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TEKSTANMÆRKNINGER

Til hovedafsnit 10.

Det afsatte repræsentationsbeløb til oppositionens formand til

stilles formanden for det største parti i landstinget udenfor

landsstyresamarbejdet.

Til hovedafsnit 20.

Disponerede men ikke udbetalte midler kan henlægges til forbrug
de følgende år.

Til hovedafsnit 21

Disponerede men ikke udbetalte midler kan henlægges til forbrug

de følgende år.

Til hovedafsnit 22, 23, 24 og 25

Regnskabsmæssige forbedringer i forhold til driftsbevillingerne

henlægges i virksomhederne og kan efter forelæggelse for finans-

udvalget anvendes til investeringsformål.

Til hovedafsnit 22.

Landsstyret bemyndiges til at give GFI trækningsret i landskas-
sen på 3 mio. kr. til dækning af Ervnga's behov for likvid

driftskapital.
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Til hovedafsnit 23.

PROEKS bemyndiges til at yde driftskreditter til salgssamar-
bejdspartnere, mod sikkerhed, såfremt sådan finansiering kan

begrundes forretningsmæssigt, og at beløbene kan holdes inden

for PROEKS's normale driftsfinansiering. Økonomidirektoratet og

Erhvervsdirektoratet orienteres efterfølgende om sådanne trans-

aktioner.

Til hovedafsnit 24.

For Forsyningsvirksomhedens vedkommende bemyndiges Landsstyret
til at godkende prisændringer på olieprodukter som følge af ude

fra kommende påvirkninger.

Til hovedafsnit 27.

Nr. 1.

De samlede garantiforpligtelser vedrørende de af erhvervsstøtte-

udvalget endeligt meddelte garantier udgjorde ultimo 1988 750,2

mio. kr.

Erhvervsstøtteudvalgets ramme for nye garantier udgør i 1989

316,9 mio. kr. og 50 mio. kr, i 1990.

Erhvervsstøtteudvalget kan indfri misligholdte garanterede lån

og kreditter i overensstemmelse med vilkårene for de garantier,

der er udstedt eller udstedes i medfør af landstingsforordning

nr. 5 af 13. november 1986 om erhvervsstøtte eller tidligere

gældende erhvervsstøtteregler.

I det omfang det samlede indfrielsesbehov overstiger de under

konto 92.27 budgetterede indfrielser på 66 mio. kr., bemyndiges

landsstyret til at foretage indfrielser udover dette beløb.
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Nr. 2.

Disponerede men ikke udbetalte midler kan henlægges til forbrug

de følgende år.

Til Hovedafsnit 27 samt hovedkonto 82.04.

Landsstyret bemyndiges til, efter nærmere undersøgelse i hvert

enkelt tilfælde, at yde garantier for fremtidige rejekvoter til

selskaber i rejefiskeriet, der i forbindelse med kapacitetstil-

pasning af flåden sammenlægges og dermed udtager et fartøj.

De nævnte garantier ydes maksimalt med et beløb, som salg af de-

le af den til det udtagne fartøj knyttede rejekvote for en fler-

årig periode vil kunne indbringe.

Landsstyret bemyndiges endvidere til, efter finansudvalgets sam-

tykke, at afholde udgifter i forbindelse med udtagning af reje-

fartøjer. Landsstyret bemyndiges ligeledes til, efter finansud-

valgets samtykke, at oppebære indtægter i forbindelse med salg

af rejekvoter for en flerårig periode. Det forudsættes, at dette

sker inden for Erhvervsstøtteordningens samlede rammer.

Til hovedafsnit 28.

I henhold til Landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannel-

sesbidrag (AEB), § 4, stk. l, fastsættes udskrivningsprocenten

til 0,8 % for bidragsåret 1990.

Til hovedafsnit 29

Følgende hovedkonti omfatter bevilling til projekter, som afhol-

des over flere år :

29.26 Den særlige Hjælpefond
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29.28 Kvalitetskontrol

29.29 Fangst og fiskeri

29.30 Produktudvikling

29.31 Målrettet sælskindskampagne

29.40 Landbaseret industri

Disponerede men ikke udbetalte midler på disse konti kan hen-

lægges til forbrug i de følgende år.

Til hovedkonto 29.26.

Landsstyret bemyndiges til at ændre fundatsen, således at der

ikke kan ske utilsigtet anvendelse af fondens midler.

