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TB 2020 
 
Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer - Aktivitetsområde 20 – 24 
Til aktivitetsområde 20 – 24 Departementet for Finanser samt Skattestyrelsen  
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende aktivitetsområde i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 2 
Med henblik på at afhjælpe erhvervsdrivendes aktuelle udfordringer som følge af udbruddet af 
COVID-19 bemyndiges Naalakkersuisut til at forlænge fristerne for betaling af skatter og afgifter 
m.v., i følgende love:  

- Landstingslov om indkomstskat § 81 (A-skat) og § 83 (B-skat) 
- Landstingslov om forvaltningen af skatter § 24 (restskatter), § 26, stk. 3 (restskatter for 

afdøde) og § 27 (selskabsskat) 
- Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift § 6  
- Landstingslov om ind- og udførsel af varer § 22 (afgifter efter landstingslov om 

indførselsafgifter) 
- Landstingslov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland § 10 
- Inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri § 12 (indeholdelse af afgift) § 13 

(ressourceafgift) 
- Landstingslov om afgift af automatspil § 11 
- Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til energifremstilling § 10 

 
Naalakkersuisut bemyndiges til efter forhandling med kommunerne at udskyde afregning af A-
skatter til kommunerne i samme omfang som erhvervsdrivendes frist for betaling af A-skatter 
udskydes. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at bestemme hvornår skatter- og afgifter omfattet af en forlænget 
betalingsfrist skal indbetales og herunder bestemme, at disse skatter og afgifter ikke forrentes i den 
omhandlede periode. Naalakkersuisut bemyndiges desuden til at fastsætte nærmere vilkår for 
afviklingen af skatter- og afgifter omfattet af en forlænget betalingsfrist.  
 
Nr. 3 
Naalakkersuisut bemyndiges til at forlænge fristerne i følgende bestemmelser:  

- § 16 (selvangivelse), § 20 (frist for selvangivelse for nærmere fastlagt grupper) og § 21 
(ligning), § 24, stk. 3 (betalingsfrister restskatter), § 25, stk. 4 (betalingsfrist overskydende 
skat), § 25, stk. 5 og 6 (renter af overskydende skat) i Landstingslov om forvaltningen af 
skatter,   

- § 7 (årsopgørelse) i Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning” 
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Bemærkninger til Aktivitetsområde 20 – 24 Departementet for Finanser samt Skattestyrelsen  
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til bemærkninger til Aktivitetsområde 
20 – 24 Departementet for Finanser samt Skattestyrelsen i forslag til tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 2 
Tekstanmærkningen har for det første til formål at give Naalakkersuisut hjemmel til at udskyde 
fristerne for betalingen af visse skatter og afgifter. Naalakkersuisut kan dermed bistå erhvervslivet 
med de økonomiske udfordringer, der kan være forbundet med udbruddet af COVID-19 også kendt 
som Coronavirus. En forlængelse af betalingsfristerne vil giver virksomhederne mulighed for at 
styrke deres likviditet, og dermed stå bedre rustet til at håndtere de økonomiske konsekvenser af et 
sygdomsudbud.  
Naalakkersuisut forventer at rette henvendelse til arbejdsmarkedets parter med henblik på at drøfte, 
hvilke tiltag der er behov for.  Det formodes, at det især kan være relevant at forlænge fristerne for 
indbetaling af A-skat efter § 81 i landstingslov om indkomstskat.   
 
Det kan konstateres at udbruddet udvikler sig hurtigt i andre lande, og der derfor kan være behov 
for at tilpasse reglerne yderligere. 
 
Hjemlen omfatter betalingsfrister, der finder anvendelse for selskaber og selvstændigt 
erhvervsdrivende.  
 
Det forventes ikke, at alle dele af Grønlands erhvervsliv vil blive påvirket af udbruddet eller vil 
blive påvirket i lige højt omfang. Det formodes at især luftfart-, turisme-, hotel- og 
restaurationsbranchen er i risiko for at blive påvirket af udbruddet. Det er dog ikke muligt at 
begrænse en udskydelse til kun at gælde bestemte virksomheder eller brancher.  
 
Uagtet dette henstilles, at de dele af erhvervslivet, som ikke i væsentligt omfang påvirkes af et 
sygdomsudbrud, udviser samfundssind og ikke benytter sig af de forlængede betalingsfrister. Dette 
gælder især i forhold til store selskaber, herunder selskaber ejet af selvstyret og kommunerne. Desto 
færre, som benytter de forlængede betalingsfrister, desto flere ressourcer kan selvstyret anvende til 
at hjælpe de virksomheder, som bliver hårdest ramt af et sygdomsudbrud og frigøre ressourcer til 
eksempelvis sundhedsvæsenets indsats 
 
For det andet bemyndiger tekstanmærkningen Naalakkersuisut til at udskyde visse frister for 
landskassens afregning af skatter til kommunerne. Kommunerne modtager en andel af provenuet fra 
personskatter.  
 
For det tredje bemyndiger tekstanmærkningen Naalakkersuisut til, at fastsætte frister m.v. for 
afviklingen af de skatter og afgifter som er omfattet af forlængede betalingsfrister. Bemyndigelsen 
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kan eksempelvis anvendes til, at det fastsættes at det skyldige beløb, kan afvikles over et nærmere 
bestemt antal måneder m.v. Naalakkersuisut kan desuden fastsætte at det skyldige beløb ikke 
forrentes i perioden, såfremt fastsatte vilkår overholdes.  
 
Såfremt fristerne for landskassens afregning af skatter til kommunerne ikke ligeledes blev forlænget 
ville dette betyde at den likviditetsmæssige virkning af tiltagene alene ville blive båret af 
landskassen. Dette kan fører til en uhensigtsmæssig belastning af landskassens likviditet. På den 
anden side skal der tages rimelige hensyn til kommunernes økonomiske situation, herunder til at 
kommunerne må forventes at få øgede udgifter til sociale overførsler som følge af faldende 
beskæftigelse i visse brancher. 
 
Tekstanmærkningen indebærer, at kommunerne efter forhandlinger med selvstyret kan blive pålagt 
at bære en del af den likviditetsmæssige forskydning, som udsatte betalingsfrister medfører.  
Bestemmelsen er under hensyn til, at der endnu ikke er truffet beslutning om, hvilke betalingsfrister 
der udskydes. Det følger af bestemmelsens affatning, at denne udskydelse af frister for affregning 
m.v. skal stå mål med den forholdsmæssige andel af provenuet, som i øvrigt tilfalder kommunerne.  
 
Afregningen af skatter med kommunerne i 2020 er blandt andet fastsat i landstingslov om 
forvaltningen af skatter, Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 9. oktober 2019 om skatteudligning og 
fælleskommunal skat i 2020 og bekendtgørelse nr. 7 af 30 marts 2020 om forskudsregistering, 
selvangivelse og skatternes afregning. 
 
