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FL 2003 
 
Tekstanmærkninger 
 

Landsstyret - Aktivitetsområde 10 - 99 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillin-
ger og tekstanmærkninger  mellem hovedkonti, samt i øvrigt at foretage rokering af bevil-
linger 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 Hjemmesty-
ret bærer ansvaret for. 

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

 
Nr. 4. 
Landsstyret bemyndiges til at undlade at søge bevillingsmæssige ændringer til anlægspro-
jekter, hvor der er mindre udsving i forhold til Projektbevillingen; disse ændringer optages 
på Landskasseregnskabet, når de pågældende projekter afsluttes og udtages af anlægs- og 
renoveringsfonden. 
 
Nr. 5. 
Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakter som indeholder nettoafviklingsom-
kostninger. Dette vedrører følgende hovedkontoområder: 64.10.12 @Vareforsyning@, 
64.10.14 @Driftsaftaler produktionsanlæg@, 73.10.10 @Skibspassager-trafik@ og 73.10.11 
@Intern godstransport med skib@. 

 
Landsstyreformanden – Aktivitetsområde10-19 
Til hovedkonto 10.14.21 Information og formidling omkring internationale program-
samarbejder. 
Nr. 1.  
Landsstyret bemyndiges til at indgå 1- eller flerårige servicekontrakter med et eller flere 
rådgivnings- og administrationsselskaber eller institutioner, eksempelvis SULISA A/S om 
den praktiske håndtering af og løft af informations- og formidlingsopgaver vedrørende eks-
terne finansieringsordninger rettet mod en række sektorer, eksempelvis formidlet via 
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Northern Pheriphery Programme (NPP), andre EU-programmer eller NORA, som Grønland 
har adgang til. 
 

Landsstyremedlemmet for Finanser - Aktivitetsområde 20 - 29 
Til aktivitetsområde 20 Økonomidirektoratet  
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 Arc-
tica og Kiista Arctica, i tilfælde af, at selskabet misligholder sin koncession, træder i beta-
lingsstandsning,  åbner frivillig eller tvangsakkord, eller erklæres konkurs til skibenes bog-
førte nedskrevne værdier, dog mindst til restgælden på de eksisterende skibslån. Restgæl-
den udgør pr. 1. januar 2003 191.736.000 kr. 
 
Til købsretten er knyttet en automatisk indtrædelsesret og -pligt for Grønlands Hjemmesty-
re over for skibskreditorerne i de eksisterende skibslån, hvis misligholdelse, desuden ube-
tinget udløser købspligten. 
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til at indgå i en ubetinget købsret og købspligt til det af Royal Arc-
tic Bygdeservice A/S tilhørende skib M/S Pajuttaat til skibets bogførte nedskrevne værdi, 
dog mindst til restgælden på det eksisterende skibslån. Restgælden udgør maksimalt 
9.775.000 kr.   
Købsret og købspligt indtræder i tilfælde af, at selskabet misligholder sin koncession, træ-
der i betalingsstandsning,  åbner frivillig eller tvangsakkord, eller erklæres konkurs. 
 
Til købsretten er knyttet en automatisk indtrædelsesret og -pligt for Grønlands Hjemmesty-
re over for skibskreditorerne i det eksisterende skibslån, hvis misligholdelse, desuden ube-
tinget udløser købspligten.  
 
Til hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne 
Nr. 1. 
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 folke-
skoleelever i skoleåret 2002/2003 og grænser for forsørgers skattepligtige indkomst (2001). 
Tilskuddet udbetales i max. 10 mdr. pr. år. 
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Beløbsgrænser 2001   Tilskud skoleåret 2002/03  
     
Skattepligtig indkomst    tilskud pr. år tilskud pr. måned 
 under    169.370  9.820 982,00 
                    169.370   -   189.158  8.364 836,40 
                    189.158   -   210.200  6.998 699,80 
                    210.200   -   229.684  5.692 569,20 
                    229.684   -   250.615  4.410 441,00 
                    250.615   -   271.878  3.187 318,70 
 over    271.878  0 0 
 
Tilskuddet for skoleåret 2003/2004 og grænserne for forsørgeres skattepligtige indkomst 
for 2002 fastsættes som følger: 
 
