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TB 2021 
 
 

Formanden for Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 12 
Til hovedkonto 10.01.28 Forfatningskommission og -sekretariat  
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
forfatning: 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det 
efterfølgende finansår. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at udbetale vederlag i henhold til vederlagslovens § 18, stk. 2, 
til medlemmer af Forfatningskommissionen.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 10.01.28 Forfatningskommission og -sekretariat  
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af forfatning: 
 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til det efter-
følgende finansår med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til, at medlemmer af Forfatningskommissionen kan mod-
tage vederlag for deres hverv. Der vil ved fastsættelsen af vederlag blive taget hensyn til de 
pågældendes arbejdsbyrde. 
 
Med bemyndigelsen gives Naalakkersuisut mulighed for at styrke Forfatningskommissionens 
arbejde, så der sikres gode betingelser for, at kommissionen kan afslutte dens arbejde med ud-
arbejdelse af et udkast til Grønlands første Grundlov inden udgangen af 2021. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

 



Bilag ’TB2021’ - Ressortændringer af tekstanmærkninger og bemærkninger til tekstan-
mærkninger 

Til hovedkonto 10.98.01 Digitaliseringsstyrelsen 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
Digitaliseringsstyrelsen: 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler vedr. køb af varer og tjenesteydelser. Aftalerne 
må ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på op til 10 pct. af be-
villingen på hovedkonto 10.98.01 Digitaliseringsstyrelsen til det efterfølgende finansår. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at gennemføre budgetneutrale rokeringer fra alle øvrige drifts-
konti til hovedkonto 10.98.01 Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med overdragelse af admi-
nistrative eller IT-driftsopgaver inden for Digitaliseringsstyrelsens virkeområde.  
 
Nr. 4. 
I det omfang nye administrative enheder overgår til at benytte Digitaliseringsstyrelsens ydelser, 
herunder udstyr og licenser, kan Digitaliseringsstyrelsen viderefakturere de heraf følgende 
øgede omkostninger grundet øgede antal licenser og brugere til de for omkostningen relevante 
enheder. 
 
Nr. 5. 
I det omfang selvstyrets enheder benytter ydelser og tjenester angående grunddata, kan Digita-
liseringsstyrelsen viderefakturere de heraf følgende øgede udgifter på op til 2,1 mio. kr. årligt.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 10.98.01 Digitaliseringsstyrelsen 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af Digitaliseringsstyrelsen: 
 
”Nr. 1. 
Formålet med tekstanmærkningen er, at der kan indgås aftaler med eksterne samarbejdspartere 
om at løfte nærmere aftalte opgaver om bl.a. at understøttelse af effektiviseringsinitiativer og 
bedre It drift i selvstyret.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 2. 
Formålet med tekstanmærkningen er at give Digitaliseringsstyrelsen større frihed til generelt at 
foretage investeringer og tilpasse aktiviteten for at leve op til målsætningerne i den fælles IT-
strategi i selvstyret. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 3. 
Tekstanmærkningerne har til formål at smidiggøre administrationen, idet Naalakkersuisut kan 
videreføre en overdragelse af administrative eller IT-driftsopgaver opgaver inden for Digitali-
seringsstyrelsens virkeområde.   
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 4. 
Tekstanmærkningen tilsikrer en bevillingsmæssig dækning for nye udgifter, som følge af, at 
nye enheder overgår til at benytte Digitaliseringsstyrelsens udstyr og tjenester, herunder li-
censer. Det er dog ikke hensigten, at der med udgangspunkt i tekstanmærkningen skal ske en 
permanent fakturering af nye enheder, som systemmæssigt tilknyttes Digitaliseringsstyrelsen. 
De af den systemmæssige overgang nødvendiggjorte bevillingsændringer skal i stedet søges 
indarbejdet på de relevante hovedkonti i førstkommende finanslov.     
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 5. 
Tekstanmærkningen tilsikrer en bevillingsmæssig dækning for udgifter, som følge af, at selv-
styrets enheder benytter Digitaliseringsstyrelsens ydelser og tjenester angående grunddata. 
Grunddataprogrammet er en grundforudsætning i virkeliggørelsen af den nationale digitalise-
ringsstrategi 2018-2021. 
 
For kommunernes anvendelse af grunddata er det kommunale bloktilskud nedsat med 2,1 mio. 
kr. i 2021. For de efterfølgende år er bloktilskuddet nedsat med 2,6 mio. kr. i 2022, 3,1 mio. kr. 
i 2023 og 3,35 mio. kr. 2024 som følge af kommunernes bidrag til finansiering af brugen af 
grunddata under Digitaliseringsstyrelsen. Med nedsættelsen af bloktilskuddet kan kommunerne 
anvende grunddata i ubegrænset omfang uden yderligere betaling.   
  
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 10.98.02 Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
Digitaliseringsstyrelsen: 
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”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af 
opgaver som falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-
stige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hoved-
konto til det efterfølgende finansår.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 10.98.02 Implementering af den nationale Digitaliserings-
strategi 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af Digitaliseringsstyrelsen: 
 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet og opnå besparelser ved 
indgåelse af kontrakter med eksterne samarbejdspartnere om digitaliseringsopgaver. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem fi-
nansår for at sikre bedre udnyttelse af bevillingen. Det er nødvendigt med en omfattende roke-
ringsadgang, idet der inden for bevillingen afvikles store IT-projekter, såsom Ilanngaassivik og 
grunddataprogrammet, hvor bevillingsafløbet kan strække sig over flere år.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender - Aktivitetsområde 
20 – 24 
Til hovedkonto 20.01.09 Opfølgning på FN’s Verdensmål 
Følgende tekstanmærkning søges optaget: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindre forbrug på nærværende hovedkonto til 
det efterfølgende finansår.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 20.01.09 Opfølgning på FN’s Verdensmål 
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget: 
 



Bilag ’TB2021’ - Ressortændringer af tekstanmærkninger og bemærkninger til tekstan-
mærkninger 

”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til det efter-
følgende finansår med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen. 
 
Tekstanmærkningen optages i forbindelse med udmøntning af 1,0 mio. kr. til nærværende ho-
vedkonto, hvor midlerne skal anvendes til arbejdet med opfølgning på FN’s Verdensmål. Med 
tekstanmærkningen kan midlerne til dette arbejde overføres til det kommende finansår. Mid-
lerne der udmøntes til formålet vedrører reserven til Verdensmålene på 1,0 mio. kr. årligt for 
2021-2023 under hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer i finansloven for 2021.  
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 22-12-2021, sag nr. 21-969. 
 
Til hovedkonto 20.01.10 ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands Forundersøgelser) 
Tekstanmærkning nr. 1-3 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af 
Asiaq. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 73.01.10 ASIAQ (Misissueqqaarne-
rit/Grønlands Forundersøgelser). 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 20.01.13 Forfatningskommission og -sekretariat 
Tekstanmærkning nr. 1-2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af 
forfatning. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 10.01.28 Forfatningskommission 
og -sekretariat. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Til hovedkonto 20.10.35 Ekstraordinær hjælp til borgere, der befinder sig i risikozonen 
for naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet m.v. 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbe-
villingslov for 2021: 

 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at yde mobilitetsfremmende ydelser og støtte til bohaveflytning 
til borgere, der er berørt af risikoen for fjeldskred og tsunamibølger i Karrat Fjorden. 
 
Støtten m.v. omfatter borgere, der d. 11. maj 2021 har folkeregisteradresse i Niaqornat, Ukku-
sissat, Ikerasak, Saattut, Qaarsut og Uummannaq. Støtten omfatter også alle de hos dem hjem-
meboende børn under 18 år, uanset om de havde folkeregisteradresse i de pågældende bosteder 
d. 11. maj 2021. 
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For Uummannaq omfattes kun borgere, der på den førnævnte dato har bopæl i boliger, der 
befinder sig på eller under de opskylshøjder, som angivet i kortene nedenfor: 

  

 
Støtten ydes efter reglerne i Hjemmestyrets bekendtgørelse om mobilitetsfremmende ydelser, 
idet bekendtgørelsens § 3 og § 6 ikke skal finde anvendelse, samt med de modifikationer der 
følger af, at støtten ydes til borgere, der ønsker at flytte fra de nævnte lokaliteter. 
 
Borgere, der i medfør af denne tekstanmærkning modtager mobilitetsfremmende ydelser og 
støtte til bohaveflytning, skal i forhold til anvisning til ledige lejeboliger hos selvstyret eller 
kommunerne henføres til § 5, stk. 1, nr. 6, i landstingsforordning om leje af boliger. 
 
Børn af borgere, der i medfør af denne tekstanmærkning modtager mobilitetsfremmende ydel-
ser og støtte til bohaveflytning, henføres til gruppe a i § 9, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. 
december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. 
 
Kommunerne bemyndiges til give borgere, der i medfør af denne tekstanmærkning modtager 
mobilitetsfremmende ydelser og støtte til bohaveflytning, første prioritet til få anvist plads i 
ældreinstitutioner. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges at refundere udgifter, som kommunerne måtte afholde i henhold 
til § 22 i lejeforordningen, for personer omfattet af tekstanmærkningen. 
 
Nr. 2.  
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Naalakkersuisut bemyndiges til at oppebære og disponere over indbetalinger af nødhjælp, der 
sker til fordel for borgere, der omfattes af risikoen for fjeldskred og tsunamibølger i Karrat 
Fjord.  
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at nedskrive eller eftergive lån ydet i henhold til Landstings-
forordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. 
eller tidligere forordninger i Niaqornat, Ukkusissat, Ikerasak, Saattut, Qaarsut og Uummannaq, 
såfremt boligen vederlagsfrit overdrages til Selvstyret. 
  