Tekstanmærkning er som udgangspunkt budgetneutral. Tekstanmærkningen kan betyde, at der sker 
en forringelse af landskassens likviditet. En reduktion af landskassens likviditet kan være forbundet 
med besparelser eller merudgifter afhængigt af konsekvenserne og landskassen. En besparelse kan 
opstå såfremt den reducerede likviditet finansieres af midler som i dag er pålagt negative renter. 
Bliver det nødvendigt at optage lån til finansiering af den reducerede likviditet vil det medføre 
merudgifter for landskassen. En eventuel lånoptagelse vil blive forelagt Finans- og Skatteudvalget 
til godkendelse. 
 
Nærværende tekstanmærkning skal ses i sammenhæng med andre tillægsbevillingssager, der 
gennemfører særlige tiltag m.v. i forbindelse med COVID-19 udbruddet og som alle indebærer et 
øget likviditetstræk på landkassen.  
 
Såfremt niveauet af landskassens likvidbeholdning når et kritisk niveau, kan dette betyde, at der 
bliver behov for at optage lån eller på anden vis sikre, at landskassen har tilstrækkelig likviditet. 
Såfremt lånoptagelse bliver nødvendigt, vil dette blive forelagt Finans- og Skatteudvalget i en 
separat tillægsbevillingsansøgning.  
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Tekstanmærkningen kan betyde stigende tab på skatter og afgifter. Det er ikke muligt på nuværende 
tidspunkt at skønne hvad tabet kan blive, da det bl.a. vil afhænge af hvilke betalingsfrister, der 
forlænges, varigheden af de udskudte betalingsfrister, hvilke brancher det især berører m.v.   
 
Naalakkersuisut vil sende en orientering om de likviditetsmæssige virkninger af ændringerne af 
betalingsfristerne til Finans- og Skatteudvalget. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 3 
Tekstanmærkningen har til formål at give Naalakkersuisut hjemmel til at udskyde fristerne for 
selvangivelse, ligning, slutopgørelse og fremsendelse af årsopgørelse over det foregående 
indkomstårs indbetalinger til på pensionsordninger. 
 
Formålet er at varetage hensynet til en hensigtsmæssig drift i Skattestyrelsen, såfremt der opstår et 
opbrud af COVID-19. 
 
Bemyndigelsen omfatter frister fastsat i § 16, § 20, § 21, § 24, stk. 3, § 25, stk. 4 og § 25, stk. 5 og 
6, i landstingslov om forvaltning af skatter. 
 
Bemyndigelsen omfatter desuden fristen i § 7 i Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning. 
Efter denne bestemmelse skal skatteforvaltningen senest d. 31. august, foretage en opgørelse af om 
der i det foregående indkomstår er indbetalt det minimumsbeløb på en persons pensionsordninger, 
der følger af loven.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 19-03-2020, sag nr. 20-871. 
 
Til aktivitetsområde 20 – 24 Departementet for Finanser samt Skattestyrelsen  
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende aktivitetsområde i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 4 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afskrive alle fordringer på 300,00 kr. eller derunder inklusive 
renter, gebyrer og andre omkostninger, for fordringer der hører til Selvstyret.” 
 
Bemærkninger til Aktivitetsområde 20 – 24 Departementet for Finanser samt Skattestyrelsen  
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til bemærkninger til Aktivitetsområde 
20 – 24 Departementet for Finanser samt Skattestyrelsen i forslag til tillægsbevillingslov for 2020: 
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”Nr. 4 
Tekstanmærkningen søges optaget som optakt til at der ønskes indført en bagatelgrænse for de 
fordringer som Skattestyrelsen kan modtage fra alle fordringshavere, samt for Skattestyrelsens egne 
fordringer på skatteområder, f.eks. skyldige skatter, Arbejdsmarkedsafgift, m.v. på 300,00 kr. eller 
derunder. 
 
Der vil efter vedtagelse af nærværende tekstanmærkning blive søgt optaget en tilsvarende 
tekstanmærkning til Finanslov 2021 om en bagatelgrænse på 300,00 kr. eller derunder, som skal 
være gældende indtil der er foretaget de nødvendige lovgivningsmæssige tiltag. 
 
Med denne tekstanmærkning vil Skattestyrelsen foretage afskrivninger af restancer på 300,00 kr. 
eller derunder for tilgodehavender, hvor Selvstyret er fordringshaver. 
 
Bagatelgrænsen vil blive gjort gældende for de øvrige fordringshavere fra og med pr. 1. januar 2021 
via ovennævnte tekstanmærkning til Finanslov 2021. 
 
De økonomiske konsekvenser af, at der foretages disse afskrivninger af Selvstyrets fordringer er, at 
der forventes afskrivninger i størrelsesordenen ca. 7-24 mio. kr. i 2020.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 19-08-2020, sag nr. 20-900. 
 
Til hovedkonto 20.01.96 Overenskomstkommission 
Følgende tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug eller et merforbrug på op til 
1.500.000 kr. på nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 20.01.96 Overenskomstkommission  
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre et mindreforbrug eller et 
merforbrug på op til 1.500.000 kr. til det efterfølgende finansår med henblik på at sikre en 
hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen. 
 
Tekstanmærkningen optages i forbindelse med udmøntning af 1,5 mio. kr. til nærværende 
hovedkonto, hvor midlerne skal anvendes til kommissionens arbejde, herunder til et sekretariat. 
Midlerne udmøntes fra hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer, hvor der er afsat 1,5 mio. 
kr. årligt til formålet i 2020 og 2021. De samlede udgifter for kommissionens arbejde forventes at 
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udgøre i alt 6 mio. kr. for 2020-2021. De resterende 3 mio. kr. til formålet vil blive tilført 
hovedkontoen i FFL2021, hvor det vil blive finansieret ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen 
til hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne. Dermed finansierer kommunerne og 
selvstyret halvdelen af udgifterne til kommissionen. Med optagelsen af nærværende 
tekstanmærkning gives der mulighed for at kommissionen kan afholde udgifter for i alt op til 3 mio. 
kr. i 2020. 
 
I henhold til kommissoriet forventes kommissionsarbejdet afsluttet med en betænkning, som 
forventes offentliggjort omkring september 2021.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 29-04-2020, sag nr. 20-875. 
 
Til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter 
Tekstanmærkning og dertilhørende bemærkninger i FL2020 til nærværende hovedkonto søges 
slettet og følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen: 
 
Mittarfeqarfiit 200,00 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 
Bemærkningerne til tekstanmærkning til nærværende hovedkonto i FL2020 søges slettet og 
følgende bemærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov 
for 2020: 
 
”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 mulighed for 
at optage lån på kommercielle vilkår. Renten på indestående fra de nettostyrede virksomheder er på 
0 % p.a.  
 
