede anlægssum for anlæg 

af lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq skønnes til 3,4 mia. kr. (2017-priser), som dels fi-

nansieres ved kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S og dels ved at selskabet optager langfri-

stede lån. Det samlede behov for egenkapital i Kalaallit Airports A/S skønnes på den bag-

grund til 2,1 mia. kr. Heraf er der på nuværende tidspunkt indskudt 294 mio. kr. Fremtidige 

kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S kan ske i form af anvendelse af en række ekstraordi-

nære og ordinære indtægter for Grønlands Selvstyre. De samlede bemyndigelser til kapital-

indskud overstiger det samlede behov for egenkapital. Derved bliver der skabt finansielt råde-

rum for, at visse af de enkelte kapitalindskud bliver mindre end forudset. 

 

Kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S forventes i de tilfælde, hvor Grønlands Selvstyre 

modtager en række ordinære og ekstraordinære indtægter i budgetlovens forstand samt even-

tuelle indtægter i forbindelse med en bruttoskatteordning for arbejdskraft ansat på anlægspro-

jekterne. 

 

Som særlige udbytter, udlodninger og lignende anses indtægter, der overstiger indtægtsbevil-

ling på en finanslov. 

 

I forbindelse med indskud af særlige udbytter fra aktieselskaber gælder, at udlodning af ud-

bytter fra selskaber sker efter gældende regler i selskabslovgivningen. Såfremt der ikke mod-

tages udbytter i det i tekstanmærkningen anførte omfang bemyndiges Naalakkersuisut til at 

afhænde aktieposter op til en samlet værdi på 100 mio. kr. 

 

I Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønland Selvstyres bud-

getter og regnskaber er der fastsat nærmere regler om anvendelse af overskud i Grønlands 

Selvstyres regnskaber. Overskud, som ikke er anvendt inden udgangen af året efter finansåret 

kan i henhold til § 18, stk. 3, overføres til Fonden for Langsigtede investeringer. Fondens 

midler skal investeres, så der på lang sigt opnås betryggende sikkerhed, størst muligt afkast og 

de bedst mulige samfundsøkonomiske virkninger. Kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S 

tilgodeser sådanne langsigtede økonomiske hensyn.  Udbygning af landingsbanestrukturen 

forventes at føre til et varigt løft i infrastrukturen, samfundsøkonomiske gevinster og nedbrin-

gelser af billetudgifter til gavn for den økonomiske udvikling. 

 

I 2018 forventes der overført 211 mio. kr. til fonden på baggrund af landskasseregnskabet for 

2016, og i 2019 forventes tilsvarende en overførsel i størrelsesordenen 204 mio. kr. 
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I forbindelse med flytningen af PFA Soraarneq til Danmark har Grønlands Selvstyre modtaget 

en engangsindtægt på 423 mio. kr. Naalakkersuisut bemyndiges med tekstanmærkningen til at 

indskyde disse midler som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S. 

 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indskyde eventuelle tilbageførsler af mindreforbrug på an-

lægsprojekter med op til 50 mio. kr. årligt som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S. Denne 

bemyndigelse skal ses på baggrund af, at der de allerfleste år er mindreforbrug på anlægskon-

ti, som kan nyttiggøres som finansieringsgrundlag for landingsbaner. 

 

Tekstanmærkningen giver herudover Naalakkersuisut mulighed for at indskyde et eller begge 

lufthavnsanlæg med tilhørende faste ejendomme, tekniske anlæg og løsøre i Ilulissat og Nuuk 

eller dele deraf i selskabet som apportindskud. Kalaallit Airports A/S vil skulle overtage de 

eksisterende lufthavnsanlæg i Nuuk og Ilulissat, da de indgår i anlæg af de nye internationale 

lufthavne. Grønlands Selvstyre v/ Mittarfeqarfiit vil indtil ibrugtagning af internationale luft-

havne i Nuuk henholdsvis Ilulissat forsat skulle stå for driften af de bestående lufthavnsanlæg 

i Nuuk og Ilulissat indtil de nye internationale lufthavne kan ibrugtages af Kalaallit Airports 

A/S. Ved apportindskud af de bestående lufthavnsanlæg kan Kalaallit Airports A/S pålægges 

at udleje lufthavnsanlæggene til Grønlands Selvstyre. I lejeperioden oppebærer Mittarfeqarfiit 

indtægter og afholder udgifter forbundet med drift af de bestående lufthavnsanlæg. 

 

Apportindskuddet kan kombineres med en betingelse om tidsmæssig forskydning af den fysi-

ske overtagelse. Det kan være relevant i forhold til spørgsmål om f.eks. pligt til forsikring og 

den skattemæssige behandling af økonomiske relationer mellem Kalaallit Airports A/S og 

Grønlands Selvstyre. 

 

Det er hensigten, at der fremover skal opkræves særlige afgifter på internationale ruter til Nu-

uk og Ilulissat med henblik på finansiering af krydssubsidiering til underskudsgivende luft-

havne. 

 

Før eller i forbindelse med eventuelle overdragelser af lufthavnsanlæg til Kalaallit Airports 

A/S skal der udarbejdes et forslag til finansiering af underskudsgivende drift af lufthavne og 

heliporte, der finansieres via krydssubsidiering i Mittarfeqarfiit. Det forventes at ske i sam-

menhæng med udarbejdelsen af et forslag til ny takststruktur og afgifter for lufthavne drevet 

af Kalaallit Airports A/S og for Mittarfeqarfiit, som afspejler indfasningen af den kommende 

lufthavnsstruktur. 

 

Investeringerne i landingsbaner forventes at føre til særlige skatteindtægter. En mærkbar del 

af anlægsarbejderne kan forventes at blive udført af udefra kommende arbejdskraft, som kun i 

begrænset omfang trækker på offentlige serviceydelser og indkomstoverførsler. Naalakkersui-

sut bemyndiges til at indskyde sådanne skatteindtægter fra anlægsaktiviteter i årene 2018 til 

og med 2023 som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S. På efterårssamlingen 2017 vedtog 
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Inatsisartut, at § 68, stk. 2, nr. 7 samt § 72 a, stk. 1, i landstingslov om indkomstskat finder 

anvendelse på anlæg af lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. Anvendelsen betyder, at ar-

bejdskraft ansat på anlægsprojekterne er underlagt en bruttoskatteordning (forudsat den ansat-

te ikke indenfor de seneste 6 måneder har været skattepligtig i Grønland). Dermed gælder 

samme regler om bruttoskat som for visse ansættelsesforhold ved udnyttelse af mineralske 

råstoffer og i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver uden for eksisterende byer og bygder. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Nr. 2. 

Kalaallit Airports A/S vil være ejet og delvist finansieret af Grønlands Selvstyre. Det vil ikke 

være hensigtsmæssigt at lægge yderligere pres på selskabets likvide beredskab ved krav om 

betaling af stempelafgift. Udgifter til stempelafgifter ved optagelse af lån kr. 1,6 mia. vil alene 

udgøre 24 mio. kr. 

 

Tilsvarende fritagelser for betaling af stempelafgifter har også været gældende for Sikuki Nu-

uk Harbour A/S ved anlæg af ny atlanthavn i Nuuk. 

 

Det er vurderingen at ændringerne må gennemføres med virkning fra den 1. januar 2018 af 

hensyn til Kalaallit Airports A/S finansiering og udbud i 2018 af anlæg af lufthavne mv. i 

Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Det kan samtidig anføres, at der på FM2018 fremlægges forslag 

til Inatsisartutlov, der formaliserer tekstanmærkningen. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Nr. 3. 

Tekstanmærkningen om landsplanlægning er indarbejdet med henblik på at sikre, at landings-

banebyggerier ikke forsinkes unødigt af uklarheder eller uenigheder om plangrundlagene. 

Naalakkersuisut kan formentlig allerede efter § 9, stk. 1-2 i Inatsisartutlov om planlægning og 

arealanvendelse beslutte at landsplandirektiv skal have retsvirkning som en kommuneplan. 

Tekstanmærkningen er medtaget for at der ikke skal opstå tvivl om Naalakkersuisuts kompe-

tence til at sikre plangrundlaget for anlæg af lufthavne med tilhørende faste ejendomme, tek-

niske anlæg og løsøre i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. 

 

Den miljømæssige behandling af anlæg af international lufthavn i Nuuk og Ilulissat sker i 

henhold til gældende lovgivning, herunder selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 

om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn. 

 

Der skal udarbejdes en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse) ved anlæg af 

international lufthavn i henholdsvis Nuuk og Ilulissat. Kalaallit Airports A/S udarbejder 

VVM-redegørelserne. VVM-redegørelserne skal sikre, at Naalakkersuisut får de nødvendige 

oplysninger om et anlægs sandsynlige påvirkninger på miljøet når der skal gives godkendelse 
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til etablering. VVM-redegørelserne skal ligeledes være med til at sikre, at Naalakkersuisut 

ved en godkendelse har de nødvendige oplysninger for fastsættelse af vilkår, der kan minime-

re et anlægs negative påvirkninger på miljøet. Der er fastsat procedurer for borgerinddragelse 

i VVM-processen. 

 

I forbindelse med Naalakkersuisuts behandling af VVM-redegørelsen og indkomne hørings-

svar vil der blandt andet blive taget stilling til vilkår for eventuelle anlægsarbejdernes tilrette-

læggelse. De eksisterende lufthavnsanlæg i Nuuk og Ilulissat skal være i drift i hele anlægsfa-

sen, hvorfor det må forventes, at der vil være behov for, at en stor del af anlægsarbejdet kan 

foregå uden for de tidspunkter, hvor de eksisterende lufthavne er i anvendelse. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Nr. 4. 

Naalakkersuisut bemyndiges ifølge tekstanmærkningen til, med godkendelse af Inatsisartuts 

Finans- og Skatteudvalg, at stille garantier for lån ydet af eksterne långivere til Kalaallit Air-

ports A/S på op til 2,0 mia. kr., subsidiært at optage landskasselån på op til 2,0 mia. kr. og 

videreudlåne disse til Kalaallit Airports A/S. 

 

Dette med henblik på midlertidig finansiering af Kalaallit Airports A/S i byggeperioden, lang-

fristet finansiering og midlertidig finansiering af en del af selvstyrets kapitalindskud. 

 

Tallene i nærværende tekstanmærkning er rundet op, så tekstanmærkningen er robust over for 

almindelige ændringer i priser og projekter. 

 

Lånoptagelsen er en forudsætning for, at landingsbaneprojektet kan gennemføres. 

 

Forinden udstedelser af garantier skal der i henhold til Budgetregulativ 2008 af 17. juni 2008 

indhentes en økonomisk og juridisk erklæring fra uvildige eksperter. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Nr. 5.  

Bestemmelsen i tekstanmærkning nr. 5 svarer til allerede gældende fremgangsmåde i 

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojek-

ter (Storskalaloven), § 7, stk. 4. 

 

Det er målsætningen at rekruttere flest mulige anlægsarbejdere fra det grønlandske arbejds-

marked til at bygge de nye lufthavne. Lufthavnsprojektet indebærer gennemførelsen af så be-

tydelige anlægsarbejder, at der vil være behov for flere anlægsarbejdere, end det er muligt at 

rekruttere i Grønland. Da flere andre store anlægsarbejder planlægges eller er igangsat i 

Kommuneqarfik Sermersooq er der risiko for at lufthavnsudbygningen vil skabe flaskehalse 
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på arbejdsmarkedet, og at mangel på arbejdskraft vil øge de samlede omkostninger til anlægs-

arbejdet. For at undgå overophedning i byggebranchen og for at holde de samlede anlægspri-

ser nede er der i tekstanmærkningen givet bemyndigelse til Naalakkersuisut til at godkende, at 

indhentning af tilbud på anlægsaftaler og tildeling af ordrer om anlægsaftaler, kan udbydes 

internationalt og ved international indhentning af underhåndsbud i overensstemmelse med 

international praksis. Krav om udbud i overensstemmelse med god international praksis giver 

for eksempel mulighed for at anvende FIDIC´s internationale standarder ved udbuddet. Inter-

nationale udbud giver ligeledes mulighed for at anvende udenlandsk arbejdskraft. Det stilles 

som krav, at tilbudsgivere, som udfører arbejde med anlæg af lufthavne i Ilulissat, Nuuk og 

Qaqortoq for Kalaallit Airports A/S skal sikre at arbejdet som minimum udføres på vilkår 

svarende til vilkårene i Overenskomst mellem Grønlands Erhverv og Sulinermik Inuussutis-

sarsiuteqartut Kattuffiat for Timelønsansatte Bygningshåndværkere, VVS- og EL-montører 

og Entreprenørbeskæftigede, gældende i perioden 1. april 2016 til 31. marts 2019. 

 

Ved internationalt udbud finder Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af 

tilbud i bygge- og anlægssektoren ikke anvendelse. Det indebærer blandt andet at der ikke er 

krav om udbud på grundlag af AP 95. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Nr. 6.  

Forslaget til tekstanmærkning nr. 6 om søtransport svarer til allerede gældende fremgangsmå-

de på storskalaprojekter. Inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 

(Storskalaloven), § 13 lyder: ”Lovgivningen om søtransport af gods til, fra og i Grønland fin-

der ikke anvendelse på søtransport i tilknytning til aktiviteter omfattet af en tilladelse meddelt 

efter denne Inatsisartutlov.” 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde - Aktivitetsområde 

20 – 24 

Til Aktivitetsområde 20 – 24 Departementet for Finanser samt Skattestyrelsen 

Under hovedkonto 20.01.08 Procesbevilling, retssager Departementet for Finanser samt Skat-

testyrelsen afholdes alle udgifter til retssager, erstatninger m.v. Uanset bevillingen på hoved-

kontoen kan der for hver enkelt retssag disponeres midler op til 2.500.000 kr. Beløb over 

2.500.000 kr. skal før disponering forelægges Finans- og Skatteudvalget.  

 

Bemærkninger til Aktivitetsområde 20 – 24 Departementet for Finanser samt Skattesty-

relsen 

Departementet for Finanser varetager ansvaret for bl.a. skatte- og inddrivelsesområdet, herun-

der retssager, konkursbegæringer mv. Nærværende hovedkonto er oprettet for at sikre en fi-
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nansiering af de procesudgifter mv., der opstår ved konkursbegæringer mv. samt ved prøvelse 

af Skatterådets afgørelser mv. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 20.01.01 Departementet for Finanser 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto på op til 1.500.000 kr. til det efterfølgende finansår.  

 

Bemærkninger til hovedkonto 20.01.01 Departementet for Finanser 

Tekstanmærkningen giver en bedre udnyttelse af bevillingen. Blandt andet kan større økono-

miske analyser eller udredningsarbejder blive forsinkede og dermed ikke blive gennemført i 

finansåret som forudsat. Tekstanmærkningen sikrer, at dette ikke betyder en forsinkelse af 

arbejderne.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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. Akkumule-

rede 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 tekstan-

mærkningen. 

 

Nr. 3.  

Naalakkersuisut bemyndiges til at disponere over nettosalgsprovenuet til investeringsformål 

for Asiaq, ved eventuelle frasalg af bygninger, som Asiaq har brugsretten til. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 20.01.10 ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands Forun-

dersøgelser) 

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 om-

kring indsamling, opbevaring og formidling af data vedrørende det fysiske miljø i Grønland.    

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 
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Nr. 2. 

Formålet med tekstanmærkningen er at give Asiaq større frihed til generelt at foretage inve-

steringer og tilpasse aktiviteten for at leve op til målsætningerne i resultatkontrakter indgået 

med selvstyret. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 3. 

Asiaq har på grund af udviklingen på boligområdet samt et nedslidt depot og værksted behov 

for fleksibilitet i forhold til ændret anvendelse (ombygning) og evt. afhændelse af de bygnin-

ger, som Asiaq har brugsretten til. Øget fleksibilitet vil kunne gøre arbejdsplanlægningen me-

re hensigtsmæssig, blandt andet ved at kunne disponere over nettosalgsprovenu til ombyg-

nings- og rationaliseringsprojekter. 

 

Frasalg af bygninger skal godkendes af Naalakkersuisut. Tekstanmærkningen sikrer, at Asiaq, 

der har driftsansvaret og vedligeholdelsesforpligtelsen for bygningen, også erhverver et evt. 

nettosalgsprovenu. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 20.01.13 Forfatningskommission og -sekretariat  
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til 

det efterfølgende finansår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 20.01.13 Forfatningskommission og -sekretariat  
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. 

 

Til formålskonto 20.10 Særlige formål 

Naalakkersuisut bemyndiges til at tilrettelægge Selvstyrets likviditets- og gældsporteføljer 

samt i tilknytning hertil at indgå aftaler om finansielle produkter, herunder rente- og valuta-

produkter. Herudover bemyndiges Naalakkersuisut til at indgå professionelle porteføljemana-

gementaftaler. 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 Skatte-

udvalg, 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. 
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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 Naalak-

kersuisut bemyndiges til at foretage en løbende forvaltning 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. fir-

maer, der lever af at forvalte andres porteføljer. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter 
Naalakkersuisut bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen: 

 

Mittarfeqarfiit 100,00 mio. kr. 

Nukissiorfiit 70,00 mio. kr. 

  

Anvendelse af trækningsretten forrentes med 3 % p.a.  Indestående forrentes med 0 % 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 mu-

lighed for at optage lån på kommercielle vilkår. Renten på indestående fra de nettostyrede 

virksomheder er på 0 % p.a.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 20.10.32 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af naturkata-

strofe i Uummannaq-distriktet  

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde merudgifter til ekstraordinære støtteforanstaltnin-

ger 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. 
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Nr. 3. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til 

det efterfølgende finansår. 

 

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  

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 kun-

ne afholdes udgifter til anskaffelse af tøj og bohave, genhusning i midlertidige lejeboliger, 

flytning af bohave i forbindelse med evakuering fra fast bopæl i Nuugaatsiaq og Illorsuit, an-

skaffelse 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. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

I forbindelse med oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet er der bl.a. fra udlan-

det givet tilsagn om økonomisk støtte til indsatsen over for 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 mid-

ler bringes i anvendelse i overensstemmelse med eventuelle tilkendegivelser fra donorerne.  
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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.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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.  

 

Baggrunden for optagelsen af nærværende tekstanmærkning er, at Selvstyret har fået en hen-

vendelse fra en borger, som gør opmærksom på, at vedkommende har optaget private boliglån 

i et hus beliggende i en af de to bygder. Pantet i boligen er intet værd efter bygderne blev er-

klæret for farezoner og dermed ikke beboelige. Men långiver kræver naturligvis fortsat renter 

og afdrag på lånet. 

 

Med tekstanmærkningen behandles disse boliglån dermed på tilsvarende vis som lån ydet af 

Selvstyret til byggeri af selvbyggerhuse og medbyggerhuse, jf. Finans- og Skatteudvalgets 

godkendelse af TB-sagsnr. 17-760. 

 

Tekstanmærkningen vil alene have virkning for borgere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq, som er 

direkte berørt af oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet i juni 2017. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at udmønte årligt op til en halv million kroner fra hovedkon-

toen som bidrag til internationale nødhjælps- eller velgørenhedsorganisationer eller i forbin-

delse med landsindsamlinger i forbindelse med natur- eller humanitære katastrofer eller al-

mennyttig velgørenhed.  

 

Nr. 2. 
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Naalakkersuisut bemyndiges til med godkendelse af Finans- og Skatteudvalget at disponere 

op til 750.000 kroner fra hovedkontoen. Midlerne kan anvendes til en forhøjelse af bevillin-

gen på hovedkonto 73.01.01 Departementet for Natur, Miljø og Forskning (Driftsbevilling). 

De af hjemlen omfattede midler kan anvendes til at etablere en international forskningshub i 

Grønland. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven 

Nr. 1. 