Til hovedafsnit 37.

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at foretage en uddelegering af om-

flytningen mellem standardkontiene 06 og 39 til kommunerne.

Bemyndigelsen er begrundet i, at det for så vidt angår forvalt-

ningen af de overtagne udlejningsboliger er hensigten at bibe-

holde de samme principper som hidtil har været gældende for.for-

valtningen af ejendommene.

Nr. 2.

Huslejeberegning i hjemmestyrets udlejningsejendomme:

Fra 1.10.1989 beregnes lejen således:
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Kapitalydelse: 2,75% af opførelsessum fratrukket
projekt, administration og tilsyn

(BS-pris), dog minimum 159,50 kr.
2

/m /år, svarende til BS mindsteleje
5.800 kr.

2
Driftsbidrag: 155 kr. pr. m pr. år.

Fra 1.04.1990 beregnes lejen således:

Kapitalydelse: 2,75% af opførelsessummen, dog minimum
2

159,50 kr. /m /år, svarende til mind-

steleje på 5.800 kr.
2

Driftsbidrag: 155 kr. pr. m pr. år.

Lejen i enfamilie og dobbelthuse beregnes i hovedsagen efter

samme regler, dog med den forskel, at driftsbidraget er 118 kr.
2

pr. m .

Driftsbidraget er ændret til også at indeholde det tidligere

vedligeholdelsesbidrag. Lejen består fremover af kapitalydelse

og driftsbidrag.

Finanslovforslaget forudsætter, at mindstelejen pr. 1. oktober

1990 forhøjes til BS pris på 7.000 kr., svarende til kr. 192,50
2

pr. m pr. år. Finanslovsforslaget forudsætter ikke ændring af
driftsbidraget pr. 1. oktober 1990.

I forbindelse med renovering af hjemmestyrets udlejningsboliger

foretages omberegning af huslejen. Renoveringsudgiften tillægges

den mindsteleje, der er gældende på det tidspunkt renoveringen

for den enkelte boligejendom igangsættes, og betragtes som ny

opførelsessum. For boligejendomme indeholdende så mange lejemål

at renoveringen deles i etaper kan den nye beregning foretages

etapevis.
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Pr. 1.10.1989 beregnes lejen for særlige lejemål således:

Til administrative og erhvervsmæssige formål:

9% af opførelsessummen i kapitalydelse, dog mindst kr. 522,- pr

m ud fra mindstelejen på kr. 5.800,-.

Til kulturelle eller sociale formål:
5.5% af opførelsessummen i kapitalydelse, dog mindst 319,- pr.

m .

Beboerforeninger betaler ingen kapitalydelse.

2
Der betales et driftsbidrag på kr. 145,- pr. m , i flerfamilie-

huse, mens der i enfamiliehuse intet driftsbidrag betales, da

lejer selv afholder alle driftsudgifter.

I flerfamiliehuse afholder lejeren udgifter til indvendig vedli-

geholdelse. I enfamilie- og dobbelthuse afholder lejeren udgif-

ter til indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Pr. 1.4.1990 forudsættes opførelsessummen at indeholde admini-

strationsudgifter i forbindelse med beregning af lejen for boli-

ger, hvilket da også vil være gældende for særlige lejemål.

Pr. 1.10.1990 forudsætter finanslovforslaget at mindstelejen hæ-
2

ves til kr. 7.000,- kr. m , hvilket også vil være gældende for

særlige lejemål.

Hjemmestyret yder 10% tilskud pr. barn til reduktion af huslejen

for indtil 6 hjemmeboende børn under 18 år, der er tilmeldt fol-

keregistret på boligens adresse.
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Til hovedafsnit 49.

Under denne konto forudsættes tillige afholdt udgifter på l mio.

kr. til forebyggelsesrådets arbejde.

Til hovedafsnit 69.

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at fortsætte forhandlingerne med den

danske stat om overtagelse af aktier i Grønlandsfly A/S.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til at gennemføre besparelser på persona-

leforbrug og på personalerelaterede konti.

Nr. 3.

Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter inden for en be-

løbsramme på maksimalt 7,2 mio. kr. til dækning af ekstraordinæ-

re omkostninger ved gennemførelse af ligeløn mellem hjemmehøren-

de og ikke-hjemmehørende ansatte, især på tjenestemandsområdet.

Til hovedafsnit 70-79.

