
Bilag 2

Side l

TEKSTANMÆRKNINGER

Landstingets formand - Aktivitetsområde 01 - 09.

Til hovedkonto 01.01.10 (10.01).

Det afsatte repræsentationsbeløb til oppositionens for-
mand tilstilles formanden for det største parti i lands-

tinget udenfor landsstyresamarbejdet.

Landsstyret - Aktivitetsområde 10 - 79.

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter, der for-

anlediges af tyveri, brand eller anden skade m.v. på

bygninger, anlæg og løsøre som ejes af hjemmestyret.

Nr. 2.

Hjemmestyret overtager indtil videre forsikringsrisikoen

for egentlige bygningsskader på skolebygninger, bortset

fra hærværksskader og mod en kommunal selvrisiko pr.

skade. Den kommunale selvrisiko pr. skade udgør normalt

100.000 kr.

Nr. 3.

Landsstyret bemyndiges til, efter aftale med Rigsmyndig-
hederne, af landskassen at udrede erstatning efter

arbejdsskadeforsikringslovens regler til skoleelever og

andre vejledningssøgende ved tilskadekomst i forbindelse
med ophold i erhvervspraktik og andre arrangementer, hvor

erhvervsorientering er et væsentligt

formål, samt yde erstatning for skade, som de vejled-
ningssøgende måtte forvolde under praktikophold eller i

forbindelse med tilsvarende arrangementer, og som de



efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar
for.

Nr. 4.

Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter til
forsikringspræmier og selvrisikobidrag ved tegning af
forsikringer hos forsikringsselskaber, i stedet for

selvforsikring.

Nr. 5.

Landsstyret bemyndiges til at træffe bevillingsmæssige

foranstaltninger af begrænset projektregulerende karakter

indenfor hovedkonti.

Til hovedkonto xx.xx.01 (11.).

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af
bevillinger og normerede stillinger mellem de enkelte

hovedkonti.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til, i forbindelse med organisa-
toriske omlægninger i centraladministrationen, at

foretage nedlæggelse af normerede tjenestemandsstillinger

som vicedirektør og i stedet normere tjenestemands-

stillinger som kontorchef.

Til hovedkonto 10.10.32 Udflytning af hjemmestyrefunktio-

ner.

Disponering af kontoen forelægges Landstingets finansud-

valg til godkendelse.

Til hovedkontiene 10.12.83, 20.15.00 og 22.18.10.

Landsstyret bemyndiges til med finansudvalgets til-

slutning at foretage de nødvendige bevillingsmæssige

dispositioner i forbindelse med den foreslåede etablering



af et landsdækkende boligselskab.

Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender og boliger

- Aktivitetsområde 20 - 29.

Til formålskonto 20.15 (84 og 97).

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at afgøre sager om afhændelse

af ejendomme tilhørende Grønlands Hjemmestyre.

Nr.3.

Afhændelse af aktiver med en salgsværdi på over 5 mio.

kr. forelægges for Landstingets finansudvalg til endelig

godkendelse.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til, med løbende orienteringer til

Landstingets finansudvalg, at optage lån til imødegåelse

af likviditetssvingninger m.v. i Grønlands Hjemmestyre.

I forbindelse med lånoptagelse kan landsstyret pantsætte

aktiver under hensyntagen til de vilkår, der er aftalt i

hjemmestyrets udlandslån.

Landsstyret fastsætter nærmere regler om adgang til
lånoptagelse, herunder om central registrering af optagne
lån.

Til formålskonto 20.16 (33.).

Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbe-
villingerne henlægges i de nettostyrede virksomheder.

Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for

landsstyret og Landstingets finansudvalg, anvendes til
bl.a. investeringsformål.



Til aktivitetsområde 22 Økonomidirektoratets boligaf-
deling.

