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FL 2001

TEKSTANMÆRKNINGER

Landsstyret - Aktivitetsområde 10 - 99
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger
og tekstanmærkninger  mellem hovedkonti, samt iøvrigt at foretage rokering af bevillinger
mellem administrative hovedkonti xx.xx.01.

Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter, der foranlediges af tyveri, brand eller anden
skade m.v. på bygninger, anlæg og løsøre, som ejes af Hjemmestyret eller som
Hjemmestyret bærer ansvaret for.

Nr. 3.
Landsstyret bemyndiges til, at afholde omkostninger for trediemand til ekstern juridisk
bistand i retssager, hvor overordnede og principielle spørgsmål af betydning for Grønlands
Hjemmestyres lovgivning er til vurdering.

Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10 - 19
Til hovedkonto 10.06.11 Borgerråd
Landsstyret bemyndiges til, såfremt Kangerlussuaq får status som bygd under en  kommune
ved  kommunevalget 2001, at overføre de midler, der er afsat til Borgerrådets virke fra 1.
maj 2001 og resten af året, til dækning af den pågældende kommunes  udgifter til en
fremtidig bygdebestyrelses virke, således at det afsatte beløb på 860.000 fordeles med 4/12
til Borgerrådet og 8/12 til pågældende  kommune.
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Til hovedkonto 10.13.13 Aktieindskud
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til at indgå i en ubetinget købsret og købspligt til de af Royal Artic
Line A/S tilhørende isklassede skibe, Arina Arctica, Irena Artica, Nuka Arctica, Naja
Arctica og Kiista Arctica, i tilfælde af, at selskabet misligholder sin koncession, træder i
betalingsstandsning,  åbner frivillig eller tvangsakkord, eller erklæres konkurs til skibenes
bogførte nedskrevne værdier, dog mindst til restgælden på de eksisterende skibslån.
Restgælden udgør pr. 1. januar 2001 269.930.000 kr.

Til købsretten er knyttet en automatisk indtrædelsesret og -pligt for Grønlands
Hjemmestyre over for skibskreditorerne i de eksisterende skibslån, hvis misligholdelse,
desuden ubetinget udløser købspligten.

Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at indgå i en ubetinget købsret og købspligt til det af Royal
Arctic Bygdeservice A/S tilhørende skib M/S Pajuttaat til skibets bogførte nedskrevne
værdi, dog mindst til restgælden på det eksisterende skibslån. Restgælden udgør maksimalt
11.500.000 kr.

Købsret og købspligt indtræder i tilfælde af, at selskabet misligholder sin koncession,
træder i betalingsstandsning,  åbner frivillig eller tvangsakkord, eller erklæres konkurs.

Til købsretten er knyttet en automatisk indtrædelsesret og -pligt for Grønlands
Hjemmestyre over for skibskreditorerne i det eksisterende skibslån, hvis misligholdelse,
desuden ubetinget udløser købspligten. 

Til hovedkonto 11.01.11 Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed
Landsstyret bemyndiges til som led i Råstofdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed at
disponere udgifter, der afviger fra indtægterne i det enkelte år, dog således at det
akkumulerede underskud højst må udgøre 3.000.000 kr. og således at der er balance mellem
indtægter og udgifter over en 5-årig periode.
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Landsstyremedlemmet for Økonomi - Aktivitetsområde 20 - 29
Til hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne           
I henhold til "Landstingsforordning nr. 5 af 28. oktober 1982 om tilskud til elever, der er
optaget i folkeskolens ældste klasser" fastsættes følgende tilskud til hjemmeboende
folkeskoleelever i skoleåret 2000/2001 og grænser for forsørgers skattepligtige indkomst
(1999). Tilskuddet udbetales i max 10 mdr. pr. år.

