
Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

TB 2018 

 
 
Inatsisartut - Aktivitetsområde 01 
Til hovedkonto 01.10.15 Anlæg og vedligehold under Inatsisartut 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbe-
villingslov for 2018: 
 
”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 indgår en uopsigelig 30-årig lejekontrakt med Illuut A/S. 
 
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. 
Endvidere bemyndiges Naalakkersuisut 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 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i 
forslag til tillægsbevillingslov for 2018: 
 
”Nr. 1. 
Illuut A/S forestår dermed opførelsen af ejendommen med indkvarteringsboliger til 
Inatsisartutmedlemmer, ejer og driver bygningen, indgår lejeaftale med Inatsisartuts For-
mandskab, etablerer byggefinansiering, indhenter lånetilsagn fra Selvstyret, og indgår entre-
prisekontrakter og sikrer 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. 
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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 Inatsisarut 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 
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 ny. 
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 ny. 
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 ny.” 
 
Godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden  d. 28-06-2018.   
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Formanden for Naalakkersuisut- Aktivitetsområde 10-12  
Til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber 
Der er konstateret mindre sproglige uoverensstemmelser imellem tekstanmærkningerne til 
hoved-kontoen i den grønlandske og den danske udgave af FL2018. Tekstanmærkningerne er 
derfor blevet gennemgået med henblik på at sikre at disse er sprogligt enslydende på grøn-
landsk og dansk. Af rent praktiske årsager foreslås et samlet nyt sæt tekstanmærkninger til 
erstatning af de eksisterende.  
 
Tekstanmærkningerne og dertilhørende bemærkninger i FL2018 til nærværende hovedkonto søges 
slettet og følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til til-
lægsbevillingslov for 2018: 
 
”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 inden for 
rammerne beskrevet i nedenstående punkter: 
 
1. I det omfang Grønlands Selvstyre modtager særlige udbytter fra Tele Greenland A/S for 
årene 2017, 2018 og 2019, bemyndiges Naalakkersuisut til på baggrund af disse udbytter at 
indskyde 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 
2017, bemyndiges Naalakkersuisut til på baggrund af dette udbytte at indskyde i alt op til 70 
mio. kr. i kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S. 
 
3. I det omfang Grønlands Selvstyre modtager særlige udbytter fra andre helt eller delvist 
selvstyreejede aktieselskaber for 2017, 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. 
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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. 
 
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 
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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-
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 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkningerne søges optaget til nærværende hovedkonto i for-
slag til tillægsbevillingslov for 2018: 
 
”Nr. 1. 
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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 80 mio. kr. 
 
Hvad angår engangsindtægter i forbindelse med ophør af pensionsordninger er der pt. stor 
usikkerhed om størrelsen af engangsbeskatningen. Afhængigt af i hvilket omfang pensions-
ordningerne bliver opsagt og videreført i pensionsordninger i Danmark kan der blive tale om 
en engangsbeskatning i størrelsesordenen 200 mio. kr. – 400 mio. kr. I det omfang Grønlands 
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Selvstyre modtager sådanne ekstraordinære indtægter bemyndiges Naalakkersuisut med tekst-
anmærkningen 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. Naalakkersuisut agter på efterårs-
samlingen 2017 at fremsætte forslag om, at § 68, stk. 2, nr. 7 samt § 72 a, stk. 1, i landstings-
lov om indkomstskat finder anvendelse på anlæg af lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. 
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Anvendelsen betyder, at arbejdskraft ansat på anlægsprojekterne er underlagt en bruttoskatte-
ordning (forudsat den ansatte 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 i redigeret form fra FL 2017. 
 
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 ny. 
 
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 
til etablering. VVM-redegørelserne skal ligeledes være med til at sikre, at Naalakkersuisut 
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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. 
 
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 ny. 
 
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 ny. 
 
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. 
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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 
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. 
 
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 ny. 
 
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.” 
 
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. 
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Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 12-12-2018, sag nr. 18-824. 
 
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde - Aktivitetsområde 
20 – 24 
Til aktivitetsområde 20 – 24 Departementet for Finanser samt Skattestyrelsen   
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2018: 
 
”Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afstå fra opgørelsen af budgetstillingen som angivet i § 2 
og § 4 i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvsty-
res budgetter og regnskaber.”  