Med nærværende tillægsbevilling søges der om forhøjelse af Mittarfeqarfiits trækningsret i 
Landskassen fra 100 til 200 mio. kr. Baggrunden herfor er, at en meget stor del af Mittarfeqarfiits 
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aktivitet ved driften af lufthavne, heliporte og hoteller er stillet i bero som følge af fremkomsten 
COVID-19, der har medført at alt flytransport mv. er midlertidig indstillet internt i Grønland samt 
til og fra Grønland. Den manglende aktivitet er en stor udfordring for Mittarfeqarfiits økonomi i 
form af mistede indtægter fra passagerafgifter mv. Med forhøjelsen af trækningsretten med i alt 100 
mio. kr. sikres Mittarfeqarfiit adgang til den nødvendige likviditet til at sikre virksomhedens 
opretholdelse. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2019 i tilrettet form.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 08-04-2020, sag nr. 20-873. 
 
 
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energiområdet – Aktivitetsområde 
27  
Til hovedkonto 27.01.02 Repræsentationen i Bruxelles  
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det 
efterfølgende finansår. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at oppebære og disponere bidrag fra virksomheder til indsatsen med 
indgåelsen af en handelsaftale med Det Forenede Kongerige og Nordirland som følge af Brexit.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 27.01.02 Repræsentationen i Bruxelles 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag 
til tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at overføre et mindreforbrug på nærværende 
hovedkonto til det efterfølgende finansår. 
 
Dermed sikres det, at indsatsen med indgåelsen af en handelsaftale med Det Forenede Kongerige og 
Nordirland som følge af Brexit kan fortsætte i 2021, såfremt arbejdet ikke bliver afsluttet i 2020. 
  
Tekstanmærkningen er ny. 
 
 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 
 

Nr. 2 
Med tekstanmærkningen sikrer mulighed for, at der kan modtages bidrag fra interesserede 
virksomheder, såfremt de vurderer det hensigtsmæssigt at indgå i en fælles indsats med 
Repræsentationen i Bruxelles for at opnå den bedste aftale. 
 
Anvendelsen af modtagne midler vil ske i dialog med bidragsyder.   
  
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 24-09-2020, sag nr. 20-901. 
 
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet – 
Aktivitetsområde 30 
Til aktivitetsområde 30 Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 
Nedenstående tekstanmærkning i FL2020 søges slettet: 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem følgende hovedkonti: 
30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale område, 30.10.45 Særlig indsats på børn- og 
ungeområdet, 30.13.43 Pissassarfik, 30.14.29 Indsatser med sociale formål og 30.10.48 Social- og 
sundhedsfaglig forebyggelse.” 
 
Og erstattet af: 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem følgende hovedkonti: 
30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale område, 30.10.45 Særlig indsats på børn- og 
ungeområdet, 30.13.43 Pissassarfik, 30.14.29 Indsatser med sociale formål, 30.10.48 Social- og 
sundhedsfaglig forebyggelse og 30.10.49 Sociale indsatser mod omsorgssvigt.” 
 
Bemærkninger til aktivitetsområde 30 Departementet for Sociale Anliggender og 
Justitsområdet 
Bemærkningerne til nærværende tekstanmærkning i FL2020 søges slettet og erstattet af: 
 
”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 mulighed for 
at rokere bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. 
 
Med nærværende tillægsbevillingsansøgning søges den nye hovedkonto 30.10.49 Sociale indsatser 
mod omsorgssvigt at blive omfattet af hovedkonti, som Naalakkersuisut er bemyndiget til at 
foretage rokeringer i mellem for 30-området. I forhold til den nye hovedkonto 30.10.49 skal der 
gøres opmærksom på, at Naalakkersuisut kun vil søge at anvende bemyndigelsen til at tilføre 
hovedkontoen midler fra de andre hovedkonti. Bemyndigelsen vil således kun blive anvendt til at 
styrke indsatsen under hovedkontoen. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2019 i tilrettet form.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 05-06-2020, sag nr. 20-884. 
 
Til hovedkonto 30.10.49 Sociale indsatser mod omsorgssvigt  
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende 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 hovedkonto: 

 

”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår, 
for at sikre en mere hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen. 
 
I TB-sagsnr. 19-858 ”Tillægsbevillingsansøgning om afsættelse af midler til implementering af 
National Handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn” godkendte Finans- og Skatteudvalget 
den 18. december 2019, at hovedkonto 30.10.49 Sociale indsatser mod omsorgssvigt blev oprettet 
med en bevilling på 20 mio. kr. Bevillingen på de 20 mio. kr. blev overført til anvendelse her i 
2020. 
 
Med optagelsen af hovedkontoen i forslag til tillægsbevillingslov for 2020 og nærværende 
tekstanmærkning, så sikres det at evt. uforbrugte midler for 2020 også kan anvendes til formålet i 
2021. Hovedkontoen og nærværende tekstanmærkning vil blive indarbejdet i FFL2021.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra forslag til tillægsbevillingslov for 2019.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 05-06-2020, sag nr. 20-884. 
 
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet – 
Aktivitetsområde 34  
Til hovedkonto 34.01.04 Sundhedskommission  
Følgende tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det 
efterfølgende finansår.” 
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Bemærkninger til hovedkonto 34.01.04 Sundhedskommission 
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. 
Etableringen af sundhedskommissionen blev forsinket i 2020 som følge af situationen med 
coronavirus. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 13-11-2020, sag nr. 20-906. 
 
Til hovedkonto 34.01.05 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af coronavirus 
(COVID-19) 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde merudgifter til ekstraordinære foranstaltninger på 
baggrund af coronavirus. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et merforbrug på nærværende hovedkonto til det 
efterfølgende finansår. 
 
Nr. 3. 
På baggrund af coronavirus (COVID-19) bemyndiges Naalakkersuisut til at oppebære og disponere 
indbetalinger til støtte for bekæmpelse af coronavirus.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 34.01.05 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af 
coronavirus (COVID-19) 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag 
til tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut hjemmel til at afholde merudgifter til ekstraordinære 
foranstaltninger på baggrund af coronavirus.  
 
Udgifterne til ekstraordinære foranstaltninger kan fx omfatte transport af smittede personer til 
behandlingsfaciliteter og den afledede behandlingsaktivitet. Endvidere kan det omfatte udgifter til 
sundhedsfagligt personale til varetagelse af patientbehandling, herunder ved ophold i andre byer og 
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bygder end deres normale arbejdssted. Desuden kan det omfatte udgifter til gennemførsel af test, 
medicin, ekstraordinære løn- og vikarudgifter, indkvartering af smittede personer i isolation og 
information mv.  
 
Tekstanmærkningen er ny.  
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at overføre et merforbrug på nærværende 
hovedkonto til det efterfølgende finansår. 
 
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere bevillingsbehovet. Det skyldes, at de samlede 
udgifter som følge af coronavirussen ikke kan afdækkes på nuværende tidspunkt.  Naalakkersuisut 
søger at tilsikre et overblik over omfanget og de heraf nødvendiggjorte foranstaltningers omfang, 
efterhånden som disse lader sig afdække. Naalakkersuisut forventes efterfølgende at fremsende en 
bevillingsansøgning med afsættelse af en egentlig bevilling på hovedkontoen senere i 2020, når 
bevillingsbehovet for 2020 er bedre afklaret. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 3 
I forbindelse med coronavirus (COVID-19) er der af Polar Seafood A/S givet tilsagn om økonomisk 
støtte til sundhedsvæsenet til indkøb af ekstra teknologisk udstyr til anvendelse i indsatsen i 
bekæmpelsen af coronavirus.  
 