For tjenestemænd, der overgår til ansættelse i det

foreslåede boligselskab tegner boligselskabet en privat

pensionsforsikring som kompensation for tjenestemands-
pensionens bortfald. I det omfang, der ikke kan opnås

fuld dækning svarende til tjenestemandspensionen,

indestar det nye selskab for den del af pensionskravet,

som ikke kan opnås ved den private pensionsordning.
Hjemmestyret indestar, i forhold til den ansatte, for

opfyldelsen af denne forpligtelse, og Hjemmestyret har

fuld regres overfor selskabet, hvis den yderligere

pensionsdækningsforpligtelse udløses.

Til formålskonto 22.18 (35. og 37.).

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til uanset bestemmelsen i leje-
forordningens § 32, stk. l, at fastsætte regler om , at
lejere, der har fået stillet bolig til rådighed som led
i et ansættelsesforhold i hjemmestyret eller en kommune,
og som selv ønsker at flytte til en anden bolig, skal
betale de med flytningen forbundne omkostninger, herunder
en sådan istandsættelse af boligen, der er nødvendig for
at den skal blive som den var ved indflytningen. Lands-
styret kan herunder bestemme, at betalingen for istand-
sættelsen kan nedsættes i forhold til den tid, den
ansatte har boet i boligen.

Nr. 2.

Huslejeberegning i hjemmestyrets udlejningsejendomme:

Pr. 1. januar 1994 beregnes lejen således :

Kapitalydelse :  2,75% af opførselssummen, dog minimum
192,50 kr./m2/år, svarende til mind-
steleje på 7.000 kr.

Driftsbidrag :    180 kr. pr. m2 pr. år.

Lejen i enfamilie- og dobbelthuse beregnes i hovedsagen
efter samme regler, dog med den forskel, at driftsbi-
draget er 143 kr. pr. m2.

Hjemmestyret yder 10% tilskud pr. barn til reduktion af



huslejen for indtil 6 hjemmeboende børn under 18 år, der

er tilmeldt folkeregistret på boligens adresse.

Hjemmestyret yder tilskud til beboerrepræsentationer, der

er oprettet i hjemmestyrets udlejningsboliger efter

reglerne i Hjemmestyrets bekendtgørelse om beboerrepræ-
sentationer, og til Lejernes Landsorganisation i Grøn-

land. Tilskuddet ydes til dækning af relevante udgifter

til beboerrepræsentationernes og Lejernes Landsorganisa-

tions daglige drift.

Til beboerrepræsentationer ydes tilskud på indtil 100 kr.
pr. lejemål pr. år.

Til Lejernes Landsorganisation ydes der tilskud på indtil
12.000 kr. pr. måned.

Ydelse af tilskud forudsætter godkendelse af budget og

regnskab.

Pr. 1. januar 1994 beregnes lejen for renoverede boliger

således :

Opførelsessummen i boliger, der er færdigrenoverede efter

1. januar 1993, består af mindstelejen, der var gældende

ved igangsætningen af renoveringen, tillagt den del af

renoveringsudgiften, der medfører en konkret forbedring

af ejendommen. I boligejendomme indeholdende så mange

lejemål, at renoveringen deles i etaper, kan den nye

beregning foretages etapevis.

Pr. 1. januar 1994 beregnes lejen for særlige lejemål

således :

Til administrative og erhvervsmæssige formål :

9 % af opførselssummen i kapitalydelse, dog mindst kr.
630,- pr. m2 pr. år ud fra mindstelejen på kr. 7.000,-.

Til kulturelle og sociale formål :

5,5 % af opførelsessummen i kapitalydelse, dog mindst kr.
385,- pr. m2 pr. år.



Til beboerformål :

Beboerrepræsentationer, der er lovligt valgt og dis-
ponerer over fælleslokaler til beboeraktiviteter i

bebyggelser, de repræsenterer betaler ikke kapitalydelse,

varmebidrag eller driftsbidrag.