Skattepligtig Tilskud kr. Tilskud kr.
indkomst (1999) pr. år pr. måned
Under 159.936 9.384 938,40
159.936 - 178.300 7.993 799,30
178.300 - 198.134 6.687 668,70
198.134 - 216.500 5.439 543,90
216.500 - 236.229 4.215 421,50
236.229 - 256.272 3.046 304,60
256.272 og derover 0 0

Tilskuddet for skoleåret 2001/2002 og grænserne for forsørgeres skattepligtige indkomst
for året 2000 fastsættes som følger: 

Skattepligtig Tilskud kr. Tilskud kr.
indkomst (2000) pr. år pr. måned
Under 164.437 9.572 957,20
164.437 - 183.649 8.153 815,30
183.649 - 204.078 6.821 682,10
204.078 - 222.995 5.548 554,80
222.995 - 243.316 4.299 429,90
243.316 - 263.960 3.107 310,70
263.960 og derover 0 0

Til formålskonto 20.10 Særlige formål
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til at afgøre sager om afhændelse af aktiver tilhørende Grønlands
Hjemmestyre til en værdi under 5 mio. kr. For så vidt angår afhændelse af aktiver til en pris
mellem 1 og 5 mio. kr. skal Landstingets Finansudvalg orienteres.

Nr. 2.
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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 regi-
strering af optagne lån.

Landsstyret bemyndiges til at omlægge Hjemmestyrets likviditets- og gældsporteføljer
samt i tilknytning til Hjemmestyrets gæld og likviditet at indgå aftaler om finansielle
produkter herunder rente- og valutaprodukter med  det formål  at  minimere  Hjemmestyrets
finansielle nettoudgifter.

Nr. 3.
Landsstyret bemyndiges til at indgå prisstabiliseringsaftaler for leverancer af olie til
Grønland, herunder swaps og valutakurssikring. Aftalerne kan indgås på vegne af KNI
Pilersuisoq A/S og med KNI Pilersuisoq A/S.

Til formålskonto 20.90 Virksomheder
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til at kautionere for et lån til Royal Greenland A/S på oprindeligt
269 mio. kr. Kautionsforpligtelsen  bortfalder over en 5 årig periode fra 1998 til 2002  i
de enkelte år og med det beløb, som Royal Greenland A/S modtager i tilskud fra Grønlands
Hjemmestyre til finansiering af alternative produktioner i forbindelse med
kapacitetstilpasninger.

Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at opretholde en kautionserklæring over for Grønlandsbanken,
der stiller en kredit på 65.000.000 kr. til rådighed for Tele Greenland A/S til varetagelse af
pengeforsyningen i Grønland. De første 55.000.000 kr. af  kreditten er rentefri og ydes på
vegne af Nationalbanken.

Til hovedkonto 20.90.21 Driftskreditter
Landsstyret bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen:
Mittarfeqarfiit   60 mio. kr.
Arctic Umiaq Line   40 mio. kr.
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Nukissiorfiit 140 mio. kr.
Great Greenland A/S     2 mio. kr.

Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9% p.a. For Nukissiorfiit dog med 7,5%.
Indestående forrentes med 3% p.a. Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne
dage divideret med et år med 360 dage. Rente af henholdsvis træk eller indestående
beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis.

Til hovedkonto 20.90.25 Grønlands Værfter, driftskredit
Landsstyret bemyndiges til at give Grønlands Værfter en trækningsret i Landskassen på
6.000.000 kr. til dækning af virksomhedens behov for driftskapital. Anvendelse af
trækningsretten forrentes med 7,5% p.a. Indestående forrentes med 3% p.a. Renten
beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med 360 dage. Rente af
henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag, og tilskrives kvartalsvis.

Til formålskonto 24.10 Direkte skatter
Nr. 1.
Udskrivningsprocenten for landsskat, jfr. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 § 27, stk. 2,
fastsættes for 2001 til 11.

Nr. 2.
Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jfr. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, § 29,
stk. 2 fastsættes for 2001 til 24.

Nr. 3.
Landsstyret bemyndiges til med regeringen at aftale kompensationsbeløbet og
afregningsbeløbet  i henhold til den mellem regeringen og Landsstyret den 21. august 1990
og som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997, indgåede aftale til undgåelse af
dobbeltbeskatning på pensionsbeskatningsområdet.  Landsstyret bemyndiges til at  fastsætte
det kommunale kompensationsbeløb og afregningstidspunkt, efter forhandling med De
grønlandske kommuners Landsforening.

Nr. 4.
For tjenestemænd, der i forbindelse med KNI-omdannelsen udlånes til et selskab,
bemyndiges Landsstyret til at indrømme nedsættelse af den samlede grønlandske
indkomstskat for de, der inden udlånet til selskabet har været underlagt dansk
indkomstbeskatning, og som kan påvise forringelse i deres løn efter fradrag af skat som
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følge af overgang til grønlandsk indkomstbeskatning. En sådan nedsættelse af den samlede
grønlandske indkomstskat finansieres af det pågældende selskab.