Anvendelsen af modtagne midler vil ske i regi af sundhedsvæsenet, herunder vil sundhedsvæsenet 
varetage dialogen med bidragsyder, såfremt bidragsyder ønsker at anvendelsen af bidraget 
øremærkes til et bestemt formål i bekæmpelsen af coronavirus.  
  
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 25-03-2020, sag nr. 20-872. 
 
Til hovedkonto 34.11.10 Steno Diabetes Center Grønland 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med Novo Nordisk Fonden om hvilke aktiviteter, 
der skal implementeres og hvilke milepæle, der skal opnås i den samlede bevillingsperiode på 10 år. 
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Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til overføre midler mellem finansår under nærværende hovedkonto og 
evt. tilbagebetale ikke-forbrugte fondsmidler fra Novo Nordisk Fonden.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 34.11.10 Steno Diabetes Center Grønland 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag 
til tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut og Novo Nordisk Fonden har etableret et Steno Diabetes Center i Grønland 
(SDCG). Centeret vil være til gavn for borgere med diabetes og livsstilsrelaterede sygdomme i hele 
landet. 
 
Visionen for centeret er at forbedre sundhed og livskvalitet for alle borgere med diabetes og 
livsstilsrelaterede sygdomme samt bidrage til en sammenhængende diabetes- og livstilsindsats tæt 
på borgerne. Dette skal opnås ved, at alle i Grønland tilbydes ambulant diabetes- og 
livsstilsbehandling samt rådgivning på højt fagligt niveau, bl.a. ved at tilbyde telemedicinsk 
konsultation og rådgivning af patienter i hele landet.  
 
Ydermere skal centeret være drivkraft for udvikling og konsolidering af forskning inden for 
diabetes og livsstilsrelaterede sygdomme samt rådgive fagprofessionelle, der varetager diabetes og 
livsstilsopgaver i hele Grønland. Etableringen af centeret er en investering, der vil give et 
kvalitetsløft til gruppen af patienter med diabetes eller livsstilsrelaterede sygdomme, og derigennem 
formentlig nedbringe antallet af alvorlige følgevirkninger af disse sygdomme. 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 finansierer centrets drift i fællesskab. De aktiviteter, som 
hidtil har været finansiereret inden for diabetes- og livsstilsrelateret behandling 
(standardbehandling), forebyggelse, uddannelse og forskning, samt videreudviklingen heraf, 
forudsættes i aftalen med Novo Nordisk Fonden fortsat finansieret via finansloven. Såfremt 
standardbehandlingen 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 støtter etableringen af centeret med en bevilling til blandt andet opførelse af 
en bygning, der muliggør et betydeligt løft inden for behandling og forebyggelses af diabetes og 
livstilsrelaterede sygdomme. I forbindelse med opførelsen af bygningen forventes det, at 
Naalakkersuisut stiller en byggemodnet grund til rådighed og efterfølgende afholder udgifter til 
bygningsdrift. 
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Novo Nordisk Fondens samlede bevilling til etableringen og driften af SDCG har varighed på 10 år 
med mulighed for forlængelse og med en indfasning af bevillingen over en periode på op til 7 år.  
Denne tekstanmærkning optages, da den giver Naalakkersuisut bemyndigelse til på baggrund af den 
godkendte drejebog (implementeringsplan), at indgå aftaler om, hvilke aktiviteter, der skal 
implementeres og hvilke milepæle, der skal opnås i den samlede bevillingsperiode på 10 år.  
 
Samarbejdsaftalen og drejebogen er endelig godkendt af Naalakkersuisut og Novo Nordisk Fondens 
bestyrelse i 2020. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2020 i tilrettet form.  
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkning sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår for 
at sikre gennemførelsen af den godkendte samarbejdsaftale og drejebog. 
 
Budgettet for Steno Diabetes Center Grønland udarbejdes med en særskilt beskrivelse af 
henholdsvis den fondsfinansierede og den af Selvstyret finansierede del af budgettet. Regnskabet 
udarbejdes ligesom budgettet med en særskilt beskrivelse af henholdsvis den fondsfinansierede og 
den Selvstyrefinansierede del. Regnskabet udarbejdes med en selvstændig revisionsrapport. 
 
Den fondsfinansierede del budgetteres i henhold til bevillingsaftalen mellem Selvstyret og Novo 
Nordisk Fonden. Den af Selvstyret finansierede del budgetteres i henhold til den proces og de 
retningslinjer, der årligt fastsættes af Selvstyret. Der kan ikke overføres beløb mellem de to 
områder. 
 
Steno Diabetes Center Grønland kan overføre ikke-forbrugte beløb, der er modtaget fra Novo 
Nordisk Fonden i ét regnskabsår, til det følgende regnskabsår inden for nærværende hovedkonto. 
Det overførte beløb kan kun anvendes inden for samme aktivitetsområde, som det var bevilget til, 
jf. drejebogen. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 12-08-2020, sag nr. 20-899. 
 
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender – 
Aktivitetsområde 40  
Til hovedkonto 40.91.31 Aktivitetsafhængige tilskud  
Følgende søges tilføjet tekstanmærkningen til nærværende hovedkonto i finansloven for 2020: 
 
”35.000 kr. pr. holduge 
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Korte uddannelser (Tech College Greenland) 
AU IT/Informationsteknologi (NI-Nuuk) 
 
37.500 kr. pr. holduge 
AU IHM/ International Handel og Markedsføring (NI Nuuk) 
AU Økonomi og Ressourcestyring (NI-Nuuk) 
 
42.500 kr. pr. holduge 
BA Økonomi og Ressourcestyring (NI Nuuk) 
BA International Handel og Markedsføring (NI Nuuk) 
 
52.500 kr. pr. holduge 
AU Finans (NI-Nuuk)” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 40.91.31 Aktivitetsafhængige tilskud 
Følgende søges tilføjet bemærkningerne til tekstanmærkningen til nærværende hovedkonto i 
finansloven for 2020: 
 
”Ved 2. behandlingen af FFL2020 blev de to nye uddannelser Økonomi og Ressourcestyring samt 
International Handel og Markedsføring indarbejdet i tekstanmærkningen til nærværende 
hovedkonto, hvor der blev afsat et taxametertilskud på 42.500 kr. pr. holduge. Desuden blev tiltaget 
’Korte uddannelser’ indarbejdet med et taxametertilskud på 35.000 kr. pr. holduge. Endeligt blev 
navneændringer fra NI2-uddannelserne til AU-uddannelser under Niuernermik Ilinniarfik 
indarbejdet. 
 