For så vidt angår Uummannaq gælder dette dog kun for de boliger, der ligger i eller under 
opskylsområdet, som angivet i tekstanmærkning nr. 1.  
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde udgifter til nedrivning af overtagne boliger. 
 
Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til vederlagsfrit at overtage boliger, som Avannaata Kommunia 
har tilbagetaget, jf. Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til medbyggerhuse.  
 
Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til at afholde udgifter til nedrivning af overtagede boli-
ger. 
 
Nr. 5. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afgive bestilling på materialer til 5 boliger, i samme kvalitet 
og standard som medbyggersæt, til opførelse i Qaarsut og indgå aftale om opførelse heraf. 
Naalakkersuisut bemyndiges desuden til at afgive bestilling på opførelse af en reserve brænd-
stoftank ved lufthavnen i Qaarsut.  
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at optage projekterne på projektbevillinger, når der foreligger 
et estimat over udgifterne.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.10.35 Ekstraordinær hjælp til borgere, der befinder sig 
i risikozonen for naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet m.v. 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i for-
slag til tillægsbevillingslov for 2021: 
”Nr. 1. 
Risikoen for fjeldskred og en deraf følgende tsunami medfører et behov for, at Landskassen 
yder støtte til borgere, der har bopæl i de berørte bosteder. Det er ikke muligt at forudsige, 
hvornår eller præcis hvor næste større fjeldskred vil forekomme i Karrat Fjord-området, lige-
som det ikke på forhånd er muligt at anslå omfanget af et skred.  
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Støtte tager derfor primært sigt på at støtte borgere, der ønsker at flytte, ved at give adgang til 
mobilitetsfremmende ydelser og ved at hjælpe borgerne med at få fodfæste på de ønskede til-
flytningssteder ved at sikre hurtigere og nemmere adgang lejeboliger og daginstitutionstilbud. 
 
I forhold til anvisning til ledige lejeboliger hos kommunerne og Selvstyret præciseres det i 
tekstanmærkningen at de omfattede borgere henføres under § 5, stk. 1, nr. 6 i landstingslov nr. 
2 af 12. maj 2005 om leje af boliger. Formålet med præciseringen er at sikre, at de berørte 
borgere anvises til lejeboliger, der kan reserveres til formålet af Selvstyret og kommunerne.  
 
Kommunerne pålægges at give børn af de omfattede borgere højeste prioritet ved anvisning af 
pladser i dagpleje og daginstitutioner. Tilsvarende bemyndiges kommunerne til at sikre de be-
rørte borgere en prioritetsstilling ved tildeling af ældreboliger.  
 
Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at give støtte til transport og bohaveflyt-
ning. Støtten ydes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 24 af d. 25. august 2008 om mobilitets-
fremmende ydelser med de modifikationer, der følger af, at støtten ikke ydes i forbindelse med, 
at vedkommende har fået ansættelse i tilflytningsstedet. 
 
Omfattet er borgere, der på den angivne dato har folkeregisteradresse på de i tekstanmærknin-
gen angivne bosteder.  
 
For Uummannaq omfattes dog kun borgere med bopæl i opskylsområderne, som disse er angi-
vet på kortene i tekstanmærkningen. De anvendte kort er fra GEUS notat af marts 2021 om 
risiko for fjeldskred og tsunami i Karrat Fjord. 
 
Tekstanmærkningen tager endelig højde for det formål, at visse af de støtteberettigede personer 
kan tænkes at være omfattet af § 22 i lejeforordningen. § 22 i lejeforordningen pålægger kom-
munerne at afholde udgifter pålejers vegne til bl.a. depositum, hvor kommunen udnytter sin ret 
til at anvise en bolig som socialbolig. Med den foreslåede tekstanmærkning vil disse udgifter 
kunne refunderes til kommunen.  
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 2.  
Naalakkersuisut bemyndiges til at oppebære og disponere over indbetalte midler til den brede 
indsats, der aktuelt og i den kommende tid ydes i forhold til borgerne.  
 
Bestemmelsen håndterer den eventualitet at der fra udlandet, private eller fra virksomheder gi-
ves økonomisk støtte til borgerne ligesom det sås i forbindelse med oversvømmelseskatastrofen 
i Uummannaq-distriktet. 
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Midlerne forventes bl.a. at kunne medgå som tilskud til flytning, genanskaffelser eller økono-
misk sikring af de berørte borgere. Der vil være fokus på at indsamlede midler bringes i anven-
delse i overensstemmelse med eventuelle tilkendegivelser fra donorerne. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 3.  
Naalakkersuisut har ydet lån til borgere i bostederne til byggeri af selvbyggerhuse og medbyg-
gerhuse. Disse er rente- og afdragsfrie lån, som nedskrives lineært over 33 år, samt tillægslån, 
som afdrages. 
 
Henset til at de opregnede bosteder er erklæret for risikoområder, ønsker Naalakkersuisut be-
myndigelse til ekstraordinært at nedskrive de rente- og afdragsfrie lån samt eftergive lån, der 
afdrages. Det er en betingelse for eftergivelse, at boligerne overdrages til Selvstyret og at bor-
geren i medfør af tekstanmærkning nr. 1 modtager mobilitetsfremmende ydelser og støtte til 
bohaveflytning. 
 
Dermed gives borgerne mulighed for at blive komme ud af deres boliggæld hvilket vil lette 
deres mulighed for at etablere sig et andet sted. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 4. 
I fald kommunen har ydet lån til medbyggerhuse kan boligen ved ejerens fraflytning tilbageta-
ges af kommunalbestyrelsen for en købesum, der svarer til restgælden. 
 
Kommunen kan derefter overdrage boligen til Selvstyret, der kan nedrive boligen. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 5. 
Lufthavnen i Qaarsut har 5 ansatte, der bor i egne huse nedenfor opskylslinjen. Det er ikke 
afdækket om disse husstande ønsker at blive boende i deres huse eller i bygden. For at sikre at 
der er boliger til personale, som kan holde lufthavnen åben i en normalsituation og ikke mindst 
hvis katastrofen indtræder, bør der opføres 5 boliger i tilknytning til lufthavnen til brug for 
personalet. 
 
Hvis opførelsen skal påbegyndes i år, skal bestillingerne af materialerne indsendes ultimo maj. 
Derfor kan der ikke afventes udarbejdelse af en tillægsanlægsbevilling. Naalakkersuisut be-
myndiges derfor til at afgive bestilling af materialer, og, hvis materialerne kan leveres i år, 
udbyde projektet med materialer som bygherreleverance.  
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Dertil anmodes der også om bemyndigelse til at afgive bestilling på opførelse af en reserve 
brændstofbeholder, som kan rumme brændstof til lufthavnen til en uges forbrug, idet den eksi-
sterende tank ligger neden for opskylslinjen. 
 
Der forventes en samlet ramme på opførelse af boliger og reservetank på omkring 12-15 mio. 
kr. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 28-05-2021, sag nr. 21-933. 

 
Til hovedkonto 20.10.35 Ekstraordinær hjælp til borgere, der befinder sig i risikozonen 
for naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet mv. 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2021: 
 
”Nr. 6. 
For borgere i Niaqornat, Ukkusissat, Ikerasak, Saattut, Qaarsut samt borgere i Uummannaq, der 
er berørt af risikoen for fjeldskred og tsunamibølger i Karrat Fjorden, bestemmes følgende:  
 
Naalakkersuisut bemyndiges til, efter ansøgning fra husejer, at fravige krav om bopælspligt for 
husejere med lån ydet i medfør af Landstingsforordning af 19. november 2007 om støtte til 
boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Ansøgning om fravigelse af bopælskrav skal fremsen-
des årligt til Naalakkersuisut. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afslå anmodninger fra husejere om udleje af boliger med lån 
ydet i medfør af Landstingsforordning af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælles-
huse, byggesæt m.v. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til, efter ansøgning fra husejer, at berostille tilbagebetaling af lån, 
ydet i medfør af Landstingsforordning af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælles-
huse, byggesæt m.v., hvis husstanden er fraflyttet boligen og huset ikke er udlejet. Ansøgning 
om berostilling af lån skal fremsendes årligt. 
 
Kommunalbestyrelsen bemyndiges til, efter ansøgning fra husejer, at fravige krav om bopæls-
pligt for husejere med lån ydet i medfør af Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til 
medbyggerhuse. Ansøgning om fravigelse af bopælskrav skal fremsendes årligt til Kommunal-
bestyrelsen. 
 
Kommunalbestyrelsen bemyndiges til at afslå anmodninger fra husejere om udleje af boliger 
med lån ydet i medfør af Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til medbyggerhuse.” 
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Bemærkninger til hovedkonto 20.10.35 Ekstraordinær hjælp til borgere, der befinder sig 
i risikozonen for naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet mv. 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag 
til tillægsbevillingslov for 2021: 
 
”Nr. 6.  
Naalakkersuisut har ydet lån til borgere i bostederne til byggeri af boligstøttehuse, selvbygger-
huse og medbyggerhuse. Låntager til boligstøttehuse betaler renter og afdrag på lånet, mens lån 
til selvbyggerhuse og medbyggerhuse er rente- og afdragsfrie lån, som nedskrives lineært over 
20 år, samt tillægslån, som afdrages.  
 