Til hovedkonto 24.11.18  Ensfragtafgift
I henhold til § 6 i landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland
fastsættes afgiftssatsen til 13,88 %.

Til hovedkonto 25.02.05 Forsikringer
Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter til forsikringspræmier ved tegning af
forsikringer hos forsikringsselskaber i stedet for selvforsikring. Landsstyret bemyndiges
endvidere til at fastsætte niveau for selvrisiko. 

Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked
- Aktivitetsområde 30 - 39
Til formålskonto 30.10 Børn og unge
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering  af bevillinger og takstbetalinger mellem
hovedkontiene i intervallet 30.10.02 til 30.10.29 bortset fra hovedkonto 30.10.05
Videncenter om børn og unge.

Til formålskonto 30.13 Handicappede
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger og takstbetalinger mellem
hovedkonto 30.13.02 og hovedkontiene i intervallerne 30.13.06 til 30.13.10 og 30.13.16
til 30.13.26. 

Til hovedkonto 30.14.20 Ekstraordinær indsats i Qaanaaq kommune og hovedkonto
30.14.21 Ekstraordinær indsat i Ittoqqortoormiit kommune
Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at disponere
bevillingen.

Til hovedkonto 30.16.21 Sæsonledighedsbekæmpelse
Landsstyret bemyndiges til, efter ansøgning til Landstingets Finansudvalg, at disponere
bevillingen.
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Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
- Aktivitetsområde 40 - 49
Til formålskonto 40.11 Erhvervsskoler 
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte
hovedkonti.

Nr. 2.
Uddannelsesinstitutioner under formålskonto 40.11 Erhvervsskoler, gives mulighed for -
efter ansøgning til Landsstyret - at henlægge ikke forbrugte midler fra finansåret 2001 til
forbrug i finansåret 2002. Henlæggelsen kan højst udgøre 10% af bevillingen.

Til hovedkonto 40.11.09 Efter- og videreuddannelse i henhold til AEB-ordningen
Ved finansårets afslutning henlægges forskellen mellem indtægter for AEB-
ordningen(hovedkonto 40.13.55) og udgifterne afholdt over hovedkonto 40.13.51 og
nærværende hovedkonto 40.11.09, på nærværende hovedkonto 40.11.09 Efter- og
videreuddannelse i henhold til AEB-ordningen til enten genopretning eller til anvendelse
i det næste finansår. 

Til formålskonto 40.12 Højere undervisning 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte
hovedkonti.

Nr. 2. 
Uddannelsesinstitutioner under formålskonto 40.12 Højere undervisning, gives mulighed
for - efter ansøgning til Landsstyret - at henlægge ikke forbrugte midler fra finansåret 2001
til forbrug i finansåret 2002. Henlæggelsen kan højst udgøre 10% af bevillingen.

Til hovedkonto 40.13.24 Udlån
I henhold til §3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte
fastsættes de maksimale studielånssatser fra 1. august 2001 således:
< I  hvert støtteår kan der ydes studielån på 6.000 kr. pr. låntager. Støtteåret går fra

1. august til 31. juli.
< En uddannelsessøgende kan én gang optage et engangslån på maksimalt 10.000

kr. Der ydes kun yderligere engangslån efter dispensationsansøgning.
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Der kan kun ydes lån til uddannelsessøgende på mellem- og videregående uddannelse.

Til hovedkonto 40.13.50 Stipendier og børnetillæg og 40.13.51 Stipendier mv. vedr.
erhvervsuddannelsens grunduddannelser
I henhold til §3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte
fastsættes det månedlige stipendium således:
< 2.000 kr. til hjemmeboende uddannelsessøgende på studieforberedende

uddannelse.
< 2.300 kr. til hjemmeboende elever på erhvervsmæssige grunduddannelser.
< 4.500 kr. til uddannelsessøgende på uddannelse uden for Grønland og Danmark.
< 4.000 kr. til andre uddannelsessøgende.