Beløbsgrænser 2002   Tilskud skoleåret 2003/04  
     
Skattepligtig indkomst    tilskud pr. år tilskud pr. måned 
 under    173.096  10.036 1.003,60 
                     173.096  -  193.319  8.548 854,80 
                     193.319  -  214.824  7.152 715,20 
                     214.824  -  234.737  5.817 581,72 
                     234.737  -  256.129  4.507 450,70 
                     256.129  -  277.859  3.257 325,71 
 over    277.859  0 0 
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til at optage forhandlinger med Sisimiut kommune om omfanget af 
Hjemmestyrets økonomiske medvirken ved kommende anlægs -finansieringer  og  miljø-  
oprydning i Kangerlussuaq.  
 
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. 
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 re-
gistrering af optagne lån. 
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Landsstyret bemyndiges til at omlægge Hjemmestyrets likviditets- og gældsporteføljer  
samt i tilknytning til Hjemmestyrets gæld og likviditet at indgå aftaler om finansielle pro-
dukter herunder rente- og valutaprodukter med  det formål  at  minimere  Hjemmestyrets 
finansielle nettoudgifter. 
 
Til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning 
Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakter om bank- og pengeforsyningen i og 
udover bevillingsåret, inden for en samlet bevillingsramme på 8,5 mio. kr. i hvert af årene 
2003 og 2004. 
 
Til formålskonto 20.90 Virksomheder 
Landsstyret bemyndiges til at opretholde en kautionserklæring for POST Greenland, der i 
forbindelse med varetagelse af pengeforsyningen i Grønland kan foretage overtræk i Grøn-
landsbanken på indtil 7 mio. kr. 
 
Til hovedkonto 20.90.21 Renteindtægter, driftskreditter 
Landsstyret bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen: 
Mittarfeqarfiit      60 mio. kr.            
Nukissiorfiit     70 mio. kr.      
Grønlands værfter      3 mio. kr. 
Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9 % p.a.  For Nukissiorfiit dog med 6% og 
Grønlands værfter med 7,5 %. Indestående forrentes med 3  % p.a. Renten beregnes på ba-
sis af det faktiske antal forløbne dage divideret med et år på 360 dage. Rente af henholdsvis 
træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis. 
 

Til formålskonto 24.10 Direkte skatter 
Nr. 1. 
Udskrivningsprocenten for landsskat, jfr. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 ' 27, stk. 2, 
fastsættes for 2003 til 11. 
 
Nr. 2. 
Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jfr. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, ' 29, 
stk. 2 fastsættes for 2003 til 24. 
 
Nr. 3. 
Landsstyret bemyndiges til med regeringen at aftale kompensationsbeløbet og afregnings-
beløbet  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 dobbeltbeskat-
ning på pensionsbeskatningsområdet.  Landsstyret bemyndiges til at  fastsætte det kommu-
nale kompensationsbeløb og afregningstidspunkt, efter forhandling med De grønlandske 
kommuners Landsforening. 
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Nr. 4. 
For tjenestemænd, der i forbindelse med KNI-omdannelsen udlånes til et selskab, bemyn-
diges 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 følge af overgang til grønlandsk 
indkomstbeskatning. En sådan nedsættelse af den samlede grønlandske indkomstskat finan-
sieres 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 opkræ-
ves ensfragtafgift af søtransporter til Grønland. I henhold til denne bestemmelse forslås at 
afgiftssatsen fastsættes til 9,82% for perioden 1. januar til 30. april 2003 og til 0% for peri-
oden 1. maj til 31. december 2003. 
 
Til hovedkonto 24.11.20, Afgifter betalingsjagt og –fiskeri. 
Landsstyret bemyndiges til at opkræve en afgift i forbindelse med udstedelse af fisketegn 
og licenser til betalingsjagt. 
 
Afgiften pr. licens fastsættes til: 
Moskusokser      2.000 kr. pr. dyr. 
Rensdyr      1.000 kr. pr. dyr. 
Sæler          500 kr. pr. dyr 
Tilladelse til at gå på småvildtjagt    1.000 kr. pr. påbegyndt 7 døgn 
Fisketegn pr. døgn          75 kr. 
Fisketegn pr. uge        200 kr. 
Fisketegn pr. måned        500 kr. 
 