Efterfølgende blev der ved 3. behandlingen af FFL2020 fremsat et nyt ændringsforslag til 
tekstanmærkningen til nærværende hovedkonto. Ved dette ændringsforslag blev der taget 
udgangspunkt i tekstanmærkningen for hovedkontoen i FFL2020, som blev søgt slettet og erstattet 
af en ny. I denne nye tekstanmærkning var ovennævnte godkendte ændring ved 2. behandlingen 
desværre ikke medtaget, hvorfor den ikke er kommet med i FL2020. Dette søges der rådet bod på 
med nærværende tillægsbevilling, så tekstanmærkningen for hovedkonto 40.91.31 
Aktivitetsafhængige tilskud tilrettes, så den afspejler det der reelt blev godkendt ved 2. og 3. 
behandlingen af FFL2020.  
 
Den manglende indarbejdelse af de to nye uddannelser under nærværende tekstanmærkning i 
FL2020 har ikke haft betydning for aktiviteten under uddannelserne, der som planlagt er begyndt 
med studiestart 1. februar i år.”  
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 24-06-2020, sag nr. 20-878. 
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Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug - Aktivitetsområde 50 – 51 
Til hovedkonto 51.03.02 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet  
Følgende tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det 
efterfølgende finansår.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 51.03.02 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet  
Følgende bemærkninger 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 i alt 5 mio. kr. til hovedkonti 
51.03.02 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet, 51.07.40 Rente- og afdragsfrie udlån og 
51.07.42 Rentebærende udlån, hvor midlerne skal anvendes til øget selvforsyning med fødevarer fra 
landbruget. Udmøntningen af midlerne følger i forlængelse af, at Sektorplan/strategi for landbrug 
2021-2030 er godkendt den 3. december 2020 af Naalakkersuisut. Med tekstanmærkningen kan de 
bevilgede midler til landbruget overføres til det kommende finansår, da de ikke kan nå at blive 
anvendt i år. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 22-12-2020, sag nr. 20-924. 
 
Til hovedkonto 51.07.40 Rente- og afdragsfrie udlån 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det 
efterfølgende finansår.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 51.07.40 Rente- og afdragsfrie udlån 
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 i alt 5 mio. kr. til hovedkonti 
51.03.02 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet, 51.07.40 Rente- og afdragsfrie udlån og 
51.07.42 Rentebærende udlån, hvor midlerne skal anvendes til øget selvforsyning med fødevarer fra 
landbruget. Udmøntningen af midlerne følger i forlængelse af, at Sektorplan/strategi for landbrug 
2021-2030 er godkendt den 3. december 2020 af Naalakkersuisut. Med tekstanmærkningen kan de 
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bevilgede midler til landbruget overføres til det kommende finansår, da de ikke kan nå at blive 
anvendt i år. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 22-12-2020, sag nr. 20-924. 
 
Til hovedkonto 51.07.42 Rentebærende udlån 
Følgende tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det 
efterfølgende finansår.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 51.07.42 Rentebærende udlån 
Følgende bemærkninger 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 i alt 5 mio. kr. til hovedkonti 
51.03.02 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet, 51.07.40 Rente- og afdragsfrie udlån og 
51.07.42 Rentebærende udlån, hvor midlerne skal anvendes til øget selvforsyning med fødevarer fra 
landbruget. Udmøntningen af midlerne følger i forlængelse af, at Sektorplan/strategi for landbrug 
2021-2030 er godkendt den 3. december 2020 af Naalakkersuisut. Med tekstanmærkningen kan de 
bevilgede midler til landbruget overføres til det kommende finansår, da de ikke kan nå at blive 
anvendt i år. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 22-12-2020, sag nr. 20-924. 
 
Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked – 
Aktivitetsområde 62-64  
Til aktivitetskonto 64 Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked  
Følgende tekstanmærkning søges optaget til aktivitetskontoen som følge af ressortændring af 
arbejdsmarked: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til med orientering af Finans- og Skatteudvalget at foretage 
rokeringer af bevillinger mellem følgende hovedkonti: 64.40.02 Kompetenceudviklingskurser, 
64.40.03 Mobilitetsfremmende ydelse, 64.40.04 Revalidering, 64.40.05 Majoriaq og 64.40.06 
Landsdækkende jobportal.”  
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Bemærkninger til aktivitetskonto 64 Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og 
Arbejdsmarked 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til aktivitetskontoen 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 FL 2019.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 06-05-2020. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, 
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 
Til hovedkonto 64.10.35 Erhvervshjælpepakke på baggrund af coronavirus (COVID-19) 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1. 
Der etableres en erhvervshjælpepakke til afbødning af økonomiske problemer for grønlandske 
virksomheder som følger af COVID-19-situationen. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til efter samråd med arbejdsmarkedets parter at fastsætte de nærmere 
kriterier for ansøgning, tildeling og administration af midler under erhvervshjælpepakken, herunder 
hvilke erhvervssektorer der på et givet tidspunkt er omfattet af ordningen.  
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå en administrationsaftale med eksterne parter.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 64.10.35 Erhvervshjælpepakke baggrund af coronavirus 
(COVID-19) 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag 
til tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til etablere en erhvervshjælpepakke inden for 
rammen af bevillingen. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opdele erhvervshjælpepakken i flere delhjælpepakker med 
henblik på at understøtte de erhverv, der på et hvert givet tidspunkt har behov for støtte, samt at 
indgå aftale med relevante aktører om administration af erhvervspakken eller dele heraf.  
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En delhjælpepakke vil vedrøre en akutpakke rettet mod virksomheder inden for hotel, restauration, 
og visse serviceerhverv o.lign., der allerede nu oplever akutte økonomiske udfordringer som følge 
af massive aflysninger. Der er derfor behov for akut økonomisk hjælp, såfremt disse virksomheder 
ikke skal gå konkurs. Af hensyn til at sikre en hurtig indsats bemyndiges Naalakkersuisut til at 
fastsætte de nærmere kriterier for administration, ansøgning og tildeling af midler under 
erhvervshjælpepakken. 
 
Der forventes desuden en generel erhvervspakke, som kan anvendes til at afhjælpe problemer i 
andre erhvervssektorer.  Puljen skal etableres på med henblik på hurtigt og effektivt at kunne afbøde 
eventuelle økonomiske problemer, der måtte opstå i andre sektorer, herunder fiskerisektoren, 
anlægsbranchen, detailhandelen og transportsektoren m.fl. Af hensyn til at sikre en hurtig indsats 
bemyndiges Naalakkersuisut til at fastsætte de nærmere kriterier for administration, ansøgning og 
tildeling af midler under erhvervshjælpepakken. 
 
Erhvervshjælpepakken forventes administreret af Greenland Business. 
 
Tekstanmærkningen er ny.”  
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 19-03-2020, sag nr. 20-870. 
 
Til hovedkonto 64.10.35 Erhvervshjælpepakke på baggrund af coronavirus (COVID-19) 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde udgifter til administration samt kontrol af udbetalinger 
under Erhvervshjælpepakken på baggrund af coronavirus (COVID-19).” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 64.10.35 Erhvervshjælpepakke baggrund af coronavirus 
(COVID-19) 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag 
til tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Til nr. 2. 
Der vil blive foretaget kontrol af udbetalinger under hjælpepakkerne med det formål at 
sandsynliggøre at udbetalinger er sket på et korrekt grundlag. 
 