Fra 1. august 2001 fastsættes det månedlige stipendium således:
< 2.100 kr. til hjemmeboende uddannelsessøgende på studieforberedende

uddannelse.
< 2.415 kr. til hjemmeboende elever på erhvervsmæssige grunduddannelser.
< 4.725 kr. til uddannelsessøgende på uddannelse uden for Grønland og Danmark.
< 4.200 kr. til andre uddannelsessøgende.

Til hovedkonto 40.13.55 AEB-bidrag
I henhold til Landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres
erhvervsuddannelsesbidrag (AEB) §4 stk. 1, fastsættes udskrivningsprocenten  til 0,9%  for
bidragsåret 2001.

Til hovedkonto 40.13.60 Særydelse, rejseudgifter mm, samt 40.13.61 Særydelse,
rejseudgifter mm., KIIIPs institutioner
Nr. 1.
Landsstyret kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem
Grønlands Hjemmestyre er optaget på uddannelse uden for Grønland og Danmark, når
forhøjelsen er begrundet i:
< Udlændigeretlige krav fra de lokale myndigheder,
< Krav fra vedkommende uddannelsesinstitution,
< Særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen, eller
< Særlige omkostninger i forbindelse med overførsel af stipendium.

Landsstyret kan derudover fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i  forbindelse
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med særligt tilrettelagte uddannelser og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte,
herunder uddannelser uden for Grønland og Danmark.

Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem hovedkontiene.

Til hovedkonto 40.14.18 Grønlands Radio - KNR
Landsstyret bemyndiges til at give Grønlands Radio en trækningsret i Landskassen på 2,3
mio. kr., til dækning af Grønlands Radios behov for kapital til løbende investering i nyt
teknisk udstyr.

Anvendelse af trækningsretten forudsætter, at bestyrelsen for Grønlands Radio retter
henvendelse til Landsstyret herom, og at det vurderes, at det ikke er muligt at løse
likviditetsbehovet på anden måde.

Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9% p.a. Indestående forrentes med 3% p.a.
Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med 360 dage. Rente
af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag, og tilskrives kvartalsvis.

Til hovedkonto 40.14.28 Tilskud fra Grønlands andel af overskuddet i Dansk
Tipstjeneste 
Landsstyret bemyndiges til at henlægge ikke forbrugte midler i finansåret 2001 til forbrug
i finansåret 2002.

Til aktivitetsområde 45 Kirken
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte
hovedkonti.

Landsstyremedlemmet for Erhverv - Aktivitetsområde 50 - 59
Til hovedkonto 50.06.18 Driftsaftaler, produktionsanlæg
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakter med NuKa A/S om driften af
bygdeanlæg og byanlæg i forbindelse med at selskabet i 1999 har overtaget de pågældende
anlæg fra Royal Greenland A/S.
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Nr. 2.
I forbindelse med at NuKa A/S har overtaget bygdeanlæg og byanlæg fra Royal Greenland
A/S bemyndiges Landsstyret til at udstede erklæringer om Hjemmestyrets ejerskab og
driftsforholdene i NuKa A/S, som eksterne långivere måtte fordre i forbindelse med
finansieringen af drifts- og anlægskreditter på op til 125 mio. kr.

Til hovedkonto 50.09.11 Erhvervsfremme og hovedkonto 50.09.13 Indfrielse af
garantier for lån
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til at indgå en et årig serviceaftale med et administrationsselskab,
eksempelvis Sulisa A/S, om administrationen af opgaverne  i medfør  af  Landstingslov
om finansieringsstøtte til de landbaserede erhverv.

Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til inden for rammerne af den allerede indgåede, gældende 3-årige
serviceaftale med Sulisa A/S, om ydelse af rådgivning, informationsvirksomhed  og
bistand til lokal erhvervsudvikling at indgå aftale om en konkret handlingsplan for
aktiviteterne i 2001.

Nr. 3.
Landsstyret bemyndiges til i 2001 maksimalt at udstede garanti for lån til iværksættere og
i forbindelse med generationsskifter for et totalt garantibeløb på 12.000.000 kr.