Der betales et driftsbidrag på kr. 170,- pr. m2 pr. år i
flerfamiliehuse, mens der i enfamilie- og dobbelthuse

ikke betales driftsbidrag, da lejer selv afholder alle

driftsudgifter.

I f lerfamiliehuse afholder lejeren udgifter til indvendig

vedligeholdelse. I enfamilie- og dobbelthuse afholder

lejeren udgifter til  såvel  indvendig  som udvendig

vedligeholdelse.

Til hovedkonto 22.18.10 Økonomidirektoratets boligaf-
deling.

Landsstyret bemyndiges til, med finansudvalgets til-

slutning, at træffe de nødvendige bevillingsmæssige

dispositioner i forbindelse med overførsel af Grønlands
Byggevæsens byggetjenester (udbud, byggeadministration og

tilsyn) til Økonomidirektoratets Boligafdeling fra 1.

januar 1994.

Til hovedkonto 22.18.10 og 70.75.37 Økonomidirektoratets

Boligafdeling og Tele Attavegaatit.

Under forudsætning af Landstingets vedtagelse af op-

rettelse af Tele Grønland A/S og et landsdækkende

boligselskab ændres finanslovens bilag 3 således, at

tjenestemandsstillingerne under hovedkonto 70.75.37 Tele

Attaveqaatit med virkning fra den 1. januar 1994 er

normeret under Grønlands Hjemmestyre og udlånt til Tele

Grønland A/S. Tilsvarende er de tjenestemandsstillinger

under hovedkonto 22.18.10 Økonomidirektoratets

Boligafdeling, som indgår i boligselskabet, med virkning

fra den 1. januar 1994 normeret under Grønlands

Hjemmestyre og udlånt til boligselskabet.



Til hovedkonto 22.18.64 (70.50).

I henhold til Landstingsforordning nr. l af 9. april 1992
om støtte til boligbyggeri § 7, stk. 2, ændres lands-

kassens tilskud til 80 % for boligbyggeri, der igangsæt-

tes i 1994.

Landsstyret bemyndiges til, uanset bestemmelserne i
Landstingsforordning nr. l af 31. oktober 1991 om

andelsboliger, at yde et rente- og afdragsfrit lån på 46

2/3 % af de samlede opførelsesudgifter, mod at kommunen

yder 20 %. Den ændrede finansiering, der er en konsekvens
af, at tilskuddet til kommunalt boligbyggeri øges, finder

anvendelse på projekter, der igangsættes i 1994.

Til hovedkonto 22.18.65 Kommunale byggesæt.

Disponering af kontoen forelægges Landstingets finansud-

valg til godkendelse.

Til aktivitetsområde 22 og 70 Økonomidirektorats Boligaf-
deling og Direktoratet for offentlige arbejder og trafik.

Landsstyret bemyndiges til at fritage for stempelafgift
i forbindelse med stiftelse og eventuel efterfølgende

kapitaludvidelse i Tele Grønland A/S og i et lands-

dækkende boligselskab.

Til formålskonto 24.20 (80.).

Nr. 1.
Udskrivningsprocenten for landsskat, jfr. landstingslov

nr. 5 af 19. maj 1979, § 27, stk. 2, fastsættes for 1994

til 11.

Nr. 2.

Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jfr. lands-

tingslov nr. 5 af 19. maj 1979, § 29, stk. 2, fastsættes
for 1994 til 24.

Nr. 3.

For statstjenestemænd, der i forbindelse med KNI-om-
dannelsen udlånes til et selskab, bemyndiges landsstyret

til at indrømme nedsættelse af den samlede grønlandske



indkomstskat for de, der umiddelbart inden udlånet til
selskabet har været underlagt dansk indkomstbeskatning og

som kan påvise forringelse i deres løn efter fradrag af

skat som følge af overgang til grønlandsk indkomstbe-

skatning. En sådan nedsættelse af den samlede grønlandske
indkomstskat finansieres af det pågældende selskab.