Med bemyndigelsen gives Naalakkersuisut mulighed for at yde støtte eller nødhjælp i forbin-

delse med natur- eller humanitære katastrofer eller almennyttig velgørenhed. Støtten kan 

f.eks. ydes som et økonomisk bidrag til en anerkendt nødhjælpsorganisation, såsom Røde 

Kors. Der vil inden for rammerne af tekstanmærkningen f.eks. i forbindelse med en landsind-

samling, også kunne gives tilsagn om supplering af indsamlede midler.  

 

Finans- og Skatteudvalget orienteres om udnyttelse af bemyndigelsen. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Med bemyndigelsen gives Naalakkersuisut mulighed for at etablere en international forsk-

ningshub i Grønland, som har til hensigt at skabe et samlingspunkt og sikre et tæt samarbejde 

på tværs af forskning, myndigheder, erhvervsliv, organisationer og befolkningen. Udmønt-

ningen af midlerne afhænger af om staten med finansloven for 2019 afsætter midler til at 

etablere en international forskningshub i Grønland. Midlerne vil udgøre Grønlands bidrag til 

medfinansiering heraf. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 20.16.01 Grønlands Statistik 

Nr. 1. 

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. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at gennemføre budgetneutrale rokeringer fra alle øvrige 

driftskonti til hovedkonto 20.16.01, Grønlands Statistik, i forbindelse med overdragelse af 

ansvaret for udarbejdelse af statistikker, hvor bevillingerne til statistikkerne i dag er afsat un-

der andre hovedkonti. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 20.16.01 Grønlands Statistik 

Nr. 1. 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

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 resultatkon-

trakter indgået med selvstyret. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen muliggør administrative lettelser ved at rokere bevillinger til statistik fra 

hovedkonti, som i dag allerede køber ydelser fra Grønlands Statistik. Desuden bliver det mu-

ligt at overføre ansvaret for og bevillinger til statistikområder, som i dag udarbejdes uden for 

Grønlands Statistik. 

 

Tekstanmærkningen har til formål at styrke Grønlands Statistiks rolle som central statistik-

myndig jvf. Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik og dermed styr-

ke det datamæssige grundlag for at vurdere resultaterne af den førte politik og planlægge nye 

tiltag, der involverer flere politikområder. Samtidig vil en øget samordning af statistikker for-

bedre datagrundlaget for forskning. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA 

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. Aftaler-

ne 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 

Nr. 1. 

Tekstanmærkningerne har til formål at smidiggøre administrationen, idet Naalakkersuisut 

viderefører en sammenlægning af en række af Selvstyrets administrative funktioner. Sammen-

lægningen påbegyndtes i 2010 og fortsættes i relevant omfang i årene fremover.  

 

Ud over Selvstyrets centraladministration kan sammenlægningen også komme til at omfatte 

Selvstyrets institutioner indenfor eksempelvis uddannelses-, sundheds- og socialområdet.  
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Tekstanmærkningerne er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser 

ved indgåelse af længerevarende kontrakter.   

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 3. 

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at rokere midler mellem depar-

tementer 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 2018. 

 

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 inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-

stige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto 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 projektop-

gaver.   

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem fi-

nansår, for at sikre en bedre udnyttelse af bevillingen. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 
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Til hovedkonto 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto 

Nr. 1. 

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. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til, hvis en bolig tilbagegives efter § 33 i landstingsforordning 

nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v., at fravige 

§ 33, stk. 3, således at det økonomiske mellemværende i stedet opgøres med udgangspunkt i 

boligens markedsværdi på tidspunktet for tilbagegivelsen fratrukket Selvstyrets krav på for-

faldne ydelser og restgæld samt eventuelle restancer. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto 

Nr. 1. 

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 af-

skrivninger 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, ekstraordinæ-

re afdrag og tilskudsbevillingen på tidligere hovedkontoen 70.06.16 Boligstøtte, ekstraordinæ-

re 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.  
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen finder anvendelse i de tilfælde, hvor en BSU-bolig har en markedsværdi, 

som ligger under boligens teknisk-økonomiske værdi. I en sådan situation ville en køber af 

boligen i visse tilfælde kunne opnå en utilsigtet spekulationsgevinst ved at udnytte sin ret til at 

tilbagegive den samme bolig til en højere teknisk-økonomisk værdi, hvorved Selvstyret bliver 

påført et i loven utilsigtet tab.  

 

Tekstanmærkningens indhold vil blive indarbejdet i kommende boliglovgivning.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 20.30.09 Midlertidig indkvartering 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med offentlige eller private udlejere vedr. va-

kant 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 dis-

se boliger. Indgåelse af flerårige kontrakter er med til at sikre en stabil boligmasse til brug for 

tidsbegrænset indkvartering.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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 ge-

nerelle merudgift til tomgangsleje og administration. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 20.30.10 Bygningsdrift og Vedligeholdelse 

Nr. 1. 
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Naalakkersuisut bemyndiges til, med Finans- og Skatteudvalgets godkendelse, at indgå fler-

årige aftaler om leje og drift af bygninger.  

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 50 % af bevillingen i 

finansåret. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 20.30.10 Bygningsdrift og Vedligeholdelse  

Nr. 1. 

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 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen giver en bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med vedli-

gehold 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 van-

skeligt at styre aktiviteten inden for et enkelt finanslovsår.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 24.01.01 Skattestyrelsen, administration 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto 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 inden for de kommende år, må det for-

ventes at der skal ske en større tilretning og udvikling af IT-systemerne. Opgaver af en stør-

relsesorden, som næppe vil kunne holdes inden for et enkelt finansår. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til formålskonto 24.10 Direkte skatter 

Nr. 1. 
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Udskrivningsprocenten for landsskat, jfr. Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006, § 61, stk. 

2, fastsættes for 2019 til 10. 

 

Nr. 2. 

Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jfr. Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006, § 

64, stk. 2, fastsættes for 2019 til 26. 

 

Nr. 3. 

Alle udenlandske virksomheder, der driver aktivitet i Grønland i henhold til tilladelser og 

koncessioner og lignende, samt virksomheder, der erhverver indkomst knyttet til sådanne til-

ladelser og koncessioner og lignende, skal være registreret i Centralt Virksomheds Register 

(CVR) med en grønlandsk eller dansk adresse. 

 

Bemærkninger til formålskonto 24.10 Direkte skatter 

Nr. 1. 

Lov om indkomstskat er senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 23 af 13. november 2017. 

 

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 æn-

dringsforslag der behandles under finanslovens 2. og 3. behandling.  

 

Ved den foreslåede udskrivningsprocent på 10 forventes landsskatten at indbringe i alt 1.102 

mio. kr. i 2019. Under forudsætning af uændrede skatteregler forventes ét udskrivningspro-

centpoint at tilvejebringe et provenu på ca. 96,1 mio. kr. årligt. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Som for landsskattens vedkommende fastsættes udskrivningsprocenten for den særlige lands-

skat i forbindelse med vedtagelse af finansloven. 

 

Særlig landsskat betales af skattepligtige, for hvem Skattestyrelsen anses for skattekommune, 

dvs. for områderne uden for kommunal inddeling primært Pituffik.  

 

Ved den foreslåede udskrivningsprocent på 26 forventes den særlige landsskat at indbringe i 

alt 75 mio. kr. i 2019. Under forudsætning af uændrede skatteregler forventes ét udskrivnings-

procentpoint at tilvejebringe et provenu på ca. 2,4 mio. kr. årligt.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 3. 
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Med tekstanmærkningen sikres der hjemmel til registrering i CVR af ovennævnte udenland-

ske virksomheder med henblik på sikring af skattemæssige indtægter mv. efter § 2, stk. 2-5, 

og § 3, stk. 3, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat med efterfølgende 

ændringer.  

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 24.11.10 Indførselsafgifter  

Afgiftspligten i § 1, stk. 1, nr. 21, i landstingslov om indførselsafgifter og § 2, stk. 1, i lands-

tingslov om afgifter af motorkøretøjer omfatter indtil 1. januar 2020 ikke køretøjer, der alene 

anvender el eller brint som drivmiddel, samt plug-in-hybridbiler, som anvender genopladelige 

batterier til energilagring. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 24.11.10 Indførselsafgifter  

Tekstanmærkningen er en et-årig forlængelse af afgiftsfritagelsen i henhold til Inatsisartutlov 

nr. 8 af 29. november 2013 om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på 

køretøjer, der anvender el og brint som drivmiddel, som ved tekstanmærkning til nærværende 

hovedkonto senest er forlænget frem til 31. december 2018. 

 

Såfremt den midlertidige afgiftsfritagelse af de omfattede biltyper skal gøres permanent skal 

det ske i den egentlige skatte- og afgiftslovgivning. Det er forventningen, at der vil blive ind-

ført en afgiftsbelægning særligt af plug-in hybridbiler fra og med 2020.  

 

En ny model for afgiftsbelægning af køretøjer forventes tidligst at kunne fremsættes til efter-

årssamlingen 2019. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 24.11.11 Motorafgift  

Afgiftspligten i § 1, stk. 1, nr. 21, i landstingslov om indførselsafgifter og § 2, stk. 1, i lands-

tingslov om afgifter af motorkøretøjer omfatter indtil 1. januar 2020 ikke køretøjer, der alene 

anvender el eller brint som drivmiddel, samt plug-in-hybridbiler, som anvender genopladelige 

batterier til energilagring. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 24.11.11 Motorafgift  

Tekstanmærkningen er en et-årig forlængelse af afgiftsfritagelsen i henhold til Inatsisartutlov 

nr. 8 af 29. november 2013 om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på 

køretøjer, der anvender el og brint som drivmiddel, som ved tekstanmærkning til nærværende 

hovedkonto senest er forlænget frem til 31. december 2018. 
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Såfremt den midlertidige afgiftsfritagelse af de omfattede biltyper skal gøres permanent skal 

det ske i den egentlige skatte- og afgiftslovgivning. Det er forventningen, at der vil blive ind-

ført en afgiftsbelægning særligt af plug-in hybridbiler fra og med 2020.  

 

En ny model for afgiftsbelægning af køretøjer forventes tidligst at kunne fremsættes til efter-

årssamlingen 2019. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 24.11.14 Stempelafgift   

Fritagelse for stempelafgift 

Dokumenter, lånedokumenter, udskrifter og attester m.v., som udfærdiges i forbindelse med 

en udlodning af Royal Arctic Line A/S bygninger på havnen i Nuuk til selvstyret og efterføl-

gende overdragelse af bygningerne vederlagsfrit til en selvejende almennyttig institution, der 

etableres af Grønlands Selvstyre i medfør af Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2016 om 

etablering og drift af besøgscentre og turistanlæg fritages for stempelafgifter til det offentlige. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 24.11.14 Stempelafgift  

Selvstyret vil videreoverdrage bygningerne til en selvejende almennyttig institution, der skal 

eje og drive besøgscentret Nuuk Natur- og Geopark. Det er ikke hensigtsmæssigt at belaste 

Royal Arctic Line A/S som udlodder ejendommen eller den modtagende selvejende almen-

nyttige institutions økonomi med krav om betaling af stempelafgift. Denne tekstanmærkning 

fritager derfor for stempelafgift i forbindelse med disse overdragelser. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

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 beta-

lingsjagt 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. 2.000 kr. 

Rensdyr, pr. dyr. 1.000 kr. 

  

Tilladelse til jagt på mindre vildt, pr. dag.  200 kr. 

Tilladelse til jagt på mindre vildt, pr. uge. 1.000 kr. 

  

 

Fisketegn, pr. dag.  

 

75 kr. 

Fisketegn, pr. uge.  200 kr. 

Fisketegn, pr. måned. 500 kr. 
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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 Lands-

tingslov 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 fast-

sættelsen af taksterne blive fjernet fra finansloven. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet – Ak-

tivitetsområde 30 

Til aktivitetsområde 30 Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 

Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem følgende hoved-

konti: 30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale område, 30.10.45 Særlig indsats på 

børn- og ungeområdet, 30.13.43 Det Landsdækkende Handicapcenter, 30.14.29 Indsatser med 

sociale formål. 

 

Bemærkninger til aktivitetsområde 30 Departementet for Sociale Anliggender og Ju-

stitsområdet 

Tekstanmærkningen medtages for at smidiggøre driften af de sociale indsatser, således det er 

muligt for Naalakkersuisut at sikre en hurtig indsats på det sociale område ved at have mulig-

hed for at rokere bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Til hovedkonto 30.01.01 Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 

Naalakkersuisut bemyndiges til, at indgå en aftale med kommunerne, om at det faglige perso-

nale i departementet bistår kommunerne i varetagelsen af driftsopgaven med anbringelse, op-

hold 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 vareta-

gelse af denne driftsopgave. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 30.01.01 Departementet for Sociale Anliggender og Ju-

stitsområdet 

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut kan indgå en driftsaftale med kommunerne om 

anbringelse, ophold og hjemtagelse fra ophold i Danmark af personer med vidtgående handi-

cap i henhold til landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994, som senest ændret ved 
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Inatsisartutforordning nr. 10 af 31. maj 2010. Driftsaftalen medfører, at Naalakkersuisut af-

holder udgifter til varetagelse af denne driftsopgave. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018 i tilrettet form. 

 

Til hovedkonto 30.01.02 Socialstyrelsen 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til 

det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 3.000.000 kr. af bevillingen. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 30.01.02 Socialstyrelsen 

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til efterføl-

gende finansår, således at der kan opnås den størst mulige effektivitet, igennem den bedst 

mulige forberedelse og tilrettelæggelse af de sociale indsatser. Der kan dog ikke overføres 

midler, som i finansåret er rokeret til hovedkontoen fra andre hovedkonti, i det omfang der i 

øvrigt foreligger særskilte hjemmel til noget sådant.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Til hovedkonto 30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale område 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til 

det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 2.000.000 kr. af bevillingen. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale områ-

de 

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til efterføl-

gende finansår, således at der kan opnås den størst mulige effektivitet, igennem den bedst 

mulige forberedelse og tilrettelæggelse af de sociale indsatser. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

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 fi-

nansår.  

 

Bemærkninger til hovedkonto 30.01.04 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - Fami-

lieområdet 

Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med vedlige-

hold af bygninger er det vigtigt, at kunne planlægge fleksibelt henover finansårene.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 
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Til hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud 

Nr. 1. 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009, § 3, fastsættes størrelsen af børnetil-

skud:  

 

Det maksimale børnetilskud udgør 8.477 kr. pr. barn. 

 

Det maksimale børnetilskud reguleres årligt med satstilpasningsprocenten jf. Inatsisartutlov 

nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst 

 

Børnetilskuddet udbetales på baggrund af den aktuelle indkomst. 

 

Børnetilskuddet beregnes herefter som følger: 

 

Maksimalt børnetilskud – indtægtsgrundlaget x aftrapningsprocent= børnetilskudsydelse.  

 

Indtægtsgrundlaget= aktuel indkomst - 130.000 kr. + 25.000 kr. for hvert barn udover det før-

ste. 

 

Bor forældrene sammen, udbetales børnetilskud på baggrund af forældrenes samlede aktuelle 

indkomst. 

 

Bor barnet hos den ene af forældrene, udbetales børnetilskuddet på baggrund af dennes aktu-

elle indkomst. Er denne forælder gift eller samlevende, medregnes ægtefællens aktuelle ind-

komst eller samlevers aktuelle indkomst, hvis samlivet har bestået i mindst et år. 

 

Bor barnet lige meget hos begge forældre, udbetales børnetilskuddet på baggrund af den aktu-

elle indkomst hos den forælder, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret. 

 

Hverken børnetilskudsydelsen eller indtægtsgrundlaget kan være negativt. 

 

Aftrapningsprocenter: 

Antal børn Aftrapning 

1 3,50% 

2 7,00% 

3 10,50% 

4 14,00% 

5 17,50% 

6 21,00% 
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Aktuel indkomst og genberegning af børnetilskuddet ved væsentlige indkomstændringer er 

reguleret i Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel ind-

komst. 

 

Nr. 2. 

Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag eller vederlag for akut familie-

pleje i forbindelse med pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettigede til en nedsæt-

telse af den aktuelle indkomst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag, de er 

berettiget til i forbindelse med plejeaftalen jf. de gældende skatteregler. Plejefamilien skal 

dokumentere berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud 

Nr. 1. 

Tekstanmærkningen er en konsekvens af Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009, hvor det er 

bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.  

 

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at beregne børnetilskuddet efter de angivne regler samt 

at regulere børnetilskuddet årligt med satstilpasningsprocenten med henblik på at en sikre 

systematisk og årlig regulering.  

 

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at genberegne børnetilskudsydelsen ved væ-

sentlige ændringer i den aktuelle indkomst. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018 i tilrettet form.  

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen sikrer, at plejefamilier ikke rammes utilsigtet af overgangen fra skatte-

pligtig indkomst til aktuel indkomst som beregningsgrundlag for fastsættelsen af børnetil-

skuddet. Baggrunden er, at plejevederlag m.v. er B-indkomst, men samtidig ydes der et lig-

ningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst, svarende til et normalbidrag pr. barn. 

 

 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 videreført fra FL2018. 

 

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:  
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Almindeligt løbende underholdsbidrag pr. barn pr. halvår 6.000 kr. 

Bidrag til moderens underhold 2 mdr. før og 1 mdr. efter fødsel pr. mdr. 605 kr. 

Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen, engangsbeløb. 573 kr. 

Bidrag til barnets dåb, engangsbeløb. 763 kr. 

Bidrag til barnets konfirmation eller anden tilsvarende anledning, engangsbeløb. 3.033 kr. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 30.10.34 Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbi-

stand 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 2018. 

 

Til hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto til det efterfølgende finansår. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til, at foretage op- og nednormeringer og dermed ændre på for-

delingen af bevillingen til de døgninstitutioner, der er omfattet af nærværende hovedkonto. 

 

Nr. 3. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at godkende køb af mindre bygninger til under 300.000 kr. i 

det omfang sådanne anskaffelser må anses som naturligt hørende sammen med den almindeli-

ge driftsaktivitet. 

 

Nr. 4. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at godkende køb af både egnet til transport af institutionernes 

anbragte i det omfang sådanne anskaffelser må anses som naturligt hørende sammen med den 

almindelige driftsaktivitet. 

 

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 fi-

nansår med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen. Institutionerne 

inden for området drives af Socialstyrelsen, men finansieres af kommunerne. Aftalen indgår 

som en del af bloktilskudsaftalen mellem Selvstyret og kommunerne. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

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 2018. 

 

Nr. 3. 

Sædvanligvis kræver anskaffelse af fast ejendom, herunder mindre hytter til institutionerne, 

afsættelse af en egentlig anlægsbevilling. Bemyndigelsen giver mulighed for en forenklet pro-

ces for køb af mindre hytter til døgninstitutionerne, uden at der afsættes en særskilt anlægsbe-

villing. Hytter bliver benyttet som en del af det terapeutiske og pædagogiske behandlingsar-

bejde. Der er ofte behov for at tage en eller flere beboere ud fra gruppen af unge, dels for at 

skærme og dels for at arbejde med særlige pædagogiske tiltag for den enkelte. Desuden kan 

hytten også bruges til børnenes ferier. Under den aktuelle ressortfordeling ved forslagets 

fremsættelse har Departementet for Boliger og Infrastruktur ansvaret for den konkrete håndte-

ring af de fornødne formalia knyttet til gennemførsel af køb. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Nr. 4. 