 
Bemærkninger til aktivitetsområde 20 – 24 Departementet for Finanser samt Skattesty-
relsen   
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende aktivitetsområde i 
forslag til tillægsbevillingslov for 2018: 
 
”Nr. 2. 
Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres bud-
getter og regnskaber trådte i kraft den 1. januar 2018.  
 
Af § 2 i loven fremgår det, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser i 
kommunerne og Grønlands Selvstyre over den 4-årige budgetperiode skal være i balance eller 
udvise et overskud. Desuden indeholder paragraffen bestemmelser om størrelsen af den mak-
simale vækst i driftsudgifterne, og at der som minimum skal afsættes 7 % af de samlede ind-
tægter til anlæg. Budgetstillingen skal opgøres for en 4-årig periode fremadrettet, men også 
bagudrettet i form af indeværende år samt de 3 foregående regnskabsår. 
 
Af § 4 i loven fremgår det, at Naalakkersuisoq bemyndiget hertil af Formanden for Naalak-
kersuisut inden udgangen af april skal foretage en opgørelse af budgetstillingen for hver 
kommune og Grønlands Selvstyre. 
 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at afstå fra opgørelsen af budget-
stillingen i 2018. Baggrunden for dette er afholdelsen af valg til Inatsisartut, som har medført 
der ikke var tiltrådt en ny koalition ved udgangen af april, hvor budgetstillingen skulle opgø-
res og udmeldes. Endvidere er der flere problematikker i bestemmelserne i den vedtagne bud-
getstilling, der i praksis gør den vanskelig at administrere, og at den ikke fungerer som tilsig-
tet. I en kommende revidering af budget- og regnskabsloven kan bestemmelserne derfor for-
ventes at blive søgt ændret. 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 13-10-2018, sag nr. 18-798. 
 
Til hovedkonto 20.01.10 ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser) 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
landsplan: 
 
”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) 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af landsplan: 
 
” 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 2017. 
 
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 2017. 
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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 ny.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Til hovedkonto 20.01.13 Forfatningskommission og -sekretariat 
Følgende tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til 
det efterfølgende finansår.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 20.01.13 Forfatningskommission og -sekretariat 
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til det ef-
terfølgende finansår med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra forslag til tillægsbevillingslov for 2017.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 12-12-2018, sag nr. 18-826. 
 

Til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning 
Tekstanmærkning nr. 1 og 2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortæn-
dring. Bankforsyning varetages fremover under hovedkonto 64.10.12 Vare- og Bankforsy-
ning. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
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Til formålskonto 24.10 Direkte skatter 
Følgende nye tekstanmærkning foreslås optaget: 
 
”Nr. 3. 
Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast træder i kraft 
den 1. januar 2018.” 
 

Bemærkninger til formålskonto 24.10 Direkte skatter 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Nr. 3. 
Under Inatsisartuts efterårssamling 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov nr. 37 af 23. no-
vember 2017 om beskatning af visse kapitalafkast (EM2017/89). 
 
Efter vedtagelsen af loven er det konstateret, at lovens ikrafttræden er angivet forskelligt i 
såvel lovens ikrafttrædelsesbestemmelser som i lovens bemærkninger i såvel den grønlandske 
som den danske udgave. I den danske udgave af loven er ikrafttrædelsestidspunktet angivet 
korrekt til 1. januar 2018 i lovteksten, men til 1. januar 2019 i bemærkningerne, hvilket er 
forkert. I den grønlandske udgave forholder det sig lige omvendt. Det er dermed indført en 
utilsigtet uklarhed i retstilstanden. 
 
Det har været målsætningen, at den nævnte lov skulle træde i kraft den 1. januar 2018. Dette 
afspejles bl.a. i, at der blev vedtaget et ændringsforslag til 3. behandlingen af finanslovsfor-
slaget for 2018, som budgetterer indtægter med udgangspunkt i, at loven træder i kraft den 1. 
januar 2018.  
 
På denne baggrund medtages nærværende tekstanmærkning med henblik på at tilsikre, at der 
er klarhed om hjemlen til at opkræve den af loven følgende beskatning af visse kapitalafkast 
med virkning allerede fra 1. januar 2018.  
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 07-02-2018, sag nr. 18-792. 
 