Til hovedkonto 24.21.65 og 24.21.67 (82.06 og 82.08).

Nr. 1.

I forbindelse med fusions- eller kondemneringsordninger
indenfor den private del af trawlerflåden bemyndiges

landsstyret til helt eller delvist at refundere stempel-

afgift og kapitaltilførselsafgift ved de deraf følgende

overtagelser og salg af fartøjer samt selskabsomdan-
nelser.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til at fritage for stempelafgift
og refundere kapitaltilførselsafgift i forbindelse med

stiftelsen og den efterfølgende kapitaludvidelse i
aktieselskaberne KNI-Holding, KNI-Detail og KNI-Service.

Til hovedkonto 24.21.71 (82.12).
I henhold til § 6, stk. l i landstingsforordning om

søtransport af gods til, fra og i Grønland fastsættes

afgiftssatsen til 22 %.

Til hovedkonto 24.21.86 (92.39).

I det omfang der ved udgangen af finansåret 1993 er hen-
lagt midler i en reserve, under hovedkonto 24.21.86

bemyndiges landsstyret til, med tilslutning fra Lands-
tingets finansudvalg, for at kunne afslutte den igang-

værende strukturtilpasning i det havgående rejefiskeri i

1994, at disponere over midler fra denne reserve.

Midlerne kan tildeles som rentebærende lån, rente- og



afdragsfri lån og som lån på særlige vilkår.

Endvidere kan midlerne anvendes som tilskud, aktie- eller
anpartskapital eller anden form for kapitaltilførsel.

Landsstyremedlemmet for kultur, uddannelse og forskning -

Aktivitetsområde 40 - 49.

Til formålskonto 40.41 (19.).
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af

bevillinger og normerede stillinger mellem de enkelte

hovedkonti.

Til formålskonto 40.43 (28. og 91.28).

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af

bevillinger og normerede stillinger mellem de enkelte

hovedkonti.

Nr. 2.

I henhold til Landstingslov om arbejdsgiveres erhvervs-
uddannelses bidrag (AEB), § 4, stk. l, fastsættes ud-
skrivningsprocenten til 0,8 % for bidragsåret 1994.

Nr. 3.

I henhold til bekendtgørelse nr. 16 af 17. juli 1992 om

garanti stillet af Grønlands hjemmestyre for lån i
pengeinstitutter i Grønland til uddannelsessøgende

fastlægges der for finansåret 1994 en garantiramme på

maksimum 25 mio. kr.

Til hovedkontiene 40.44.30, 40.44.41 og 40.44.76.
Disponering af kontiene forelægges Landstingets finans-

udvalg til godkendelse.

Landsstyremedlemmet for fiskeri, fangst og landbrug -



Aktivitetsområde 50 - 59.

Til formålskonto 50.51 (27.).

Nr. 1.

Erhvervsstøtteudvalget kan indfri misligholdte garan-
terede lån og kreditter i overensstemmelse med vilkårene

for de garantier, der er udstedt eller udstedes i medfør

af landstingsforordning nr. 9 af 25. oktober 1990 om

erhvervsstøtte eller tidligere gældende erhvervsstøt-
teregler.

Erhvervsstøtteudvalget kan konvertere indfriede garanterede
lån til erhvervsstøttelån på de herfor gældende vilkår, dog
således at den efter erhvervsstøtteforord ningen gældende
markedsrente kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over
Danmarks Nationalbanks diskonto.

Nr. 2.

Såfremt selskaber, der driver kvotereguleret rejefiskeri

med et fartøj, der er over 75 BRT og under 80 BRT ophører

med selvstændigt fiskeri ved salg, fusion eller på anden

måde, kan erhvervsstøtteudvalget delvis nedskrive

tilgodehavender i selskabet på følgende betingelser :

1)   Nedskrivningen af erhvervsstøtteudvalgets
tilgodehavender skal modsvares af en tilsvarende udbetaling
til anpartshaverne i selskabet.