Bemyndigelsen giver mulighed for en forenklet proces for køb af både til døgninstitutionerne, 

uden at der afsættes en særskilt bevilling fra fælleskontoen. Både bliver benyttet som en del af 

det terapeutiske og pædagogiske behandlingsarbejde. Der er ofte behov for at tage en eller 

flere beboere ud fra gruppen af unge, dels for at skærme og dels for at arbejde med særlige 

pædagogiske tiltag for den enkelte. Desuden kan båden også bruges til børnenes ferier. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til 

det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 3.000.000 kr. af bevillingen. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet  

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til efterføl-

gende finansår, således at der kan opnås den størst mulige effektivitet, igennem den bedst 

mulige forberedelse og tilrettelæggelse af de sociale indsatser. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 30.11.10 Boligsikring 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag eller vederlag for akut familie-

pleje i forbindelse med pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettigede til en nedsæt-

telse af den aktuelle indkomst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag, de er 

berettiget til i forbindelse med plejeaftalen, jf. de gældende skatteregler. Plejefamilien skal 

dokumentere berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 30.11.10 Boligsikring 

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 samtidig ydes der et 

ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst, svarende til et normalbidrag pr. barn. 

 

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 videreført fra FL2018. 

 

Til hovedkonto 30.12.08 Offentlig pension til alderspensionister 

Nr. 1. 

Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag eller vederlag for akut familie-

pleje i forbindelse med pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettigede til en nedsæt-

telse af den aktuelle indkomst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag, de er 

berettiget til i forbindelse med plejeaftalen, jf. de gældende skatteregler. Plejefamilien skal 

dokumentere berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag. 

 

Nr. 2. 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere æn-

dringer §§ 9 og 10 fastsættes takster for alderspension således:  

 

Grundbeløb til alderspensionister pr. år kr. 61.687    

Pensionstillæg til alderspensionister med partner pr. år kr. 42.533   

Pensionstillæg til enlige alderspensionister pr. år kr. 76.518 

 

Bemærkninger til hovedkonto 30.12.08 Offentlig pension til alderspensionister 

Nr. 1. 

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 samtidig ydes der et 

ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst, svarende til et normalbidrag pr. barn. 

 

Tekstanmærkningen er midlertidig, indtil der kan implementeres en egentlig lovændring for 

området, hvor også den fremtidige struktur for vederlæggelsen af plejefamilier vil indgå. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Nr. 2. 

Med vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om satstilpasningsprocent og aktuel 

indkomst var det hensigten, at alle sociale kontantydelser fremover årligt skulle reguleres ens-

artet med satstilpasningsprocenten. Det var således hensigten, at alderspension med virkning 

fra 1. januar 2019 skulle reguleres årligt med satstilpasningsprocenten. Pga. udskrivelsen af 

valget i 2018 og den som følge heraf aflyste FM2018, bortfaldt lovforslaget om ændring af en 

række love om skatter og afgifter samt overførselsindkomster som følge af indførelsen af sats-

tilpasningsprocenten. Lovforslaget forventes dog genfremsat i 2020. Tekstanmærkningen sik-

rer, at alderspension med virkning fra 2019 reguleres med satstilpasningsprocenten. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 30.12.09 Førtidspension 

Nr. 1. 

Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag eller vederlag for akut familie-

pleje i forbindelse med pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettigede til en nedsæt-

telse af den aktuelle indkomst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag, de er 

berettiget til i forbindelse med plejeaftalen, jf. de gældende skatteregler. Plejefamilien skal 

dokumentere berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag. 

 

Nr. 2. 

I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension nævnte bebeløb i § 17, stk. 2 

fastsættes følgende sats: 

 

Højeste førtidspension pr. år 113.965 kr. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 30.12.09 Førtidspension 

Nr. 1. 

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 samtidig ydes der et 

ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst, svarende til et normalbidrag pr. barn. 

 

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 videreført fra FL2018. 

 

Nr. 2. 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

Med vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om satstilpasningsprocent og aktuel 

indkomst var det hensigten, at alle sociale kontantydelser fremover årligt skulle reguleres ens-

artet med satstilpasningsprocenten. Det var således hensigten, at førtidspension med virkning 

fra 1. januar 2019 skulle reguleres årligt med satstilpasningsprocenten. Pga. udskrivelsen af 

valget i 2018 og den som følge heraf aflyste FM2018, bortfaldt lovforslaget om ændring af en 

række love om skatter og afgifter samt overførselsindkomster som følge af indførelsen af sats-

tilpasningsprocenten. Lovforslaget forventes dog genfremsat i 2020. Tekstanmærkningen sik-

rer, at førtidspension med virkning fra 2019 reguleres med satstilpasningsprocenten. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

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. Bevil-

lingen 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 regn-

skabsåret. 

 

Nr. 3. 

Naalakkersuisut bemyndiges til i samråd med kommunerne 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 Handicapinstitutio-

ner. 

 

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 define-

rede tilfælde kan ydes tilskud til personer der er anbragt. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Puljen kan støtte særlige indsatser samt støttepersontimer på alle døgninstitutioner. Der kan 

afsættes midler til at styrke døgninstitutioner og anbringelser på institutioner i Grønland og 

Danmark. Selvstyret har ikke indflydelse på størrelsen af udgiften til anbringelserne i Dan-

mark, idet udgiften forbundet med denne type anbringelser reguleres efter den danske service-

lov. Udgiften til fælles puljen finansieres af kommunerne og administreres af Grønlands Selv-

styre. 
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Kommunerne fastsætter i fællesskab reglerne for tilskud fra denne pulje. Midler fra puljen kan 

bl.a. 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. Der ydes tilskud til særligt dyre besøgsrejser for klienter fra døgninstitutioner i Danmark og 

Grønland. 

4. Støtten udbetales ved fremsendelse af refusionsanmodninger fra kommunerne til Departe-

mentet for Sociale Anliggender og Justitsområdet. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 3. 

Formålet med denne overførselsadgang er at sikre, at specialinstitutioner i en afgrænset perio-

de med en lav belægning kan fastholde eksisterende personale.  

 

Det er en forudsætning for, at der kan overføres midler, at der enighed imellem Naalakkersui-

sut og kommunerne. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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.  

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til, at foretage op- og nednormeringer og dermed ændre på for-

delingen af bevillingen til de døgninstitutioner, der er omfattet af hovedkonto 30.13.41 Han-

dicapinstitutioner. 

 

Nr. 3. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at godkende køb af mindre bygninger til under 300.000 kr. i 

det omfang sådanne anskaffelser må anses som naturligt hørende sammen med den almindeli-

ge driftsaktivitet. 

 

Nr. 4 
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Naalakkersuisut bemyndiges til at godkende køb af både egnet til transport af institutionernes 

anbragte i det omfang sådanne anskaffelser må anses som naturligt hørende sammen med den 

almindelige driftsaktivitet. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 30.13.41 Handicapinstitutioner 

Nr. 1. 

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem fi-

nansår, for at sikre en mere hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen. Institutionerne inden 

for området drives af Socialstyrelsen, men finansieres af kommunerne. Aftalen indgår som en 

del af bloktilskudsaftalen mellem Selvstyret og kommunerne. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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 fagli-

ge aktiviteter samt antallet af pladser på de enkelte institutioner. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 3. 

Sædvanligvis kræver anskaffelse af fast ejendom, herunder mindre hytter til institutionerne, 

afsættelse af en egentlig anlægsbevilling. Bemyndigelsen giver mulighed for en forenklet pro-

ces for køb af mindre hytter til døgninstitutionerne, uden at der afsættes en særskilt anlægsbe-

villing. Hytter bliver benyttet som en del af det terapeutiske og pædagogiske behandlingsar-

bejde. Der er ofte behov for at tage en eller flere beboere ud fra gruppen af unge, dels for at 

skærme og dels for at arbejde med særlige pædagogiske tiltag for den enkelte. Desuden kan 

hytten også bruges til børnenes ferier. Under den aktuelle ressortfordeling ved forslagets 

fremsættelse har Departementet for Boliger og Infrastruktur ansvaret for den konkrete håndte-

ring af de fornødne formalia knyttet til gennemførsel af køb. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Nr. 4. 

Bemyndigelsen giver mulighed for en forenklet proces for køb af både til døgninstitutionerne, 

uden at der afsættes en særskilt bevilling fra fælleskontoen. Både bliver benyttet som en del af 

det terapeutiske og pædagogiske behandlingsarbejde. Der er ofte behov for at tage en eller 

flere beboere ud fra gruppen af unge, dels for at skærme og dels for at arbejde med særlige 

pædagogiske tiltag for den enkelte. Desuden kan båden også bruges til børnenes ferier. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 
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Til hovedkonto 30.14.29 Indsatser med sociale formål 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til 

det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 3.000.000 kr. af bevillingen. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 30.14.29 Indsatser med sociale formål  

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til efterføl-

gende finansår, således at der kan opnås den størst mulige effektivitet, igennem den bedst 

mulige forberedelse og tilrettelæggelse af de sociale indsatser. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet – Ak-

tivitetsområde 34 

Til aktivitetsområde 34 Departementet for Sundhed 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med samarbejdspartnere inden for 

områder som patientbehandling, forskning, forebyggelse, apparatur, konsulentydelser, trans-

port, varekøb og leje. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud 

over budgetoverslagsårene. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til med orientering til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg og 

Inatsisartuts Familie- og sundhedsudvalg at indgå en aftale med Novo Nordisk Fonden med 

en løbetid på op til 10 år om etablering og drift af et Steno Diabetes Center i Grønland. 

 

Bemærkninger til aktivitetsområde 34 Departementet for Sundhed 

Nr. 1. 

Tekstanmærkningen er nødvendig, fordi Sundhedsvæsenet løbende har behov for at planlæg-

ge køb af varer og tjenesteydelser. Indgåelsen af langsigtede bindende samarbejdsaftaler sik-

rer dels, at Sundhedsvæsenet kan planlægge langsigtet og sikrer ydelsers tilstedeværelse og 

reducerer dels udgiften til de respektive ydelser. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Der er en igangværende dialog mellem Naalakkersuisut og Novo Nordisk Fonden vedrørende 

et samarbejde om etablering af et Steno Diabetes Center i Grønland (SDCG). Centeret vil 

være til gavn for borgere med diabetes og relaterede livsstilssygdomme i hele landet.  

 

Visionen for et fremtidigt center er at forbedre sundhed og livskvalitet for alle borgere med 

diabetes og relaterede livsstilsygdomme samt bidrage til en sammenhængende diabetes- og 

livstilsindsats tæt på borgerne. Dette skal opnås ved, at alle i Grønland tilbydes ambulant dia-
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betes- og livsstilsbehandling samt rådgivning på højt fagligt niveau, bl.a. ved at tilbyde tele-

medicinsk konsultation og rådgivning af patienter, der er bosiddende uden for Nuuk. Dette 

skal medvirke til en mere sammenhængende diabetes- og livsstilsbehandling tæt på borgeren. 

Ydermere skal centeret være drivkraft for udvikling og konsolidering af forskning inden for 

diabetes og relaterede livsstilsygdomme samt rådgive fagprofessionelle, der varetager diabe-

tes og livsstilsopgaver i hele Grønland. Etableringen af centeret er en investering, der for-

mentlig på sigt kan mindske udgifterne til gruppe af patienter med diabetes eller relaterede 

livsstilssygdomme. Der sættes blandt andet fokus på en forbedret tidlig indsats, forebyggelse 

samt behandling. Dette kan bidrage til at reducere antallet af nye diabetikere samt frekvensen 

af behandlingskrævende følgesygdomme. 

 

Naalakkersuisut og Novo Nordisk Fonden forventes at finansiere centeret i fællesskab. Bevil-

lingen til aktiviteter, som hidtil har været finansiereret inden for diabetes- og livsstilsrelateret 

behandling (standardbehandling), forebyggelse, uddannelse og forskning, samt videreudvik-

lingen heraf, vil være uændret og fastsættes fortsat i finansloven. Såfremt standardbehandlin-

gen ændres som følge af centerets aktiviteter, skal der søges bevilling til ændringerne, hvis 

disse ikke kan finansieres inden for den gældende bevilling. 

   

Novo Nordisk Fonden forventes at støtte etableringen af centeret med en bevilling til blandt 

andet opførelse af en bygning, der muliggør et betydeligt løft inden for behandling og fore-

byggelses af diabetes og relaterede livstilssygdomme. I forbindelse med opførelsen af byg-

ningen forventes det, at Naalakkersuisut stiller en byggemodnet grund til rådighed og efter-

følgende afholder udgifter til bygningsdrift. 

 

Novo Nordisk Fondens samlede bevilling til etableringen og driften af SDCG forventes at 

have en varighed på 10 år med en indfasning af bevillingen over en periode på tre til fem år. 

Denne tekstanmærkning optages, da den giver Naalakkersuisut bemyndigelse til på baggrund 

af den drejebog (implementeringsplan), der skal udarbejdes i næste fase, at indgå aftale om 

etablering af et Steno Diabetes Center i Grønland i de 10 år, Novo Nordisk Fondens bevilling 

forventes at løbe.  

 

Den videre proces med udarbejdelse af en drejebog forudsætter en godkendelse af visionsop-

lægget i Novo Nordisk Fondens bestyrelse. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 34.10.02 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 50 % af bevillingen i 

finansåret. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 34.10.02 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger 
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Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med vedlige-

hold af bygninger er det vigtigt, at kunne planlægge fleksibelt henover finansår. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til formålskonto 34.11 Specialiseret behandling  

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 10 % af bevillingen i 

finansåret. 

 

Bemærkninger til formålskonto 34.11 Specialiseret behandling  

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem fi-

nansår for at sikre en mere hensigtsmæssig af bevillingen.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12 Sundhedsregioner og fællesudgif-

ter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15 Forebyggelse og sundheds-

fremme  

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, 34.11.07 Kræftplan, 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan, 34.12.01 Sundhedsregioner, 

lægebetjening, 34.12.02 Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser, 34.12.03 Patientrejser 

og evakueringer mv, 34.12.05 Landsapotek, 34.12.06 Fællesomkostninger, 34.13.01 Sund-

hedsdistrikterne, tandlægebetjening, 34.14.01 Landslægeembedet 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  

Tekstanmærkningen medtages, da forbruget på de enkelte hovedkonti kan variere en del fra år 

til år, afhængigt af bemandingen og den generelle udvikling.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå kontrakter om flerårig leje af lokaler til lokale mis-

brugscentre i Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat med virkning fra 1. januar 2019. Leje-

kontrakterne skal kunne opsiges af Naalakkersuisut med højst ét års varsel.  

 

Bemærkninger til hovedkonto 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan 
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Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at indgå langtidskontakter om leje af 

lokaler i Qaqortoq, Sisimiut og Ilulissat. Lokalerne skal anvendes af Allorfik til driften af ny-

oprettede misbrugscentre i Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat. Oprettelsen af lokale mis-

brugscentre indgår i Naalakkersuisuts nationale plan for fremtidens misbrugsbehandling, som 

udmøntes under nærværende hovedkonto i finansloven. 

 

Med nærværende tekstanmærkning har sundhedsvæsenet mulighed for at planlægge langsigtet 

og kunne reducere de årlige udgifter til leje af lokaler til formålet ved at indgå langtidskon-

trakter. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018 i tilrettet form. 

 

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender – 

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 finansåret: 

 

Enkeltværelse pr. beboer: 850,00 kr. pr. måned. 

2 el. flerrumslejligheder 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. Satserne har ikke været opjusteret siden slutningen af 1990’erne. Dette vil 

blive overvejet i forbindelse med implementering af satsreguleringsloven.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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 

og jf. § 51 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juli 2017 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 forårssemeste-

ret. 

 En uddannelsessøgende kan én gang optage et engangslån på maksimalt 10.000 kr. 

Der ydes kun yderligere engangslån efter dispensationsansøgning. 
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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 2018. 

 

Til hovedkonto 40.02.06 Stipendier og børnetillæg 

I henhold til § 14, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte 

og § 12 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juli 2017 om uddannelsesstøtte fastsættes det 

månedlige stipendium således: 

 2.225 kr. til uddannelsessøgende, som er under 18 år eller kollegieelever på studiefor-

beredende uddannelser. 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. 1.550 

eller kr. 950 pr. mdr. 

 2.000 kr. til elever på folkehøjskoler.  

 4.400 kr. til elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser, som ikke modtager løn 

fra arbejdsgiveren, eller til uddannelsessøgende over 18 år på uddannelsesforløb under 

Job-, Vejlednings- og Opkvalificeringscentrene. Uddannelsessøgende på denne sats, 

der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, fratrækkes et beløb hertil. 

 4.700 kr. til uddannelsessøgende på videregående uddannelser, samt til uddannelses-

søgende, som er over 18 år, på studieforberedende uddannelser dog således, at der for 

uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, fra-

trækkes et beløb hertil. 

 

For uddannelser uden for Grønland, gælder følgende satser:  

 4.800 kr. til uddannelsessøgende i Danmark under 20 år på studieforberedende uddan-

nelse eller erhvervsuddannelse i Danmark. 

 5.300 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: 

 

    

Mediegrafiker  kr. 492 

Detailslagter  
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Film-, TV- og videomedarbejder kr. 570 

 

Ernæringsassistent  kr. 701 

Cykel- og motorcykelmekaniker 

Flyttearbejder 

Grafiker 

Grafisk Trykker 

Receptionist 

Bagværker 

 

Elektromekaniker  kr. 815 

Produktionsgartner 

Tjener 

Beklædningsoperatør 

Tandklinikassistent/Kigutigissaasoq 

Fotograf 

Reception- og turismeassistent 

Skibstømrer 

Kontormaskinemekaniker 

  

Beklædningshåndværker  kr. 907 

Datamekaniker 

Elektriker 

Smede- og maskinarbejder 

Maskinsnedker 

Lufthavnsterminalarbejder  

  

Automekaniker  kr. 951 

Landbrugsmaskinemekaniker 

Entreprenørmaskinemekaniker 

Karosserismed 

Industritekniker 

Affaldstekniker 

Lastvognsmekaniker 

Skibsmontør 

Marine- & snescootermekaniker 

 

Konference- og selskabstjener kr. 1.059 

  

Automatikmekaniker  kr. 1.087 

Bygningsmaler 
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Elektronikmekaniker 

Teknisk design 

Fitness instruktør 

TNI/Revisorassistent 

Radiomekaniker 

Tømrer 

VVS-montør 

VVS-rørsmed 

Frisør  

  

Flymekaniker  kr. 1.230 

Ernæringshjælper 

Lager- og transportarbejder 

Murer 

Terminalarbejder 

IT-supporter 

Bager 

Kok  

 

Frontline TV-radio supporter kr. 1.607 

HG/TNI Grønland 

TNI administration (kontor) 

TNI dagligvarehandel (butik)  

TNI/HG salgsassistent med profil  

TNI/HG salgsassistent uden profil  

TNI/HG handelsassistent 

Cater & kantineassistent 

 

Svejser   kr. 1.715 

 

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 2018 i tilrettet form. 

 

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 fast-

sættes følgende tilskudstakster: 
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Der ydes følgende tilskud til efterskoleophold i Grønland: 

 

Årlig indkomst Tilskud pr. uge 

Gruppe I: 0 – 340.000 731 kr. 

Gruppe II: 340.001 – 400.000 381 kr. 

Gruppe III: 400.001 – 500.000 281 kr. 

Gruppe IV: 500.001 – opefter 0 kr. 

 

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

 

Årlig indkomst 

 

Betaling pr. uge 

Gruppe I: 0 – 340.000 0 kr. 

Gruppe II: 340.001 – 400.000 350 kr. 

Gruppe III: 400.001 – 500.000 450 kr. 