Til hovedkonto 50.12.10 Vareforsyning
Nr. 1.
For tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i KNI Pisiffik A/S og KNI Pilersuisoq A/S
eller et dermed koncernforbundet selskab, tegner selskaberne en privat pensionsforsikring
som kompensation for tjenestemandspensionens  bortfald. I det omfang, der ikke kan
opnås fuld dækning svarende til tjenestemandspensionen, indestår selskaberne for den del
af pensionskravet, som ikke kan opnås ved den private pensionsordning. Hjemmestyret
indestår, 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 indgå “Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grønlands
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Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S om de overordnede rammer for indgåelse af en
servicekontrakt vedrørende vareforsyning.

Nr. 3.
I forbindelse med indgåelse af “Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grønlands
Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S bemyndiges Landsstyret til at indgå servicekontrakter
med KNI Pilersuisoq A/S eller et dermed koncernforbundet selskab.

I forbindelse med indgåelse af “Rammeaftale om serviceydelser” er Grønlands
Hjemmestyre forpligtet til at afholde eventuelle afviklingsomkostninger i og udover
bevillingsåret, såfremt Grønlands Hjemmestyre i forbindelse med ikke fornyelse af en af
de rekvirerede ydelser skal afholde eventuelle nettoafviklingsomkostninger.

Til hovedkonto 50.85.20 Servicehuse, bygder
Landsstyret bemyndiges til i finansåret at træffe bevillingsmæssige foranstaltninger af
begrænset projektregulerende karakter. Landsstyremedlemmet for Økonomi kan, når der
er tale om rokeringer uden principielt indhold og beløbsmæssigt under 2 mio. kr., godkende
rokeringer.

Til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtte
Nr. 1.
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. 13 af  30. oktober 1998 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug
eller tidligere gældende erhvervsstøtteregler.

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

Nr. 2.
Erhvervsstøtteudvalget  kan inden for en ramme på 20.000.000 kr. yde garantier for lån
eller kreditter i henhold til den til enhver tid gældende landstingsforordning for
erhvervsstøtteudvalgets virksomhed.

Til hovedkonto 51.07.32 Rentebærende udlån(brutto) og hovedkonto 51.07.33
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Rentebærende udlån, indbetalinger (brutto)
Landsstyret bemyndiges til på nedennævnte vilkår at tilbyde en erstatning til hver enkelt
ejer af Q-23 fiskefartøjer og hver enkelt ejer af Q-30 type I fartøjer, der er  bygget og
leveret af Amutsiviit. Erstatningen ydes på baggrund af, at fartøjerne  ikke anses at opfylde
kontrakterne om køb af fartøjerne.

Erstatningen udgør 200.000 kr. for Q-23 fartøjerne og 245.000 kr. for Q-30 type I-
fartøjerne. Erstatningen ydes på vilkår, at denne fuldt ud anvendes til nedskrivning af
fartøjsejernes rentebærende erhvervsstøttelån. Erstatningen skal primært fratrækkes den
ordinære restgæld på lånene, og et eventuelt overskydende beløb anvendes til nedskrivning
af restancer. Afdragene på lånene reduceres i forhold til den ekstraordinære nedskrivning
af lånene, og den resterende restgæld afdrages over det antal år, som oprindelig er fastsat.

Erstatningstilbuddet ydes på betingelse af, at fartøjsejerne accepterer tilbuddet til fuld og
endelig afgørelse af ethvert eventuelt krav fra ejerne mod Amutsiviit eller Grønlands
Hjemmestyre i anledning af fejl eller mangler ved leveringen af fartøjerne.

Der ydes ikke erstatning i de tilfælde, hvor den oprindelige ejer af et fartøj har solgt fartøjet
til en ny ejer. Såfremt et fartøj er anskaffet af flere i fællesskab, og en eller flere af de
oprindelige ejere er udtrådt af ejerforholdet, tilbydes erstatningen til den eller de
tilbageværende af de oprindelige ejere.

Endelig bemyndiges Landsstyret til at yde en yderligere erstatning til en enkelt fartøjsejer,
som tidligere har fået sit Q-23 fartøj forlænget og fået motoren udskiftet. Den yderligere
erstatning fastsættes til de udgifter, som er betalt af fartøjsejerens eget indskud og de
rentebærende erhvervsstøttelån, der er bevilget til finansiering af  udgifterne til forlængelse
og udskiftning af fartøjets motor.

