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Tekstanmærkninger

Landsstyret - Aktivitetsområde 10 - 99
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og
tekstanmærkninger mellem hovedkonti, samt i øvrigt 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 an-
svaret for.

Nr. 3.
Landsstyret bemyndiges til at afholde omkostninger for tredjemand til ekstern juridisk bistand i
retssager, hvor overordnede principielle spørgsmål af betydning for Grønlands Hjemmestyres lov-
givning er til vurdering.

Nr. 4.
Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakter som indeholder nettoafviklingsomkostninger.
Dette vedrører følgende hovedkontoområder: 64.10.12 Vareforsyning, 64.10.14 Driftsaftaler pro-
duktionsanlæg, 73.10.10 Skibspassagertrafik og 73.10.11 Intern godstransport med skib.

Nr. 5.
Landsstyret bemyndiges til at afgøre sager om afhændelse af aktiver tilhørende Grønlands Hjemme-
styre 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.

Landsstyremedlemmet for Selvstyre og Justitsområdet samt Råstoffer –
Aktivitetsområde 15 - 19

Til hovedkonto 18.01.03 Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed
Landsstyret bemyndiges til som led i Råstofdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed at henlægge
forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nærværende hovedkonto 18.01.03 og ufor-
brugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finansår.
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Til hovedkonto 18.01.04 Servicekontrakter på råstofområdet
Landsstyret bemyndiges til at indgå en eller flere servicekontrakter med ét eller flere selskaber om
udviklingsopgaver og andre opgaver inden for den del af råstofområdet, som vedrører det grønland-
ske erhvervsliv og befolkning. Kontrakterne kan strække sig ud over finansåret og udgifterne afhol-
des inden for rammen af de samlede bevillinger på hovedkontoen i 2004 og budgetoverslagsårene.

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitets-
område 20 - 29

Til aktivitetsområde 20 Økonomidirektoratet
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til at indgå i en ubetinget købsret og købspligt til de af Royal Arctic Line
A/S tilhørende isklassede skibe, Arina Arctica, Irena Arctica, 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 2004 kr.
159.027.000.

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

Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at indgå i en ubetinget købsret og købspligt til det af Royal Arctic Byg-
deservice A/S tilhørende skib M/S Pajuttaat til skibets bogførte nedskrevne værdi, dog mindst til
restgælden på det eksisterende skibslån. Restgælden udgør pr. 1. januar 2004 kr. 7.475.000.

Købsret og købspligt indtræder i tilfælde af, at selskabet misligholder sin koncession, træder i beta-
lingsstandsning, 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 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 folkeskoleelever i skole-
året 2003/2004 og grænser for forsørgers skattepligtige indkomst (2002). Tilskuddet udbetales i
max. 10 mdr. pr. år.
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Beløbsgrænser 2002 Tilskud skoleåret 2003/04

Skattepligtig indkomst Tilskud pr. år Tilskud pr. måned
-  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 5.817 581,70
234.737 -  256.129 4.507 450,70
256.129 -  277.859 3.257 325,70
277.859 - 0 0

Tilskuddet for skoleåret 2004/2005 og grænserne for forsørgeres skattepligtige indkomst for 2003
fastsættes som følger:

Beløbsgrænser 2003 Tilskud skoleåret 2004/05

Skattepligtig indkomst Tilskud pr. år Tilskud pr. måned
- 178.774 10.365 1.036,50

178.775 - 199.660 8.828 882,80
199.661 - 221.870 7.387 738,70
221.871 - 242.436 6.008 600,80
242.437 - 264.530 4.655 465,50
264.531 - 286.973 3.364 336,40
286.974 - 0 0

Til formålskonto 20.10 Særlige formål
Nr. 1.
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.
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Landsstyret bemyndiges til at omlægge Hjemmestyrets likviditets- og gældsporteføljer samt i til-
knytning til Hjemmestyrets gæld og likviditet at indgå aftaler om finansielle produkter herunder
rente- og valutaprodukter med det formål at minimere Hjemmestyrets finansielle nettoudgifter.

Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at opretholde en kautionserklæring for POST Greenland, der i forbindel-
se med varetagelse af pengeforsyningen i Grønland kan foretage overtræk i Grønlandsbanken på
indtil 7 mio. kr.