Gruppe IV: 500.001 – opefter 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. decem-

ber 2008, hvor det er bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen er en konsekvens af § 13, stk. 1 og 5, i landstingslov nr. 13 af 5. decem-

ber 2008, hvor det er bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 40.10.12 Efterskole 
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Der ydes tilskud til reduktion af forældrebetaling til efterskoleophold i Danmark ud fra føl-

gende satser: 

 

Der ydes følgende tilskud: 

 

Årlig indkomst  Tilskud pr. uge 

Gruppe I: 0 – 340.000 Der ydes tilskud, der reducerer forældrebetalingen til 

0 kr. Dette tilskud beregnes i hvert enkelt sag, og vil 

blive fastsat efter, at det danske tilskud til efterskole-

ophold i Danmark har reduceret forældrebetalingen 

Gruppe II: 340.001 – 500.000 600 kr. 

Gruppe III: 500.001 og opefter 200 kr. 

 

Dette medfører gennemsnitligt følgende forældrebetaling pr. uge. Den konkrete forældrebeta-

ling varierer, da den enkelte efterskole fastsætter egen forældrebetaling: 

 

Årlig indkomst  Betaling pr. uge 

Gruppe I: 0 – 340.000  0 kr. 

Gruppe II: 340.000 – 500.000 500 kr. 

Gruppe III: 500.001 – opefter 1.150 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. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 40.10.12 Efterskole 

Tekstanmærkningen fastsætter støtte til at reducere forældrebetalingen for elever på eftersko-

ler i Danmark. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til formålskonto 40.91 Erhvervsskoler  

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, at 

indgå flerårige aftaler med offentlige eller private udlejere om leje af bygninger til uddannel-

ses- og indkvarteringsformål. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige lejekontrakter med en fond, som arbejder på 

at opføre et uddannelsescenter i Nuuk, til afløsning af Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk og Cen-

ter for Maritime uddannelser (Imarsiornermik Ilinniarfik). 
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Bemærkninger til formålskonto 40.91 Erhvervsskoler  

Nr. 1. 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser 

ved indgåelse af flerårige lejemål.   

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen giver mulighed for Naalakkersuisut til at indgå flerårige lejekontrakter 

med en fond, som arbejder på at opføre et uddannelsescenter i Nuuk, til afløsning af Niuer-

nermik Ilinniarfik i Nuuk og Center for Maritime uddannelser (Imarsiornermik Ilinniarfik). 

Tekstanmærkningen giver dermed mulighed for at leje relevante lokaler i det nærliggende 

område af et kommende uddannelsescenter i Nuuk. Lejen kan alene modsvare driftsudgifter 

ved et nyt bygningskompleks.  

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto 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 gen-

opretning eller til anvendelse i det efterfølgende finansår. Det giver mulighed for en fleksibel 

afvikling af kursusaktiviteterne. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 40.91.14 Grønlands Maritime Skole 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 2.000.000 kr. i mer- eller mindrefor-

brug på nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 40.91.14 Grønlands Maritime Skole 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på er-

hvervsuddannelsesområdet 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 2018. 

 

Til hovedkonto 40.91.16 Grønlands Handelsskole, Nuuk 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 4.000.000 kr. i mer- eller mindrefor-
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brug 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 er-

hvervsuddannelsesområdet 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 2018. 

 

Til hovedkonto 40.91.20 Socialpædagogisk Seminarium 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 2.000.000 kr. i mer- eller mindrefor-

brug på nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 40.91.20 Socialpædagogisk Seminarium 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på er-

hvervsuddannelsesområdet 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 ny. 

 

Til hovedkonto 40.91.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 2.500.000 kr. i mer- eller mindrefor-

brug 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 er-

hvervsuddannelsesområdet 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 2018. 

 

Til hovedkonto 40.91.23 Campus Kujalleq 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 3.500.000 kr. i mer- eller mindrefor-

brug 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 er-

hvervsuddannelsesområdet kan et eventuelt mer- eller mindreforbrug ved brancheskolerne 

overføres til det efterfølgende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til 
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at foretage overførslen og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 40.91.25 Brancheskolen for Sundhedsuddannelser 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 2.500.000 kr. i mer- eller mindrefor-

brug 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 er-

hvervsuddannelsesområdet 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 2018. 

 

Til hovedkonto 40.91.27 Tech College Greenland 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 7.500.000 kr. i mer- eller mindrefor-

brug 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 er-

hvervsuddannelsesområdet 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 2018. 

 

Til hovedkonto 40.91.31 Aktivitetsafhængige tilskud 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på er-

hvervsuddannelsesområdet 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) 

 

25.000 kr. pr. holduge 

Marinemekaniker (Tech College Greenland) 
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Automekaniker (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) 

Butik (Inuili) 

Brødbager (Inuili) 

Den Gymnasiale Uddannelse (NI-Qaqortoq) 
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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) 

 

60.000 kr. pr. holduge 

Arctic Adventure Guide 

 

Bemærkninger til hovedkonto 40.91.31 Aktivitetsafhængige tilskud 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på er-

hvervsuddannelsesområdet fastsættes taxametertakster på finansloven. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018.  
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Til formålskonto 40.92 Højere undervisning 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, at 

foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. 

 

Hovedkonto 40.92.10 Folkehøjskoler 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 uddannel-

ses- og indkvarteringsformål. 

 

Hovedkonto 40.92.10 Folkehøjskoler er undtaget denne bemyndigelse. 

 

Bemærkninger til formålskonto 40.92 Højere undervisning 

Nr. 1. 

Tekstanmærkningen giver 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 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser 

ved indgåelse af flerårige lejemål.  

 

At hovedkonto 40.92.10 Folkehøjskoler er undtaget bemyndigelsen skyldes højskolernes sta-

tus som selvejende institutioner. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 40.92.10 Folkehøjskoler  

I henhold til § 14 i Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler, som ændret 

ved Inatsisartutlov nr. 19 af 8. juni 2017, fastsættes taxametertilskud og driftstilskud således:  

 

Taxametertilskud:  

2500 kr. pr. elevholduge 

Ved en årselev forstås 1 elev i 36 uger inden for et år. 

Ved en elevholduge forstås undervisning af 1 elev i 1 uge.  

36 elevholduger svarer således til 1 årselev.  

 

Driftstilskud: 
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Undervisning af mindst 700 elevholduger. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 40.92.10 Folkehøjskoler 

Tekstanmærkningerne omhandler tilskuddet til folkehøjskolerne, som ydes både som et taxa-

metertilskud og som et driftstilskud. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 40.92.13 Ilisimatusarfik 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 7.500.000 kr. i mer- eller mindrefor-

brug på nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 40.92.13 Ilisimatusarfik 

Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen og angiver samti-

dig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres. Tekstanmærkning sidestiller Ilisima-

tusarfik med andre selvstændige offentlige institutioner inden for uddannelsesområdet, herun-

der brancheskolerne.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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 inden for 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 kultur-

projekter og indgå samarbejdsaftaler med andre lande.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 40.94.17 Grønlands Radio - KNR 

Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i KNR. Akkumulere-

de henlæggelser indgår i efterfølgende år i driften af KNR og kan anvendes til reinvesteringer 

og nyanlæg.  

 

Bemærkninger til hovedkonto 40.94.17 Grønlands Radio - KNR 

Formålet med tekstanmærkningen er, at KNR kan foretage opsparing af midler med henblik 

på reinvesteringer særligt i teknisk udstyr. Det forventes, at institutionen i sin disponering 

søger at henlægge midler i et omfang, der giver mulighed for en løbende udskiftning af foræl-

det udstyr.  
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Der skal redegøres for akkumulerede henlæggelser i KNR’s årsrapporter.  

 

Tekstanmærkningen er revideret fra FL 2018. 

 

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 ind-

tægter fra hovedkonto 40.94.22 Grønlands andel af omsætningen i Danske Spil A/S og udgif-

terne 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 2018. 

 

Til hovedkonto 40.94.23 Fredning og anden kulturarvsbeskyttelse 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto til det efterfølgende finansår.  

 

Bemærkninger til hovedkonto 40.94.23 Fredning og anden kulturarvsbeskyttelse  

Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med aktivite-

ter, der er afhængig af vejrlig og andre udefrakommende påvirkninger, er det vigtigt, at kunne 

planlægge mere fleksibelt henover finansår. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til formålskonto 40.95 Kunst 

Naalakkersuisut bemyndiges til at kunne overtage bygherrerollen for et fuldt finansieret an-

lægsprojekt for "Grønlands Nationalgalleri for Kunst" i Nuuk samt at kunne yde tilsagn om 

driftsstøtte hertil efter etablering. 

 

Tilsagn kan gives for en periode på op til 3 år at regne fra 1. januar 2017. 

 

Bemærkninger til formålskonto 40.95 Kunst 

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Naalakkersuisut kan overtage bygherrerollen for et 

fuldt finansieret anlægsprojekt for "Grønlands Nationalgalleri for Kunst" i Nuuk. Tekstan-

mærkningen giver ikke mulighed for herudover at bevillige midler til selve anlægsprojektet.  



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

 

Tekstanmærkningen medfører ikke økonomiske forpligtelser for Naalakkersuisut til at dække 

eventulle budgetoverskridelser i anlægsfasen. Tekstanmærkningen bemyndiger ligeledes 

Naalakkersuisut til at kunne give tilsagn om Selvstyrets andel af driftsstøtte, når et eventuelt 

nationalgalleri for kunst går i drift. 

 

Et tilsagn om driftsstøtte og overtagelse af bygherrerolle skal genvurderes med henblik på 

eventuel fornyelse efter 3 år, såfremt der ikke er sket fremgang i projektet. Såfremt anlæggel-

sen af Nationalgalleriet påbegyndes inden for denne 3-års periode vil et afgivet tilsagn være 

bindende også efter udløbet af perioden, og det vil i en sådan situation derfor ikke være nød-

vendigt at forny tilsagnet.  

 

Der er i medfør af tekstanmærkningen udstedt et 3-årigt tilsagn pr. 30. juni 2017.   

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Til hovedkonto 40.95.01 Andre tilskud til kunst og kultur 

Naalakkersuisut bemyndiges med orientering af Finans- og Skatteudvalget til at indgå en re-

sultatkontrakt med Eqqumiitsuliornikkut Pinngorartitsisut Ingerlatsisullu / Organisationen for 

skabende og udøvende kunstnere (EPI) med henblik på administrationen af tilskudsmidlerne 

på nærværende hovedkonto.  

 

Resultatkontrakten kan omfatte selvstyrets almindelige kulturmidler, arbejdslegater, filmvirk-

somhed, udgivelse af grønlandsksprogede bøger og tilskud til musikproduktion.  

 

Bemærkninger hovedkonto 40.95.01 Andre tilskud til kunst og kultur 

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Naalakkersuisut kan indgå en resultatkontrakt med 

Eqqumiitsuliornikkut Pinngorartitsisut Ingerlatsisullu (EPI) om administration af dele af de 

tilskudsmidler, som er afsat på hovedkontoen.  

 

Resultatkontrakten må ikke gå ud over finansåret.  

 

Det skal af kontrakten fremgå, hvorledes det sikres, at midlerne anvendes i overensstemmelse 

med bevillingsforudsætningerne og hvorledes almindelige forvaltningsretlige bestemmelser, 

herunder om habilitet, skal iagttages i forvaltningen af midlerne.  

 

Det skal endvidere fremgå, at det ansvarlige Departement senest 1. juli i det efterfølgende år 

skal modtage en skriftlig beretning og et regnskab for det foregående år. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 40.97.03 Kirken i Grønland 
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Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 750.000 kr. i mer- eller mindreforbrug 

på nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 40.97.03 Kirken i Grønland 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge henholdsvis Præstekonvent samt 

Pastoralseminarium. Tekstanmærkningen sikrer, at det ikke betyder forsinkelser af enten præ-

stekonkventer eller pastoralseminarium. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 40.98.01 Digitaliseringsstyrelsen 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler vedr. køb af varer og tjenesteydelser. Aftaler-

ne 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 40.98.01 Digitaliseringsstyrelsen til det efterfølgende finansår. 

 

Nr. 3. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at gennemføre budgetneutrale rokeringer fra alle øvrige 

driftskonti til hovedkonto 40.98.01 Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med overdragelse af 

administrative eller IT-driftsopgaver inden for Digitaliseringsstyrelsens virkeområde.  

 

Nr. 4. 

I det omfang nye administrative enheder overgår til at benytte Digitaliseringsstyrelsens ydel-

ser, herunder udstyr og licenser, kan Digitaliseringsstyrelsen viderefakturere de heraf følgen-

de øgede omkostninger grundet øgede antal licenser og brugere til de for omkostningen rele-

vante enheder. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 40.98.01 Digitaliseringsstyrelsen 

Nr. 1. 

Formålet med tekstanmærkningen er, at der kan indgås aftaler med eksterne samarbejdsparte-

re om at løfte nærmere aftalte opgaver om bl.a. at understøttelse af effektiviseringsinitiativer 

og bedre It drift i selvstyret.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 3. 

Tekstanmærkningerne har til formål at smidiggøre administrationen, idet Naalakkersuisut kan 

videreføre en overdragelse af administrative eller IT-driftsopgaver opgaver inden for Digitali-

seringsstyrelsens virkeområde.   

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018 i tilrettet form. 

 

Nr. 4. 

Tekstanmærkningen tilsikrer en bevillingsmæssig dækning for nye udgifter, som følge af, at 

nye enheder overgår til at benytte Digitaliseringsstyrelsens udstyr og tjenester, herunder li-

censer.  

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 40.98.02 Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af 

opgaver som falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-

stige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto til det efterfølgende finansår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 40.98.02 Implementering af den nationale Digitaliserings-

strategi 

Nr. 1. 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet og opnå besparelser 

ved indgåelse af kontrakter med eksterne samarbejdspartnere om digitaliseringsopgaver. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem fi-

nansår for at sikre bedre udnyttelse af bevillingen. Det er nødvendigt med en omfattende ro-

keringsadgang, idet der inden for bevillingen afvikles store IT-projekter, såsom Ilanngaassivik 

og grunddataprogrammet, hvor bevillingsafløbet kan strække sig over flere år.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 
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Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug – Aktivitetsområde 50 - 

51  

Til hovedkonto 50.01.01 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til 

det efterfølgende finansår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 50.01.01 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 

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 til 

hundevaccinationsprogrammet, som blev igangsat i 2017, men anvendelsen af midlerne er 

blevet forsinket. Hundevaccinerne har en begrænset holdbarhed og det er derfor ikke fysisk 

muligt at opbevare vaccinerne forsvarligt over en lang periode. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Til hovedkonto 50.06.25 Fiskerikommission 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til 

efterfølgende finansår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 50.06.25 Fiskerikommission  

Naalakkersuisut planlægger at nedsætte en fiskerilovskommission, som skal udarbejde udkast 

til ajourført lovgivning på fiskeriområdet. Tekstanmærkningen giver bedre mulighed for at 

anvende de afsatte midler til dette. Dermed kan midlerne anvendes bedre såvel til frikøb af 

administrative ressourcer i relevante departementer m.v. samt til ekstern ekspertbistand. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU) 

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 Lands-

tingsforordning 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 / erhvervsfremmeforord-

ningen gældende markedsrente kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over Danmarks 

Nationalbanks diskonto. 
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Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at bevilge erhvervsstøttelån under hovedkontiene 51.07.40 

Rente- og afdragsfrie udlån og 51.07.42 Rentebærende udlån, ud over de i Finansloven fast-

satte 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. 

Uanset ordlyden i § 5, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 13 af 3. december 2012 om Erhvervsfremme 

af fiskeri og fangst, bemyndiges Naalakkersuisut til at yde tilskud med 84 % af en erhvervs-

jolles anskaffelsessum, såfremt ansøgeren har fast bopæl i Qaanaaq distrikt, Ammassalik di-

strikt, Ittoqqortoormiit distrikt eller i Kommune Kujalleq. 

 

Nr. 4. 

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. 5. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet beløb 

på indtil 3,5 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 2020.   

 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. 

 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den til en-

hver 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 ud over den risiko, der er påtaget i 

forbindelse med afgivelsen af garantier. De maksimale garantiforpligtigelser fremgår af 

landskassens regnskaber. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

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 

sager samtidig sker en ekstraordinær indfrielse af gamle lån, opnår landskassen en ikke bud-

getteret indtægt på hovedkonto 51.07.43 Afdrag på rentebærende udlån. Det er således formå-

let 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 2018. 

 

Nr. 3. 

Det følger af § 5, stk. 3, i den gældende lov om Erhvervsfremme af fiskeri og fangst, at til-

skud til erhvervsjoller ydes som tilskud på 75 % af erhvervsjollens anskaffelsessum. Af be-

stemmelsen fremgår dog også, at der for ansøgere med fast bopæl i Qaanaaq distrikt, Ammas-

salik distrikt eller Ittoqqortoormiit distrikt ydes tilskud med 84 % af erhvervsjollens anskaf-

felsessum. 

 

Nærværende tekstanmærkning gør det muligt for Naalakkersuisut at yde tilskud på 84 % for 

også ansøgere med fast bopæl i Kommune Kujalleq, hvor ansøgerens økonomiske forhold 

taler herfor.  

 

Tekstanmærkningen har baggrund i den aktuelle konjunktursituation inden for det kystnære 

fiskeri i Kommune Kujalleq. Tekstanmærkningen forventes derfor kun at være relevant i en 

overgangsperiode, indtil situationen i jollefiskeriet i Sydgrønland har bedret sig. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

Nr. 4. 

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 flyttet fra formålskonto 27.04 og videreført fra FL2018. 

 

Nr. 5. 

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 51.07.42 

Rentebærende udlån. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018 i tilrettet form. 

 

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi - 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 ho-

vedkonto til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 1.500.000 kr. til det ef-

terfølgende 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 inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-

stige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

 

Nr. 4. 

På baggrund af Inatsisartutlov nr. 31 af 23. november 2017 om telekommunikation og teletje-

nester § 26 hvori det fremgår at telebranchen finansierer Telestyrelsen, Teleklagenævnet og 

eventuelle forsyningspligtunderskud og som følge af at der den 1. januar 2018 trådte en æn-

dring af Konkurrenceloven i kraft hvorved følgende 4 bestemmelser i teleforordningen blev 

flyttet til konkurrenceloven og dermed Konkurrencestyrelsen: 

 

 § 6 om samtrafik, 

 § 11, stk. 2, nr. 5 om behandling af kundeklager, 

 § 11, stk. 2 om behandling af sager vedrørende priser og vilkår for samtrafik og 

 § 15 om regnskabsforhold, 

 

fastsættes det, at telebranchen fortsat skal finansiere disse opgaver ved opkrævning af afgift 

på langdistancekommunikation. Til varetagelse af ovennævnte opgaver kan der afholdes ud-

gifter på op til en 0,5 mio. kr. om året. Beløbet skal holdes inden for den afgiftsramme på 4 

mio. kr. der er fastsat som afgift på langdistancekommunikation. Midlerne overføres fra ho-

vedkonto 72.20.11 Telestyrelsen. 

 

Nr. 5. 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 31 af 23. november 2017 om telekommunikation og teletjene-

ster kan der nedsættes et teleklagenævn. 

 

Telestyrelsen opkræver afgift på langdistancekommunikation jf. af Inatsisartutlov nr. 31 af 23. 

november 2017 om telekommunikation og teletjenester § 26, stk. 2 hvoraf der overføres 0,5 

mio. kr. til teleklagenævnets drift. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 62.30.01 Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, admini-

stration  

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 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen er en konsekvens af Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005, hvor det 

er bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.  

 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

For at styrke lejernes lejeretlige beskyttelse er der oprettet et boligklagenævn, der behandler 

tvister mellem lejere og udlejere i de offentlige udlejningsboliger. Klagenævnet er sektorfi-

nansieret ved opkrævning af et bidrag pr. lejemål, dvs. udlejningsbolig. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018.  

 

Nr. 4. 