Til hovedkonto 52.12.01 Turisme 
Landsstyret bemyndiges til inden for rammerne af den gældende 3-årige serviceaftale med
Greenland Tourism A/S, Grønlands Turistråd om varetagelse af opgaver i forbindelse med
de i budgetbidrag til hovedkonto 50.12.01 skitserede aktiviteter at indgå aftale om konkret
handlingsplan for aktiviteterne i 2001.

Til hovedkonto 52.12.02 Finansieringsstøtte til turisterhvervet
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til at indgå en 1-årig serviceaftale med et administrationsselskab,
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eksempelvis Greenland Tourism A/S, Grønlands Turistråd om at varetage sekretariats-
funktionen i forbindelse med administration af iværksætterstøtten i medfør af
Landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet.

Nr. 2.
Bevillingen til iværksætterstøtten på nærværende hovedkonto er en nettobevilling og
anvendes som tilskud, udlån samt garantistillelse. Renter og afdrag på tidligere ydede lån
kan disponeres på ny indenfor nettobevillingen.

Til hovedkonto 52.12.06 Aktiviteter omkring den grønlandske julemand.
Landsstyret bemyndiges til at indgå en serviceaftale med et administrationsselskab.  Aftalen
kan omfatte varetagelse af opgaver i forbindelse med de i budgetbidrag til hovedkonto
52.12.06 Aktiviteter omkring den grønlandske julemand skitserede aktiviteter.

Landsstyremedlemmet for Sundhed og  Miljø - Aktivitetsområde 60
- 69
Til formålskonto 60.10 Specialiseret behandling og undervisning,  60.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 60.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje samt
hovedkonto 60.01.10 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte
hovedkonti.

Til hovedkonto 60.10.16 Alkoholbehandlingscentre
Landsstyret bemyndiges til, i tilfælde af opsigelse af "Aftale mellem Grønlands
Hjemmestyre, v/Direktoratet for Sundhed og Frederiksbergcenteret Aps omkring driften
af det i Ilulissat etablerede alkoholbehandlingscenter”, som følge af de bevilgende
myndigheders eventuelle afslag på en fortsat bevillingsmæssig hjemmel, at erlægge
følgende bodsklausul til Frederiksbergcenteret Aps:
Ved opsigelse inden 1. juli 2001 erlægges en bodsklausul på  500.000 kr.

Til formålskonto 61.86 Diverse miljøanlæg
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til i finansåret at træffe bevillingsmæssige foranstaltninger af
begrænset projektregulerende karakter. Landsstyremedlemmet for Økonomi kan, når der
er tale om rokeringer uden principielt indhold og beløbsmæssigt under 2 mio. kr., godkende
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rokeringer.

Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at igangsætte anlægsprojekter uden forelæggelse for
Finansudvalget, hvis de samlede udgifter til et projekt, efter afholdt licitation, overstiger
den i finansloven anslåede samlede projektudgift i begrænset omfang.
Landsstyremedlemmet for Økonomi kan godkende igangsætning, når de samlede
merudgifter højst udgør 15%, og er mindre end 3 mio. kr. Det forudsættes iøvrigt at
merudgifterne afholdes i budgetoverslagsårene, og at Landsstyret medtager disse
merudgifter i finanslovsforslaget for det følgende år.

Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur -
Aktivitetsområde 70 - 99
Til aktivitetsområde 70-74 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur
Nr. 1.
For tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i Tele Greenland A/S eller et dermed
koncernforbundet selskab, tegner selskabet en privat pensionsforsikring som kompensation
for tjenestemandspensionens bortfald. I det omfang, der ikke kan opnås dækning svarende
til tjenestemandspensionen, indestår Tele Greenland A/S for den del af pensionskravet,
som ikke kan opnås ved den private pensionsordning. Hjemmestyret indestår, i forhold til
den ansatte, for opfyldelsen af denne forpligtelse, og Hjemmestyret har fuld regres overfor
selskabet, hvis den yderligere pensionsdækningsforpligtelse udløses.

Nr. 2.
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i de nettostyrede
virksomheder.

Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Landsstyret og Landstingets
Finansudvalg, anvendes til bl.a investeringsformål.

