Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

TB 2019
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde - Aktivitetsområde 20 – 24
Til hovedkonto 20.01.11 Landsplanlægning
Følgende tekstanmærkning søges optaget:
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det
efterfølgende finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 20.01.11 Landsplanlægning
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget:
”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til det
efterfølgende finansår med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen.
Tekstanmærkningen optages i forbindelse med udmøntning af 2 mio. kr. til nærværende hovedkonto,
hvor midlerne skal anvendes til en 3-årig projektansættelse til gennemførelse af en ny topografisk
satellitkortlægning af Grønland. Med tekstanmærkningen kan midlerne til projektansættelsen
overføres til det kommende finansår.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 12-06-2019, sag nr. 19-841.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet –
Aktivitetsområde 30
Til hovedkonto 30.10.49 Sociale indsatser mod omsorgssvigt
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende nye hovedkonto:
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på hovedkonto 30.10.49 Sociale
indsatser mod omsorgssvigt til det efterfølgende finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 30.10.49 Sociale indsatser mod omsorgssvigt
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende nye hovedkonto:
”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår,
for at sikre en mere hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen.
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Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 18-12-2019, sag nr. 19-858.

Anlægsområdet - Aktivitetsområde 80 – 89
Til hovedkonto 87.75.01 Nyt skib til Pinngortitaleriffik
Tekstanmærkning og dertilhørende bemærkninger i FL2019 til nærværende hovedkonto søges slettet
og følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til
tillægsbevillingslov for 2019:
”Naalakkersuisut bemyndiges inden for en økonomisk ramme på 235 mio. kr. til at gennemføre
forhandlinger og indgå foreløbige og endelige aftaler om anskaffelse af et nyt skib til
Pinngortitaleriffik til levering senest i 2021, herunder ved anvendelse af den såkaldte ”new spanish
tax lease” ordning. En privat fond har givet tilsagn om et bidrag på 15 mio. kr. hvorfor den samlede
udgift for Landskassen forventes at blive 220 mio. kr. Fondsstøtten vil blive indtægtsført under
nærværende hovedkonto.
Der kan inden for bevillingen afholdes op til 700.000 kr. til ekstern rådgivning forbundet med dette.”
Bemærkninger til hovedkonto 87.75.01 Nyt skib til Pinngortitaleriffik
Bemærkningerne til tekstanmærkning til nærværende hovedkonto i FL2019 søges slettet og følgende
bemærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2019:
”Der pågår et udbud i forbindelse med køb af et nyt forskningsskib til Pinngortitaleriffik. Derfor
bemyndiges Naalakkersuisut til at indgå aftaler om anskaffelse af et nyt skib til Pinngortitaleriffik.
Med optagelsen af nærværende tekstanmærkning bemyndiges Naalakkersuisut til at indgå aftale om
levering af et nyt skib til Pinngortitaleriffik senest i 2021 inden for en bevillingsramme på 235 mio.
kr. Det er dermed 35 mio. kr. mere end de 200 mio. kr. der er afsat til projektet under nærværende
hovedkonto i FL2019.
Det skal tilføjes, at private fonde er blevet forespurgt om mulig støtte til teknisk udstyr, og der er
blevet givet tilsagn om fondsstøtte til udstyr på 15 mio. kr. Fondsmidlerne vil være under
forudsætning af, at resterende nødvendige midler til skibet tilvejebringes, og at dette ikke bliver på
bekostning af forskning i Grønland. Med optagelsen af nærværende tekstanmærkning vil det være
muligt at indgå en kontrakt for skibet på i alt op til 235 mio. kr. Med tilsagnet om fondsstøtten på 15
mio. kr. og de afsatte 200 mio. kr. til projektet i FL2019, forventes det udestående bevillingsbehov at
være op til 20 mio. kr., som forventes indarbejdet i FFL2020, hvorved der i alt vil være en økonomisk
ramme på 235 mio. kr.
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Ved indgåelse af aftaler skal der lægges vægt på, hvad der samlet må anses for mest fordelagtigt 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 rettidig 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 størrelsesordenen 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 derfor i forvejen
af flere private og offentlige rederier her i landet.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 21-02-2019, sag nr. 19-833.
Til hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
Tekstanmærkning og dertilhørende bemærkninger i FL2019 til nærværende hovedkonto søges slettet
og følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til
tillægsbevillingslov for 2019:
”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 svarende til Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til medbyggerhuse, til
evakuerede borgere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq, uanset om huset er nyopført, købt til formålet eller
er et af Selvstyrets enfamiliehuse, uden at medbyggerne betaler eget indskud.
Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til at overdrage boliger til kommunerne til anvendelse for de
evakuerede borgere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq til kommunen, uanset om huset er nyopført, købt til
formålet eller et af Selvstyrets enfamiliehuse. Såfremt kommunen overdrager boligerne, skal
kommunen yde lån til anskaffelse af bolig fortrinsvis i bygder og yderdistrikter svarende til
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Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til medbyggerhuse, uden at medbyggeren betaler
eget indskud.
Lånet udgør enten den samlede opførelsessum ved et nyopført hus eller markedsmæssige værdi af det
købte eller eksisterende enfamiliehus incl. eventuel renovering. Dermed bemyndiges Naalakkersuisut
og kommunen at tilsidesætte krav om husejerens egenfinansiering.”
Bemærkninger til hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
Bemærkningerne til tekstanmærkning til nærværende hovedkonto i FL2019 søges slettet og følgende
bemærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2019:
”Naalakkersuisut kan opføre, købe og renovere egne enfamiliehuse, som efterfølgende overdrages 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 renteog afdragsfrie lån svarende til Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til medbyggerhuse.
Naalakkersuisut kan efter aftale med kommunen, overdrage de boliger der er opført, købt og
renoverede egne enfamiliehuse til kommunen i sin helhed, hvorefter kommunen yder rente- og
afdragsfrie lån svarende til Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til medbyggerhuse, til
de evakuerede borgere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq. Dette er i overensstemmelse med boligreformen,
hvor boligområdet overgår til kommunerne. Således er det med den ny Inatsisartutlov nr. 28 af 3.
december 2018 om lån til medbyggerhuse kommunerne, der yder lån til medbyggerhuse.
Naalakkersuisut og kommunen 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 eget indskud. Det samlede lån er i øvrigt omfattet af de eksisterende lånebetingelser i
Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til medbyggerhuse, dvs. lånet registreres som pant
i huset, og afskrives lineært over 20 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 videreført fra FL 2019 i tilrettet form.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 11-07-2019, sag nr. 19-845.