Kommunalbestyrelsen har siden 2019 ydet lån til medbyggerhuse. Disse lån nedskrives lineært 
over 20 år. 
 
Alle husstandene i bygderne Niaqornat, Ukkusissat, Ikerasak, Saattut, Qaarsut modtager tilbud 
om en lejebolig et andet sted, hvis de ønsker at fraflytte deres bygd. Det samme gælder for 
borgere i Uummannaq, hvis deres bolig ligger under det, der kaldes opskylszonen. Det vil sige, 
hvor der er en beregnet risiko for tsunamibølger. 
 
Nogle borgere har givet udtryk for, at de ikke vil afhænde deres bolig, hvis de tager imod en 
lejebolig. Begrundelsen kan være, at de er usikre på, om de på et senere tidspunkt vil tilbage. 
Hvis de afhænder deres hus, kan en tilbagevenden til deres gamle bosted blive vanskelig. 
 
Henset til den meget særlige situation, hvor der er en del borgere, der bor i risikozonen for 
naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet, gives Naalakkersuisut og Kommunalbestyrelsen mu-
lighed for helt ekstraordinært at fravige bopælspligten i boliger med offentlige lån, uden at lånet 
forfalder til betaling. Ansøgning om at fravige bopælspligten skal fremsendes årligt. 
 
Der er tilknyttet vilkår om, at hvis der sker berostilling af tilbagebetaling af lån, kan husejeren 
ikke samtidig udleje boligen og dermed tjene på udleje af huset. 
 
Hvis boligen med offentlige lån ligger oven over linjen for opskyldszonen, har husejer desuden 
mulighed for at udleje boligen op til 1 år efter de gældende regler i Inatsisartutlov nr. 28. af 3. 
december 2018 om lån til medbyggerhuse. Dermed behøver husejere over opskyldszonen ikke 
at anmode om berostilling af lån, men kan udleje deres bolig efter gældende regler i op til 1 år. 
Dermed gives denne gruppe mulighed for at vende tilbage til deres bolig efter 1 år.  
 
Hvis boligen ligger under opskyldszonen har Naalakkersuisut og Kommunalbestyrelsen med 
nærværende tekstanmærkning, mulighed for at afslå anmodning om udleje af boligen. Begrun-
delsen herfor er at boligen ligger under opskyldszonen og dermed i risikozonen for tsunami 
forårsaget af fjeldskred. Det er derfor af rent sikkerhedsmæssige årsager, at der gives afslag om 
at boligen udlejes.   
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Husejere skal årligt fremsende ansøgninger om fravigelse af bopælskrav og berostilling af lån. 
De øvrige vilkår for lånet bortfalder ikke ved nærværende tekstanmærkning. Det vil sige, at 
husejeren blandt andet stadig er forpligtet til at holde huset forsikret og at huset vedligeholdes. 
Det betyder også, at når husejeren forlader boligen, så skal det ske på en sådan måde, at huset 
er sikret mod eksempelvis frostskader. 
 
Alle husejere med offentlige lån har desuden mulighed for, inden for de gældende regelsæt, at 
tilbagegive deres hus til enten Naalakkersuisut eller kommunalbestyrelsen. Dertil er der jf. 
Tekstanmærkning nr. 3 til hovedkonto 20.10.35 Ekstraordinær hjælp til borgere, der befinder 
sig i risikozonen for naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet m.v., som blev godkendt af 
Inatsisartut Finansudvalg den 28. maj 2021, hjemmel til at eftergive og nedskrive gæld, hvis 
boligen overdrages til Selvstyret. 
 
Dermed er der samlet set mulighed for at husejere med offentlige lån kan komme ud af deres 
økonomiske forpligtelser til Selvstyret og kommunalbestyrelsen i forbindelse med en flytning.  
 
Det er intentionen, at der vil være behov for bemyndigelsen i tekstanmærkningen i årrække, 
måske i op til 5 år, hvorfor tekstanmærkningen vil blive medtaget i de kommende års bevil-
lingslove. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 02-07-2021., sag nr. 21-942.   
 

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energi - Aktivitetsområde 27  
Til hovedkonto 27.01.12 Formandskabsprojektet 2020-2022 
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af uden-
rigs. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 64.20.12 Formandskabsprojektet 2020-
2022. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Til hovedkonto 27.90.02 Nukissiorfiit 
Tekstanmærkning nr. 1-5 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af 
energi. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 73.94.02 Nukissiorfiit.  
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
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Naalakkersuisoq for Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier - Aktivi-
tetsområde 30 
Til hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud  
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af sociale 
anliggender. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 31.03.32 Børnetilskud.  
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Til hovedkonto 30.10.34 Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand til børn og 
unge 
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af sociale 
anliggender. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 31.03.34 Underholdsbidrag og 
adoption samt bisidderbistand til børn og unge.  
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Til hovedkonto 30.10.35 Barselsfond  
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af sociale 
anliggender. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 31.03.35 Barselsfond.  
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 30.11.10 Boligsikring 
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af sociale 
anliggender. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 31.03.20 Boligsikring. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Til hovedkonto 30.12.08 Offentlig pension til alderspensionister  
Tekstanmærkning nr. 2 i FL2021 til nærværende hovedkonto søges slettet og følgende tekstan-
mærkning nr. 2 søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 
2021: 
 
”Nr. 2. 
I henhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere ændrin-
ger §§ 9 og 10 fastsættes takster for alderspension således:  
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Grundbeløb til alderspensionister pr. år kr. 64.239  
Pensionstillæg til alderspensionister med partner pr. år kr. 44.292  
Pensionstillæg til enlige alderspensionister pr. år kr. 79.683  
 
Alderspensionens grundbeløb nedsættes, såfremt alderspensionistens årlige samlede aktuelle 
indkomst bortset fra alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring over-
stiger kr. 383.666.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 30.12.08 Offentlig pension til alderspensionister 
Bemærkningerne til tekstanmærkning nr. 2 i FL2021 til nærværende hovedkonto søges slettet 
og følgende bemærkninger til tekstanmærkning nr. 2 søges optaget til nærværende hovedkonto 
i forslag til tillægsbevillingslov for 2021: 
 
”Med vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om satstilpasningsprocent og aktuel 
indkomst var det hensigten, at alle sociale kontantydelser fremover årligt skulle reguleres ens-
artet med satstilpasningsprocenten. Det var således hensigten, at alderspension med virkning 
fra 1. januar 2019 skulle reguleres årligt med satstilpasningsprocenten. Pga. udskrivelsen af 
valget i 2018 og den som følge heraf aflyste FM2018, bortfaldt lovforslaget om ændring af en 
række love om skatter og afgifter samt overførselsindkomster som følge af indførelsen af sats-
tilpasningsprocenten. Tekstanmærkningen sikrer, at alderspension med virkning fra 2019 regu-
leres med satstilpasningsprocenten. 
 
Med nærværende tillægsbevilling sikres det, at taksterne for alderspension i 2021 reguleres med 
2,8 % i forhold til taksterne for 2020. Størrelsen af reguleringen er på baggrund af, at satstil-
pasningsprocenten fra Grønlands Statistik for finansåret 2021 udgør 2,8 %. Reguleringen blev 
ikke som forudsat indarbejdet i FFL2021, hvor der blev indarbejdet en regulering på 1,5 %. 
Med godkendelsen af nærværende tillægsbevilling primo januar 2021 sikres det, at kommu-
nerne kan udbetale de korrekte beløb til alderspensionisterne igennem hele 2021.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020 i tilrettet form.”  
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 04-01-2021, sag nr. 21-925. 
 

Til hovedkonto 30.12.08 Offentlig pension til alderspensionister 
Tekstanmærkning nr. 1-3 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af 
sociale anliggender. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 31.03.08 Offentlig pen-
sion til alderspensionister. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
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Til hovedkonto 30.12.09 Førtidspension 
Tekstanmærkning nr. 2 i FL2021 til nærværende hovedkonto søges slettet og følgende tekstan-
mærkning nr. 2 søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 
2021: 
 
”Nr. 2. 
I henhold til § 17, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension fastsæt-
tes den højeste førtidspension efter § 17, stk. 1, i samme lov til 118.680 kr. pr. år.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 30.12.09 Førtidspension 
Bemærkningerne til tekstanmærkning nr. 2 i FL2021 til nærværende hovedkonto søges slettet 
og følgende bemærkninger til tekstanmærkning nr. 2 søges optaget til nærværende hovedkonto 
i forslag til tillægsbevillingslov for 2021: 
 
”Med vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om satstilpasningsprocent og aktuel 
indkomst var det hensigten, at alle sociale kontantydelser fremover årligt skulle reguleres ens-
artet med satstilpasningsprocenten. Det var således hensigten, at førtidspension med virkning 
fra 1. januar 2019 skulle reguleres årligt med satstilpasningsprocenten. Pga. udskrivelsen af 
valget i 2018 og den som følge heraf aflyste FM2018, bortfaldt lovforslaget om ændring af en 
række love om skatter og afgifter samt overførselsindkomster som følge af indførelsen af sats-
tilpasningsprocenten. Tekstanmærkningen sikrer, at førtidspension med virkning fra 2019 re-
guleres med satstilpasningsprocenten. 
 