2) Det nedskrevne beløb fastsættes til 50.000
kr. for hver hele 50 tons rejekvote, som pr.
1. januar 1993 er tildelt selskabet af

Grønlands Hjemmestyre, og beløbet reduceres

i det omfang, der iøvrigt ved selskabets
ophør kan udbetales et større beløb til

anpartshaverne.

3)Erhvervsstøtteudvalgets samlede lån og

garantier for lån, der er ydet i forbindelse

med fartøjet, skal afvikles fuldt ud ved

salget.



4)Det beløb, der udbetales til anpartshaverne
skal investeres i erhvervsmæssig virksomhed

under en eller anden form, medmindre på-

gældende anpartshaver er over 60 år, i hvilket tilfælde

beløbet kan udbetales.

Til formålskonto 50.51 og hovedkonto 24.21.63 (27. og

82.04) .

Landsstyret bemyndiges til, efter nærmere undersøgelse i

hvert enkelt tilfælde, at yde garantier for fremtidige

rejekvoter til selskaber i rejefiskeriet, der i for-

bindelse med kapacitetstilpasning af flåden sammenlægges

og dermed udtager et fartøj.

De nævnte garantier ydes maksimalt med et beløb, som salg

af dele af den til det udtagne fartøj knyttede rejekvote

for en flerårig periode vil kunne indbringe.

Landsstyret bemyndiges endvidere til, efter samtykke fra

Landstingets finansudvalg, at afholde udgifter i for-

bindelse med udtagning af rejefartøjer. Landsstyret
bemyndiges ligeledes til, efter samtykke fra Landstingets

finansudvalg, at oppebære indtægter i forbindelse med

salg af rejekvoter for en flerårig periode. Det forud-

sættes, at dette sker inden for Erhvervsstøtteordningens
samlede rammer.

Landsstyremedlemmet for sundhed og miljø samt handel og
industri - Aktivitetsområde 60 - 69.

Til formålskonto 60.61 og 60.62 (31. og 32.) samt

hovedkonto 60.60.10 og 60.60.13 (30.01 og 30.04).

Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af

bevillinger og normerede stillinger mellem de enkelte

hovedkonti.

Til formålskonto 62.70 (92.24).



Landsstyret kan bemyndige bestyrelserne i hjemmestyreeje-
de aktieselskaber til at gennemføre låntagning i for-

bindelse med forretningsmæssigt motiverede investeringer,
der indgår på kontoen.

Til hovedkonto 62.70.10 (22.30).

Nr. 1.

Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbe-

villingerne henlægges i de nettostyrede virksomheder.

Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for

landsstyret og Landstingets finansudvalg, anvendes til

bl.a. investeringsformål.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til at give Great Greenland en

trækningsret i landskassen på 12,5 mio. kr. til dækning

af Great Greenlands behov for driftskapital. Anvendelse
af trækningsretten forrentes med 11 % p.a.

Til hovedkonto 62.70.20 (24.50).

Nr. 1.
For tjenestemænd, der overgår til ansættelse i sel-

skaberne, tegner selskaberne en privat pensionsforsikring

som kompensation for tjenestemandspensionens bortfald. I

det omfang, der ikke kan opnås fuld dækning svarende til
tjenestemandspensionen, indestar de nye selskaber for den

del af pensionskravet, som ikke kan opnås ved den private

pensionsordning. Hjemmestyret indestar, i forhold til den

ansatte, for opfyldelsen af denne forpligtelse, og
hjemmestyret har fuld regres overfor selskaberne, hvis

den yderligere pensionsdækningsforpligtelse udløses.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til at yde indeståelse for de

tjenestemænd, der er overgået til Royal Arctic Line A/S,
hvorefter hjemmestyret hæfter for opfyldelsen af de

sejlende tjenestemænds rettigheder i henhold til deres

ansættelseskontrakt på tjenestemandslignende vilkår i



selskabet.