 

Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed - Aktivitetsområde 
30-39 
Til formålskonto 30.10. Børn og unge 
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger og takstbetalinger mellem 
hovedkontiene i intervallet 30.10.02 til 30.10.29 bortset fra hovedkonto 30.10.05 Vi-
denscenter om børn og unge. 
 
Til hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud 
I henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud, §3 fastsæt-
tes størrelsen af børnetilskud for hvert børnetilskudsår i finansloven og udbetales ud fra den 
skattepligtige indkomst, jf. stk. 2-6 i det senest kendte indkomstår, efter indkomstgrænser 
fastsat i finansloven. 
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Der fastsættes følgende børnetilskud efter følgende indkomstgrænser: 
Skattepligtig indkomst mellem 0 kr. og 130.000 kr., årligt børnetilskud på 4.860 kr. 
Skattepligtig indkomst mellem 130.001 kr. og 180.000 kr., årligt børnetilskud på 3.240 kr. 
Skattepligtig indkomst mellem 180.001 kr. og 280.000 kr., årligt børnetilskud på 1.620 kr. 
Børnetilskuddet bortfalder ved skattepligtig indkomst på over 280.000 kr. 
 
Til hovedkonto 30.12.08 Alderspension og hovedkonto 30.12.09 Førtidspension 
I henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension, § 28 
udbetales offentlig pension med beløb, der årligt fastsættes i finansloven. 
Følgende årlige grundbeløb og indkomstgrænser er gældende til og med den 30. juni 2003: 
For enlige udgør højeste grundbeløb kr. 88.812. Pensionen reguleres ved en biindkomst på 
kr. 28.000 og derover, og pensionen bortfalder helt når en biindkomst overstiger 
kr.180.000. 
For par udgør højeste grundbeløb kr. 133.212. Pensionen reguleres ved en biindkomst på 
kr. 42.000 og derover, og pensionen bortfalder helt, når en biindkomst overstiger kr. 
270.000. 
 
Forordningen medfører, at førtidspensionister er berettiget til at få udbetalt 20% af pensi-
onsbeløbet uanset størrelsen af skattepligtig biindskomst. 
Pensionsalderen er på 63 år. 
 
Til formålskonto 30.13  Handicappede 
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger, takstbetalinger mellem 
hovedkonto 30.13.02, intervallet på hovedkonti 30.13.06 til 30.13.10 samt  intervallet på 
hovedkonti 30.13.16 til 30.13.28. 
 
Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning,  32.11 Sundhedsdi-
strikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter,  tandlægebetjening  samt hoved-
konto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme. 
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem de enkelte hoved-
konti. 
 

Landsstyremedlemmet for Uddannelse B Aktivitetsområde 40 - 49 
Til formålskonto 40.11 Erhvervsskoler  
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkon-
ti. 
 
Til hovedkonto 40.11.09 Efter- og videreuddannelse i henhold til AEB-ordningen 
Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge forskellen mellem ind-
tægter for AEB-ordningen (hovedkonto 40.13.55) og udgifterne afholdt over hovedkonto 
40.13.51 og nærværende hovedkonto 40.11.09 til enten genopretning eller til anvendelse i 
det næste finansår.  
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Til formålskonto 40.12 Højere undervisning  
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkon-
ti. 
 
Til hovedkonto 40.13 Uddannelsesstøtte 
I henhold til ' 25 a i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte ænd-
ret ved Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 fastsættes rykkergebyret til 200 kr. pr. 
rykker. 
 
Til hovedkonto 40.13.24 Udlån og indfrielser af banklån 
I henhold til ' 3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte 
ændret ved Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 fastsættes de maksimale studielåns-
satser fra 1. august 2002 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. 
 
Til hovedkonto 40.13.50 Stipendier og børnetillæg 
I henhold til ' 3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte 
ændret ved Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 fastsættes det månedlige stipendium 
således: 
- 2.100 kr. til hjemmeboende uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelse. 
- 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 ' 4, stk. 1 i Landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres er-
hvervsuddannelsesbidrag (AEB) ændret ved Landstingslov nr. 15 af 28. oktober 1993 fast-
sættes udskrivningsprocenten til 0,9% for bidragsåret 2003. 
 