Med nærværende tillægsbevilling sikres det, at taksterne for førtidspension i 2021 reguleres 
med 2,8 % i forhold til taksterne for 2020. Størrelsen af reguleringen er på baggrund af, at 
satstilpasningsprocenten fra Grønlands Statistik for finansåret 2021 udgør 2,8 %. Reguleringen 
blev ikke som forudsat indarbejdet i FFL2021, hvor der blev indarbejdet en regulering på 1,5 
%. Med godkendelsen af nærværende tillægsbevilling primo januar 2021 sikres det, at kommu-
nerne kan udbetale de korrekte beløb til førtidspensionisterne igennem hele 2021. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020 i tilrettet form.”  
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 04-01-2021, sag nr. 21-925. 
 

Til hovedkonto 30.12.09 Førtidspension 
Tekstanmærkning nr. 1-2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af 
sociale anliggender. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 31.03.09 Førtidspen-
sion. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
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Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked - Aktivitets-
område 31 
Til aktivitetsområde 31 Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked  
Følgende tekstanmærkning søges optaget til aktivitetsområdet som følge af ressortændring af 
arbejdsmarked: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til med orientering af Finans- og Skatteudvalget at foretage ro-
keringer af bevillinger mellem følgende hovedkonti: 31.07.02 Kompetenceudviklingskurser, 
31.07.03 Mobilitetsfremmende ydelse, 31.07.04 Revalidering, 31.07.05 Majoriaq og 31.07.06 
Landsdækkende jobportal.”  
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 31.03.08 Offentlig pension til alderspensionister 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
sociale anliggender. I forhold til FL2021 er tekstanmærkning nr. 2 og tilhørende bemærkninger 
blevet ændret gennem Finans- og Skatteudvalgets godkendelse den 4. januar 2021 af tilretning 
af taksterne for alderspension, jf. TB-sagsnr. 21-925: 
 
”Nr. 1. 
Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag eller vederlag for akut familie-
pleje i forbindelse med pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettigede til en nedsættelse 
af den aktuelle indkomst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag, de er berettiget 
til i forbindelse med plejeaftalen, jf. de gældende skatteregler. Plejefamilien skal dokumentere 
berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag. 
 
Nr. 2. 
I henhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere ændrin-
ger §§ 9 og 10 fastsættes takster for alderspension således:  
 
Grundbeløb til alderspensionister pr. år kr. 64.239  
Pensionstillæg til alderspensionister med partner pr. år kr. 44.292  
Pensionstillæg til enlige alderspensionister pr. år kr. 79.683  
 
Alderspensionens grundbeløb nedsættes, såfremt alderspensionistens årlige samlede aktuelle 
indkomst bortset fra alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring over-
stiger kr. 383.666. 
 
Nr. 3. 
Uanset bestemmelserne i § 1, stk. 2-3, i Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alders-
pension kan en kommunalbestyrelse efter ansøgning tildele alderspensioner til personer, som 
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er nedslidt efter mindst 35 års hårdt fysisk eller psykisk arbejde, såfremt ansøgeren er fyldt 65 
år.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 31.03.08 Offentlig pension til alderspensionister 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af sociale anliggender: 
 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen sikrer, at plejefamilier ikke rammes utilsigtet af overgangen fra skatteplig-
tig indkomst til aktuel indkomst som beregningsgrundlag for fastsættelsen af alderspensions-
ydelsen. Baggrunden er at plejevederlag m.v. er B-indkomst, men samtidig ydes der et lignings-
mæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst, svarende til et normalbidrag pr. barn. 
 
Tekstanmærkningen er midlertidig, indtil der kan implementeres en egentlig lovændring for 
området, hvor også den fremtidige struktur for vederlæggelsen af plejefamilier vil indgå. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 2.  
Med vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om satstilpasningsprocent og aktuel 
indkomst var det hensigten, at alle sociale kontantydelser fremover årligt skulle reguleres ens-
artet med satstilpasningsprocenten. Det var således hensigten, at alderspension med virkning 
fra 1. januar 2019 skulle reguleres årligt med satstilpasningsprocenten. Pga. udskrivelsen af 
valget i 2018 og den som følge heraf aflyste FM2018, bortfaldt lovforslaget om ændring af en 
række love om skatter og afgifter samt overførselsindkomster som følge af indførelsen af sats-
tilpasningsprocenten. Tekstanmærkningen sikrer, at alderspension med virkning fra 2019 regu-
leres med satstilpasningsprocenten. 
 
Med nærværende tillægsbevilling sikres det, at taksterne for alderspension i 2021 reguleres med 
2,8 % i forhold til taksterne for 2020. Størrelsen af reguleringen er på baggrund af, at satstil-
pasningsprocenten fra Grønlands Statistik for finansåret 2021 udgør 2,8 %. Reguleringen blev 
ikke som forudsat indarbejdet i FFL2021, hvor der blev indarbejdet en regulering på 1,5 %. 
Med godkendelsen af nærværende tillægsbevilling primo januar 2021 sikres det, at kommu-
nerne kan udbetale de korrekte beløb til alderspensionisterne igennem hele 2021.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020 i tilrettet form. 
 
Nr. 3. 
Kommunalbestyrelserne kan med hjemmel i loven om alderspension efter ansøgning tildele 
alderspension til personer, som er nedslidt efter mindst 35 års hårdt fysisk eller psykisk arbejde. 
Det fremgår af loven, at denne ret alene omfatter personer, som er fyldt 65 år, idet grænsen i 
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henhold til den gældende lov forhøjes til 66 år fra den 1. januar 2021 og til 67 år fra den 1. 
januar 2025.  
 
Med tekstanmærkningen sikres en mulighed for, at fysisk nedslidte personer på 65 år efter an-
søgning fortsat kan blive tildelt alderspension også i 2021, såfremt ansøgeren i øvrigt opfylder 
lovens bestemmelser herom. Der sker dermed ikke en forhøjelse af pensionsalderen for denne 
særlige gruppe.  
 
Tekstanmærkningen forventes formaliseret i form af vedtagelsen af en egentlig ændring af 
Inatsisartutlov om alderspension, som forventes fremlagt i løbet af 2021.  
 
Der vil i løbet af 2021 ligeledes blive igangsat et informationsarbejde over for borgere og kom-
munale sagsbehandlere med henblik på at øge kendskabet til muligheden for tidlig alderspen-
sion til nedslidte personer, ligesom der vil blive etableret en dialog med kommunerne med hen-
blik på at tilsikre en kort sagsbehandlingstid for denne gruppe. 
 
Tiltaget har baggrund i den mellem flere partier indgåede finanslovsaftale for 2021. 

 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Til hovedkonto 31.03.09 Førtidspension 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
sociale anliggender. I forhold til FL2021 er tekstanmærkning nr. 2 og tilhørende bemærkninger 
blevet ændret gennem Finans- og Skatteudvalgets godkendelse den 4. januar 2021 af tilretning 
af taksterne for førtidspension, jf. TB-sagsnr. 21-925: 
 
”Nr. 1. 
Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag eller vederlag for akut familie-
pleje i forbindelse med pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettigede til en nedsættelse 
af den aktuelle indkomst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag, de er berettiget 
til i forbindelse med plejeaftalen, jf. de gældende skatteregler. Plejefamilien skal dokumentere 
berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag. 
 
Nr. 2. 
I henhold til § 17, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension fastsæt-
tes den højeste førtidspension efter § 17, stk. 1, i samme lov til 118.680 kr. pr. år.” 
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mærkninger 

Bemærkninger til hovedkonto 31.03.09 Førtidspension 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af sociale anliggender: 
 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen sikrer, at plejefamilier ikke rammes utilsigtet af overgangen fra skatteplig-
tig indkomst til aktuel indkomst som beregningsgrundlag for fastsættelsen af førtidspensions-
ydelsen. Baggrunden er at plejevederlag m.v. er B-indkomst, men samtidig ydes der et lignings-
mæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst, svarende til et normalbidrag pr. barn. 
 
Tekstanmærkningen er midlertidig, indtil der kan implementeres en egentlig lovændring for 
området, hvor også den fremtidige struktur for vederlæggelsen af plejefamilier vil indgå. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 2. 
Med vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om satstilpasningsprocent og aktuel 
indkomst var det hensigten, at alle sociale kontantydelser fremover årligt skulle reguleres ens-
artet med satstilpasningsprocenten. Det var således hensigten, at førtidspension med virkning 
fra 1. januar 2019 skulle reguleres årligt med satstilpasningsprocenten. Pga. udskrivelsen af 
valget i 2018 og den som følge heraf aflyste FM2018, bortfaldt lovforslaget om ændring af en 
række love om skatter og afgifter samt overførselsindkomster som følge af indførelsen af sats-
tilpasningsprocenten. Tekstanmærkningen sikrer, at førtidspension med virkning fra 2019 re-
guleres med satstilpasningsprocenten. 
 
Med nærværende tillægsbevilling sikres det, at taksterne for førtidspension i 2021 reguleres 
med 2,8 % i forhold til taksterne for 2020. Størrelsen af reguleringen er på baggrund af, at 
satstilpasningsprocenten fra Grønlands Statistik for finansåret 2021 udgør 2,8 %. Reguleringen 
blev ikke som forudsat indarbejdet i FFL2021, hvor der blev indarbejdet en regulering på 1,5 
%. Med godkendelsen af nærværende tillægsbevilling primo januar 2021 sikres det, at kommu-
nerne kan udbetale de korrekte beløb til førtidspensionisterne igennem hele 2021. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020 i tilrettet form.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 31.03.20 Boligsikring 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af so-
ciale anliggender: 
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mærkninger 

”Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag eller vederlag for akut familie-
pleje i forbindelse med pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettigede til en nedsættelse 
af den aktuelle indkomst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag, de er berettiget 
til i forbindelse med plejeaftalen, jf. de gældende skatteregler. Plejefamilien skal dokumentere 
berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 31.03.20 Boligsikring 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af res-
sortændring af sociale anliggender: 
 
”Tekstanmærkningen sikrer, at plejefamilier ikke rammes utilsigtet af overgangen fra skatte-
pligtig indkomst til aktuel indkomst som beregningsgrundlag for fastsættelsen af boligsikrings-
ydelsen. Baggrunden er at plejevederlag m.v. er B-indkomst, men samtidig ydes der et lignings-
mæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst, svarende til et normalbidrag pr. barn. 
 