Der ansøges om hjemmel til inden for de samlede afsatte bevillinger til hjælpepakkerne, at indgå 
aftale med en eller flere private revisionsfirmaer om at foretage stikprøvekontrol af udbetalinger 
under hjælpepakkerne inden for den samlede bevilling. 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 
 

 
Tekstanmærkningen er ny. ” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 24-06-2020, sag nr. 20-887. 
 
Til hovedkonto 64.30.01 Forskning 
Tekstanmærkning nr. 1 og 2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. 
Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 73.06.01 Forskning. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 26-10-2020. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, 
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 
Til hovedkonto 64.30.03 Ph.D.-studium Forskeruddannelse 
Tekstanmærkning nr. 1 og 2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. 
Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 73.06.03 Ph.D.-studium Forskeruddannelse. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. -2020. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: 
Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 
Til hovedkonto 64.40.02 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 hovedkonto 
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.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 64.40.02 Kompetenceudviklingskurser 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af arbejdsmarked: 
 
”Nr. 1 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår, 
for at sikre en optimal udnyttelse af bevillingen. Midlerne kan anvendes til genopretning eller til 
anvendelse i de efterfølgende finansår. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2019. 
 
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 2019.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 06-05-2020. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, 
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 
Til hovedkonto 64.40.05 Majoriaq 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
arbejdsmarked: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige resultatkontrakter 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 budgetoverslagsårene.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 06-05-2020. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, 
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 
Bemærkninger til hovedkonto 64.40.05 Majoriaq 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af arbejdsmarked: 
 
”Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut mulighed for, at kunne indgå flerårige 
resultatkontrakter med kommunerne og private aktører, således det er muligt at planlægge 
langsigtet. 
 
Bemyndigelsen omfatter ikke udelegeringer af egentlige myndighedsopgaver til private aktører. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2019 i tilrettet form.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 06-05-2020. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, 
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
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Til hovedkonto 64.40.08 Arbejdsmarkedshjælpepakke på baggrund af coronavirus (COVID-
19) 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde udgifter i form af lønkompensation som en ekstraordinær 
foranstaltning på baggrund af coronavirus. 
 
Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af 
medarbejderstaben eller mere end 25 ansatte, kan med ordningen få lønkompensation, såfremt de 
undlader afskedigelse, men alene hjemsender personalet med løn.   
 
Naalakkersuisut bemyndiges til efter samråd med arbejdsmarkedets parter at fastsætte de nærmere 
kriterier for ansøgning, tildeling og administration af midler under arbejdsmarkedshjælpepakken, 
herunder hvilke erhvervssektorer der på et givet tidspunkt er omfattet af ordningen.  
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå en administrationsaftale med eksterne parter.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 64.40.08 Arbejdsmarkedshjælpepakke på baggrund af 
coronavirus (COVID-19) 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag 
til tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut hjemmel til udgifter i form af lønkompensation til 
virksomheder som hjælpepakke til små og mellemstore virksomheders fastholdelse af ansatte 
medarbejdere på grund af COVID-19. 
 
Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af 
medarbejderstaben eller mere end 25 ansatte, kan med ordningen få lønkompensation, såfremt de 
undlader afskedigelse, men alene hjemsender personalet med løn.   
 
Lønkompensationen fra Selvstyret er på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog 
maksimalt 20.190 kr., hvis de vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem.  
Virksomheden kan højest få lønkompensation i 3 måneder  

 
Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal starte med at afholde 
ferie og/eller afspadsere i fem dage. For hver ny 30 dages periode/måned skal 
kompensationsperioden påbegyndes med afholdelse af fem dages ferie eller afspadsering. Hvis 
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medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri 
uden løn.  
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte nærmere administrative regler for ordningens 
udmøntning.  
 
Tekstanmærkningen er ny.”  
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 19-03-2020, sag nr. 20-869. 
 
Til hovedkonto 64.40.08 Arbejdsmarkedshjælpepakke på baggrund af coronavirus (COVID-
19) 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde udgifter til administration samt kontrol af udbetalinger 
under arbejdsmarkedshjælpepakke på baggrund af coronavirus (COVID-19). 
 
Bemærkninger til hovedkonto 64.40.08 Arbejdsmarkedshjælpepakke baggrund af 
coronavirus (COVID-19) 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag 
til tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Til nr. 2. 
Der vil blive foretaget kontrol af udbetalinger under hjælpepakken med det formål at 
sandsynliggøre at udbetalinger er sket på et korrekt grundlag. 
 
Der ansøges om hjemmel til inden for de samlede afsatte bevillinger til hjælpepakken, at indgå 
aftale med en eller flere private revisionsfirmaer om at foretage stikprøvekontrol af udbetalinger 
under hjælpepakkerne inden for den samlede bevilling. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 24-06-2020, sag nr. 20-887. 
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Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer - Aktivitetsområde 66 – 67 
Til aktivitetsområde 67 Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked 
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. 
Arbejdsmarked varetages fremover under aktivitetskonto 64 Departementet for Erhverv, Energi, 
Forskning og Arbejdsmarked. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 06-05-2020. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, 
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 
Til hovedkonto 66.01.05 Indtægtsdækket myndighedsbehandling 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 2 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et merforbrug på op til 20 mio. kr. på nærværende 
hovedkonto til det efterfølgende finansår.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 66.01.05 Indtægtsdækket myndighedsbehandling 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 2 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at overføre et eventuelt merforbrug på 
op til 20 mio. kr. til det efterfølgende finansår.  
 
Tekstanmærkningen søges optaget som følge af COVID-19 situationen har skabt en økonomisk 
opbremsning i råstofbranchen, hvorfor det vurderes nødvendigt at udføre myndighedsbehandling 
uden at der modtages indtægt herfor i 2020.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 05-08-2020, sag nr. 20-894. 
 
Til hovedkonto 67.01.08 Grønlands bidrag til fjeldskredsundersøgelser 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det 
efterfølgende finansår.” 
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Bemærkninger til hovedkonto 67.01.08 Grønlands bidrag til fjeldskredsundersøgelser 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at overføre et mindreforbrug til det 
efterfølgende finansår.  
 
I FL2020 er der bevilget 3 mio. kr. under nærværende hovedkonto i 2020. Desuden er der afsat 6 
mio. kr. BO2021. Fjeldskredsundersøgelserne skal fastlægge risikoen for alvorlige fjeldskred for 18 
kritiske lokaliteter. Projektet udføres af GEUS og finansieres delvist af Naalakkersuisut og delvist 
af den danske stat, som bidrager med i alt omkring 15 mio. kr. 
 
På grund af Covid-19 epidemien har det ikke været muligt at gennemføre de planlagte feltaktiviteter 
i 2020. Der er derfor behov for, at bevillingen på 3 mio. kr. for 2020 overføres til anvendelse i 2021.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 05-08-2020, sag nr. 20-894. 
 