Til hovedkonto 40.13.60 Særydelse, rejseudgifter m.m., USF 
Landsstyret kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem 
Grønlands Hjemmestyre er optaget på uddannelse uden for Grønland og Danmark, når for-
højelsen er begrundet i: 
- Krav fra udenlandske myndigheder. 
- Krav fra vedkommende uddannelsesinstitution. 
- Særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen. 
- Særlige omkostninger i forbindelse med overførsel af stipendium. 
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Landsstyret kan derudover fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse 
med særligt tilrettelagte uddannelser og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte, 
herunder uddannelser uden for Grønland og Danmark. 
 
Til hovedkonto 40.13.61 Særydelse, rejseudgifter m.m., KIIIPs institutioner 
Landsstyret kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem 
Grønlands Hjemmestyre er optaget på uddannelse uden for Grønland og Danmark, når for-
højelsen er begrundet i: 
- Krav fra udenlandske myndigheder. 
- Krav fra vedkommende uddannelsesinstitution. 
- Særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen. 
- Særlige omkostninger i forbindelse med overførsel af stipendium. 
 
Landsstyret kan derudover fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse 
med særligt tilrettelagte uddannelser og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte, 
herunder uddannelser uden for Grønland og Danmark. 
 
Til hovedkonto 40.14.15 Aftalebundne tilskud til kulturområdet 
Nr. 1.  
Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter til driften af Nordens Institut i Grønland, 
NAPA, i henhold til aftale indgået mellem Grønlands Hjemmestyre og Nordisk Ministerråd 
d. 11. december 1985 samt tillægsaftale af 8. februar 2002. 
 
Nr. 2.  
Landsstyret bemyndige til for en treårig periode, begyndende november 1999, at afholde 
udgifter i henhold til den Vestnordiske samarbejdsaftale af 29. november 1999. 
 
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 hen-
vendelse til Landsstyret herom, og at det vurderes, at det ikke er muligt at løse likviditets-
behovet 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 Tipstje-
neste 
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Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge forskellen mellem ind-
tægter fra Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste (hovedkonto 40.14.51) og 
udgifterne afholdt over nærværende hovedkonto 40.14.28 til enten genopretning eller til 
anvendelse i det næste finansår. 
 
Til  aktivitetsområde 45 Kirken 
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkon-
ti. 
 

Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug B Aktivitets-
område 50 - 59 
Til hovedkonto 50.07.16 Indhandlingstilskud, sælskind 
Landsstyret bemyndiges til at indgå en servicekontrakt med Great Greenland A/S om vare-
tagelse af indhandling af sælskind og administration af  tilskud hertil. Servicekontrakten 
kan indgås for en periode på 1 år, med mulighed for forlængelse i en periode på indtil 2 år. 
 
Til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtte 
Landsstyret kan indfri misligholdte garanterede lån og kreditter i overensstemmelse med 
vilkårene for de garantier, der er udstedt i medfør af landstingsforordning nr. 10 af 12. no-
vember 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug eller tidligere gældende erhvervsstøt-
teregler. 
Landsstyret kan konvertere indfriede garanterede lån til erhvervsstøttelån på de herfor gæl-
dende vilkår, dog således at den efter erhvervsstøtteforordningen gældende markedsrente 
kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over Danmarks Nationalbanks diskonto. 
 

Landsstyremedlemmet for Erhverv - Aktivitetsområde 60 - 69 
Til hovedkonto 64.10.06  Indfrielse af garantier for lån.  
Landsstyret bemyndiges til at indfri misligholdte garanterede lån i overensstemmelse med 
vilkårene for de garantier, der er udstedt eller udstedes i medfør af den til enhver tid gæl-
dende landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede er-
hverv, den tidligere landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv samt den 
tidligere landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet. 
 
Til hovedkonto 64.10.08 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv. 
Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakt med et eller flere administrations-
selskaber, eksempelvis SULISA A/S om rådgivning, informationsvirksomhed og bistand til 
regional og lokal erhvervsudvikling samt at indgå aftale om konkrete handlingsplaner for 
aktiviteterne i 2003. Servicekontrakter kan være et- eller flerårige, handlingsplaner et-årige. 
 