Til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter
Landsstyret bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen:
Mittarfeqarfiit  60 mio. kr.
Nukissiorfiit 70 mio. kr.
Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9 % p.a.  For Nukissiorfiit dog med 6%. Indestående
forrentes med 1 % p.a. Renten beregnes på basis 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 kvar-
talsvis.

Til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til at opretholde aftale med POST Greenland om drift af pengeautomater
udover bevillingsåret inden for en samlet ramme på 5,3 mio. kr. i perioden 2004-2007.

Til formålskonto 24.10 Direkte skatter
Nr. 1.
Udskrivningsprocenten for landsskat, jfr. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 § 27, stk. 2, fastsættes
for 2004 til 11.

Nr. 2.
Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jfr. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, § 29, stk. 2
fastsættes for 2004 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 tillægs-
aftale af 31. august 1997 indgåede aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning på pensionsbeskat-
ningsområdet. Landsstyret bemyndiges til at fastsætte det kommunale kompensationsbeløb og af-
regningstidspunkt, efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening.

Nr. 4.
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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 følge af overgang til grønlandsk indkomstbeskatning. En sådan
nedsættelse af den samlede grønlandske indkomstskat finansieres af det pågældende selskab.

Til hovedkonto 24.11.20, afgifter betalingsjagt og –fiskeri.
Landsstyret bemyndiges til at opkræve en afgift i forbindelse med udstedelse af fisketegn og licen-
ser 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.

Til hovedkonto 27.01.04 Information og formidling omkring internationale programsamar-
bejder.
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til at indgå 1- eller flerårige servicekontrakter med et eller flere rådgiv-
nings- og administrationsselskaber eller institutioner, eksempelvis SULISA A/S om den praktiske
håndtering af og løft af informations- og formidlingsopgaver vedrørende eksterne finansieringsord-
ninger rettet mod en række sektorer, eksempelvis formidlet via Northern Pheriphery Programme
(NPP), andre EU-programmer eller NORA, som Grønland har adgang til.

Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed - Aktivitetsområde 30-39

Til hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud
I henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud, §3 fastsættes størrel-
sen 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.

Der fastsættes følgende børnetilskud efter følgende indkomstgrænser:
Skattepligtig indkomst mellem 0 kr. og 130.000 kr., årligt børnetilskud på 5.610 kr.
Skattepligtig indkomst mellem 130.001 kr. og 180.000 kr., årligt børnetilskud på 3.990 kr.
Skattepligtig indkomst mellem 180.001 kr. og 280.000 kr., årligt børnetilskud på 2.370 kr.
Børnetilskuddet bortfalder ved skattepligtig indkomst over 280.000 kr.
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Til formålskonto 30.13  Handicappede
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem hovedkonto 30.13.10 og
30.13.41.

Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning,  32.11 Sundhedsdistrikter,
lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje samt hovedkonto 32.01.10 PAARISA,
forebyggelse og sundhedsfremme.
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti.

Til aktivitetsområde 32, Direktoratet for Sundhed
Landsstyret bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med samarbejdspartnere indenfor områder som
patientbehandling, forskning, forebyggelse, apparatur, konsulentydelser, transport, varekøb og leje
inden for rammerne af de samlede bevillinger i finansåret og budgetoverslagsårene 2005-2007 på
aktivitetsområde 32.

Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke - Akti-
vitetsområde 40-49

Til aktivitetsområde 40.11 Erhvervsskoler
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti.

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

Til hovedkonto 40.13 Uddannelsesstøtte
I henhold til § 25 a i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte ændret 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 studielånssatser 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
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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 i perioden frem til
31. juli 2004 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 40.13.52 Efter- og videreuddannelse i henhold til AEB-ordningen
Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge forskellen mellem indtægter for
AEB-ordningen (hovedkonto 40.13.55) og udgifterne afholdt over hovedkonto 40.13.51 og nærvæ-
rende hovedkonto 40.13.52 til enten genopretning eller til anvendelse i det næste finansår.

Til hovedkonto 40.13.55 AEB-bidrag
I henhold til § 4, stk. 1 i Landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsud-
dannelsesbidrag (AEB) ændret ved Landstingslov nr. 15 af 28. oktober 1993 fastsættes udskriv-
ningsprocenten til 0,9% for bidragsåret 2003.