Til hovedkonto 67.02.02 Kompetenceudviklingskurser 
Tekstanmærkning nr. 1 og 2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. 
Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 64.40.02 Kompetenceudviklingskurser. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 06-05-2020. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, 
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 
Til hovedkonto 67.02.05 Majoriaq 
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. Bevillingen 
varetages fremover under hovedkonto 64.40.05 Majoriaq. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 06-05-2020. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, 
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur - Aktivitetsområde 70 - 72 
Til hovedkonto 72.02.03 -  Administrations og projektudgifter vedrørende boligbyggeri 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1  
Naalakkersuisut bemyndiges til at indhente relevante data fra kommuner, kommunale 
boligselskaber, kommunale administrationsselskaber, Illuut A/S og INI A/S og stille krav om 
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formen herfor. Dette til brug for etablering og drift af henholdsvis en database med tilhørende web-
portal og tilhørende registre, som skal bidrage til en samlet og løbende opdateret beskrivelse af den 
offentlige lejeboligmasses tilstand. 
 
Nr. 2 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med eventuelle eksterne 
samarbejdspartnere til etablering og drift af databasen samt analyser og opgaver i tilknytning til 
denne, jf. tekstanmærkning nr. 1. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling og må ikke gå 
ud over overslagsårene. 
 
Nr. 3 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindre forbrug for nærværende 
hovedkonto. Der kan maksimalt overføres 25 % af bevillingen til det efterfølgende finansår.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 72.02.03 -  Administrations og projektudgifter vedrørende 
boligbyggeri 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget: 
 
”Nr. 1  
Tekstanmærkningen giver mulighed for at etablere en landsdækkende dynamisk database og web-
portal, der på sigt vil fungere som et langsigtet planlægningsværktøj for udførelse af renoverings- 
og vedligeholdelsesopgaver i offentlige udlejningsboliger, herunder skabe et solidt grundlag for at 
etablere en balance mellem drift og vedligehold. Dette indebærer dataindsamling, databearbejdning, 
løbende tilpasning og justering af databasen og bidrag til et nationalt bolig- og bygningsregister. 
 
Naalakkersuisut vil gennem bemyndigelsen kunne stille krav offentlige bygningsejere, om via en 
hensigtsmæssig web-portal løsning, om at levere data til dette formål. Data kan være bygningers 
stamdata (bl.a. B-nummer, antal lejemål, areal, adresse), bygningernes tilstand med vurdering af de 
væsentligste bygningsdele med bl.a. tilstandskarakter, mængder, vedligeholdelses- og driftsudgifter, 
teknisk optimale udførelsestidspunkt. Dertil kan der stilles krav om afsatte budgetter til 
nedrivninger og anlæg af nye boliger, så byfornyelsesprojekter kan planlægges. 
 
Datafangsten vil i praksis skulle ske digitalt fra administratorer af de offentlige udlejningsboliger, 
uanset om disse er ejet af selvstyret eller kommunerne.  Dette har til formål at sikre ensartede data, 
skabe transparens og give et samlet og løbende overblik over de offentlige udlejningsboligers 
tilstand samt renoverings- og vedligeholdelsesstatus.  
 
Databasen skal herunder danne et datagrundlag for vurderingen af bygningsdelenes tilstand, 
planlagte udførselstidspunkt og overslag over udgifter hertil på bygnings-, afdelings, og by-niveau 
samt nationalt niveau. 
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Databasen og web-portalen vil som sidegevinst bidrage til at skabe et bedre datagrundlag for 
arbejdet med at løfte kapaciteten indenfor bygge- og anlægsbranchen. Dette kan ske gennem 
udarbejdelse af realistiske planer for udførelse af opgaver med et mere jævnt forløb. Hermed 
fremmes muligheden for øget anvendelse af lærlinge og lokal arbejdskraft gennem relevante 
afpassede tiltag på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.   
 
Tekstanmærkningen vil blive fulgt op med forslag til et mere permanent lovgrundlag herfor. Det 
lovforberedende arbejde vil herunder skulle koordineres med arbejdet omkring opbygningen af et 
nationalt bolig- og bygningsregister (BBR) som led i grunddataprogrammet. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 2 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut mulighed for at kunne planlægge langsigtet i forbindelse 
med arbejdet med Helhedsplan for lejeboliger ved indgåelse af aftaler om udvikling af relevante 
database- og web-portals værktøjer, analyser og registre. Det er nødvendigt at indhente særlig 
fagkyndig ekspertbistand med særlig viden i tilstandsvurderinger og databearbejdning inden for 
særligt bygge- og anlægsområdet i etableringsfasen. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 3 
Tekstanmærkningen giver mulighed for en bedre udnyttelse af bevillingen, hvor der vil kunne være 
behov for at kunne planlægge fleksibelt henover finansåret. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 21-07-2020, sag nr. 20-896. 
 
Til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring 
I tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring søges nedenstående 
afsnit slettet: 
 
”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. 
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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.” 
 
Og erstattet af nedenstående: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til, inden for forhandlingsmandatet, at forhandle kontrakter med 
eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver, der falder inden for formålet med nærværende 
hovedkonto for en periode med varighed op til 10 år fra 2021. Aftalerne kan herefter forlænges med 
1 år ad gangen i 2 år, til maksimalt, samlet kontraktperiode på 12 år fra 2021.  
  
Forud for realitetsforhandlinger om aftaler, udsteder Naalakkersuisut et forhandlingsmandat, som 
godkendes af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg. Forhandlingsmandatet indeholder den 
økonomiske ramme og frekvensniveau for de enkelte distrikter.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring  
Følgende supplerende bemærkninger til tekstanmærkning nr. 1 søges optaget til nærværende 
hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1. 
Kontraktperioden kan indgås som en aftale, af op til 10 års varighed, såfremt det vurderes 
hensigtsmæssigt og at der med længere kontrakter kan opnås bedre vilkår i forhold til pris, kvalitet 
og/-eller nyere materiel. Muligheden for forlængelse tilsikrer at destinationer omfattet af en 
servicekontrakt ikke risikerer at stå uden transportmulighed ved kontraktens udløb. 
 
Forinden indgåelse af kontrakter, afdækker Naalakkersuisut fordele og ulemper ved at lade aftaler 
indgå som resultat af udbud, aftale efter forhandling eller hel eller delvis forlængelse af eksisterende 
aftaler, med henblik på at sikre, at der vælges den mest fordelagtige model.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 25-02-2020, sag nr. 20-867. 
 