Til hovedkonto 64.10.09  Finansieringsstøtte til erhvervsfremme. 
Nr. 1. 
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Landsstyret bemyndiges til i 2003 maksimalt at udstede garantier for lån til iværksættere og 
i forbindelse med nødlidende generationsskifter for et totalt garantibeløb på 12.000.000 kr. 
inden for landbaserede erhverv og for totalt 20.000.000 kr. inden for turismeerhvervet. 
 
Nr. 2. 
Bevillingen til iværksætterstøtten inden for turismeerhvervet er en nettobevilling og anven-
des som tilskud eller garantistillelse. Landsstyret bemyndiges til at disponere renter og af-
drag på tidligere ydede lån givet i medfør af den tidligere landstingslov om finansierings-
støtte til turisterhvervet på ny inden for nettobevillingen. 
 
Nr. 3. 
Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakt med et eller flere administrations-
selskaber, eksempelvis SULISA A/S eller Greenland Tourism A/S om sagsforberedelse og 
administrativ opfølgning af opgaver i medfør af Landstingslov om erhvervsfremme inden 
for turismeerhvervet og landbaserede erhverv. Servicekontrakter kan være et- eller flerårig. 
  
Til hovedkonto 64.10.10 Udviklingsstøtte til turisme 
Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakt med et eller flere administrations-
selskaber, eksempelvis Greenland Tourism A/S, Grønlands Turistråd om rådgivning, in-
formationsvirksomhed og bistand til regional og lokal erhvervsudvikling samt at indgå afta-
le om konkrete handlingsplaner for aktiviteterne i 2003. Servicekontrakter kan være et- 
eller flerårige, handlingsplaner et-årige. 
 
Til hovedkonto 64.10.12  Vareforsyning. 
Nr. 1.  
For tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i KNI Pilersuisoq A/S  eller et dermed kon-
cernforbundet selskab, tegner selskabet en privat pensionsforsikring som kompensation for 
tjenestemandspensionens  bortfald. I det omfang, der ikke kan  opnås fuld dækning svaren-
de til tjenestemandspensionen, indestår selskabet  for  den  del af pensionskravet, som ikke 
kan opnås ved den private pensionsordning. Hjemmestyret indestår, i forhold til den ansat-
te, for opfyldelsen af denne forpligtelse, og Hjemmestyret har fuld regres overfor selskabet, 
hvis den  yderligere  pensionsdækningsforpligtelse udløses.  
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til at indgå en ny ”Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grøn-
lands Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S eller et dermed koncernforbundet selskab om 
de overordnede rammer for indgåelse af servicekontrakter vedrørende vareforsyning og 
energiforsyning. 
 
Nr. 3. 
I forbindelse med indgåelse af  ”Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grønlands 
Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S bemyndiges Landsstyret til at indgå 2-årig service-
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kontrakt om energiforsyning samt eventuelt indgå tillægskontrakt til korrektion af den lø-
bende 3-årige servicekontrakt om vareforsyning, begge dele med KNI Pilersuisoq A/S eller 
et dermed koncernforbundet selskab. 
 
Til hovedkonto 64.10.14 Driftsaftaler, produktionsanlæg 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til at indgå flerårig servicekontrakter med NUKA A/S om driften 
af bygdeanlæg og byanlæg i forbindelse med, at selskabet i 1999 har overtaget de pågæl-
dende anlæg fra Royal Greenland A/S. 
 
Nr. 2. 
I forbindelse med at NUKA A/S har overtaget bygdeanlæg og byanlæg fra Royal Green-
land 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 finan-
sieringen af drifts- og anlægskreditter på op til 125 mio. kr.  
 
Til hovedkonto 64.11.03 Nuuk Værft, Servicekontrakt 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at sælge akti-
erne i aktieselskabet stiftet med det formål at drive værftsvirksomhed i Nuuk. 
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå en afta-
le om driften, der har til formål at drive værftsvirksomhed i Nuuk, i og ud over bevillings-
året. 
 