Tekstanmærkningen er midlertidig, indtil der kan implementeres en egentlig lovændring for 
området, hvor også den fremtidige struktur for vederlæggelsen af plejefamilier vil indgå. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 31.03.32 Børnetilskud  
Følgende tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af so-
ciale anliggender: 
 
”Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag eller vederlag for akut familie-
pleje i forbindelse med pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettigede til en nedsættelse 
af den aktuelle indkomst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag, de er berettiget 
til i forbindelse med plejeaftalen jf. de gældende skatteregler. Plejefamilien skal dokumentere 
berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 31.03.32 Børnetilskud  
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af res-
sortændring af sociale anliggender: 
 
”Tekstanmærkningen sikrer, at plejefamilier ikke rammes utilsigtet af overgangen fra skatte-
pligtig indkomst til aktuel indkomst som beregningsgrundlag for fastsættelsen af børnetilskud-
det. Baggrunden er, at plejevederlag m.v. er B-indkomst, men samtidig ydes der et lignings-
mæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst, svarende til et normalbidrag pr. barn. 
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Tekstanmærkningen er midlertidig, indtil der kan implementeres en egentlig lovændring for 
området, hvor også den fremtidige struktur for vederlæggelsen af plejefamilier vil indgå. 
  
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Til hovedkonto 31.03.34 Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand til børn og 
unge 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af so-
ciale anliggender: 
 
”I henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, 
m.v. til børn, samt adoptionstilskud som ændret ved Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 
fastsættes størrelsen af børnetilskud:  
 
Almindeligt løbende underholdsbidrag pr. barn pr. halvår 6.000 kr. 
Bidrag til moderens underhold 2 mdr. før og 1 mdr. efter fødsel pr. mdr. 605 kr. 
Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen, engangsbeløb. 573 kr. 
Bidrag til barnets dåb, engangsbeløb. 763 kr. 
Bidrag til barnets konfirmation eller anden tilsvarende anledning, engangsbeløb. 3.033 kr. 

” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 31.03.34 Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbi-
stand til børn og unge 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af res-
sortændring af sociale anliggender: 
 
”Tekstanmærkningen er en konsekvens af Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995, hvor det 
er bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Til hovedkonto 31.03.35 Barselsfond  
Følgende tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af so-
ciale anliggender: 
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”I henhold til Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2020 om orlov i forbindelse med graviditet, 
fødsel og adoption § 27, stk. 4, fastsættes maksimumssatsen for finansåret til 125,00 kr.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 31.03.35 Barselsfond  
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af res-
sortændring af sociale anliggender: 
 
”Med tekstanmærkningen fastsættes maksimumssatsen for finansåret i henhold til Inatsisartut-
lov nr. 5 af 19. november 2020 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption § 27, 
stk. 4. 
 
Med maksimumssatsen fastsættes størrelsen af arbejdsgivers maksimale ret til refusion af løn-
udgifter. Refusionsbeløbet pr. time kan ikke udgøre et beløb, der er højere end maksimumssat-
sen.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 31.07.02 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 hoved-
konto 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 31.07.02 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 fi-
nansår, for at sikre en optimal udnyttelse af bevillingen. Midlerne kan anvendes til genopretning 
eller til anvendelse i de efterfølgende finansår. 
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mærkninger 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut mulighed for, at kunne indgå flerårige aftaler med 
samarbejdspartenere såsom de enkelte brancheskoler, således det er muligt at planlægge lang-
sigtet.  
  
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Til hovedkonto 31.07.05 Majoriaq  
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
arbejdsmarked: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige resultatkontrakter med kommunerne og pri-
vate aktører til løsning af opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. 
Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagså-
rene.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 31.07.05 Majoriaq  
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af res-
sortændring af arbejdsmarked: 
 
”Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut mulighed for, at kunne indgå flerårige resultatkon-
trakter 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 2020.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke - Aktivitetsom-
råde 40 
Til hovedkonto 40.96.01 Forskning 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
forskning: 
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mærkninger 

”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af 
opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-
stige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over overslagsårene. 
 
Nr. 2.  
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hoved-
konto til det efterfølgende finansår. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opfordre Grønlands Forskningsråd til at vurdere mulighe-
derne for at etablere et Ph.d. forløb til analyse af årsager til selvmord i Grønland i perioden 
1979-2020 og mulige effektive tiltag til forebyggelse heraf.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 40.96.01 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 rele-
vante forskningsinstitutioner og planlægge langsigtet.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til det efter-
følgende finansår for at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 3. 
Det foreslås, at Naalakkersuisut bemyndiges til at kontakte Grønlands Forskningsråd om mu-
lighederne for at etablere et Ph.d. forløb med sigte på analyse af årsager til de mange selvmord, 
som fandt sted i perioden 1979-2020, og mulige tiltag heroverfor.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 

 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
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Til hovedkonto 40.96.03 Ph.D.-studium Forskeruddannelse  
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 inden for formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-
stige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over overslagsårene. 
 
Nr. 2.  
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hoved-
konto til de efterfølgende finansår.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 40.96.03 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 rele-
vante forskningsinstitutioner og planlægge langsigtet.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler det efterføl-
gende finansår for at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 40.98.01 Digitaliseringsstyrelsen 
Tekstanmærkning nr. 1-5 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af 
Digitaliseringsstyrelsen. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 10.98.01 Digitali-
seringsstyrelsen. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
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Til hovedkonto 40.98.02 Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi 
Tekstanmærkning nr. 1-2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af 
Digitaliseringsstyrelsen. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 10.98.02 Imple-
mentering af den nationale Digitaliseringsstrategi. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst - Aktivitetsområde 50-51  
Til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU) 
Tekstanmærkning nr. 4-5 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af 
landbrug. Landbrug varetages fremover under formålskonto 73.04 Landbrug.  
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima - Ak-
tivitetsområde 62-64  
Til hovedkonto 64.10.12 Vare- og bankforsyning 
Tekstanmærkning nr. 1-2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af 
selvforsyning. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 73.04.10 Vare- og bankfor-
syning. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 64.10.34 Servicekontrakt lammeslagteri m.fl. 
Tekstanmærkning nr. 1-2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af 
selvforsyning. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 73.04.08 Servicekontrakt 
lammeslagteri m.fl. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 64.20.12 Formandskabsprojektet 2020-2022 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
udenrigs: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hoved-
konto til det efterfølgende finansår.” 
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Bemærkninger til hovedkonto 64.20.12 Formandskabsprojektet 2020-2022 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af res-
sortændring af udenrigs: 
 
”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til det efter-
følgende finansår med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Li-
gestilling - Aktivitetsområde 70-72   
Til hovedkonto 72.02.03 Administrations og projektudgifter vedrørende boligbyggeri 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2021: 
 
”Nr. 4  
Det er en kommunes ansvar at sikre, at data vedrørende kommunens udlejningsboliger løbende 
tilføres den i tekstanmærkning nr. 1 nævnte database, således at databasen til enhver tid giver 
et retvisende og opdateret billede af lejeboligmassens tilstand.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 72.02.03 Administrations og projektudgifter vedrørende 
boligbyggeri 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag 
til tillægsbevillingslov for 2021: 
 
”Nr. 4  
Tekstanmærkningen har til formål at understøtte en systematisk løbende tilstandsregistrering af 
den samlede offentlige udlejningsboligmasse.  
 
Naalakkersuisut kan indhente tilstandsvurderinger for kommunale udlejningsboliger, hvor data 
skal registreres i databasen Informations- og Planlægningsværktøj (IPV). Data skal samlet sikre 
fremtidig ajourførte beskrivelser af hele den samlede offentlige udlejningsboligmasses tilstand. 
Dette vil skabe et nødvendigt overblik på bygnings-, afdelings- og by niveau, samt på nationalt 
niveau til blandt andet planlægnings- og prioriteringsformål, herunder særligt i forbindelse med 
en overdragelse af Selvstyrets udlejningsboliger til kommunerne. Data kan derved indgå i kom-
mende forhandlinger om eventuel overdragelse af Selvstyrets udlejningsboliger til kommu-
nerne.  
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mærkninger 

En mulig overdragelse forventes tidligst at ske pr. 1. januar 2023.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 18-08-2021., sag nr. 21-945.   

 
Til hovedkonto 72.20.08 Telekommunikation 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2021: 
 
”Den der har koncession efter § 5 i Inatsisartutlov nr. 31 af 23. november 2017 om telekommu-
nikation og teletjenester pålægges at foretage prisudligning for IP-transit og accessprodukter 
ved overførsel af indtægter fra geografiske områder med lave infrastrukturomkostninger til om-
råder med højere infrastrukturomkostninger. Prisudligningen skal ske i engrosleddet.” 
 