Der opkræves en afgift til finansiering af de opgaver, der fremover løses af Konkurrencesty-

relsen og som tidligere har været løst af Telestyrelsen. Overflytningen af opgaverne til Kon-

kurrencestyrelsen er foretaget i Inatsisartutlov nr. 24 af 17. november 2017 om ændring af 

Inatsisartutlov om konkurrence og landstingsforordning om telekommunikation og teletjene-

ster (Sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet og internatio-

nalt samarbejde). 

 

Telestyrelsen opkræver afgiften på langdistancekommunikation hos teleoperatørerne, som i 

alt udgør 4 mio. kr., heraf udgør udgifter til dækning af til Forbruger- og Konkurrencestyrel-

sen for 2019 1 mio. kr.: 

 

Opgaver flyttet fra Telestyrelsen til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen: op til 0,5 mio. kr.  

Teleklagenævnet: 0,5 mio. kr. 

Samlet: op til 1,0 mio. kr. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018 i tilrettet form. 

 

Nr. 5. 

Telestyrelsen opkræver afgift på langdistancekommunikation hvoraf der overføres 0,5 mio. 

kr. til teleklagenævnets drift. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018 i tilrettet form. 

 

Til hovedkonto 62.30.03 Procesbevilling, retssager Forbruger- og Konkurrencestyrelsen  
På nærværende hovedkonto afholdes alle udgifter til retssager, erstatninger m.v. Beløb over 

2.500.000 kr. skal før disponering forelægges Finans- og Skatteudvalget.  

 

Bemærkninger til hovedkonto 62.30.03 Procesbevilling, retssager Forbruger- og Kon-

kurrencestyrelsen  



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen varetager budgetansvaret for Forbruger- og Konkurren-

cestyrelsen, Boligklagenævnet, Det Sociale Ankenævn, Forbrugerklagenævnet, Konkurrence-

nævnet, Miljøbeskyttelsesklageudvalget og Naturklageudvalget, Telestyrelsen og Radiofor-

valtningen. Nærværende hovedkonto er oprettet for at sikre en finansiering af de procesudgif-

ter mv., der opstår ved prøvelse af styrelsens eller de myndigheders afgørelser, der sekretari-

atsbetjenes af styrelsen.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Til hovedkonto 64.01.05 Erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter 

Nr. 1 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med eksterne samarbejdspartnere til 

løsning af opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Det er en be-

tingelse for at indgå aftalerne, at der foreligger et revideret regnskab eller en fyldestgørende 

forretningsplan. I begge tilfælde skal materialet indeholde alle tilgængelige oplysninger om 

bestyrelse og ejerkreds. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling og må ikke gå ud 

over budgetoverslagsårene. 

 

Nr. 2 

Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, at 

indgå flerårige servicekontrakter med slagteriet Neqi A/S. Kontrakterne må ikke overstige den 

samlede bevilling og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 64.01.05 Erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter 

Nr. 1 

For så vidt angår servicekontrakter med indhandlingsanlæg er det en særlig betingelse for 

indgåelse af aftaler, at der til Naalakkersuisuts behandling af sagen foreligger et revideret 

regnskab, eller en fyldestgørende forretningsplan. Det skal således kunne vurderes, i hvilket 

omfang aftalen giver grundlag for fortsat drift også efter udløbet af servicekontraktperioden. I 

begge tilfælde skal materialet indeholde alle tilgængelige oplysninger om bestyrelse og ejer-

kreds. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Nr. 2 

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, kartofler 

samt administration hertil. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 64.10.06 Indfrielse af garantier for lån  



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indfri misligholdte lån i overensstemmelse med vilkårene 

for lånene og den til enhver tid gældende landstingslov om erhvervsfremme inden for turis-

meerhvervet og landbaserede erhverv, den tidligere landstingslov om finansieringsstøtte til 

landbaserede erhverv eller den tidligere landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhver-

vet. 

 

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 2018. 

 

Til hovedkonto 64.10.12 Vare- og bankforsyning 

Nr. 1 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter mellem Naalak-

kersuisut og et eller flere selskaber om forsyning af flydende brændstoffer til en landsdæk-

kende 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 

Naalakkersuisut og et eller flere selskaber om vareforsyning i bygder og yderdistrikter m.m. 

og at aftale prismodeller i den anledning, samt til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter 

med et eller flere selskaber for at sikre, at der drives et by-bygd-banksystem (BBB-system) 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå en servicekontrakt, der stiller 45 mio. kr. til rådighed 

for KNI A/S til at sikre en tilstrækkelig pengeforsyning i Grønland. Naalakkersuisut bemyn-

diges desuden til at opretholde en kautionserklæring for KNI A/S, der i forbindelse med vare-

tagelse af pengeforsyningen i Grønland kan foretage overtræk i GrønlandsBanken A/S på 

indtil 7 mio. kr. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 64.10.12 Vare- og bankforsyning 

Nr. 1. 

Formålet med tekstanmærkningen er at sikre, at der foretages stabile flerårige forsyninger 

uden store udsving til en landsdækkende maksimalpris. Ud over at indgå flerårige servicekon-

trakter kan Naalakkersuisut indgå tillægskontrakter, hvis det kan være nødvendigt i situationer 

med væsentlige prisændringer på de internationale markeder, eller at forsyninger oprettes eller 

nedlægges. 

 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

Formålet er at kunne indgå og/eller opretholde et- eller flerårige servicekontrakter mellem 

Naalakkersuisut og et eller flere selskaber om vareforsyning i bygder og yderdistrikter m.m. 

og at aftale prismodeller i den anledning. Der drives et by-bygd-banksystem (BBB-system) 

med henblik på at give borgerne mulighed for at foretage kontante ind- og udbetalinger samt 

kontooverførsler og kontooprettelser. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018 i tilrettet form. 

 

Nr. 2.  

KNI A/S varetager på baggrund af servicekontrakt med Grønlands Selvstyre pengeforsynin-

gen i de byer og bygder, hvor der ikke er kommerciel bankvirksomhed. Kangerlussuaq og 

Narsarsuaq har tidligere været undtaget. Pengeforsyningen blev her i stedet varetaget af Mit-

tarfeqarfiit.  

 

Til dette formål har Grønlands Selvstyre indgået servicekontrakt, der stiller 45 mio. kr. til 

rådighed for KNI A/S i 2017. Det forventes, at der også indgås servicekontrakt med dette 

formål for 2019. 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 kortvari-

ge overtræk. Grønlands Selvstyre kautionerer for overtræk på op til 7 mio. kr. der foretages 

med begrundelse i hensynet til pengeforsyningen. 

 

Behovet for nærværende tekstanmærkning forventes i de kommende år at blive mindre, i takt 

med at elektroniske alternativer til den nuværende traditionelle pengeforsyning vinder almin-

deligt indpas. 

 

Tekstanmærkningen er flyttet fra hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning i FL2018. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 64.10.25 Olie- og Gasstrategi 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto til efterfølgende finansår, dog således at uforbrugte midler senest pr. 31/12-2021 

tilbageføres til landskassen. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til med orientering til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg og til 

Inatsisartuts Erhvervsudvalg at rokere midler mellem hovedkonti inden for den samlede bevil-

ling til storskalaprojekter efterhånden som projektbeskrivelserne detaljeres. 

 

Nr. 3. 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af 

opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-

stige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 64.10.25 Olie- og Gasstrategi 

Nr. 1. 

Bevillingen på hovedkonto 64.10.25 Olie- og Gasstrategi omfatter Selvstyrets udgifter til pro-

jektudvikling af aluminiumsprojektet, samt andre storskalaprojekter. Projekterne er nævnt i 

budgetbidraget. Den tidsmæssige fordeling af udgifterne kan forskydes, hvis f.eks. planlagte 

undersøgelser i feltsæsonen må udskydes. 

 

Tekstanmærkningen indeholder mulighed for at overføre et eventuelt merforbrug til efterføl-

gende finansår. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Der kan opstå behov for at kunne rokere midler fra hovedkonto 64.10.25 Olie- og Gasstrategi 

til projekter, hvor udgifterne afholdes på allerede eksisterende eller nye hovedkonti. Eksem-

pelvis er det nødvendigt, at rokere dele af bevillingen til anlægsprojekter under finanslovens 

anlægsområde.  

 

Der vil kunne rokeres midler fra nærværende hovedkonti inden for de på nærværende hoved-

konti samlede bevillinger 

 

Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg og Inatsisartuts Erhvervsudvalg vil blive orienteret i 

forbindelse med rokeringer på hovedkontoen. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 3. 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og sikrer at de nød-

vendige opgaver løses i forbindelse med projektet. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 64.10.27 Erhvervsudviklings- og markedsføringsprojekter  

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige 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. 

 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på op til 800.000 kr. 

på nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår.  

 

Bemærkninger til hovedkonto 64.10.27 Erhvervsudviklings- og markedsføringsprojek-

ter  

Nr. 1. 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og i forlængelse heraf 

opnå besparelser. Det kan bl.a. blive nødvendigt at indhente ekspertbistand til målrettede fler-

årige projekter. 

  

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem fi-

nansår, for at sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af bevillingen.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018 i tilrettet form. 

 

Til hovedkonto 64.10.30 Sælskindsindhandling 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige 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 64.10.30 Sælskindsindhandling 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet. Der kan bl.a. indgås 

kontrakter med samarbejdspartnere om følgende: rådgivning, informationsvirksomhed, bi-

stand til regional og lokal erhvervsudvikling, analyser, handlingsplaner, den praktiske håndte-

ring af informations- og formidlingsopgaver og rådgivning indenfor bevillingsformålet.  

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 64.10.31 Besøgscentre og turistanlæg 

Nr. 1 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter mellem Grøn-

lands Selvstyre og et eller flere selskaber eller selvejende institutioner om drift og opførelse af 

visitorcentre og turistanlæg m.m. 

 

Nr. 2  

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto til de efterfølgende finansår.  

 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

Bemærkninger til hovedkonto 64.10.31 Besøgscentre og turistanlæg 

Nr. 1. 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet. Der kan bl.a. laves 

kontrakter med samarbejdspartnere om rådgivning, informationsvirksomhed, bistand til regi-

onal og lokal erhvervsudvikling, handlingsplaner, den praktiske håndtering af informations- 

og formidlingsopgaver og om rådgivning inden for bevillingsformålet.  

 

Formålet er at kunne indgå og/eller opretholde et- eller flerårige servicekontrakter mellem 

Naalakkersuisut og et eller flere selskaber eller selvejende institutioner f.eks. Greenland Visi-

tor Center (GVC) om drift af visitorcentre og turistanlæg. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018 i tilrettet form. 

 

Nr. 2 

Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut hjemmel til at overføre midler mellem finansår. 

Tekstanmærkningen gør det muligt at have en mere hensigtsmæssig etablering og drift af visi-

torcentre og turistanlæg.  

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 64.10.32 Erhvervsfremme indsatser 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med eksterne samarbejdspartnere til 

løsning af opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må 

ikke overstige den samlede bevilling, og de må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til med orientering til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg på 

hovedkonto 64.10.32 Erhvervsfremme indsatser, at indgå et- eller flerårige servicekontrakter 

med Greenland Venture A/S i relation til erhvervsfremmeindsatsen jf. planlagte erhvervssam-

arbejde mellem Greenland Venture og Vækstfonden på baggrund af aftalen af 10. september 

2018 mellem regeringen og Naalakkersuisut om dansk engagement i lufthavnsprojektet i 

Grønland og styrket erhvervssamarbejde mellem Danmark og Grønland.  

 

På baggrund af aftalen finansierer selvstyret og staten henholdsvis 20 mio. kr. og 180 mio. kr. 

af et samlet kapitalindskud med henblik på, at Greenland Venture og Vækstfonden hver får 

tilført 100 mio. kr. til at fremme erhvervsudviklingen i Grønland. Herudover etableres en er-

hvervspulje på 20 mio. kr., hvor selvstyret og staten finansierer henholdsvis 2 mio. kr. og 18 

mio. kr. af puljen med henblik på, at Greenland Venture og Vækstfonden hver får tilført 10 

mio. kr. til at modne perspektivrige erhvervsprojekter i Grønland. 
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Greenland Ventures erhvervssamarbejde med Vækstfonden omfatter et kapitalindskud i 

Greenland Venture på 100 mio. kr. til investeringer og en tilførsel på 10 mio. kr. til en er-

hvervspulje fra Grønlands Selvtyre. 

 

Kapitalindskuddet på 100 mio. kr. i Greenland Venture kan anvendes til investeringer i form 

af lån, garantier, kautioner, kapitalindskud og lignende. Særligt virksomheder med vækstpo-

tentiale, herunder små og mellemstore virksomheder. 

 

De 10 mio. kr. til erhvervspuljen anvendes til at modne perspektivrige erhvervsprojekter i 

Grønland, herunder til udgifter til forundersøgelser, konsulentydelser mv., samt i mindre om-

fang til at styrke samarbejdet mellem Greenland Venture og Vækstfonden.  

 

Naalakkersuisut fører tilsyn med Greenland Ventures ovenfornævnte erhvervsfremmeindsats. 

Greenland Venture skal aflægge separat regnskab herfor. Greenland Venture har pligt til at 

holde Naalakkersuisut orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige afvigelser 

fra den forventede udvikling i erhvervssamarbejdet. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 64.10.32 Erhvervsfremme indsatser 

Nr. 1. 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet. Der kan bl.a. laves 

kontrakter med samarbejdspartnere om følgende: rådgivning, informationsvirksomhed, bi-

stand til regional og lokal erhvervsudvikling, handlingsplaner, den praktiske håndtering af 

informations- og formidlingsopgaver og rådgivning inden for bevillingsformålet. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Nr. 2. 

I henhold til aftalen mellem regeringen og Naalakkersuisut om dansk engagement i lufthavns-

projektet i Grønland og styrket erhvervssamarbejde mellem Danmark og Grønland er det fast-

sat at selvstyret og staten finansierer henholdsvis 20 mio. kr. og 180 mio. kr. af det samlede 

kapitalindskud med henblik på, at Greenland Venture og Vækstfonden hver får tilført 100 

mio. kr. Greenland Venture forbliver 100 pct. ejet af selvstyret. Selvstyret finansierer derved 

20 mio. af de 100 mio. som Grønlands Selvstyre overfører som kapitalindskud i Greenland 

Venture. 

 

Selvstyret og staten etablerer herudover en erhvervspulje på 20 mio. kr. med henblik på, at 

Greenland Venture og Vækstfonden inden for denne ramme bl.a. kan styrke arbejdet med at 

modne perspektivrige erhvervsprojekter i Grønland. Selvstyret og staten finansierer henholds-

vis 2 mio. kr. og 18 mio. kr. af puljen med henblik på, at Greenland Venture og Vækstfonden 

hver får tilført 10 mio. kr. 

 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

Formålet med en servicekontakt med Greenland Venture A/S er at sætte rammerne for ud-

møntningen af ovennævnte aftale og varetagelsen af erhvervsfremme aktiviteterne som skal 

gennemføres for de 110 mio. kr. selvstyret indskyder i Greenland Venture.  

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 64.10.33 Udvikling af turisme og oplevelseserhverv 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige 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 64.10.33 Udvikling af turisme og oplevelseserhverv 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet. Der kan bl.a. laves 

kontrakter med samarbejdspartnere om følgende: rådgivning, analyser, informationsvirksom-

hed, bistand til regional og lokal erhvervsudvikling, handlingsplaner, den praktiske håndtering 

af informations- og formidlingsopgaver og rådgivning inden for erhvervs- og turismeområdet.  

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 64.12.02 Nukissiorfiit 

Nr. 1. 

I forbindelse med en eventuel overdragelse af varmecentraler fra A/S Boligselskabet INI tilla-

des det Nukissiorfiit at afvige fra virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser i en over-

gangsperiode og anvende de (lavere) priser for varme fra centralen, der var gældende før 

overtagelsen. 

 

Nr. 2.  

Naalakkersuisut gives bemyndigelse til at disponere inden for bevillingsrammen, i forbindelse 

med fastsættelse af enspriser og rabatter på el, vand og varme som følge af implementeringen 

af Naalakkersuisuts Sektorplan for Energi- og vandforsyning.  

 

Ensprisreformen på el, vand og fjernvarme bygger på følgende grundlæggende model: 

 

- Private forbrugere og almindelige erhvervskunder (dvs. kunder ikke omfattet af fiskeindu-

stritakst) i byer og bygder betaler enspris for el og vand.  

 

- Varmetariffer fastholdes som en landsdækkende enspris, der er relateret til olieprisen. 

 

Fiskeindustritaksten fastsættes til 41,5 % af enhedsomkostningen på el og vand i hver enkel 

by og bygd med følgende modifikation: 

 

- Fiskeindustrien skal højst betale sammen tarif for el og vand som andre forbrugere.  
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- Fiskeindustrien skal som minimum betale 41,5 % af minimumsprisen for andre forbruge-

re.  

Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte nærmere bestemmelser for, hvordan enspriserne 

reguleres. 

 

Naalakkersuisut kan træffe beslutninger om den nærmere afgrænsning af, hvem der kan om-

fattes af fiskeindustritariffen. 

  

Nr. 3.  

Nukissiorfiit bemyndiges til at disponere over nettosalgsprovenuet til investeringsformål for 

Nukissiorfiit, ved eventuelle frasalg af bygninger, som indgår i Nukissiorfiits aktiver. 

 

Nr. 4. 

Nukissiorfiit bemyndiges til med Naalakkersuisuts godkendelse at indgå aftaler om salg af 

overskudskapacitet på el, vand og varme på særlige aftalevilkår. 

 

Aftaler kan indgås for en flerårig periode, dog ikke for en tidsperiode på længere end 10 år og 

på almindelige aftalevilkår med hensyn til opsigelse af aftaler.  

 

Det kan i aftalen fastsættes, hvordan priserne reguleres. I det omfang priserne reguleres efter 

en i aftalen fastsat reguleringsmekanisme, skal en prisregulering ikke godkendes af Naalak-

kersuisut i henhold til forordning om energiforsyning (landstingsforordning nr. 14 af 1997). 

 

Nukissiorfiit fastsætter særlige aftalevilkår og kan begrænse afsætningen afhængigt af tilgæn-

geligheden m.v. Vilkår om dette skal fremgå af aftalen. 

 

Den indgåede aftale mellem Nukissiorfiit og kunden udgør aftalegrundlaget med de fravigel-

ser fra Nukissiorfiits almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som er fastsat i aftalen. 

 

Nukissiorfiit kan dog indgå længerevarende aftaler og på andre vilkår om salg af vand til ek-

sport i forbindelse med udstedelse af udnyttelsestilladelser til eksport af is og vand, jf. Lands-

tingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og 

vandeksportloven) med senere ændringer. 

 

Nr. 5. 

Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i Nukissiorfiit. Ak-

kumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Naalakkersuisut og Inatsisartuts Finans-

udvalg anvendes til bl.a. investeringsformål. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 64.12.02 Nukissiorfiit 

Nr. 1. 
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Tekstanmærkningen har betydning for varmeforbrugernes omkostninger og sikrer kunde-

grundlaget for virksomheden. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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.  

Prissætningen på el, vand og fjernvarme bygger på følgende grundlæggende model: 

Der blev med Finanslov for 2018 indført en ny prismodel der indførte enspriser på el og vand. 

Nukissiorfiit skal hvert år udarbejde et nationalt fordelingsregnskab på hvert bosted opgjort på 

de to kundegrupper.  

Varmepriserne er i princippet fastsat som nationale enspriser. Prisen for varme fastsættes på 

baggrund af olieprisen og udnyttelsesgraden i et oliefyr. Varmeprisen følger således oliepris-

udviklingen. Det betyder, at husholdninger med eget oliefyr og husholdninger som modtager 

offentlig varmeforsyning stilles lige. Dette princip gælder uanset om varmen leveres fra die-

selværker eller som el-varme leveret på baggrund af el produktion fra vandkraftværker. Prisen 

for afbrydelig varme er lavere end prisen for fast varme. Den lavere pris for afbrydelig varme, 

skal ses i lyset af at kunder som modtager afbrydelig varme skal have egen backup varmefor-

syning. 