Til hovedkonto 62.70.39 (29.03).

Disponering af bevillingen forelægges landsstyret og

Landstingets finansudvalg til godkendelse.

Til hovedkonto 62.70.47 Ekstraordinær beskæftigelsesind-
sats.

Disponering af kontoen forelægges Landstingets finansud-

valg til godkendelse.

Til hovedkonto 62.70.86 (92.24).

Landsstyret bemyndiges til at opretholde en kautions-
erklæring over for Grønlandsbanken, der på vegne af den

danske Nationalbank stiller en rentefri kredit på

65.000.000 kr. til rådighed for KNI Service A/S til
varetagelse af pengeforsyningen i Grønland.

Landsstyremedlemmet for offentlige arbejder og trafik
Aktivitetsområde 70 - 79.

Til formålskonto 70.75 (22, 25 og 26.).

Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbe-

villingerne henlægges i de nettostyrede virksomheder.

Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for

landsstyret og Landstingets finansudvalg, anvendes til
bl.a. investeringsformål. Tele Attaveqaatit kan dog uden

forelæggelse anvende akkumulerede henlæggelser til

finansiering af anlægsprojekter, der er optaget som
selvfinansierede under standardkonto 92.25.50.

Til hovedkonto 70.75.12 (22.40).

Landsstyret bemyndiges til at give Amutsiviit en træk-

ningsret i landskassen på 50 mio. kr. til dækning af
virksomhedens behov for driftskapital. Anvendelse af



trækningsretten forrentes med 11 % p.a.

Til hovedkonto 70.75.15 (26.)

Landsstyret bemyndiges til at give Lufthavnsvæsenet en
trækningsret i landskassen på 40 mio. kr. til dækning af

virksomhedens behov for driftskapital. Anvendelse af

trækningsretten forrentes med 11 % p.a.

Til hovedkonto 70.75.20 (25.20).
Nr. 1.

Fra 1. januar 1994 indføres nye takster for el og vand
til den eksporterende landbaserede fiskeindustri :

el-fiskeindustritakst       0,40 kr./kwh

vand-fiskeindustritakst      1,00 kr./m3.

Nr. 2.

Landsstyret bemyndiges til at give Nukissiorfiit en træk-
ningsret i landskassen på 106 mio. kr. til dækning af
virksomhedens behov for driftskapital. Anvendelse af

trækningsretten forrentes med 11 % p.a.

Til hovedkonto 70.75.37.

Stk. 1.

For tjenestemænd, der overgår til ansættelse i Tele
Attaveqaatit A/S, tegner Tele Attaveqaatit A/S en privat

pensionsforsikring som kompensation for tjenestemands-

pensionens bortfald. I det omfang, der ikke kan opnås
fuld dækning svarende til tjenestemandspensionen,

indestar det nye selskab for den del af pensionskravet,

som ikke kan opnås ved den private pensionsordning.

Hjemmestyret indestar, i forhold til den ansatte, for
opfyldelsen af denne forpligtelse, og Hjemmestyret har

fuld regres overfor selskabet, hvis den yderligere

pensionsdækningsforpligtelse udløses.

Stk. 2.

Landsstyret bemyndiges til at give Tele Attaveqaatit A/S



en trækningsret i landskassen på 5 mio. kr. til dækning
af virksomhedens behov for driftskapital. Anvendelse af

trækningsretten forrentes med 11% p.a.

Til hovedkontiene 70.75.84, 70.75.85, 70.75.86 og

70.75.37.

Landsstyret bemyndiges til med finansudvalgets til-

slutning at foretage de nødvendige bevillingsmæssige
dispositioner i forbindelse med etablering af aktiesel-

skabet Tele Attaveqaatit A/S, som fra 1. januar 1994 skal

varetage televæsenets hidtidige opgaver.