Til hovedkonto 64.12.02  Nukissiorfiit - Grønlands energiforsyning 
Nr. 1 
I forbindelse med en eventuel overdragelse af varmecentraler fra A/S Boligselskabet INI 
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 
Det tillades Nukissiorfiit at anvende oparbejdet overskud i virksomheden til investeringer 
med henblik på sikring af forsyningssikkerhed og/eller forbedring af driftsøkonomi eller til 
ekstraordinære afdrag på eksisterende anlægslån. 
 
Nr.3 
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingen henlægges i Nukissiorfiit. Ak-
kumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Landsstyret og Landstingets Finans-
udvalg, anvendes til bl.a. investeringsformål. 
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Til hovedkonto 64.14.02 Great Greenland A/S 
Landsstyret bemyndiges til at indgå en servicekontrakt med Great Greenland A/S om opret-
holdelse af aktiviteter i selskabets pelsafdeling, herunder markedsførings- og uddannel-
sesaktiviteter. Servicekontrakten kan indgås for en periode på 1 år, med mulighed for for-
længelse i en periode på indtil 2 år. 
 
Til hovedkonto 66.01.03 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 akkumule-
rede underskud højst må udgøre 3.000.000 kr. og således at der er balance mellem indtæg-
ter og udgifter over en 5-årig periode. 

 
Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger  B Aktivi-
tetsområde 70 -99 
Til aktivitetsområde 70-74 Direktoratet for Infrastruktur og Boliger 
Nr. 1. 
For tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i Tele Greenland A/S eller et dermed kon-
cernforbundet 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 sel-
skabet, 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 Fi-
nansudvalg, anvendes til bl.a. investeringsformål. 
 
Til hovedkonto 70.10.01 Forsikringer 
Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter til forsikringspræmier ved tegning af forsik-
ringer hos forsikringsselskaber i stedet for selvforsikring. Landsstyret bemyndiges endvide-
re til at fastsætte niveau for selvrisiko samt indgå flerårige aftaler om forsikringsdækning 
og -rådgivning.  
 
Til hovedkonto 70.10.02 Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nuuk 

Landsstyret bemyndiges til at indgå flerårige driftsaftaler, herunder lejemål, for administra-
tionsbygninger i Nuuk 
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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 ansættelseskon-
trakt på tjenestemandslignende vilkår i selskabet. 
Nr. 2. 
I forbindelse med indgåelse af ARammeaftale om Serviceydelser@ mellem Grønlands 
Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S bemyndiges Landsstyret til at indgå servicekontrak-
ter med Arctic Umiaq Line A/S og Royal Arctic Line A/S eller et dermed koncernforbundet 
selskab. 
 
I forbindelse med indgåelse af ARammeaftaler om Serviceydelser@ er Grønlands Hjemme-
styre 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 
Landsstyret bemyndiges til  med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftale 
med Arctic Umiaq Line A/S om servicekontrakt vedrørende skibspassagersejlads i og ud 
over bevillingsåret 
 
Til hovedkonto 73.10.11 Intern godstransport med skib 
Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftale 
om udførelse af godsmæssig betjening til de grønlandske bygder og yderdistrikter samt 
Kangaatsiaq og Qeqertarsuaq i og ud over bevillingsåret. 
 
Til hovedkonto 73.20.09 Intern beflyvning, servicekontrakter 
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 hovedkonto 73.20.13 Flyrute Island 

Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå 
aftale  med de islandske bevillingsmyndigheder og operatør om udførelse af flytrafik 
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mellem Island og Sydgrønland i finansåret og budgetoverslagsårene 2004 og 2005 inden 
for en samlet finansiel ramme for hele perioden på 4.150.000 kr. 
 
Til hovedkonto 73.30.02   Eftersøgnings- og redningsberedskab 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakter med flyselskaber om SAR-
beredskabet i Midtgrønland og Diskoområdet af 1 til 4 års varighed. 
 
Til hovedkonto 73.93.02 Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit, drift 
Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftaler i 
form af eksempelvis resultatkontrakter med Mittarfeqarfiit i og ud over bevillingsåret. 
 
Til hovedkonto 74.94.02 ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands Forundersøgelser) 
Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftaler i 
form af resultatkontrakter med ASIAQ i og ud over bevillingsåret. 
 