Bemærkninger til hovedkonto 72.20.08 Telekommunikation 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag 
til tillægsbevillingslov for 2021: 
 
”Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at den eksisterende solidariske udvikling af infra-
struktur og priser på internet- og datatjenester fortsætter, således koncessionshaver (Tele Green-
land A/S) sammen med selskabets løbende driftsmæssige effektiviseringer kan planlægge og 
udføre nødvendige investeringer i udvikling og vedligeholdelse af den nationale teleinfrastruk-
tur over hele landet. Koncessionshaver skal i videst muligt omfang tilbyde ens priser og vilkår 
uanset hvilken teleinfrastruktur, der anvendes til forsyningen, dog med visse nødvendige und-
tagelser for satellitforsynede områder. Prisudligningen skal ske i engrosleddet, således der fort-
sat vil være fri og lige konkurrence mellem de forskellige udbydere af internet- og datatjenester 
over for slutkunder. 
 
Naalakkersuisut vil på Inatsisartuts efterårssamling 2022 forelægge et forslag til revision af 
Inatsisartutlov om Telekommunikation og Teletjenester, som vil indeholde en hjemmel til over-
førsel af indtægter fra geografiske områder med lave infrastrukturomkostninger til områder med 
højere infrastrukturomkostninger på det koncessionerede teleområde. 
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 29-10-2021., sag nr. 21-954.   
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Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø - Aktivitets-
område 73-77 

Til aktivitetskonto 73 Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø 
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. Arbejds-
marked varetages fremover under formålskonto 31.07 Arbejdsmarked. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 73.01.10 ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands Forundersøgelser) 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
Asiaq: 
 
”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 73.01.10 ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands Forun-
dersøgelser) 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af Asiaq: 
 
”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 omkring 
indsamling, opbevaring og formidling af data vedrørende det fysiske miljø i Grønland.    
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 2. 
Formålet med tekstanmærkningen er at give Asiaq større frihed til generelt at foretage investe-
ringer og tilpasse aktiviteten for at leve op til målsætningerne i resultatkontrakter indgået med 
selvstyret. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 3. 
Asiaq har på grund af et nedslidt depot og værksted behov for fleksibilitet i forhold til ændret 
anvendelse (ombygning) og evt. afhændelse af de bygninger, som Asiaq har brugsretten til. 
Øget fleksibilitet vil kunne gøre arbejdsplanlægningen mere hensigtsmæssig, blandt andet ved 
at kunne disponere over nettosalgsprovenu til ombygnings- og rationaliseringsprojekter. 
 
Frasalg af bygninger skal godkendes af Naalakkersuisut. Tekstanmærkningen sikrer, at Asiaq, 
der har driftsansvaret og vedligeholdelsesforpligtelsen for bygningen, også erhverver et evt. 
nettosalgsprovenu. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til formålskonto 73.04 Landbrug og Selvforsyning 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til formålskontoen som følge af ressortændring af 
landbrug. 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indfri misligholdte garanterede lån og kreditter i overens-
stemmelse med vilkårene for de garantier, der er udstedt eller udstedes i medfør af Landstings-
forordning nr. 11 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om støtte til 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 land-
brug. 
 
Naalakkersuisut kan konvertere indfriede garanterede lån til erhvervsstøttelån på de herfor gæl-
dende vilkår, dog således at den efter erhvervsstøtteforordningen / erhvervsfremmeforordnin-
gen gældende markedsrente kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over Danmarks Natio-
nalbanks diskonto. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at bevilge erhvervsstøttelån under hovedkontiene 73.04.03 
Rente- og afdragsfrie udlån og 73.04.04 Rentebærende udlån, ud over de i Finansloven fastsatte 
bevillinger, når disse lån anvendes til indfrielse af allerede eksisterende lån, og således bidrager 
til en tilsvarende merindtægt på hovedkontiene 73.04.03 Rente- og afdragsfrie udlån og 
73.04.05 Afdrag rentebærende udlån. 
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Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afgive en garantistillelse overfor kreditgivende pengeinstitut, 
som 90 % afdækker lån til etablering af mindre private vandkraftværker, vindkraft eller sol-
energi, som etableres af én eller flere landbrugere i fællesskab. Der kan ydes garantier indenfor 
et samlet lånebeløb på 10 mio. kr.  

 Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive erhvervs-
mæssig landbrug 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 lå-
nebeløb, idet garantistillelsen ikke omfatter långivers pålignede renter og gebyrer. 

 
Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til landbrugere for et samlet beløb 
på indtil 3,5 millioner kroner på nedenfor anførte vilkår: 

 Garanti kan stilles som sikkerhed for lån opnået i bank, sparekasse, i Vestnordenfonden 

eller i en kombination af disse. Garantien skal have samme løbetid som det underlig-
gende lån, som maksimalt kan være 1½ år. 

 Lånet kan alene bruges til at finansiere grovvareindkøb af følgende: Kraftfoder til land-
brugsdyr, gødning og kalk samt såsæd til foder- og grønsagsproduktion. 

 Der kan maksimalt stilles garanti på op til 100 % af lånebeløbet. Lånet skal være ydet 
på markedsmæssige vilkår med en maksimal løbetid på 1½ år og med udløb i 2020.   

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

mæssig landbrug i Grønland samt organisationer der repræsenterer personer med ret til 
at drive erhvervsmæssig landbrug på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt. 

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

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

 
Nr. 5. 
Naalakkersuisut bemyndiges til efter ansøgning at bevillige henstand med betaling af afdrag og 
renter i 2021 vedrørende erhvervsstøtte lån ydet i henhold til Inatsisartutlov om erhvervs-
fremme af fiskeri og fangst, Inatsisartutlov om erhvervsfremme af landbrug eller lån bevilliget 
efter de tidligere gældende erhvervsstøtteregler omfattende fiskeri, fangst og landbrug.  
 
De vilkår m.v. som er gældende for et lån omfattet af en henstand forbliver gældende i øvrigt, 
herunder vilkår om lånets løbetid, forrentning m.v.  
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Naalakkersuisut kan betinge en imødekommelse af en ansøgning om henstand af, at ansøgnin-
gen opfylder nærmere bestemte krav til indhold og dokumentation af oplysninger o.l., at ansøg-
ningen skal indgives digitalt m.v. Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte betingelser for op-
nåelse af henstanden og vilkår for henstandsordningernes opretholdelse og bortfald. 
 
Naalakkersuisut kan delegere kompetencen til at bevillige, administrere og opsige henstands-
ordninger til en anden offentlig myndighed, herunder en kommune, eller privat virksomhed.” 

 
Bemærkninger til formålskonto 73.04 Landbrug og Selvforsyning 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til formålskontoen som følge af 
ressortændring af landbrug: 

 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen har ingen økonomiske konsekvenser ud over den risiko, der er påtaget i 
forbindelse med afgivelsen af garantier. De maksimale garantiforpligtigelser fremgår af lands-
kassens regnskaber. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 2. 
I forbindelse med refinansiering af eksisterende lån, samt generationsskiftesager, vil der ske 
fuldstændig indfrielse af eksisterende lån til erhvervsstøtten, som finansieres gennem optagelse 
af nye lån. Sådanne låneomlægninger er ofte omfattende i beløb, og forbruger derfor en bety-
delig del af udlånsmidlerne, og blokerer derfor for øvrige nye udlån. Da der i sådanne sager 
samtidig sker en ekstraordinær indfrielse af gamle lån, opnår landskassen en ikke budgetteret 
indtægt på hovedkonto 73.04.05 Afdrag på rentebærende udlån. Det er således formålet med 
denne tekstanmærkning, at Naalakkersuisut i ovennævnte situationer kan anvende denne eks-
traordinære indtægt til et tilsvarende ekstraordinært udlån. Tekstanmærkningen er DAU-resul-
tatmæssig neutral. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 

 
Nr. 3. 
Det daværende Landsting vedtog under efterårssamlingen 2007 pkt. 108: Forslag til Lands-
tingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til at arbejde for at fremme mulighederne for at 
opnå offentlig garantistillelse i forbindelse med banklån til etablering af små vandkraftværker. 
 
Som konsekvens af denne beslutning foreslås det, at Naalakkersuisut indenfor en økonomisk 
ramme bemyndiges til at udstede garantier for lån, der optages med henblik på etablering af 
mindre, private vandkraftværker ved fåreholderstederne. 
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Denne 90 % garantistillelse skal ses som inddækning af den risiko, som det kreditgivende pen-
geinstitut løber. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2020. 
 
Nr. 4. 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til udstedelse af garantier og sætter 
samtidig en maksimal ramme for det samlede garantibeløb i finansåret. 
 
Der kan stilles garanti af Grønlands Selvstyre på 100 % af lånebeløbet for grovvarekøb finan-
sieret i en bank, hvis banken vurdere dette som nødvendigt. 
 
Denne garanti finansieres ved et udlån finansieret låneudstedelse via hovedkonto 73.04.04 Ren-
tebærende udlån. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2020. 
 
Nr. 5. 
Tekstanmærkningen har til formål sikre hjemmel til, at Naalakkersuisut kan bevillige henstand 
med tilbagebetaling af erhvervsstøtte lån i 2021. Forslaget skal ses på baggrund af de særlige 
omstændigheder som er forbundet med COVID-19.  
 
Henstand indebærer at afdrag og renter der forfalder til betaling i 2021 helt eller delvist udsky-
des. Det beror på et skøn fra myndighedernes side, hvorvidt betingelser m.v. for at bevilge 
henstand er opfyldt.  
 