Til hovedkonto 24.11.14 Stempelafgift  
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2018: 
 
”Fritagelse for stempelafgift 
Dokumenter, attester m.v., som udfærdiges i forbindelse med overdragelse af Ilulissat Is-
fjordscenter til Grønlands Selvstyre eller et selvstyreejet aktieselskab, en nettostyret virksom-
hed, en offentlig institution, en selvejende institution eller lignende fritages for stempelafgif-
ter til det offentlige.” 
 

 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

Bemærkninger til hovedkonto 24.11.14 Stempelafgift  
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i for-
slag til tillægsbevillingslov for 2018: 
 
”Ilulissat Isfjordscenter er det første besøgscenter, der bliver opført som led i Naalakkersui-
suts turismestrategi. Opførelsen af Isfjordscentret er primært finansieret gennem bidrag fra 
Realdania, der ligeledes er projektejer frem til færdiggørelse, hvorefter det færdige Isfjords-
center inklusiv udstilling finansieret af Nordea-fonden overdrages til en selvejende institution 
under Grønlands Selvstyre som gave. Det er umiddelbart ikke hensigtsmæssigt at belaste 
hverken gavegiver eller den selvejende institutions økonomi med krav om betaling af stem-
pelafgift, hvorfor der med nærværende tekstanmærkning fritages for dette i forbindelse med 
overdragelse.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 09-03-2018, sag nr. 18-794. 
 
Til hovedkonto 24.11.14 Stempelafgift (indtægtsbevilling)  
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2018: 

 
”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 offentli-
ge.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 24.11.14 Stempelafgift (indtægtsbevilling) 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i for-
slag til tillægsbevillingslov for 2018: 
 
”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 alemen-
nyttige institutions økonomi med krav om betaling af stempelafgift. Denne tekstanmærkning 
fritager derfor for stempelafgift i forbindelse med disse overdragelser. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 12-12-2018, sag nr. 18-819. 
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Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender - 
Aktivitetsområde 27  
Til formålskonto 27.04 Landbrug   
I tekstanmærkning nr. 4 til formålskonto 27.04 Landbrug søges nedenstående afsnit slettet: 
 
”Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet beløb 
på indtil 3 millioner kroner på nedenfor anførte vilkår:”  
 
Og erstattet af nedenstående: 
 
”Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet beløb 
på indtil 3,5 millioner kroner på nedenfor anførte vilkår:”  

 
Bemærkninger  til formålskonto 27.04 Landbrug     
Følgende supplerende bemærkninger til tekstanmærkning nr. 4 søges optaget til nærværende 
hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2018: 
 
”Nr. 4. 
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har modtaget en ansøgning fra SPS med an-
modning om en ekstraordinær forhøjelse af garantien til lån for grovvarekøb til fåreavlen i 
2018. Garantien søges forhøjet fra 3,0 mio. kr. til 3,5 mio. kr. 
 
Årsagen til anmodningen om denne ekstraordinære forhøjelse af garantien er, at landbrugerne 
har fået besøg af eksperter på landbrugsjord, som har givet udtryk for, og konstateret, at der i 
den næste 5 års periode skal gøres ekstraordinær indsats for landbrugsjorden, således deres 
afgrøde kan optimeres. Midlerne skal bruges til et større end normalt indkøb af gødning, kalk 
og lignende som landbrugsjorden har brug. 
 
Indfrielser af garantier ved køb af foder finansieres gennem bevillingen til hovedkonto 
27.04.07 Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen. Den ekstraordinære for-
højelse af garantien fra 3,0 mio. kr. til 3,5 mio. kr. i 2018 forventes ikke at medføre et merfor-
brug for hovedkontoen i indeværende eller de følgende finansår.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 23-08-2018, sag nr. 18-810. 
 
Til formålskonto 27.04 Landbrug 
Tekstanmærkning nr. 1-4 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. 
Landbrug varetages fremover under formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU).  
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Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug - Aktivitetsområde 50-51  
Til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU) 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til formålskontoen som følge af ressortændring af 
landbrug. De ressortændrede tekstanmærkninger omfatter i den forbindelse de vedtagne nr. 1, 
3 og 4 til formålskonto 27.04 Landbrug i FL2018 samt den godkendte ændring i TB-sag 18-
810, hvor bemyndigelsen til udstedelse af garanti til fåreholderne forhøjes fra 3 til 3,5 mio. 
kr., jf. indholdet i tekstanmærkning nr. 6: 
 
”Nr. 4. 
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. 
 