Naalakkersuisut fastsætter som hovedregel tarifferne en gang årligt, men kan ændre tarifferne 

løbende, såfremt der forventes at være et behov derfor.  

Tekstanmærkningen er videreført i forhold til FL2018 i tilrettet form. 

 

Nr. 3. 

Nukissiorfiit har på grund af udviklingen i energisektoren i dag behov for fleksibilitet i for-

hold til ændret anvendelse (ombygning) og evt. afhændelse af de bygninger, som indgår i Nu-

kissiorfiits aktiver jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 22. december 2017 om regnskabsaf-

læggelse for Grønlands Selvstyres nettostyrede virksomheder. Øget fleksibilitet vil kunne 

gøre arbejdsplanlægningen mere hensigtsmæssig, blandt 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. Tekstanmærkningen sikrer, at Nukissiorfiit, der har driftsansvaret og 

vedligeholdelsesforpligtelsen for bygningen, også erhverver et evt. nettosalgsprovenu. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018 i tilrettet form. 
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Nr. 4. 

Nukissiorfiit har på enkelte lokaliteter overskydende produktionskapacitet til el og vand. Der 

er både en samfunds- og en virksomhedsøkonomisk interesse i at optimere udnyttelsen af Nu-

kissiorfiits produktionsapparat, hvor der er kapacitet og efterspørgsel. En sådan merafsætning 

kan bidrage til at dække Nukissiorfiits faste omkostninger, hvilket gavner forsyningsøkono-

mien.  

For at øge fleksibiliteten til at tilpasse den løbende udnyttelse af overskudskapaciteten be-

myndiges Nukissiorfiit til at indgå aftaler om salg af el, vand og varme på særlige vilkår. Pri-

ser og vilkår kan tilpasses de aktuelle forsyningsmæssige forudsætninger og efterspørgsels-

forhold. 

 

Aftaler om salg af el, vand og varme kan kun indgås i det omfang, Nukissiorfiit vurderer, at 

der er tilstrækkelig overskydende el- og vandkapacitet. Nukissiorfiit har ikke pligt til at sælge 

el, vand og varme på særlige vilkår, men kan vælge at gøre dette baseret på en sag-til-sag for-

handling med kunden, såfremt det kan bidrage til en forbedring af forsyningsøkonomien. 

 

Aftalevilkårene kan f.eks. være, at Nukissiorfiit kun kan sælge el, vand og varme i nogle be-

stemte perioder, eller at Nukissiorfiit kan frakoble kunden, når dette er forsyningsmæssigt 

begrundet. Kunden får derved en lavere pris, men accepterer en lavere grad af forsyningssik-

kerhed, da kunden opretholder egen backup, eksempelvis i form af oliefyr. 

 

Da en aftale om salg af el, vand og varme kan være afgrænset til en bestemt forretningsmæs-

sig aktivitet i kundens virksomhed, kan Nukissiorfiit fastsætte aftalevilkår om opsætning af 

forbrugsmålere og tilsyn m.v., der sikrer, at el-, vand- og varmeafsætningen kun anvendes til 

de i aftalen specificerede aktiviteter. 

 

Nukissiorfiit kan indgå længerevarende aftaler og på andre vilkår om salg af vand til eksport i 

forbindelse med udstedelse af udnyttelsestilladelser til eksport af is og vand, jf. Landstingslov 

nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksport-

loven) med senere ændringer. 

 

Nukissiorfiit skal desuden i forbindelse med en aftaleindgåelse påse, at der ikke er en risiko 

for at aftalen udhuler Nukissiorfiits eksisterende kundegrundlag, hvilket ville bidrage til en 

forværring af forsyningsøkonomien. Det er derfor en betingelse at salg af el, vand og varme 

på særlige vilkår ikke må erstatte afsætning til almindelige priser og vilkår. 

 

Tekstanmærkningen er videreført i forhold til FL2018 i tilrettet form. 

 

Nr. 5. 

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.  
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 64.12.07 Energistatistik og Emissionsopgørelser 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af 

opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-

stige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 64.12.07 Energistatistik og Emissionsopgørelser 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet og opnå besparelser 

ved indgåelse af kontrakter vedrørende udarbejdelse af energi- og klimastatistikker.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 64.16.02 Indtægtsdækket myndighedsbehandling 

Naalakkersuisut bemyndiges til som led i den indtægtsdækkede virksomhed vedr. kulbrinte-

området at henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nærværende ho-

vedkonto og uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finansår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 64.16.02 Indtægtsdækket myndighedsbehandling 

Tekstanmærkningens formål er at sikre, at afgifter m.v., som betales til dækning af udgifter 

vedr. kulbrinteområdet, anvendes i henhold til de formål og efter de retningslinjer, der er fast-

lagt i Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af be-

tydning herfor i Lov om Grønlands Selvstyre samt i Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions 

betænkning om selvstyre i Grønland af 17. april 2008. Tekstanmærkningen giver Naalak-

kersuisut bemyndigelse til, at ikke forbrugte midler overføres til senere finansår. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 64.16.03 Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklingsprojekter 

Nr. 1 

Naalakkersuisut bemyndiges til som led i indgåelse af aftaler om efterforsknings- og udnyttel-

sestilladelser på kulbrinteområdet, at Departementet for Erhverv og Energi kan modtage ind-

betaling af de projektmidler, som tilladelseshaverne er forpligtet til at gennemføre i relation til 

deres efterforskningsprogram, eksempelvis forsknings- og udviklingsformål. Departementet 

for Erhverv og Energi kan henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over 

nærværende hovedkonto og uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere 

finansår. 

 

Nr. 2 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre midler til 64.16.04 Kulbrinte- og markedsførings-

projekter, der indbetales som følge af, at en efterforsknings- og udnyttelsestilladelse opgives. 
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Bemærkninger til hovedkonto 64.16.03 Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklings-

projekter. 

Nr. 1 

Tekstanmærkningens formål er at sikre, at selskaber med efterforsknings- og udnyttelsestilla-

delser på kulbrinteområdet kan indbetale projektmidler, som de har forpligtiget sig til som en 

del af tilladelsesbetingelserne. Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelsen til, 

at ikke forbrugte midler overføres til senere finansår. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Nr. 2 

Tekstanmærkningens formål er at sikre, at Naalakkersuisut kan overføre midler til 64.16.04 

Kulbrinte- og markedsføringsprojekter med henblik på at tiltrække industrien og genskabe 

investorinteressen på kulbrinteområdet i Grønland under forudsætning af, at midlerne er ind-

betalt som følge af, at en efterforsknings- og udnyttelsestilladelse opgives. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 64.16.04 Kulbrinte- og markedsføringsprojekter   

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af 

opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-

stige den samlede bevilling og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto til de efterfølgende finansår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 64.16.04 Kulbrinte- 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 

kulbrinteområdet. Disse projekter indebærer ofte dataindsamling, også i flere sæsoner, og 

efterfølgende databearbejdning, hvorfor det er nødvendigt at indgå flerårige aftaler. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem fi-

nansår 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 ud-
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gangspunkt for udgiften/bevillingen, hvilket er beskrevet i tekstbidraget til nærværende ho-

vedkonto. 

 

Indtægter fra aftaler indgået i henhold til hovedkonto 64.16.04 Kulbrinte- og markedsførings-

projekter bliver hensat på hovedkonto 64.16.04 Kulbrinte- og markedsføringsprojekter. De 

kan efterfølgende genanvendes til nye råstofprojekter i overensstemmelse med bevillingsfor-

udsætningerne for hovedkontoen. Bruttoprincippet jf. § 10 i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. no-

vember 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber kan fravi-

ges for nærværende hovedkonto.  

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 64.16.05 Indtægtsdækket virksomhed - Kulbrinteområdet 

Naalakkersuisut bemyndiges til som led i den indtægtsdækkede virksomhed vedr. kulbrinte-

området at henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nærværende ho-

vedkonto og uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finansår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 64.16.05 Indtægtsdækket virksomhed - Kulbrinteområdet 

Tekstanmærkningens formål er at sikre, at afgifter m.v., som betales til dækning af udgifter 

vedr. kulbrinteområdet, anvendes til de i Råstoflovens nævnte formål. Tekstanmærkningen 

giver Naalakkersuisut bemyndigelse til, at ikke forbrugte midler overføres til senere finansår. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked - Aktivitetsområde 66-67 

Til hovedkonto 66.01.03 Råstofstyrelsen - Indtægtsdækket virksomhed 

Naalakkersuisut bemyndiges til som led i Råstofmyndighedens 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 

Råstofmyndighedens regi, anvendes til de i Råstoflovens nævnte formål. Tekstanmærkningen 

giver Naalakkersuisut bemyndigelse til, at ikke forbrugte midler overføres til senere finansår. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018 i tilrettet form. 

 

Til hovedkonto 66.01.05 Indtægtsdækket myndighedsbehandling 

Naalakkersuisut bemyndiges til som led i Råstofmyndighedens indtægtsdækkede virksomhed 

at henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nærværende hovedkonto og 

uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finansår. 
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Bemærkninger til hovedkonto 66.01.05 Indtægtsdækket myndighedsbehandling 

Tekstanmærkningens formål er at sikre, at afgifter m.v. som betales til dækning af udgifter i 

Råstofmyndighedens regi, anvendes i henhold til de formål og efter de retningslinjer der er 

fastlagt i Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af 

betydning herfor, i Lov om Grønlands Selvstyre samt i Grønlandsk-dansk selvstyrekommissi-

ons betænkning om selvstyre i Grønland af 17. april 2008. Tekstanmærkningen giver Naalak-

kersuisut bemyndigelse til, at ikke forbrugte midler overføres til senere finansår. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018 i tilrettet form. 

 

Til Hovedkonto 66.01.07 Mineralrelaterede forskning- og udviklingsprojekter  

Naalakkersuisut bemyndiges til som led i indgåelse af aftaler vedrørende udnyttelsestilla-

delser på mineralområdet, at Råstofstyrelsen kan modtage forudbetalinger af de projekt-

midler, som tilladelseshaverne er forpligtet til at indbetale i relation til deres udnyttelsestil-

ladelser. 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 66.01.07 Mineralrelaterede forskning- og udviklingspro-

jekter  

Tekstanmærkningens formål er at sikre, at selskaber med efterforsknings- og udnyttelsestilla-

delser på mineralområdet kan indbetale projektmidler, som de har forpligtiget sig til som en 

del af tilladelsesbetingelserne. Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelsen til, 

at ikke forbrugte midler overføres til senere finansår. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til aktivitetskonto 67 Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked 

Naalakkersuisut bemyndiges til med orientering af Finans- og Skatteudvalget at foretage ro-

keringer af bevillinger mellem følgende hovedkonti: 67.02.02 Kompetenceudviklingskurser, 

67.02.03 Mobilitetsfremmende ydelse, 67.02.04 Revalidering, 67.02.05 Majoriaq og 67.02.06 

Landsdækkende jobportal.  

 

Bemærkninger til aktivitetskonto 67 Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked 

Tekstanmærkningen medtages for at smidiggøre driften af arbejdsmarkedsindsatsen, således 

det er muligt for Naalakkersuisut at sikre en hurtig indsats mod bekæmpelse af ledighed ved 

at have mulighed for at rokere bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 67.01.03 Geologi- og markedsføringsprojekter   

Nr. 1. 
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Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af 

opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-

stige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto 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 efter-

følgende databearbejdning, hvorfor det er nødvendigt at indgå flerårige aftaler. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem fi-

nansår, for at sikre en optimal udnyttelse af bevillingen. Indtægter skal tilgå efterfølgende 

tiltag/aktiviteter med samme formål som det oprindelige udgangspunkt for udgif-

ten/bevillingen, hvilket er beskrevet i tekstbidraget til nærværende hovedkonto. 

 

Indtægter fra aftaler indgået i henhold til hovedkonto 67.01.03 Geologi- og markedsførings-

projekter bliver hensat på hovedkonto 67.01.03 Geologi- og markedsføringsprojekter. De kan 

efterfølgende genanvendes til nye råstofprojekter i overensstemmelse med bevillingsforud-

sætningerne for hovedkontoen. Budget- og Regnskabslovens bruttoprincip jf. § 10kan fravi-

ges for nærværende hovedkonto. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018 i tilrettet form. 

 

Til hovedkonto 67.02.02 Kompetenceudviklingskurser 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende ho-

vedkonto på op til 5.000.000 kr. til det efterfølgende finansår. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige 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. 

 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

Bemærkninger til hovedkonto 67.02.02 Kompetenceudviklingskurser 

Nr. 1. 

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem fi-

nansår, for at sikre en optimal udnyttelse af bevillingen. Midlerne kan anvendes til genopret-

ning eller til anvendelse i de efterfølgende finansår. 

 

Overførselsadgangen omfatter ikke midler, som er rokeret til hovedkontoen fra andre hoved-

konti jf. tekstanmærkning nr. 1. til aktivitetskonto 67.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen giver mulighed for Naalakkersuisut til at kunne indgå flerårige aftaler 

med samarbejdspartenere såsom de enkelte brancheskoler, således det er muligt at planlægge 

langsigtet.  

  

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 67.02.05 Majoriaq 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige serviceaftaler med kommunerne og private 

aktører 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 budgetoverslagså-

rene. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 67.02.05 Majoriaq 

Tekstanmærkningen giver mulighed for Naalakkersuisut til at kunne indgå flerårige serviceaf-

taler med kommunerne og private aktører, således det er muligt at planlægge langsigtet. 

 

Bemyndigelsen omfatter ikke udelegeringer af egentlige myndighedsopgaver til private aktø-

rer. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur - Aktivitetsområde 70 - 72 

Til aktivitetsområde 70 - 72 Departementet for Boliger og Infrastruktur 

Nr. 1. 

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 Selv-

styrets ejendomme sker i overensstemmelse med § 33 i landstingsforordning om leje af boli-

ger. 
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Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede en tabsgaranti for de boliger, som Selvstyret an-

vender til vakant, anden midlertidig indkvartering eller personaleboliger, til Illuut A/S eller til 

andelsboligforeninger, hvor Illuut A/S er eneandelshaver. Enheden, der har rekvireret perso-

naleboligen, pålægges at betale for det opgjorte tab. 

 

Nr. 3. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede en tabsgaranti for de boliger, som Selvstyret an-

vender til vakant, anden midlertidig indkvartering eller personaleboliger. Enheden, der har 

rekvireret boligen, pålægges at betale for det opgjorte tab. 

 

Bemærkninger til aktivitetsområde 70 - 72 Departementet for Boliger og Infrastruktur 

Nr. 1. 

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 ejerbo-

liger vil ligge imellem 775 kr. og 1.100 kr. per m² per år, og beløbet er i væsentlig grad af-

hængigt af opførelses- og driftsomkostningerne for de enkelte bygninger. Det materielle ind-

hold af tekstanmærkningen vil blive indarbejdet i en kommende revision af lejelovgivningen. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

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 normalistandsæt-

telse 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 over for Selvstyret. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 3. 

Såfremt Naalakkersuisut beslutter at anvise Selvstyrets 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 normalistandsæt-

telse ved lejerskifte, udgifter til pakning og opbevaring af bohave og genhusning i forbindelse 
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med tvangsudsættelser, såfremt fogeden begærer genhusning. Tabet skal være opgjort, før det 

rejses over for enheden i Selvstyret. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 70.10.03 Forsikringer 

Naalakkersuisut bemyndiges til at udgiftsføre selvrisikobeløb, skadesudgifter og erstatninger 

til reetablering efter forsikringsskader.  

 

Yderligere bemyndiges Naalakkersuisut til at opkræve interne præmieudgifter fra Selvstyrets 

enheder til områder, hvor Selvstyret er selvforsikrende og at afholde udgifter på nærværende 

hovedkonto til skadesadministration, skader og erstatninger på områder, hvor Selvstyret er 

selvforsikret.  

 

Udgifterne kan udgiftsføres direkte i Landskassen og uforbrugte midler på hovedkontoen kan 

overføres til næste regnskabsår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 70.10.03 Forsikringer 

Nærværende tekstanmærkning skal ses i sammenhæng med tekstanmærkning nr. 5 til Aktivi-

tetsområde 10 - 89 samt tekstanmærkning nr. 5 til Aktivitetsområde 80 – 89. 

  

Selvstyrets forsikringer var i udbud i efteråret 2016 og det blev i den forbindelse vurderet, at 

selvrisikoen på 250.000 kr. skulle ændres til 10 mio. kr. Den højere selvrisiko giver en lavere 

præmie.  En højere selvrisiko medfører dog i nogle år øgede udgifter, og i andre år lavere ud-

gifter. Det præcise niveau afhænger af de konkrete skader, men det skønnes, at det på sigt vil 

kunne svare sig at have en højere selvrisiko, svarende til 0,5 mio. kr. årligt på bygningsforsik-

ringen alene, og 8,0 mio. kr. på øvrige områder, hvor Selvstyret bliver selvforsikret. Dermed 

udmøntes en årlig besparelse på 8,5 mio. kr. Besparelsen indgår i udmøntningen af hovedkon-

to 20.11.56 Budgetregulering, administration, som indgik i FL2016 med besparelser på om-

kring 40 mio. kr. årligt fra 2017. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 72.06.51 Salg af boliger - nettoudbetaling 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at afhænde B-nr. 76, 237, 586 og 587 (alle fire beliggende på 

Noorlernut) i Nuuk ved offentligt udbud til den højestbydende. Hvis boligerne ikke kan af-

hændes, saneres boligerne. Naalakkersuisut skal forinden afhændelse forespørge Formand-

skabet for Inatsisartut, om området ønskes anvendt af Inatsisartut til boligbyggeri.  

 

Nr. 2. 
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Naalakkersuisut bemyndiges til at afhænde B-nr. 678, 679, 680 og 681 (alle kollegier belig-

gende i Aasiaat) ved offentligt udbud til højestbydende. Indtægterne fra salget skal Naalak-

kersuisut ved en tillægsbevilling søge anvendt til oprettelsen af et anlægsprojekt for kollegie-

byggeri i Aasiaat under hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri. 

 

Nr. 3.  

Naalakkersuisut bemyndiges til, at afhænde nedrivningsmodne bygninger samt nedrivnings-

modne flerfamiliehuse i offentligt udbud til højestbydende. Dette for at muliggøre erhvervs-

mæssig udvikling i byer hvor nedrivningsmodne bygninger kan have en attraktiv erhvervs-

mæssig placering.  

Indtægter fra salg skal overføres til hovedkonto 89.72.12 projektnr. 996.34.527 Diverse reno-

veringer og saneringer. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 72.06.51 Salg af boliger - nettoudbetaling 

Nr. 1. 

Bnr. 76, 237, 586 og 587 (alle fire beliggende på Noorlernut) i Nuuk forventes nedrevet. Bo-

ligerne er, som en række andre offentligt ejede boliger i Nuuk, i så dårlig forfatning, at boli-

gerne ikke kan bebos. Boligernes stand er derudover så ringe, at det heller ikke vil kunne sva-

re sig at renovere boligerne. Arealet hvor de nævnte ejendomme er beliggende, søges derfor 

saneret (hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri) for at arealet kan anven-

des til andre formål.  