Bestemmelsen omfatter lån ydet i henhold til Inatsisartutlov nr. 13. af 3.december 2012 om 
Erhvervsfremme af fiskeri og Fangst og Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervs-
fremme af landbrug. Bestemmelsen omfatter desuden lån, der er bevilliget efter de regelsæt, 
som de fornævnte love træder i stedet for. 
 
Hverken i Inatsisartutlov om Erhvervsfremme af Fiskeri og Fangst eller Inatsisartutlov om er-
hvervsfremme af landbrug, er der fastsat regler om bevilling af henstand med betalingen af lån. 
Der er dog adgang til i visse tilfælde at give udsættelse med terminsbetaling af erhvervsfrem-
melån, såfremt betingelser herfor er opfyldt.  I lyset af virkningerne af Covid-19 vurderes der 
dog at være behov for en bredere adgang til at give henstand/udsættelse, af hensyn til at mindske 
de økonomiske skadevirkninger af COVID-19 på fiskeriet og landbruget. 
 
Såfremt et lån helt eller delvist er overdraget til inddrivelse hos Skattestyrelsen, kan Skattesty-
relsen bevillige henstand efter reglerne i landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af re-
stancer i det offentlige. Tekstanmærkningen berører ikke Skattestyrelsens adgang til at yde hen-
stand efter disse regler.  
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Tekstanmærkningen bemyndiger desuden Naalakkersuisut til at fastsætte, at ansøgninger om 
henstand skal opfylde nærmere bestemte krav til indhold og dokumentation af oplysninger o.l., 
at ansøgningen skal indgives digitalt m.v. Naalakkersuisut bemyndiges desuden til, at fastsætte 
betingelser for, at der kan bevilliges henstand, samt vilkår for hvornår henstandsordningen bort-
falder.  
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 73.04.03 Rente- og afdragsfrie udlån 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2021: 
 
”Naalakkersuisut bemyndiges til yde erhvervsfremmelån til byggeri af fårestalde inden for en 
samlet ramme på 1,5 mio. kr. på trods af at ansøger ikke lever op til kravene om egetindskud i 
Inatsisartutlov om erhvervsfremme af landbrug.”  
 

Bemærkning til hovedkonto 73.04.03 Rente- og afdragsfrie udlån 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag 
til tillægsbevillingslov for 2021: 
 
”I Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug er det i henhold til 
bestemmelserne i § 19 et krav for at yde erhvervsfremmelån, at ansøgeren kan stille med et 
egetindskud på 10 procent. I forbindelse med etablering som landbruger kan kravet reduceres 
til 5 procent. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at yde erhvervsfremmelån til 
etablering af fårestalde uden at ansøgere stiller med et sådant egetindskud. Tekstanmærkningen 
skal ses som en del af udmøntningen af Strategi for Landbrug 2021-2030, i hvilken forbindelse 
der er udmøntet 5 mio. kr. til landbruget. Der søges med tekstanmærkningen således ikke en 
generel undtagelse fra loven, og denne tekstanmærkning vil derfor bortfalde, når den nuvæ-
rende økonomiske ramme er opbrugt.   

 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget den 22-12-2021, sag nr. 21-968.  

 
Til hovedkonto 73.04.04 Rentebærende udlån 
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevil-
lingslov for 2021: 
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”Naalakkersuisut bemyndiges til yde erhvervsfremmelån til byggeri af fårestalde inden for en 
samlet ramme på 0,5 mio. kr. på trods af at ansøger ikke lever op til kravene om egetindskud i 
Inatsisartutlov om erhvervsfremme af landbrug.”  
 

Bemærkning til hovedkonto 73.04.04 Rentebærende udlån 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag 
til tillægsbevillingslov for 2021: 
 
”I Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug er det i henhold til 
bestemmelserne i § 19 et krav for at yde erhvervsfremmelån, at ansøgeren kan stille med et 
egetindskud på 10 procent. I forbindelse med etablering som landbruger kan kravet reduceres 
til 5 procent. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at yde erhvervsfremmelån til 
etablering af fårestalde uden at ansøgere stiller med et sådant egetindskud. Tekstanmærkningen 
skal ses som en del af udmøntningen af Strategi for Landbrug 2021-2030, i hvilken forbindelse 
der er udmøntet 5 mio. kr. til landbruget. Der søges med tekstanmærkningen således ikke en 
generel undtagelse fra loven, og denne tekstanmærkning vil derfor bortfalde, når den nuvæ-
rende økonomiske ramme er opbrugt.   
 
Tekstanmærkningen er ny.” 
 
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget den 22-12-2021, sag nr. 21-968.  

 
Til hovedkonto 73.04.08 Servicekontrakt lammeslagteri m.fl. 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
selvforsyning. 
 
”Nr. 1.  
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, at 
indgå flerårige servicekontrakter med slagteriet Neqi A/S. Kontrakterne må ikke overstige den 
samlede bevilling og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med eksterne samarbejdspartnere til 
løsning af opgaver, der falder inden for formålet med nærværende hovedkonto. Det er en be-
tingelse for at indgå aftalerne, at der foreligger et revideret regnskab eller en fyldestgørende 
forretningsplan. I begge tilfælde skal materialet indeholde alle tilgængelige oplysninger om 
bestyrelse og ejerkreds. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling og må ikke gå ud 
over budgetoverslagsårene.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 73.04.08 Servicekontrakt lammeslagteri m.fl. 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af selvforsyning: 
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”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af kontrakter om varetagelse af indhandling og slagtning af lam og får, kartofler samt 
administration hertil. 
 
Nr. 2. 
For så vidt angår servicekontrakter med indhandlingsanlæg er det en særlig betingelse for ind-
gåelse af aftaler, at der til Naalakkersuisuts behandling af sagen foreligger et revideret regnskab, 
eller en fyldestgørende forretningsplan. Det skal således kunne vurderes, i hvilket omfang af-
talen giver grundlag for fortsat drift også efter udløbet af servicekontraktperioden. I begge til-
fælde skal materialet indeholde alle tilgængelige oplysninger om bestyrelse og ejerkreds.” 

 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 73.04.10 Vare- og bankforsyning 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
selvforsyning: 
 
”Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter mellem Naalak-
kersuisut og et eller flere selskaber om forsyning af flydende brændstoffer til en landsdækkende 
maksimalpris. Derudover bemyndiges Naalakkersuisut til at indgå en tillægskontrakt til korrek-
tion af en løbende flerårig servicekontrakt om forsyning af flydende brændstoffer med KNI 
eller et andet selskab. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges ligeledes til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter mellem 
Naalakkersuisut og et eller flere selskaber om vareforsyning i bygder og yderdistrikter m.m. og 
at aftale prismodeller i den anledning, samt til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter med 
et eller flere selskaber for at sikre, at der drives et by-bygd-banksystem (BBB-system) 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå en servicekontrakt, der stiller 45 mio. kr. til rådighed 
for KNI A/S til at sikre en tilstrækkelig pengeforsyning i Grønland. Naalakkersuisut bemyndi-
ges desuden til at opretholde en kautionserklæring for KNI A/S, der i forbindelse med vareta-
gelse af pengeforsyningen i Grønland kan foretage overtræk i GrønlandsBanken A/S på indtil 
7 mio. kr.” 

 
Bemærkninger til hovedkonto 73.04.10 Vare- og bankforsyning 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af selvforsyning: 
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”Nr. 1. 
Formålet med tekstanmærkningen er at sikre, at der foretages stabile flerårige forsyninger uden 
store udsving til en landsdækkende maksimalpris. Ud over at indgå flerårige servicekontrakter 
kan Naalakkersuisut indgå tillægskontrakter, hvis det kan være nødvendigt i situationer med 
væsentlige prisændringer på de internationale markeder, eller at forsyninger oprettes eller ned-
lægges. 
 
Formålet er at kunne indgå og/eller opretholde et- eller flerårige servicekontrakter mellem 
Naalakkersuisut og et eller flere selskaber om vareforsyning i bygder og yderdistrikter m.m. og 
at aftale prismodeller i den anledning. Der drives et by-bygd-banksystem (BBB-system) med 
henblik på at give borgerne mulighed for at foretage kontante ind- og udbetalinger samt konto-
overførsler og kontooprettelser. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 2.  
KNI A/S varetager på baggrund af servicekontrakt med Grønlands Selvstyre pengeforsyningen 
i de byer og bygder, hvor der ikke er kommerciel bankvirksomhed. Kangerlussuaq og Narsar-
suaq har tidligere været undtaget. Pengeforsyningen blev her i stedet varetaget af Mittarfeqar-
fiit.  
 
Til dette formål har Grønlands Selvstyre indgået servicekontrakt, der stiller 45 mio. kr. til rå-
dighed for KNI A/S i 2017. Det forventes, at der også indgås servicekontrakt med dette formål 
for 2021. 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 kortvarige 
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 2020.” 

 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 73.06.01 Forskning  
Tekstanmærkning nr. 1-3 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af 
forskning. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 40.96.01. 
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Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
 

Til hovedkonto 73.06.03 Ph.D.-studium Forskeruddannelse  
Tekstanmærkning nr. 1-2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af 
forskning. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 40.96.03 Ph.D.-studium Forsker-
uddannelse. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 73.07.02 Kompetenceudviklingskurser 
Tekstanmærkning nr. 1-2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring af 
arbejdsmarked. Bevillingen fremover under hovedkonto 31.07.02 Kompetenceudviklingskur-
ser. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 73.07.05 Majoriaq 
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring arbejds-
marked. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 31.07.05 Majoriaq. 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstan-
mærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   

 
Til hovedkonto 73.94.02 Nukissiorfiit 
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af 
energi: 
 
”Nr. 1. 
I forbindelse med en eventuel overdragelse af varmecentraler fra A/S Boligselskabet INI eller 
fra andre tillades det Nukissiorfiit at afvige fra virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser i 
en overgangsperiode og anvende de (lavere) priser for varme fra centralen, der var gældende 
før overtagelsen. 
 