Nr. 5. 
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. 6. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet beløb 
på indtil 3,5 millioner kroner på nedenfor anførte vilkår: 
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 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 2019.   

 Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive er-
hvervsmæssig fåreavl i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt. 

 Det er en betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig- og 
økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre.” 

 Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den 
til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det oprindelige 
lånebeløb, idet garantistillelsen ikke omfatter långivers pålignede renter og gebyrer.” 

 
Bemærkninger til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU) 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af landbrug: 
 
”Nr. 4. 
Tekstanmærkningen har ingen økonomiske konsekvenser udover den risiko, der er påtaget i 
forbindelse med afgivelsen af garantier. De maksimale garantiforpligtigelser fremgår af 
landskassens regnskaber. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017. 
 
Nr. 5. 
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 videreført fra FL 2017. 
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Nr. 6. 
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 FL2017. 
 
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har modtaget en ansøgning fra SPS med an-
modning om en ekstraordinær forhøjelse af garantien til lån for grovvarekøb til fåreavlen i 
2018. Garantien søges forhøjet fra 3,0 mio. kr. til 3,5 mio. kr. 
 
Årsagen til anmodningen om denne ekstraordinære forhøjelse af garantien er, at landbrugerne 
har fået besøg af eksperter på landbrugsjord, som har givet udtryk for, og konstateret, at der i 
de næste 5 års periode skal gøres ekstraordinær indsats for landbrugsjorden, således deres 
afgrøde kan optimeres. Midlerne skal bruges til et større end normalt indkøb af gødning, kalk 
og lignende som landbrugsjorden har brug. 
 
Indfrielser af garantier ved køb af foder finansieres gennem bevillingen til hovedkonto 
51.07.50 Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen. Den ekstraordinære for-
højelse af garantien fra 3,0 mio. kr. til 0,5 mio. kr. i 2018 forventes ikke at medføre et merfor-
brug for hovedkontoen i indeværende eller de følgende finansår.” 

 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi - Aktivitetsområde 62 – 64 
Til aktivitetskonto 64 Departementet for Erhverv og Energi 
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. Ar-
bejdsmarked varetages fremover under formålskonto 67.02 Arbejdsmarked. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 64.01.04 Kompetenceudviklingskurser 
Tekstanmærkning nr. 1 og 2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortæn-
dring. Bevillingen fremover under hovedkonto 67.02.02 Kompetenceudviklingskurser. 
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Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 64.10.12 Vare- og Bankforsyning 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
bankforsyning: 
 
”Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opretholde en kautionserklæring for KNI A/S, der i forbin-
delse med varetagelse af pengeforsyningen i Grønland kan foretage overtræk i Grønlands-
Banken A/S på indtil 7 mio. kr. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af 
opgaver, der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-
stige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 64.10.12 Vare- og Bankforsyning 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af bankforsyning: 
 
”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 dog hidtil været undtaget. Pengeforsyningen har her i stedet været varetaget af 
Mittarfeqarfiit.  
 
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 2018. 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 videreført fra FL 2017. 

 
 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

Nr. 3.  
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser 
ved indgåelse af kontrakter med eksterne samarbejdspartnere om bankforsyning.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 64.13.23 Majoriaq 
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. Bevil-
lingen varetages fremover under hovedkonto 67.02.05 Majoriaq. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Til hovedkonto 64.16.02 Indtægtsdækket myndighedsbehandling 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
kulbrinter: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til som led i Departementet for Erhverv og Energis indtægts-
dækkede virksomhed at henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nær-
værende hovedkonto og uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finans-
år.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 64.16.02 Indtægtsdækket myndighedsbehandling 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af kulbrinter: 
 