 

Inatsisartuts Formandskab overvejer at bygge boliger på området til medlemmer af 

Inatsisartut. Såfremt dette projekt ikke fremmes, bemyndiges Naalakkersuisut til at afhænde 

boligerne ved offentligt udbud til højestbydende. Såfremt Inatsisartut ikke ønsker at benytte 

sig af området, vil ejendommene blive søgt 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 videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen giver bemyndigelse til, at nedslidte kollegier i Aasiaat kan søges afhæn-

det til højstbydende. For de omfattede kollegier vurderes renovering ikke som værende hen-

sigtsmæssig. Gymnasiet ønsker at samle kollegianerne tættere på skolen i de nye kollegier, og 

dette kan opnås via en indvendig ombygning af kollegierne, hvorefter det vurderes, at kapaci-

teten vil være tilstrækkelig. Ved afhændelse af kollegierne skal Naalakkersuisut ved en til-

lægsbevilling søge midlerne anvendt til oprettelsen af et anlægsprojekt for kollegiebyggeri i 

Aasiaat under hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 
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Nr. 3. 

Tekstanmærkningen giver bemyndigelse til at nedrivningsmodne bygninger kan sælges til 

højestbydende efter offentligt udbud. Ved indtægtsføring af sådanne indtægter på hovedkonto 

89.72.12 projektnr. 996.34.527 Diverse renoveringer og saneringer sikres der midler til andre 

nedrivningsopgaver eller renoveringer af Selvstyres boliger. 

 

Ved udbud kan der stilles krav om at bygherre skal dokumentere at det finansielle grundlag er 

tilvejebragt for renovering eller nedrivning samt efterfølgende nybyggeri, derudover kan der 

stilles krav om at gennemførelse skal ske indenfor 2 år. Dette vil sikre at ejendommen ikke 

henstår som enten rømmet eller ubenyttet i mange år frem. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

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 lejeafta-

ler 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 henlæg-

gelser. 

 

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 udle-

jer som almindelige udlejningsboliger. Tabet skal være opgjort, før det rejses over for Selv-

styret.  

 

Nr. 4. 

Naalakkersuisut eller en kommunalbestyrelse bemyndiges til opkræve kapitalafkast på bag-

grund af en ejendoms eller en boligs markedsværdi, såfremt denne er lavere end ejendom-

mens eller boligens teknisk- økonomiske værdi.  

 

Nr. 5. 
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I henhold til § 32, stk. 8 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 fastsættes følgende ge-

byr: 

 

Gebyr til kvarterløft eller reinvesteringer: 6 kr. pr. m² boligareal 

 

Nr. 6. 

Naalakkersuisut bemyndiges til kommunevis at oprette en boligafdeling for Selvstyrets udlej-

ningsboliger, hvor de ejendomme, som enten er fraflyttet, eller hvor ejendommen står til ned-

rivning inden for en periode på op til 3 år, medtages. Eventuelle lejere i disse boliger betaler 

den hidtidige husleje dog reduceret med kapitalafkast, bidrag til bekæmpelse af hærværk og 

foreskrevne bidrag og henlæggelser. 

 

Nr. 7. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at gennemføre forhandlinger og indgå aftaler med de enkelte 

kommuner om vederlagsfri overdragelse af Selvstyrets udlejningsboliger med henblik på en 

overdragelse pr. 1.1.2019 eller efter nærmere aftale. 

 

Nr. 8. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftale med INI A/S om bygherrerådgivning i forbin-

delse med udførelse af renoverings-, vedligeholdelses- og nedrivningsopgaver i Selvstyrets 

boligmasse. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast 

Nr. 1. 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at indgå aftaler om at stille udlejningsboliger til rå-

dighed 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 nedrivning eller som personaleboliger. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningen beskriver hvordan huslejen beregnes for lejere, som ikke ønsker at over-

tage deres lejebolig som ejerbolig, men forbliver boende i boligen som lejer. Den nye husleje 

beregnes som et standardbeløb. Beregningsmetoden er fastsat til at sikre såvel en ensartet og 

nem huslejeberegning. Herved gøres det op med den såkaldte balanceleje. Bestemmelsen in-

debærer, at de ca. 35 restlejere – rent regnskabsteknisk – samles i en landsdækkende boligaf-

deling. Alternativet hertil er at oprette selvstændige boligafdelinger (en per ejendom med rest-

lejere) 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 
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omkostninger, at drive en boligafdeling med mellem 2 og 4 lejere. Det skal bemærkes, at 

nærværende tekstanmærkning er en undtagelsesvis fravigelse af § 12 i Inatsisartutlov nr. 26 af 

28. november 2016, idet hensynet til lejerne har vejet tungt. Det materielle indhold af tekst-

anmærkningen vil blive indarbejdet i en kommende revision af lejelovgivningen. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 3. 

Naalakkersuisut beslutter i stort omfang at anvise Illuut A/S’s boliger som vakant, anden mid-

lertidig 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 såle-

des Naalakkersuisut, der beslutter i hvilket omfang Illuut A/S skal påtages sig en debitorrisi-

ko. I disse ejendomme er det vanskeligt for Illuut A/S at afhænde enkelte lejligheder. Lejlig-

heder, 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 tvangsudsæt-

telser, såfremt fogeden begærer Illuut A/S at sørge for genhusning. Det forventes, at der mak-

simalt vil kunne opgøres tab på 0,5 mio. kr. årligt. 

  

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 4. 

Det fremgår af Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, § 31, at kapital-

afkastet i en offentlig udlejningsbolig udgør 1,5 % af en ejendoms opførelsessum, dog mini-

mum 7.000 kr. eller maksimum 15.000 kr. pr. m
2
. 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 rimeligt 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 bety-

de en lettelse i den månedlige husleje på knapt 505 kr. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 5. 

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 tak-

sten skal fastsættes på finansloven.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018.  
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Nr. 6. 

For at holde huslejen i ro, og for at minimere udgifterne i boligafdelingerne, isoleres udgifter 

til tomme boliger og boliger, der skal rømmes inden for en kort årrække, i en særskilt boligaf-

deling. Der oprettes højest en boligafdeling pr. kommune. Eventuelle lejere betaler reduceret 

husleje, som netop afspejler at ejendommen skal nedrives. Nærværende bestemmelse vil blive 

indarbejdet i en kommende revision af Lejelovgivningen. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 7. 

Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til konkret at forhandle overdragelsesvilkår 

med de enkelte kommuner for overdragelse af Selvstyrets boliger til kommunerne med virk-

ning pr. 1.1.2019 eller senere, afhængigt af den enkelte kommunes ønske. Forhandlingerne 

sker med udgangspunkt i at imødekomme kommunernes ønsker om at overtage boligområdet. 

Særligt vil forhandlingerne ske med det udgangspunkt, at de enkelte kommuner skal have 

adgang til at have medindflydelse på, hvornår de ønsker at overtage boligerne, om kommunen 

selv ønsker at udføre de konkrete opgaver i Sektorplanerne, eller om kommunen ønsker at 

Selvstyret skal gennemføre nedrivninger og renoveringer forinden en overdragelse.  

 

Som grundlag for forhandlingerne har Naalakkersuisut udarbejdet sektorplaner for Selvstyrets 

flerfamilieboliger.  

 

Naalakkersuisut kan dermed indarbejde forudsætningerne for overdragelsesvilkår enten som 

særskilte oplæg til Finansudvalget eller i FL2019, med henblik på overdragelse pr. 1.1.2019 

eller senere. Det er aktuelt forventningen, at en overdragelse tidligst vil blive relevant pr. 1. 

januar 2019 og mere sandsynligt først pr. 1. januar 2020. I forhandlingerne vil indgå forslag 

til tilskud til renovering og nedrivning til den enkelte kommune eller også vil en overdragelse 

være baseret på at Selvstyret skal gennemføre renovering og nedrivning forinden overdragelse 

af boliger til den enkelte kommune. Der forhandles som udgangspunkt alene inden for det 

gældende bevillingsniveau.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018 i tilrettet form. 

 

Nr. 8. 

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Naalakkersuisut indgår aftale med INI A/S om 

løsning af bygherrerådgivningsydelser. Dette er som alternativ til, at opgaven udføres i depar-

temental regi eller som alternativ til at udbyde opgaverne helt eller delvist.  Dermed kan der i 

forbindelse med udførelse af de enkelte projekter sikres koordinering af opgaveløsningen i 

forhold til lejerne og drift af Selvstyrets boliger. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 
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Til formålskonto 72.20 Infrastruktur 

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 ansættelseskon-

trakt på tjenestemandslignende vilkår i selskabet. 

 

Bemærkninger til formålskonto 72.20 Infrastruktur 

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 ansættelseskon-

trakt på tjenestemandslignende vilkår i selskabet. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL2018. 

 

Til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring 

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 

2019 – 31. december 2021. Aftalerne kan herefter forlænges i op til 1 år og maksimalt til 31. 

december 2021.   

 

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.  

 

Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse fra Inatsisartuts Finansudvalg, at indgå 

aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet 

med nærværende hovedkonto.  

 

Nr. 2. 

Inden for den samlede bevilling på hovedkontoen bemyndiges Naalakkersuisut til at indgå 

tillægsaftaler eller optionsaftaler om tillægsydelser til indgåede aftaler og til i fornødent om-

fang at justere allerede indgåede aftaler i overensstemmelse hermed. 

Nr. 3. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et eventuelt mindreforbrug på nærværende hoved-

konto til efterfølgende finansår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring  

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 
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skibspassagersejlads. Tilskuddet til servicekontrakterne ydes efter 3 hovedprincipper til desti-

nationer, hvor:  

- der ellers ikke vil være transportmulighed.  

- prisen ellers vil afholde mange fra at rejse.  

- frekvensen ellers vil være uacceptabel lav.  

 

Forhandlingsmandatet udstikker rammerne for forhandlingerne mellem Naalakkersuisut og 

operatørerne. Disse rammer vil, ud over den økonomiske ramme i finansloven, indeholde 

elementer som leveringssikkerhed, kvalitet og CSR. Inden Naalakkersuisut kan indgå binden-

de aftaler med operatørerne, skal resultatet af forhandlingerne godkendes af Inatsisartuts Fi-

nans- og Skatteudvalg.   

Ved at lade Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg godkende forhandlingsmandatet, sikres 

Inatsisartut indflydelse tidligt i processen på udformningen af grundlaget for trafikkontrakter-

ne.    

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018 i tilrettet form.  

 

Nr. 2. 

Tillægsaftaler, optionsaftaler og eller de pågældende justeringer i allerede indgåede aftaler 

sker med det formål at forbedre serviceaftalerne på følgende punkter: Kapacitet, sikkerhed for 

tabte billetter, indlogering og forplejning, billetprisreduktioner og portalløsning for billetbe-

stilling samt ekstra forbindelser, hvor dette må anses som påkrævet. Tekstanmærkningen for-

ventes særligt at være relevant for så vidt angår trafikbetjeningen af Nanortalik og Diskobug-

ten.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018 i tilrettet form. 

 

Nr. 3. 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at eventuelt mindreforbrug kan overføres til efterføl-

gende finansår. Et sådant mindreforbrug kan eks. forekomme, hvis der eksempelvis på grund 

af mindre vejrbetinget irregularitet end forudsat ikke gøres brug af alle midler til sikkerhed for 

indlogering, forplejning og tabte billetter. Da irregularitet i høj grad er vejrafhængigt, kan 

hensættelse af eventuelt mindreforbug til efterfølgende finansår skabe højere sikkerhed for, at 

de samlede udgifter forbundet med irregularitet kan afholdes inden for den afsatte ramme. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 72.20.07 Udvikling og monitorering, trafikområdet 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af 

opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-

stige den samlede bevilling og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
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Bemærkninger til hovedkonto 72.20.07 Udvikling og monitorering, trafikområdet 

Tekstanmærkningen giver mulighed for at planlægge langsigtet og undgå at anvende admini-

strative ressourcer på at indgå aftaler og servicekontrakter årligt.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018 i tilrettet form. 

 

Til hovedkonto 72.20.11 Telestyrelsen 

På baggrund af Inatsisartutlov nr. 31 af 23. november 2017 om telekommunikation og teletje-

nester § 26 hvori det fremgår at telebranchen finansierer Telestyrelsen, Teleklagenævnet og 

eventuelle forsyningspligtunderskud og som følge af at der den 1. januar 2018 trådte en æn-

dring af Konkurrenceloven i kraft hvorved følgende 4 bestemmelser i teleforordningen blev 

flyttet til konkurrenceloven og dermed Konkurrencestyrelsen: 

 

 § 6 om samtrafik, 

 § 11, stk. 2, nr. 5 om behandling af kundeklager, 

 § 11, stk. 2 om behandling af sager vedrørende priser og vilkår for samtrafik og 

 § 15 om regnskabsforhold, 

 

Til varetagelse af ovennævnte opgaver afholdes der op til 0,5 mio. kr. under hovedkonto 

62.30.01 Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, midlerne hertil overføres fra nærværende ho-

vedkonto. 

 

I henhold til § 26, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 31 af 23. november 2017 om telekommunikation 

og teletjenester fastsættes følgende afgift: 

 

Afgift på forbrug af langdistancekommunikation:  4,0 mio. kr. årligt. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 72.20.11 Telestyrelsen 

Telestyrelsen opkræver afgift til finansiering af Telestyrelsen og Teleklagenævnet, jf. § 26 i 

Inatsisartutlov nr. 31 af 23. november 2017 om telekommunikation og teletjenester. 

 

Afgiften på langdistancekommunikation opkræves hos teleoperatørerne, og udgør for 2019: 

 

Telestyrelsen inkl. opgaver flyttet til Konkurrencestyrelsen: 3,5 mio. kr.  

Teleklagenævnet: 0,5 mio. kr.  

Samlet: 4 mio. kr. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 72.26.02 Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit 

Nr. 1. 
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Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere vedr. Mittar-

feqarfiits 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. Ak-

kumulerede henlæggelser indgår i efterfølgende år i driften af Mittarfeqarfiit og kan anvendes 

til såvel drift, reinvestering og nyanlæg. Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg orienteres om 

anvendelsen af tekstanmærkningen. 

 

Nr. 3. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at disponere over nettosalgsprovenuet til investeringsformål 

for Mittarfeqarfiit ved eventuelle frasalg af bygninger, som Mittarfeqarfiit har brugsretten til, 

inden for rammerne af tekstanmærkning nr. 4 til aktivitetsområde 10-89. 

 

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 2018 i tilrettet form. 

 

Nr. 2. 

Tekstanmærkningens formål er at sikre, at Mittarfeqarfiit har mulighed for at akkumulere ka-

pital til sikring af reinvesteringer i Mittarfeqarfiits drift. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 3. 

Mittarfeqarfiit har på grund af udviklingen i luftfartssektoren behov for fleksibilitet i forhold 

til ændret anvendelse (ombygning) og evt. afhændelse af de bygninger, som Mittarfeqarfiit 

har brugsretten til. Øget fleksibilitet vil kunne gøre arbejdsplanlægningen mere hensigtsmæs-

sig, blandet andet ved at kunne disponere over nettosalgsprovenu til ombygnings- og rationa-

liseringsprojekter. Frasalg af bygninger skal godkendes af Naalakkersuisut i henhold til tekst-

anmærkning nr. 4 til aktivitetsområde 10-89. Men tekstanmærkningen sikrer, at Mittarfeqarfi-

it, der har driftsansvaret og vedligeholdelsesforpligtigelsen for bygningen, også erhverver et 

evt. nettosalgsprovenu. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Forskning – Aktivitetsområde 73-77 

Til hovedkonto 73.01.01 Departementet for Natur, Miljø og Forskning 
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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 forrin-

get på grund af uklare økonomiske forhold. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 73.01.01 Departementet for Natur, Miljø og Forskning 

Ved kritiske situationer, der involverer miljøberedskabet indenfor 3 sømilgrænsen, hvor det er 

nødvendigt 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 på et senere tidspunkt. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 73.95.04 Udviklingsprojekter inden for klima 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af 

opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-

stige den samlede bevilling og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 73.95.04 Udviklingsprojekter inden for 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 re-

sultatkontrakter med forskningsinstitutioner, private firmaer eller enkeltpersoner om at foreta-

ge udviklingsprojekter inden for klimaområdet. Desuden kan midlerne anvendes til kontrol og 

opfølgning på projekterne. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

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. Tekst-

anmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelsen til, at ikke forbrugte midler overføres til 

senere finansår. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 
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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 tilladelse som sprængningsleder 750,00 kr. 

Udstedelse eller fornyelse af tilladelse til køb af eksplosivstoffer 2.500,00 kr. 

 

Godkendelse af et sprængstofmagasin: 
 

med kapacitet på op til 1 tons 5.000,00 kr. 

med kapacitet på mere end 1 tons og mindre end 5 tons 35.000,00 kr. 

med kapacitet på over 5 tons 50.000,00 kr. 

 

For midlertidige sprængstofmagasiner beregnes gebyret ud fra kapacitet og antal år, som ma-

gasinet 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 2018. 

 

Nr. 2. 

Ved større kritiske situationer, hvor det er uklart, hvem der skal betale for de nødvendige ope-

rative dispositioner, eller hvor dispositionerne indebærer meget store udgifter vil Naalak-

kersuisut 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.). 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

 

Til formålskonto 77.05 Natur og Miljø 

Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem de følgende ho-

vedkonti: 77.05.01 Affaldsområdet, drift, 77.05.07 Miljøbeskyttelse og 77.05.08 Miljøfonden. 

 

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 videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 77.05.02 Grønlands Naturinstitut 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftale med ekstern part om leje af forskningsfartøj. 

Aftalen må dække perioden 2019-2020 eller frem til en permanent afløsning for Grønlands 

Naturinstituts forskningsfartøj ”Paamiut” er fundet. Udgifterne til leje og drift af forsknings-

fartøjet afholdes inden for bevillingen for nærværende hovedkonto. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 77.05.02 Grønlands Naturinstitut 

Overvågning af Grønlands væsentligste fiskeriressourcer blev til og med 2017 foretaget med 

Grønlands Naturinstituts fartøj ”Paamiut”. Fartøjet er fra 1971 og driften er indstillet i 2018. 

En lejeaftale med et kommercielt fartøj er en midlertidig løsning, og kan næppe ses som en 

permanent løsning. 

 

Tekstanmærkningen videreført fra FL 2018 i tilrettet form. 

 

Til hovedkonto 77.05.08 Miljøfonden 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på bevillingen på ho-

vedkonto 77.05.08 Miljøfonden til det efterfølgende finansår. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 77.05.08 Miljøfonden 

Formålet med tekstanmærkningen er at give større frihed til at foretage investeringer og til-

passe aktiviteter for at leve op til målsætningerne på området. Da aktiviteterne bl.a. omfatter 

tilskud til anlægsprojekter er det vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at have mulighed 

for at spare midler op til større investeringer. Ligesom det kan være hensigtsmæssigt med 

fleksibilitet på tværs af finansår ift. indførsel af nye pantordninger/incitamentsordninger hvor 

brugeren kan få (delvist) returneret afgiften, hvis brugeren varetager visse miljøhensyn, f.eks. 

aflevering af udtjente genstande på en modtagestation. 

 

Det er hensigten at Miljøfonden på sigt kan tilføres yderligere midler via indførelse af 1) nye 

miljøafgifter m.v., der pålægges varer eller aktiviteter, der kan medføre en særlig miljøbelast-

ning, 2) nye miljøafgifter, der har til formål at fremme en bestemt adfærd eller 3) bevillinger 
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fra landskassen. Miljøfondens finansielle ressourcer og aktivitetsniveau vil således afhænge af 

fremtidig lovgivning. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018 i tilrettet form. 