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til an afholde udgifter, der foranlediges

af tyveri, brand eller anden skade m.v. på bygninger, løsøre

m.v. Herfra er undtaget trawlere og Kalaallit Niuerfiats skibe.
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Nr. 2.

Hjemmestyret har indtil videre overtaget forsikringsrisikoen for
egentlige bygningsskader på skolebygninger bortset fra hærværks-

skader og mod en kommunal selvrisiko pr. skade på normalt kr.

85.000.

Nr. 3.

Landsstyret bemyndiges til af landskassen at udrede erstatning

efter arbejdsskadeforsikringslovens regler til skoleelever og

andre vejledningssøgende ved tilskadekomst i forbindelse med op-

hold i erhvervspraktik og andre arrangementer, hvor erhvervso-

rientering er et væsentligt formål, samt yde erstatning for ska-

de, som de vejledningssøgende måtte forvolde under praktikophold

eller i forbindelse med tilsvarende arrangementer, og som de ef-

ter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Nr. 4.

Med henblik på stabilisering af aktivitetsniveauet i kommunerne

bemyndiges landsstyret til, med finansudvalgets tilslutning, at

omdisponere eventuelt frigjorte anlægsbevillinger til fremskyn-

delse af projekter på andre anlægskonti.

Nr. 5.

Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter til forsikrings-

præmier og selvrisikobidrag ved tegning af forsikringer hos for-

sikringsselskaber, i stedet for selvforsikring.
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Nr. 6.

Landsstyret bemyndiges til, i ganske særlige tilfælde, at god-

kende anvendelse af hjemmestyrets andel af 60 - 40 byggeri til

100%'s byggeri.

Til hovedafsnit 80.

Nr. 1.

Udskrivningsprocenten for landsskat, jf. landstingslov nr. 5 af

19. maj 1979, § 27, stk. 2, fastsættes for 1990 til 10.

Nr. 2.

Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jf. landstingslov

nr. 5 af 19. maj 1979, § 29, stk. 2, fastsættes for 1990 til

23.

Nr. 3.

Udskrivningsprocenten for beskatning af indkomster i forbindelse

med kulbrinteaktiviteter fastsættes for 1990 til 25, jf. lands-

tingslov nr. 3 af 7. juni 1985 om beskatning af indkomster i

forbindelse med kulbrinteaktiviteter i Grønland § 5, stk. l og

21.

Til hovedafsnit 82.

Nr. 1.

I henhold til § 10, stk. 3 i landstingslov nr. 11 af 21. novem-

ber 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt pålægges re-
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jeafgift.

Der fastsættes forskellige afgifter for rejer, der produceres

ombord på søkogere (fartøjer, der producerer mere end 60% af

fangsten ombord), og rejer der produceres ombord på andre fartø-

jer.

For søkogere fastsættes afgiften på rejer, der ikke indhandles

som rå rejer til forarbejdning på produktionsanlæg i Grønland,

til 2 kr. pr. kg. fangede rejer i Nordvestgrønland, 3,75 kr. pr.

kg. fangede rejer i Vestgrønland, 8 kr. pr. kg. fangede rejer i

Østgrønland.

For andre fartøjer der producerer ombord fastsættes afgiften som

tidligere til 2 kr. pr. kg. rejer der produceres ombord i Nord-

vestgrønland og Vestgrønland, og 4 kr. pr. kg. rejer, der produ-

ceres ombord i Østgrønland.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til at undersøge og eventuelt at indføre en

tonnageafgift og kajafgift, der pålægges visse fartøjer, der an-

løber grønlandske havne.

Nr. 3.

I henhold til § l, stk. l i landstingslov nr. 7 af 31. oktober

1987 om lotteriafgift, fastsættes afgiften til 15% for 1990.

Til hovedafsnit 84.

Landsstyret bemyndiges til at sælge de A-kassehuse, der er over-

taget fra SIK.
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Til hovedafsnit 97.

Landsstyret bemyndiges til at optage lån til imødegåelse af li-

kviditetssvingninger m.v. i Grønlands Hjemmestyre og de hjemme-

styreejede virksomheder.

I forbindelse med låneoptagelsen kan landsstyret pantsætte akti-

ver under hensyntagen til de vilkår, der er aftalt i hjemmesty-

rets udlandslån.

Landsstyret fastsætter nærmere regler om adgang til låneoptagel-
se, herunder om central registrering af optagne lån.