”Tekstanmærkningens formål er at sikre, at afgifter m.v. som betales til dækning af udgifter i 
Departementet for Erhverv og Energis regi, anvendes i henhold til de formål og efter de ret-
ningslinjer 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 
selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland af 17. april 2008. Tekstanmærk-
ningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til, at ikke forbrugte midler overføres til senere 
finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
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Til hovedkonto 64.16.03 Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklingsprojekter 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
kulbrinter: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til som led i indgåelse af aftaler om efterforsknings- og udnyt-
telsestilladelser på kulbrinteområdet, at Departementet for Erhverv og Energi kan modtage 
forudbetaling af de projektmidler, som tilladelseshaverne er forpligtet til at gennemføre i rela-
tion til deres efterforskningsprogram, eksempelvis forsknings- og udviklingsformål. Departe-
mentet for Erhverv og Energi kan henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt 
over nærværende hovedkonto og uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i sene-
re finansår.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 64.16.03 Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklings-
projekter. 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af kulbrinter: 
 
”Tekstanmærkningens formål er at sikre, at selskaber med efterforsknings- og udnyttelsestil-
ladelser på kulbrinteområdet, kan forudbetale projektmidler, som de har forpligtiget sig til 
som en del af tilladelsesbetingelserne. Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndi-
gelsen til, at ikke forbrugte midler overføres til senere finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Til hovedkonto 64.16.04 Kulbrinte- og markedsføringsprojekter 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
kulbrinter: 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af 
opgaver, der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke 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.” 
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Bemærkninger til hovedkonto 64.16.04 Kulbrinte- og markedsføringsprojekter 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af kulbrinter: 
 
”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 2017. 
 
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-
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. Budget- og Regnskabslovens bruttoprincip jf. § 10 kan fra-
viges for nærværende hovedkonto. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017 i revideret form.” 

 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 
Til hovedkonto 64.16.05 Indtægtsdækket virksomhed - kulbrinteområdet 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
kulbrinter: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til som led i Departementet for Erhverv og Energis indtægts-
dækkede virksomhed at henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nær-
værende hovedkonto og uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finans-
år.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 64.16.05 Indtægtsdækket virksomhed - kulbrinteområdet 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af kulbrinter: 
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”Tekstanmærkningens formål er at sikre, at afgifter m.v. som betales til dækning af udgifter i 
Departementet for Erhverv og Energis regi, anvendes til de i Råstoflovens nævnte formål. 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til, at ikke forbrugte midler overfø-
res til senere finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked - Aktivitetsområde 66 – 
67 
Til hovedkonto 67.01.04 ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser) 
Tekstanmærkning nr. 1-3 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. 
Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 20.01.10 ASIAQ (Misissueqqaarne-
rit/Grønlands forundersøgelser). 

 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til formålskonto 67.02 Arbejdsmarked 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til formålskontoen som følge af ressortændring af 
arbejdsmarked: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem følgende hoved-
konti: 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 formålskonto 67.02 Arbejdsmarked 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til formålskontoen som følge af 
ressortændring af 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 videreført fra FL2017.” 

 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
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Til hovedkonto 67.02.02 Kompetenceudviklingskurser 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
arbejdsmarked: 
 
”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 indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må 
ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 67.02.02 Kompetenceudviklingskurser 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til aktivitetsområdet som følge 
af ressortændring af arbejdsmarked: 
 
”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. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017. 
 
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 2017.” 

 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 
Til hovedkonto 67.02.05 Majoriaq 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til aktivitetsområdet som følge af ressortændring af 
arbejdsmarked: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige serviceaftaler med kommunerne og private 
aktører til løsning af opgaver, der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Af-
talerne må ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsåre-
ne.” 
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Bemærkninger til hovedkonto 67.02.05 Majoriaq 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til aktivitetsområdet som følge af 
ressortændring af arbejdsmarked: 
 
”Tekstanmærkningen giver mulighed for Naalakkersuisut til at kunne indgå flerårige service-
aftaler 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 2017 i tilrettet form.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 66.01.06 Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklingsprojekter 
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. Bevil-
lingen varetages fremover under hovedkonto 64.16.03 Kulbrinterelaterede forsknings- og ud-
viklingsprojekter. 

 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Anlægsområdet - Aktivitetsområde 80 – 89 
Til hovedkonto 85.50.20  Turismeanlæg (Anlægsbevilling)   
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2018: 
 
”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.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto Til hovedkonto 85.50.20 Turismeanlæg (Anlægsbevilling  
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i for-
slag til tillægsbevillingslov for 2018: 
 
”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 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

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 alemennyttig 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. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 12-12-2018, sag nr. 18-819. 
 
 
 
 
  