Til formålskonto 75.86 Miljø, anlæg 
Nr. 1.   
Landsstyret bemyndiges til i finansåret at træffe bevillingsmæssige foranstaltninger af be-
grænset projektregulerende  karakter. Landsstyremedlemmet  for  Økonomi  kan,  når  der 
er tale om rokeringer uden principielt indhold og beløbsmæssigt under 2 mio. kr., godkende 
rokeringer. 
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til at igangsætte anlægsprojekter uden forelæggelse for Finansud-
valget, hvis de samlede udgifter til et projekt, efter afholdt licitation, overstiger den i fi-
nansloven 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 i øvrigt at merudgifterne afholdes i budgetoverslag-
sårene, og at Landsstyret medtager disse merudgifter i finanslovsforslaget for det følgende 
år. 
 
Til aktivitetsområde 80 - 99 Anlægs- og renoveringsområdet 
Nr. 1.   
Landsstyret bemyndiges til i finansåret at træffe bevillingsmæssige foranstaltninger af be-
grænset projektregulerende karakter indenfor konti vedrørende anlægs- og renoveringsbe-
villinger. Landsstyremedlemmet for Økonomi kan, når der er tale om rokeringer uden prin-
cipielt indhold og beløbsmæssigt under 2 mio. kr., godkende rokeringer. 
 
Nr. 2.   
Landsstyret bemyndiges til at igangsætte anlægs- eller renoveringsprojekter uden forelæg-
gelse for Finansudvalget, hvis de samlede udgifter til et projekt, efter afholdt licitation, 
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overstiger den i finansloven anslåede samlede projektudgift i begrænset omfang. Landssty-
remedlemmet for Økonomi kan godkende igangsætning, når de samlede merudgifter højst 
udgør 15%, og er mindre end 3 mio. kr. Det forudsættes i øvrigt at merudgifterne afholdes i 
budgetoverslagsårene, og at Landsstyret medtager disse merudgifter i finanslovsforslaget 
for det følgende år. 
 
Nr. 3. 
Landsstyret bemyndiges til at undlade at søge bevillingsmæssige ændringer til anlægspro-
jekter, hvor der enten forventes eller er konstateret mindre udsving i forhold til Projektbe-
villingen.  Disse ændringer optages på Landskasseregnskabet, når de pågældende projekter 
afsluttes og udtages af anlægs- og renoveringsfonden. 
Landsstyret bemyndiges til ikke at søge bevillingsændring, når afvigelsen er mindre end: 

- 25.000 kr.  
- 10% af projektbevillinger under 1 mio. kr. 
- 5% af projektbevillinger mellem 1 og 5 mio. kr. begge beløb inklusive, dog mi-
nimum 100.000 kr. 
- 2% af projektbevillinger over 5 mio. kr., dog min. 250.000 og højst 1 mio. kr. 
 
 

Til hovedkonto 80.00.72 Salg af udlejningsboliger 
Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftaler 
med lejerne i Hjemmestyrets udlejningsboliger om, at de overtager deres lejerboliger enten 
på andelsboligvilkår eller som ejerboliger. Bemyndigelsen er i overensstemmelse med 
Landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger samt Landstingsforord-
ning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejnings-
boliger til ejerboliger. 
Bemyndigelsen gælder uanset værdien af en enkelt bygning, der kan indeholde en række 
lejligheder og kan overstige grænsen for bemyndigelse til at afhænde aktiver som anført 
under tekstanmærkning til formålskonto 20.10 Særlige formål. 
 
Til hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer 

Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at igangsætte 
andre projekter end de der er anført i budgetbidraget til hovedkontoen. 
 
 