Til hovedkonto 40.13.60 Særydelse, rejseudgifter mm, USF samt hovedkonto 40.13.61 Særy-
delse rejseudgifter m.m., KIIIP’s institutioner.
Landsstyret kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem Grønlands
Hjemmestyre er optaget på uddannelse uden for Grønland og Danmark, når forhøjelsen er begrun-
det 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 40.13.61 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 begrun-
det i:
- Krav fra udenlandske myndigheder.
- Krav fra vedkommende uddannelsesinstitution.
- Særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen.
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- 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 at afholde udgifter i henhold til den Vestnordiske
samarbejdsaftale inden for de samlede af bevillinger på hovedkontoen i aftaleperioden.

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 må-
de.

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 Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste
Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge forskellen mellem indtægter fra
Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste (hovedkonto 40.14.51) og udgifterne Tilskud
fra Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste (hovedkonto 40.14.28) til enten genopret-
ning eller til anvendelse i det følgende finansår.

Til aktivitetsområde 45 Kirken
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti
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Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst B Aktivitetsområde 50 - 59

Til hovedkonto 50.07.16 Indhandlingstilskud, sælskind
Landsstyret bemyndiges til at indgå en servicekontrakt med Great Greenland A/S om varetagelse 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. november 2001 om
støtte til fiskeri, fangst og landbrug eller tidligere gældende erhvervsstøtteregler.
Landsstyret 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.

Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug B 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 gældende landstingslov
om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv, den tidligere landstingslov
om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv samt den tidligere landstingslov om finansierings-
støtte til turisterhvervet.

Til hovedkonto 64.10.12 Vareforsyning.
Nr. 1.
For tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i KNI Pilersuisoq A/S eller et dermed koncernfo r-
bundet selskab, tegner selskabet en privat pensionsforsikring som kompensation for tjenestemands-
pensionens bortfald. I det omfang, der ikke kan opnås fuld dækning, svarende til tjenestemandspen-
sionen, indestår selskabet for den del af pensionskravet, som ikke kan opnås ved den private pensi-
onsordning. Hjemmestyret indestår, i forhold til den ansatte, for opfyldelsen af denne forpligtelse,
og Hjemmestyret har fuld regres overfor selskabet, hvis den yderligere pensionsdækningsforpligtel-
se udløses.

Nr. 2
Landsstyret bemyndiges til at indgå en ny ”Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grønlands
Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S eller et dermed koncernforbundet selskab om de overordnede
rammer for indgåelse af servicekontrakter vedrørende vareforsyning og energiforsyning.



Bilag 2
Side 10

Nr. 3.
I forbindelse med indgåelse af ”Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grønlands Hjemmestyre
og KNI Pilersuisoq A/S bemyndiges Landsstyret til at indgå 1-årig servicekontrakt om energiforsy-
ning samt eventuelt indgå tillægskontrakt til korrektion af den løbende 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 en ”Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grønlands
Hjemmestyre og NUKA A/S eller et dermed koncernforbundet selskab om de overordnede rammer
for indgåelse af servicekontrakter.

Nr. 2.
I forbindelse med indgåelse af ”Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grønlands Hjemmestyre
og NUKA A/S bemyndiges Landsstyret til at indgå 1- eller flerårig servicekontrakt med NUKA
A/S eller et dermed koncernforbundet selskab.

Til hovedkonto 64.10.16 Finansieringsstøtte
Nr. 1
Landsstyret bemyndiges til i 2004 maksimalt at udstede garantier for lån til iværksættere og i for-
bindelse 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 anvendes som
tilskud eller garantistillelse. Landsstyret bemyndiges til at disponere renter og afdrag på tidligere
ydede lån givet i medfør af den tidligere landstingslov om finansieringsstøtte 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 op-
følgning af opgaver i medfør af Landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og
landbaserede erhverv. Servicekontrakter kan være et- eller flerårig.