Nr. 2.  
Naalakkersuisut gives bemyndigelse til at disponere inden for bevillingsrammen, i forbindelse 
med fastsættelse af enspriser og rabatter på el, vand og varme som følge af implementeringen 
af Naalakkersuisuts Sektorplan for Energi- og vandforsyning.  
 
Ensprisreformen på el, vand og fjernvarme bygger på følgende grundlæggende model: 
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- Private forbrugere og almindelige erhvervskunder (dvs. kunder ikke omfattet af fiskeindu-

stritakst) i byer og bygder betaler enspris for el og vand.  
 

- Varmetariffer fastholdes som en landsdækkende enspris, der er relateret til olieprisen. 
 
Fiskeindustritaksten fastsættes til 50,0 % af enhedsomkostningen på el og vand i hver enkel by 
og bygd med følgende modifikation: 

 
- Fiskeindustrien skal højst betale sammen tarif for el og vand som andre forbrugere.  

 
- Fiskeindustrien skal som minimum betale 50,0 % af minimumsprisen for andre forbrugere.  

Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte nærmere bestemmelser for, hvordan enspriserne 
reguleres. 
 
Naalakkersuisut kan træffe beslutninger om den nærmere afgrænsning af, hvem der kan omfat-
tes af fiskeindustritariffen. 
  
Nr. 3.  
Nukissiorfiit bemyndiges til at disponere over nettosalgsprovenuet til investeringsformål for 
Nukissiorfiit, ved eventuelle frasalg af bygninger, som indgår i Nukissiorfiits aktiver. 

 
Nr. 4. 
Nukissiorfiit bemyndiges til med Naalakkersuisuts godkendelse at indgå aftaler om salg af 
overskudskapacitet på el, vand og varme på særlige aftalevilkår. 
 
Aftaler kan indgås for en flerårig periode, dog ikke for en tidsperiode på længere end 10 år og 
på almindelige aftalevilkår med hensyn til opsigelse af aftaler.  
 
Det kan i aftalen fastsættes, hvordan priserne reguleres. I det omfang priserne reguleres efter en 
i aftalen fastsat reguleringsmekanisme, skal en prisregulering ikke godkendes af Naalakkersui-
sut i henhold til forordning om energiforsyning (landstingsforordning nr. 14 af 1997). 
 
Nukissiorfiit fastsætter særlige aftalevilkår og kan begrænse afsætningen afhængigt af tilgæn-
geligheden m.v. Vilkår om dette skal fremgå af aftalen. 
 
Den indgåede aftale mellem Nukissiorfiit og kunden udgør aftalegrundlaget med de fravigelser 
fra Nukissiorfiits almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som er fastsat i aftalen. 
 
Nukissiorfiit kan dog indgå længerevarende aftaler og på andre vilkår om salg af vand til ek-
sport i forbindelse med udstedelse af udnyttelsestilladelser til eksport af is og vand, jf.  
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Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand med senere 
ændringer. 
 
Nr. 5. 
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i Nukissiorfiit. Akku-
mulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Naalakkersuisut og Inatsisartuts Finansud-
valg, anvendes til bl.a. investeringsformål.” 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.94.02 Nukissiorfiit 
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af 
ressortændring af energi: 

 
”Nr. 1. 
Tekstanmærkningen har betydning for varmeforbrugernes omkostninger og sikrer kundegrund-
laget for virksomheden. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut har inden for rammerne af Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 
om energiforsyning bemyndigelse til at fastsætte tariffer for el, vand og varme.  

Prissætningen på el, vand og fjernvarme bygger på følgende grundlæggende model: 

Der blev med Finanslov for 2018 indført en ny prismodel der indførte enspriser på el og vand. 

Nukissiorfiit skal hvert år udarbejde et nationalt fordelingsregnskab på hvert bosted opgjort på 
de to kundegrupper.  

Varmepriserne er i princippet fastsat som nationale enspriser. Prisen for varme fastsættes på 
baggrund af olieprisen og udnyttelsesgraden i et oliefyr. Varmeprisen følger således oliepris-
udviklingen. Det betyder, at husholdninger med eget oliefyr og husholdninger som modtager 
offentlig varmeforsyning stilles lige. Dette princip gælder uanset om varmen leveres fra diesel-
værker eller som el-varme leveret på baggrund af el produktion fra vandkraftværker. Prisen for 
afbrydelig varme er lavere end prisen for fast varme. Den lavere pris for afbrydelig varme, skal 
ses i lyset af at kunder som modtager afbrydelig varme skal have egen backup varmeforsyning. 

Naalakkersuisut fastsætter som hovedregel tarifferne en gang årligt, men kan ændre tarifferne 
løbende, såfremt der forventes at være et behov derfor.  

Ved 3. behandlingen af FFL2021 blev fiskeindustritaksten i tekstanmærkningen ændret fra 41,5 
til 50 %. 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020 i tilrettet form. 
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Nr. 3. 
Nukissiorfiit har på grund af udviklingen i energisektoren i dag behov for fleksibilitet i forhold 
til ændret anvendelse (ombygning) og evt. afhændelse af de bygninger, som indgår i Nukissi-
orfiits aktiver jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 24 af 22. december 2017 om regnskabsaflæg-
gelse for Grønlands Selvstyres nettostyrede virksomheder. Øget fleksibilitet vil kunne gøre ar-
bejdsplanlægningen mere hensigtsmæssig, blandt andet ved at kunne disponere over nettosalgs-
provenu til ombygnings- og rationaliseringsprojekter. 
 
Frasalg af bygninger skal godkendes af Naalakkersuisut i henhold til tekstanmærkning nr. 4 til 
aktivitetsområde 10-89. Tekstanmærkningen sikrer, at Nukissiorfiit, der har driftsansvaret og 
vedligeholdelsesforpligtelsen for bygningen, også erhverver et evt. nettosalgsprovenu. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 4. 
Nukissiorfiit har på enkelte lokaliteter overskydende produktionskapacitet til el og vand. Der 
er både en samfunds- og en virksomhedsøkonomisk interesse i at optimere udnyttelsen af Nu-
kissiorfiits produktionsapparat, hvor der er kapacitet og efterspørgsel. En sådan merafsætning 
kan bidrage til at dække Nukissiorfiits faste omkostninger, hvilket gavner forsyningsøkono-
mien.  
 
For at øge fleksibiliteten til at tilpasse den løbende udnyttelse af overskudskapaciteten bemyn-
diges Nukissiorfiit til at indgå aftaler om salg af el, vand og varme på særlige vilkår. Priser og 
vilkår kan tilpasses de aktuelle forsyningsmæssige forudsætninger og efterspørgselsforhold. 
 
Aftaler om salg af el, vand og varme kan kun indgås i det omfang, Nukissiorfiit vurderer, at der 
er tilstrækkelig overskydende el- og vandkapacitet. Nukissiorfiit har ikke pligt til at sælge el, 
vand og varme på særlige vilkår, men kan vælge at gøre dette baseret på en sag-til-sag forhand-
ling med kunden, såfremt det kan bidrage til en forbedring af forsyningsøkonomien. 
 
Aftalevilkårene kan f.eks. være, at Nukissiorfiit kun kan sælge el, vand og varme i nogle be-
stemte perioder, eller at Nukissiorfiit kan frakoble kunden, når dette er forsyningsmæssigt be-
grundet. Kunden får derved en lavere pris, men accepterer en lavere grad af forsyningssikker-
hed, da kunden opretholder egen backup, eksempelvis i form af oliefyr. 
 
Da en aftale om salg af el, vand og varme kan være afgrænset til en bestemt forretningsmæssig 
aktivitet i kundens virksomhed, kan Nukissiorfiit fastsætte aftalevilkår om opsætning af for-
brugsmålere og tilsyn m.v., der sikrer, at el-, vand- og varmeafsætningen kun anvendes til de i 
aftalen specificerede aktiviteter. 
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Nukissiorfiit kan indgå længerevarende aftaler og på andre vilkår om salg af vand til eksport i 
forbindelse med udstedelse af udnyttelsestilladelser til eksport af is og vand, jf. Inatsisartutlov 
nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand med senere ændringer. 
 
Nukissiorfiit skal desuden i forbindelse med en aftaleindgåelse påse, at der ikke er en risiko for 
at aftalen udhuler Nukissiorfiits eksisterende kundegrundlag, hvilket ville bidrage til en forvær-
ring af forsyningsøkonomien. Det er derfor en betingelse at salg af el, vand og varme på særlige 
vilkår ikke må erstatte afsætning til almindelige priser og vilkår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020. 
 
Nr. 5. 
Tekstanmærkningens formål er at sikre dels, at ansvar og beslutningskompetence følges ad og 
dels, at de nettostyrede virksomheder har mulighed for at akkumulere kapital til sikring af den 
nettostyrede virksomheds overlevelse på sigt.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2020.” 
 
Godkendt af Naalakkersuisut d. 05-08-2021. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærk-
ninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1. 