Til hovedkonto 87.72.11 60/40 byggeri 
Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at indgå afta-
ler med kommunerne om ændring af den procentvis grænse for ydelse af tilskud til byggeri 
af kommunale udlejningsboliger, således Landskassens tilskud andrager mindre end 60% af 
de samlede byggeudgifter. Eventuel fordyrelse af projektet er herefter på de enkelte kom-
muners risiko og ansvar. Bemyndigelsen er i overensstemmelse med Landstingsforordning 
nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri, kapitel 3, § 7, stk. 2. 
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Til hovedkonto 87.72.15 Støttede andelsboliger 
På baggrund af en konkret ansøgning fra andelsboligforening eller en privat bygherre, ved-
lagt et programoplæg kan der udstedes en tilsagnsskrivelse. En ansøgning skal indeholde 
udførlige oplysninger om byggeriet. Tilsagnet danner grundlag for overførelse af bevillin-
gen til Anlægs- og Renoveringsfonden. 
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finans-
udvalg, at  meddele  tilsagn om lån til andelsboligforeninger, der køber boliger, der opføres 
af en privat bygherre.  
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finans-
udvalg, at meddele  ihændehavertilsagn om lån til køb af boliger, der opføres af en privat 
bygherre. Et ihændehavertilsagn skal overdrages til en stiftet andelsboligforening og an-
vendes til køb af de boliger, tilsagnet er givet til, efter boligernes færdiggørelse. 
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finans-
udvalg, at  meddele  tilsagn om lån til andelsboligforeninger, der køber der overtager udlej-
ningsboliger på andelsboligvilkår. Landsstyret bemyndiges til for hovedkontoen som hel-
hed med orientering af Finansudvalget at meddele tilsagn på op til 57.750.000 kr. 
 
Til hovedkonto 87.72.19 10/40/50 byggeri 
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finans-
udvalg, at  meddele tilsagn om lån på op til 28,7 mio. kr.  til opførelse af boliger, der opfø-
res af personer, selskaber eller andre private bygherrer, samt meddele ihændehavertilsagn 
om lån til boliger, der opføres af en privat bygherre og sælges i umiddelbar tilknytning til 
boligernes færdiggørelse. Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med oriente-
ring af Landstingets Finansudvalg, at meddele tilsagn om lån til istandsættelser eller for-
bedringer af allerede opførte enfamiliehuse. 
 
Til hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri 
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finans-
udvalg, at meddele tilsagn om anlægstilskud til kommunerne til opførelse af udlejningsbo-
liger. Tilskuddet ydes som et fast tilskud pr. m² boligareal. En boligs boligareal skal mini-
mum udgøre 45 m². Der ydes maksimalt tilskud til 130 m² af en boligs boligareal, uanset at 
boligen er større. 
Indtil 60 m² boligareal udgør tilskuddet 9.700 kr. pr. m², 
i intervallet 60 til 85 m² boligareal udgør tilskuddet 8.500 kr. pr. m², 
i intervallet 85 til 110 m² boligareal udgør tilskuddet 8.000 kr. pr. m², og 
i intervallet 110 til 130 m² boligareal udgør tilskuddet 7.500 kr. pr. m². 
Det er yderligere en betingelse for tilskud, at byggeriet overholder landstingsforordning om 
støtte til boligbyggeri samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf. 
Landsstyret bemyndiges til at yde tilsagn inden for en samlet finansiel ramme på 33,2 mio. 
kr. 
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Til hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter 
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finans-
udvalg, at meddele tilsagn om selvbyggerhuse, kommunale byggesæt og bygdeboliger. 
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, at indgå flerårige kontrakter om levering 
af selvbyggerhuse og kommunale byggesæt. 
Landsstyret bemyndiges til at yde tilsagn inden for en samlet finansiel ramme på 47,3 mio. 
kr. 
 
Til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån 
Byggeriet af vandkraftværket i Qorlortorsuaq finansieres med 50% af investeringen ved at 
anvende midlerne af de akkumulerede henlæggelser vedrørende Nukissiorfiit. 
 
Til hovedkonto 90.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af renoveringsprojekte-
ringer 

Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at igangsætte 
andre projekter end de der er anført i budgetbidraget til hovedkontoen. 
 
Til aktivitetsområde 91 Sektorprogram for miljø og energi (MIFRESTA) 
Hvis renoveringsprojekter under sektorprogrammet for 2003 opgives bemyndiges Lands-
styret til at beslutte anvendelse af frigjorte projektbevillinger på op til 5 mio. kr. til andre 
projekter.   
 
Til aktivitetsområderne 93, 94 og 96 
Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at igangsætte 
nye renoveringsprojekter inden for samme aktivitetsområde, hvis det ved tilstandsregistre-
ring eller B-overslag synliggøres at en projektbevilling er for høj. 
 