Til hovedkonto 71.92.10 Nukissiorfiit
I forbindelse med en eventuel overdragelse af varmecentraler fra A/S Boligselskabet INI
tillades det Nukissiorfiit i en overgangsperiode at fravige virksomhedens salgs- og
leveringsbetingelser og afregne varme efter de principper, der gjaldt før Nukissiorfiits
overtagelse af anlæggene.
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Til aktivitetsområde 73 Trafik
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til at yde indeståelse for de tjenestemænd, der er overgået til Royal
Arctic Line A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, hvorfor Hjemmestyret hæfter
for opfyldelsen af de sejlende tjenestemænds rettigheder i henhold til deres
ansættelseskontrakt på tjenestemandslignende vilkår i selskabet.

Nr. 2.
I forbindelse med indgåelse af “Rammeaftale om Serviceydelser” mellem Grønlands
Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S bemyndiges Landsstyret til at indgå servicekontrakter
med Royal Arctic Line A/S eller et dermed koncernforbundet selskab.

I forbindelse med indgåelse af “Rammeaftaler om Serviceydelser” er Grønlands
Hjemmestyre forpligtet til at afholde eventuelle afviklingsomkostninger i og udover
bevillingsåret, såfremt Grønlands Hjemmestyre i forbindelse med ikke fornyelse af én af
de rekvirerede ydelser skal afholde eventuelle nettoafviklingsomkostninger.

Til hovedkonto 73.10.10 Skibspassagertrafik, tilskudsbevilling
Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftale
med Arctic Umiaq Line A/S om udførelse af skibspassagertrafik i og ud over
bevillingsåret.

Til hovedkonto 73.20.09 Intern beflyvning, servicekontrakter, tilskudsbevilling
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftaler
med operatører om udførelse af offentlig flytrafik i og ud over bevillingsåret.

Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at foretage
eventuelle kontraktlige merbetalinger, der måtte følge af,  at  de  realiserede  mængder  eller
faktorpriser afviger fra de, der danner grundlag for fastsættelse af á conto betalingerne i de
servicekontrakter, der indgås for intern beflyvning under nærværende hovedkonto.

Til aktivitetsområde 80 - 99 Anlægs- og renoveringsområdet
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til i finansåret at træffe bevillingsmæssige foranstaltninger af
begrænset projektregulerende karakter indenfor konti vedrørende anlægs- og
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renoveringsbevillinger. Landsstyremedlemmet for Økonomi kan, når der er tale om
rokeringer uden principielt indhold og beløbsmæssigt under 2 mio. kr., godkende
rokeringer inden for et aktivitetsområde samt fra hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.

Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at igangsætte anlægs- eller renoveringsprojekter uden
forelæggelse for Finansudvalget, hvis de samlede udgifter til et projekt, efter afholdt
licitation, overstiger den i finansloven anslåede samlede projektudgift i begrænset omfang.
Landsstyremedlemmet for Økonomi kan godkende igangsætning, når de samlede
merudgifter højst udgør 15%, og er mindre end 3 mio. kr. Det forudsættes iøvrigt at
merudgifterne afholdes i budgetoverslagsårene, og at Landsstyret medtager disse
merudgifter i finanslovsforslaget for det følgende år.

Til hovedkonto 87.72.15 Andelsboligbyggeri
Landsstyret bemyndiges til at meddele  tilsagn om medfinansiering af andelsboliger, der
opføres af en privat bygherre, og som overdrages til en stiftet andelsboligforening efter
boligernes færdiggørelse.

Til hovedkonto 87.72.19 10/40/50 byggeri
Landsstyret bemyndiges til at meddele tilsagn om medfinansiering af  nyopførte
enfamiliehuse, der opføres af private bygherrer og tilsagn om lån til istandsættelser eller
forbedringer af allerede opførte enfamiliehuse.

Til hovedkonto 87.72.20 Selvbyggerhuse i byer
Landsstyret bemyndiges til at meddele tilsagn om medfinansiering af  byggesæt til
opførelse af selvbyggerhuse i byer, efter samme retningslinier som de der hidtil har været
gældende for finansiering af selvbyggerhuse i bygder og yderdistrikter.

Til aktivitetsområde 91 Sektorprogram for miljø og energi(MIFRESTA)
Hvis renoveringsprojekter under sektorprogrammet for 2001 opgives bemyndiges
Landsstyret til at beslutte anvendelse af frigjorte projektbevillinger på op til 5 mio. kr. til
andre projekter.  