Til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring 
Tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring søges slettet og 
erstattet med følgende: 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, at indgå kontrakter med Air Greenland A/S, Disko Line A/S, 
Norlandair og Arctic Umiaq Line A/S til løsning af opgaver, der falder inden for formålet med 
nærværende hovedkonto for en periode med varighed op til 10 år fra 2021. Aftalerne kan herefter 
forlænges med 1 år ad gangen i 2 år, til maksimalt, samlet kontraktperiode på 12 år fra 2021. 
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Tilskuddet til servicekontrakterne ydes efter 4 hovedprincipper til destinationer, hvor: 
- der ellers ikke vil være transportmulighed. 
- prisen ellers vil afholde mange fra at rejse. 
- frekvensen ellers vil være uacceptabel lav.   
- sammenhængen i trafikstrukturen ellers vil være dårlig.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring 
Bemærkninger til tekstanmærkning nr. 1 søges slettet og erstattet med følgende: 
 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at indgå flerårige aftaler og dermed 
opnå besparelser ved indgåelse af kontrakter om udførelse af offentlig flytrafik og 
skibspassagersejlads. 
 
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. 
 
Ved at lade Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg godkende forhandlingsmandatet, sikres 
Inatsisartut indflydelse tidligt i processen på udformningen af grundlaget for trafikkontrakterne. 
 
Kontraktperioden kan indgås som en aftale, af op til 10 års varighed, såfremt det vurderes 
hensigtsmæssigt og at der med længere kontrakter kan opnås bedre vilkår i forhold til pris, kvalitet 
og/-eller nyere materiel. Muligheden for forlængelse tilsikrer at destinationer omfattet af en 
servicekontrakt ikke risikerer at stå uden transportmulighed ved kontraktens udløb. 
 
Forinden indgåelse af kontrakter, afdækker Naalakkersuisut fordele og ulemper ved at lade aftaler 
indgå som resultat af udbud, aftale efter forhandling eller hel eller delvis forlængelse af eksisterende 
aftaler, med henblik på at sikre, at der vælges den mest fordelagtige model.  
 
Tekstanmærkningen er en ændring af tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til 
passagerbefordring – godkendt af Finans- og Skatteudvalget Sag nr. 01.31.06/20 – 00867, den 25. 
februar 2020.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 06-11-2020, sag nr. 20-905. 
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Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø - Aktivitetsområde 73 
– 77 
Til hovedkonto 73.06.01 Forskning 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
forskning: 
 
”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 overstige 
den samlede bevilling, og må ikke gå ud over overslagsårene. 
 
Nr. 2.  
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 73.06.01 Forskning 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af forskning: 
 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne tilrettelægge et smidigt samarbejde med relevante 
forskningsinstitutioner og planlægge langsigtet.  
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler det efterfølgende 
finansår for at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 26-10-2020. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, 
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 
Til hovedkonto 73.06.03 Ph.D.-studium Forskeruddannelse 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
forskning: 
 
 
 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 
 

”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med 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 overslagsårene. 
 
Nr. 2.  
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til de efterfølgende finansår.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 73.06.03 Ph.D.-studium Forskeruddannelse 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af forskning: 
 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne tilrettelægge et smidigt samarbejde med relevante 
forskningsinstitutioner og planlægge langsigtet.  
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler det efterfølgende 
finansår for at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 26-10-2020. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, 
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 
Anlægsområdet – Aktivitetsområde 80 – 89 
Til hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri 
Tekstanmærkning nr. 1 og 2 og dertilhørende bemærkninger i FL2020 til nærværende hovedkonto 
søges slettet, da Naalakkersuisut søger at anvende finansiering fra Landskassen frem for indgå 
aftale med Illuut A/S om opførelse af kollegier i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat 
under fællesbetegnelsen 'standardkollegier'. Til erstatning for tekstanmærkning nr. 1 og 2 i FL2020 
søges nedenstående tekstanmærkning optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler om opførelse af kollegier i henhold til sektorplan 
for kollegier, etape 1. Aftalerne må ikke overstige en samlet økonomisk ramme på 460,7 mio. kr. og 
må ikke række ud over perioden 2020-2026. ”  



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 
 

 
Bemærkninger til hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri 
Følgende bemærkninger til ovenstående tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto 
i forslag til tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Tekstanmærkningen skal sikre at der er afsat tilstrækkelige midler til at gennemføre byggeriet af 
standardkollegierne inden for den i tekstanmærkningen samlede ramme. Med tekstanmærkningen 
sikres der hjemmel til, at Naalakkersuisut kan indgå de for byggeriet nødvendige aftaler uanset at 
der i Finansloven for 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 ikke er afsat midler til det 
samlede byggeri. Det vil derfor være nødvendigt, at der også i kommende års finanslove afsættes 
midler til færdiggørelsen af byggeriet af etape 1 i kollegieplanen.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 10-06-2020, sag nr. 20-886. 
 
Til hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri 
Tekstanmærkning til nærværende hovedkonto godkendt ved tillægsbevilling af Finans- og 
Skatteudvalget den 10. juni 2020 i TB-sagsnr. 20-886 søges slettet og erstattet af nedenstående, da 
der på baggrund af projektets samlede A-overslag er behov for at forhøje den samlede økonomiske 
ramme fra 460,7 mio. kr. til 511,4 mio. kr.:  
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler om opførelse af kollegier i henhold til sektorplan 
for kollegier, etape 1. Aftalerne må ikke overstige en samlet økonomisk ramme på 511,4 mio. kr. og 
må ikke række ud over perioden 2020-2026. ”  
 
Bemærkninger til hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri 
Bemærkningerne til tekstanmærkning til nærværende hovedkonto godkendt ved tillægsbevilling af 
Finans- og Skatteudvalget den 10. juni 2020 i TB-sagsnr. 20-886 søges slettet og erstattet af 
nedenstående:  
 
”Tekstanmærkningen skal sikre at der er afsat tilstrækkelige midler til at gennemføre byggeriet af 
standardkollegierne inden for den i tekstanmærkningen samlede ramme. Med tekstanmærkningen 
sikres der hjemmel til, at Naalakkersuisut kan indgå de for byggeriet nødvendige aftaler uanset at 
der i Finansloven for 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 ikke er afsat midler til det 
samlede byggeri. Det vil derfor være nødvendigt, at der også i kommende års finanslove afsættes 
midler til færdiggørelsen af byggeriet af etape 1 i kollegieplanen.  
 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 
 

I TB-sagsnr. 20-886 godkendte Finans- og Skatteudvalget en tilsvarende tekstanmærkning med 
samlet økonomisk ramme på 460,7 mio. kr., hvilket med nærværende tekstanmærkning søges 
ændret til 511,4 mio. kr., hvilket er på baggrund af projektets samlede A-overslag.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 22-12-2020, sag nr. 20-912. 
 
Til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til 
tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at tilbagebetale mindreforbruget af bevillingen fra Novo Nordisk 
Fonden, såfremt der er overskydende midler, af de af fonden indbetalte donationer.”  
 
Bemærkninger til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag 
til tillægsbevillingslov for 2020: 
 
”Nr. 1.  
Sundhedsvæsenet modtager årlige donationer fra Novo Nordisk Fonden, som indgår i 
finansieringen af Steno Diabetes Centret (anlægsomkostninger). Såfremt der er restmidler tilbage af 
fondens donation, skal disse midler ifølge aftalen tilbagebetales til fonden.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 12-08-2020, sag nr. 20-899. 