 

Anlægsområdet - Aktivitetsområde 80 – 89 

Til aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet 

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at igangsætte anlægs- eller renoveringsprojekter uden fore-

læggelse for Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, hvis de samlede udgifter til et projekt, efter 

afholdt licitation, overstiger det i Finansloven anslåede samlede B-overslag i begrænset om-

fang. Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur kan godkende igangsætning, når de samle-

de 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 Naalakkersui-

sut medtager disse midler i finanslovsforslaget for det følgende år. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at undlade at søge bevillingsmæssige ændringer til anlægspro-

jekter, hvor der enten forventes eller er konstateret mindre udsving i forhold til projektbevil-

lingen. Disse ændringer optages på Landskasseregnskabet, når de pågældende projekter af-

sluttes og udtages af anlægs- og renoveringsfonden. 

 

Naalakkersuisut bemyndiges til ikke at søge bevillingsændring, når: 

Projektbevillingen er: Og merforbruget er 

mindre end: 

Eller mindreforbruget er 

mindre end: 

Under 250.000 kr. 100.000 kr. 50.000 kr.  

250.001 kr. - 1.000.000 kr. 20 % 20 %  

1.000.001 kr. – 2.000.000 kr. 250.000 kr. 500.000 kr. 

2.000.001 kr. – 5.000.000 kr. 10 % 25 % 

5.000.001 kr. – 12.500.000 kr. 300.000 kr. 1.000.000 kr. 

12.500.001 kr. – 50.000.000 kr. 2 % 15 % 

Der skal dog altid søges om bevillingsændring hvis merforbruget overstiger 1.000.000 kr. 

 

Nr. 3. 

Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, 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 kom-

muner og Selvstyret, at overføre konkrete projektbevillinger i finansåret og tilhørende bud-
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getoverslagsår til kommunen. Kommunen skal indsende kvartalsvise rapporter over forbruget 

af bevillingen. 

 

Nr.5. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at yde anlægstilskud til kommunerne på baggrund af et pro-

jektforslag med tilhørende B-overslag. Opgaven skal være påbegyndt i det år, projektet opta-

ges på finansloven. I modsat fald bortfalder tilskuddet uden yderlige varsel. 

 

Nr. 6. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at oprette anlægs- eller renoveringsprojekter uden forelæggel-

se for Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, hvis der er tale om en forsikringssag. Naalak-

kersuisut bemyndiges til at regnskabsføre mindreforbrug uanset størrelse, når der er tale om 

en forsikringssag. Forsikringsprojekter oprettes med en bevilling på 0 kr. og selvrisikoen fi-

nansieres af hovedkonto 70.10.03 Forsikringer, den pågældende driftsenhed og Landskassen. 

Naalakkersuisoq for Finanser godkender oprettelsen af projekter.  

 

Nr. 7. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage budgetneutral rokering af bevillinger fra hoved-

konto 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. 8. 

Enheder i Selvstyret med bygherreansvar tilpligtes at følge de fælles retningslinjer om byggeri 

og bygherreadministration samt tekniske forskrifter for Selvstyrets anlægsaktiviteter, der ud-

stedes af Naalakkersuisut. 

 

Nr. 9. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at fakturere de enkelte anlægsprojekter på aktivitetsområde 80 

- 89 Anlægs- og renoveringsområdet med et bidrag på op til 1,0 procent af projektets anlægs-

sum til dækning af udgifter på hovedkonto 87.11.06 5 års-eftersyn. 

 

Nr. 10. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftale med Illuut A/S om opførelse af op til 500 boli-

ger i studiebyerne, som skal anvendes til kollegier. Naalakkersuisut bemyndiges til at yde et 

rente- og afdragsfrit lån på 75 % af de samlede opførelsesomkostninger, dog maksimalt 

13.500 kr. pr. m
2
. 

   

Naalakkersuisut v/Selvstyrets kollegieforvaltning bemyndiges til at indgå i en 30-årig uopsi-

gelig lejekontrakt med Illuut A/S på de opførte ejendomme i deres helhed. Det kan indgå i 

lejekontrakten, at den daglige drift varetages af Selvstyrets kollegieforvaltning. Kollegiefor-

valtningen videreudlejer de enkelte lejemål til beboerne ud fra de til enhver tid gældende reg-
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ler for anvisning af offentlige kollegier. Såfremt behovet for kollegier falder og der ikke læn-

gere er behov for anvendelse til studerende, bemyndiges Naalakkersuisut til at anvende boli-

gerne til øvrige boligformål.  

 

Der opføres 2, 3 og 4 rums boliger, alle med adgang til køkken og bad. Boligerne skal være 

bæredygtige og miljøvenlige, blandt andet med individuel forbrugsafregning, og om muligt 

genanvendelse af varme samt solceller eller anden grøn energi. Boligerne opføres ud fra et 

koncept for standarder for kollegier, som sikrer en tilstrækkelig erfaringsopsamling og billig-

gør byggeriet, samt bidrager til hurtigere at kunne udbygge kollegiekapaciteten. Byggeriet 

følger de retningslinjer som Bygningsmyndigheden udarbejder. I forbindelse med planlæg-

ning og udførelse af byggeriet, etableres en styregruppe med deltagelse af Bygningsmyndig-

heden og ressortdepartement.  

 

Det er Illuut A/S, som skal udleje ejendommene i sin helhed til Selvstyrets kollegieforvalt-

ning. Illuut A/S skal derfor indgå lejeaftale, opføre, eje og drive ejendommene og optage 

byggefinansiering, indhente lånetilsagn fra Selvstyret, indgå entreprisekontrakter og foretage 

endelig finansiering fra bank- og realkreditinstitut i det omfang byggeriets omkostninger 

overstiger Selvstyrets rente- og afdragsfrie lån. 

 

Når de enkelte projekter bevillingsmæssigt bliver optaget på finansloven, kan Illuut A/S uden 

yderligere bevillingsfrigivelse igangsætte projekterne. Udlånet fra Selvstyret på det konkrete 

projekt kan udbetales løbende dog maksimalt med et beløb svarende til årets bevilling. Ved 

ibrugtagning af de enkelte ejendomme udsteder Illuut A/S et gældsbrev til Grønlands Selvsty-

re svarende til det konkrete lånebeløb. Gældsbrevet danner grundlaget for registrering af lånet 

i Selvstyrets regnskabssystem. 

 

Nr. 11. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overdrage B-1433 blok 1 til Kommuneqarfik Sermersooq, 

samt deponere 10,0 mio. kr. fra hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri, 

projekt nr. 060.31.033 Diverse nedrivning, Nuuk - til brug for eventuel nedrivning af blok 1.  

 

Såfremt Kommuneqarfik Sermersooq giver tilladelse til udvidelse af Nuuk Center skal byg-

herren afholde udgifter til nedrivning af B-1433 blok 1. De deponerede 10,0 mio. kr. tilbage-

føres i dette tilfælde til Selvstyret på projekt nr. 996.34.527 diverse renoveringer og sanerin-

ger. 

  

Såfremt udvidelsen af Nuuk Center ikke realiseres overdrages de 10 mio.kr. til Kommuneqar-

fik Sermersooq, der efterfølgende forestår nedrivning af B-1433 blok 1. 

 

Såfremt at der ikke sker nedrivning af B-1433 blok 1 inden 1. januar 2021 tilbageføres både 

B-1433 blok 1 samt de 10 mio.kr. til Selvstyret, hvorefter at Selvstyret enten kan sælge blok 1 

eller igangsætte nedrivning. 
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Bemærkninger til aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet 

Nr. 1 og 2. 

Tekstanmærkningerne 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 overføres til anlægs- og 

renoveringsfonden ved starten af året. 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 Naalakkersui-

sut kan godkende rokeringer i finansåret og igangsætning af projekter, når de samlede pro-

jektudgifter 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 for-

ventes 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 at søge tillægsbevilling ændret, når der er tale om et mindreforbrug, såle-

des at grænsen nu udgør 10 %. Dette hænger sammen med, at der typisk afsættes 10 % af be-

villingen til uforudsete omkostninger. Formålet er at nedbringe antallet af bevillingsansøgnin-

ger. Grænserne er revideret igen i forbindelse med FFL2019.  

 

Tekstanmærkningerne er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 3. 

Tekstanmærkning nr. 3 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. 
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Tekstanmærkningen giver også mulighed for at indgå kontrakter om igangsættelse af projek-

ter i budgetoverslagsårene, hvis det af bevillingsmæssige årsager er hensigtsmæssigt at ud-

skyde igangsættelsen. 

 

Fremgangsmåden er især anvendelig, hvor der findes en sektorplan for området med tilhøren-

de rammebevilling. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 4. 

Tekstanmærkningen muliggør, at Naalakkersuisut kan overdrage bevillingen til et givet pro-

jekt til en kommune. 

 

Strukturkommissionens anbefalinger er, at anlægsopgaver så vidt muligt lægges ud til de en-

kelte kommuner. Når en kommune ønsker at stå for en given anlægsopgave, er det mest hen-

sigtsmæssigt, at midlerne til opgaven følger med, således at kommunen har den fulde indfly-

delse på og ansvar for opgavens løsning. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 5. 

Tekstanmærkning nr. 5 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, med manglende og/eller forsinket udnyttelse af bevillingen som følge.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 6. 

Tekstanmærkningen optages for at smidiggøre administrationen i forbindelse med forsik-

ringssager inden for 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 be-

myndigelse anvendes af Naalakkersuisut skal Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg 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. Tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng 

med tekstanmærkning til hovedkonto 70.10.03 Forsikringer. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 7. 

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 2018. 

 

Nr. 8. 

Tekstanmærkningen optages i tilknytning til hovedkonto 70.01.07 Bygningsmyndigheden for 

at sikre effektiviteten af beslutnings- og byggeprocessen i Selvstyrets anlægsaktiviteter. For-

målet er at tilsikre, at det færdige byggeri opfylder de til enhver tid gældende krav om kvalitet 

og totaløkonomi samt ensartethed på tværs af Selvstyrets bygherreadministration. Bygnings-

myndigheden i Selvstyret er ansvarlig for udformning af fælles retningslinjer om byggeri og 

bygherreadministration, samt tekniske forskrifter for offentligt byggeri i alle byggeriets faser. 

Herunder f.eks. diverse beskrivelser og paradigmer for købt ydelse, Bygherrevejledning, tek-

niske forskrifter for materiale- og metodevalg samt tidsplaner mv. Dertil kan Bygningsmyn-

digheden til støtte for departementerne yde generel vejledende rådgivning herom.  

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 9. 

Tekstanmærkningen beskriver hvorledes omkostninger frem til og med 5-års eftersyn på af-

sluttede anlægsprojekter finansieres og lægges ud til enkelte anlægsprojekter. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Nr. 10. 

Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut mulighed for at øge kollegiebyggeriet væsentligt i 

forhold til de umiddelbare økonomiske anlægsrammer. På grund af den omfattende kollegie-

mangel i studiebyerne, har Naalakkersuisut således afholdt væsentlige beløb til leje af ekstern 

kollegiekapacitet igennem flere år. Da der forventes øget kollegiesøgning vil disse udgifter 

kun blive øget i de kommende år. Det giver derfor økonomisk mening, at anvende disse mid-

ler, der i 2018 afholdes som lejeudgifter over hovedkonto 40.90.15 Leje af kollegiekapacitet 

og tidligere over hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for Uddannelse, sammen med de an-

lægsmidler, som i øvrigt afsættes på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri, som grundlag for 

betaling af leje til Illuut A/S.  

 

Tekstanmærkningen er let ændret fra FL 2018. 
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Nr. 11. 

Tekstanmærkningens formål er at sikre at de i forvejen afsatte midler til nedrivning af B-1433 

blok 1 anvendes til formålet. De 10 mio. kr. svarer til Selvstyrets B-overslag til nedrivning af 

B-1433 blok 1 i Nuuk samt tidligere aftale med Kommuneqarfik Sermersooq om etablering af 

parkeringsanlæg på grunden. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 85.50.20 Turismeanlæg    

Nr. 1. 

Naalakkersuisut bemyndiges til på hovedkonto 85.50.20 Turismeanlæg (Anlægsbevilling) at 

overdrage bygninger på havnen i Nuuk, der tidligere har været hovedkontor for Royal Arctic 

Line A/S, vederlagsfrit til en selvejende almennyttig institution, etableret af Naalakkersuisut i 

medfør af Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2016 om etablering og drift af besøgscentre 

og turistanlæg. 

 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til på hovedkonto 85.50.20 Turismeanlæg (Anlægsbevilling) at 

overdrage bygningerne B3 i Qaqortoq, som er Nukissiorfiits gamle elværk, vederlagsfrit til 

den selvejende institution Greenland Visitor Center, etableret af Naalakkersuisut i medfør af 

Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2016 om etablering og drift af besøgscentre og turistan-

læg. 

 

Bemærkninger til hovedkonto Til hovedkonto 85.50.20 Turismeanlæg 

Nr. 1. 

Nuuk Natur- og Geopark er det andet besøgscenter, der bliver etableret som led i Naalak-

kersuisuts turismestrategi. Etableringen af Nuuk Natur- og Geopark vil blandt andet blive 

finansieret gennem bidrag fra nogle selskaber, herunder i form af udlodning af bygninger, der 

er egnede til formålet med hensyn til blandt andet udformning og beliggenhed. Det planlæg-

ges at etablere Nuuk Natur- og Geopark i de bygninger, der ligger på havnen i Nuuk og tidli-

gere har været hovedkontor for Royal Arctic Line A/S. Bygningerne forventes udloddet af 

Royal Arctic Line A/S til Selvstyret. Naalakkersuisut bemyndiges på hovedkonto 85.50.20 

Turismeanlæg (Anlægsbevilling) at indskyde bygningerne ved en overdragelse til en selv-

ejende almennyttig institution, der etableres af Naalakkersuisut i medfør af Inatsisartutlov nr. 

25 af 28. november 2016 om etablering og drift af besøgscentre og turistanlæg. Den selvejen-

de institution skal blandt andet eje og drive Nuuk Natur- og Geopark og herunder de bygnin-

ger der forventes udloddet af Royal Arctic Line A/S og efterfølgende overdrages den selv-

ejende institution. Udlodning af bygninger som udbytte fra Royal Arctic Line A/S sker efter 

gældende regler i selskabslovgivningen. Den selvejende almennyttige institution er fritaget 

for beskatning i henhold til landstingslov om indkomstskat § 3, stk. 2, da den ikke driver er-

hvervsmæssig virksomhed. Overførslen af bygningerne, beskattes derfor ikke som en skatte-

pligtig indkomst efter § 13 i landstingslov om indkomstskat. 
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Tekstanmærkningen er ny. 

 

Nr. 2. 

Et besøgscenter i Qaqortoq er et besøgscenter, der planlægges etableret som led i Naalak-

kersuisuts turismestrategi. Etableringen af et besøgscenter i Qaqortoq, vil blandt andet blive 

finansieret gennem bidrag fra nogle selskaber, herunder i form af udlodning af bygninger, der 

er egnede til formålet med hensyn til blandt andet udformning og beliggenhed. Det planlæg-

ges at etablere det omtalte besøgscenter i bygningerne B3 i Qaqortoq, der er Nukissiorfiits 

gamle elværk. Bygningerne overdrages til en selvejende institution, der etableres af Naalak-

kersuisut i medfør af Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2016 om etablering og drift af 

besøgscentre og turistanlæg. Den selvejende institution skal blandt andet eje og drive et be-

søgscenter i Qaqortoq. Den selvejende institution er fritaget for beskatning i henhold til lands-

tingslov om indkomstskat § 3, stk. 2, da den ikke driver erhvervsmæssig virksomhed. Over-

førslen af bygningerne, beskattes derfor ikke som en skattepligtig indkomst efter § 13 i lands-

tingslov om indkomstskat. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 

Til hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud  

Tilskud efter §§ 45 og 62 i Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til 

boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. fastsættes til maksimalt 150.000 kr. per ansøger. 

Bemærkninger til hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud  

Det fremgår af Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, 

fælleshuse, byggesæt m.v., at der efter § 45 kan ydes tilskud på maksimalt 100.000 kr. til re-

novering, udvidelse eller forbedring af boligstøttehuse. Efter § 62 kan der ydes tilskud på 

maksimalt 75.000 kr. til renovering af medbyggerhuse. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018. 

 

Til hovedkonto 87.75.01 Nyt skib til Pinngortitaleriffik 

Naalakkersuisut bemyndiges inden for bevillingsrammen til at gennemføre forhandlinger og 

indgå foreløbige og endelige aftaler om anskaffelse af et nyt skib til naturinstituttet, herunder 

ved anvendelse af den såkaldte ”new spanish tax lease” ordning. Der kan inden for bevillin-

gen afholdes op til 700.000 kr. til ekstern rådgivning forbundet med dette. 

 

Bemærkninger til hovedkonto 87.75.01 Nyt skib til Pinngortitaleriffik 

Der pågår et udbud i forbindelse med køb af et nyt forskningsskib til Naturinstituttet. Derfor 

bemyndiges Naalakkersuisut til at indgå aftaler om anskaffelse af et nyt skib til Naturinstitut-

tet.  

 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

Ved indgåelse af aftaler skal der lægges vægt på, hvad der samlet må anses for mest fordelag-

tigt for Grønlands Selvstyre. Ved vurderingen heraf vil ikke mindst de økonomiske forhold 

have stor betydning, men også forhold som kvalitet af det udførte arbejde, sikkerhed for retti-

dig levering m.v. kan indgå i vurderingen.  

 

Bemyndigelsen giver blandt andet Naalakkersuisut mulighed for at indgå aftaler m.v., som er 

en forudsætning for anvendelse af den såkaldte ”new spanish tax lease” ordning, såfremt dette 

viser sig at være såvel økonomisk som skibsteknisk fordelagtigt. Systemet er baseret på en 

incitamentsordning etableret af den spanske stat, som gør det muligt for en privat investor at 

afskrive på et skib, der er finansieret ved en finansiel leasing allerede fra det tidspunkt, hvor 

produktionen af skibet påbegyndes. Hertil kommer, at der ikke sker beskatning af genvundne 

afskrivninger i Spanien ved efterfølgende afhændelse af skibet, såfremt nærmere betingelser 

er opfyldt. Der er ikke tale om en udnyttelse af et hul i spansk skattelovgivning, men derimod 

om en tilrettelæggelse af skattelovgivningen fra de spanske lovgivers side for at understøtte 

spansk værftsindustri. Herved kan der forventeligt opnås en besparelse på købsprisen i stør-

relsesordenen 15-20 procent.  

 

Skattestyrelsen i Grønland har ikke haft indsigelser over for anvendelsen af ordningen for så 

vidt angår grønlandske rederiers indkøb af skibe til brug her i landet. Ordningen benyttes der-

for i forvejen af flere private og offentlige rederier her i landet. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

Til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån 

Naalakkersuisut bemyndiges til at udlåne bevillingen for nærværende hovedkonto i finansåret 

og henlæggelser i Anlægs- og Renoveringsfonden under formålskonto 89.71 Energi, vand og 

fjernvarme til Nukissiorfiit i 2019 der, sammen med henlæggelser fra Nukissiorfiits drift, an-

vendes i forbindelse med renovering og etablering af nye el, vand – og varmeforsyningsanlæg 

samt byggemodning. 

 

Nukissiorfiit udarbejder en årlig anlægsredegørelse om udnyttelsen af de bemyndigede midler 

det efterfølgende kalenderår. Redegørelsen kan indarbejdes som bilag i Redegørelsen om An-

lægs – 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 hoved-

konto 64.12.02 Nukissiorfiit.   

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2018.    

 

Til hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 

I forbindelse med udmøntningen 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 

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 

overdragelsen 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 til den samlede opførelsesudgift eller 

markedsmæssige værdi af det købte eller eksisterende enfamiliehus. Således skal borgeren 

ikke betale egenindskud. Det samlede lån er i øvrigt omfattet af de eksisterende lånebetingel-

ser i Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 

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. 

 

Tekstanmærkningen er ny. 

 


