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Tb 2002 
 
 
TEKSTANMÆRKNINGER 
 
 
 
Landsstyreformanden – Aktivitetsområde 10 - 19 
Følgende tekstanmærkninger optages i bilag 2: 
 
Til Landsstyret - Aktivitetsområde 10 - 99 
Nr. 4. 
Landsstyret bemyndiges til at undlade at søge bevillingsmæssige ændringer til anlægsprojek-
ter, hvor der er mindre udsving i forhold til Projektbevillingen; disse ændringer optages på 
Landskasseregnskabet, når de pågældende projekter afsluttes og udtages af anlægs- og reno-
veringsfonden. 
 
Til hovedkonto 10.13.13 Aktieindskud 
Atuakkiorfik A/S. 
Landsstyret bemyndiges til at godkende et kapitalindskud i Atuakkiorfik A/S i form af et   
apportindskud af B-48 A + B i Atuakkiorfik A/S.  
 
Forud for apportindskuddet bemyndiges Landsstyret til at godkende, at der sker en vederlags-
fri tilskødning af KNI Pilersuisoq A/S’ bygning B-nr. 48 B til Grønlands Hjemmestyre. Grøn-
lands Hjemmestyre ejer i forvejen B-48 A.  
 
Kapitalindskuddet gennemføres som en forhøjelse af a) aktiekapitalen i Atuakkiorfik A/S med 
3,0 mio. kr., og b) overkursfonden med 3,5 mio. kr. 
 
Nunatta Naqiterivia A/S 
I forlængelse af en forhøjelse af aktiekapitalen i Atuakkiorfik A/S ved apportindskud af ejen-
dom B-48 A + B, bemyndiges Landsstyret til, at gennemføre en kapitalforhøjelse i Nunatta 
Naqiterivia A/S ved apportindskud af hjemmestyrets aktier i Atuakkiorfik A/S. 
 
Kapitalindskuddet gennemføres som en forhøjelse af a) aktiekapitalen i Nunatta Naqiterivia 
A/S  med 3,0 mio. kr., og b) overkursfonden med et beløb som fastlægges endeligt ved fær-
diggørelse af Atuakkiorfik A/S’ årsregnskab for 2001. 
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Landsstyremedlemmet for Økonomi – Aktivitetsområde 20 - 29 
Følgende tekstanmærkninger optages i bilag 2: 
 
Til aktivitetsområde 20 Økonomidirektoratet. 
Nr. 3. 
Landsstyret bemyndiges at indgå aftale om pengeforsyningen til Grønland med Danmarks 
Nationalbank i og udover bevillingsåret. Landsstyret bemyndiges endvidere til at stille 45 
mio. kr.  til rådighed for selskaber som varetager pengeforsyningen i Grønland.  
 
Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur - Aktivitetsområde 70 - 99 
Følgende tekstanmærkninger optages i bilag 2: 
 
Til hovedkonto 70.01.01 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, adm. 
Nr. 1. 
Landsstyreformanden bemyndiges til at indgå forlig i verserende retssag indenfor en bevil-
lingsmæssig ramme på 1,0 mio. kr., finansieret via hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven. 
 