Til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakt med et eller flere administrationsselskaber, ek-
sempelvis Greenland Tourism A/S, Grønlands Turistråd og/eller Sulisa A/S om rådgivning, infor-
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mationsvirksomhed, bistand til regional og lokal erhvervsudvikling, samt at indgå aftale om kon-
krete handlingsplaner for aktiviteterne i 2004. Servicekontrakter kan være et- eller flerårige, hand-
lingsplaner et-årige. Landsstyret bemyndiges til at indgå aftalerne inden for rammen af bevillinger-
ne i finansåret og budgetoverslagsårene 2005-2007.

Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at indgå 1- eller flerårige servicekontrakter med et eller flere rådgiv-
nings-, administrationsselskaber eller institutioner eksempelvis SULISA A/S om den praktiske
håndtering af og løft af informations- og formidlingsopgaver vedrørende eksterne finansieringsord-
ninger rettet mod en række sektorer, eksempelvis formidlet via Northern Periphery Programme
(NPP) og andre EU-programmer eller NORA, som Grønland har adgang til.

Til hovedkonto 64.10.18 Procesbevilling, ankesager Konkurrencenævn.
Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd bemyndiges til over denne
konto at afholde nødvendige udgifter til sager, som af lovgivningsmæssige efter Konkurrencelovens
§ 17, stk. 2-5, påføres Konkurrencenævnet, når en virksomhed ikke vil følge nævnets afgørelse og
sagen derfor indbringes for domstolene.

Der kan over denne bevilling afholdes nødvendige udgifter i forbindelse med retssagen samt udgif-
ter til ekstern advokatbistand i forbindelse med retssagen og forberedelsen af denne.

Til hovedkonto 64.11.03 Nuuk Værft, Servicekontrakt
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at sælge aktierne i ak-
tieselskabet stiftet med det formål at drive værftsvirksomhed i Nuuk.

Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå en aftale om
driften, der har til formål at drive værftsvirksomhed i Nuuk.

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.
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i Nukissiorfiit. Akkumule-
rede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Landsstyret og Landstingets Finansudvalg, anvendes
til bl.a. investeringsformål.
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Til hovedkonto 64.13.20 Udvikling af skindprodukter.
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakt med en eller flere virksomheder eller institutio-
ner om gennemførelse af konkrete udviklingsaktiviteter i relation til skindprodukter. Dette kan ek-
sempelvis være uddannelsesinitiativer, udvikling af nye produkter og design samt markedsførings-
tiltag til åbning af nye markeder.

Til hovedkonto 64.15.16  Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet
Nr. 1.
Landstingets Finansudvalg bemyndiges til at godkende ansøgninger om økonomiske dispositioner
med udgiftsvirkning i og udover finansåret som vedrører initiativer til at sikre produktion af lam,
herunder slagteri af lam i Narsaq.

Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø -  Aktivitetsom-
råde 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 koncernfor-
bundet selskab, tegner selskabet en privat pensionsforsikring som kompensation for tjenestemands-
pensionens bortfald. I det omfang, der ikke kan opnås dækning svarende til tjenestemandspensio-
nen, 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 forplig-
telse, og Hjemmestyret har fuld regres overfor selskabet, hvis den yderligere pensionsdækningsfor-
pligtelse udløses.

Nr. 2.
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i de nettostyrede virksom-
heder. Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Landsstyret og Landstingets Finans-
udvalg, anvendes til bl.a. investeringsformål.

Til hovedkonto 70.10.02 Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nuuk
Landsstyret bemyndiges til at indgå flerårige driftsaftaler, herunder lejemål, for administrationsbyg-
ninger i Nuuk

Til hovedkonto 70.10.03 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 samt indgå flerårige aftaler om forsikringsdækning og -rådgivning.
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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 tjenestemandslig-
nende 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 Arctic Umiaq Line
A/S og Royal Arctic Line A/S eller et dermed koncernforbundet selskab.

I forbindelse med indgåelse af  Rammeaftaler om Serviceydelser er Grønlands Hjemmestyre for-
pligtet til at afholde eventuelle afviklingsomkostninger i og udover bevillingsåret, såfremt Grøn-
lands 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 bevil-
lingsåret inden for rammen af bevillingerne i finansåret og budgetoverslagsårene 2005-2007.

Til hovedkonto 73.10.11 Intern godstransport med skib
Landsstyret bemyndiges til med orientering af Landstingets Finansudvalg at indgå aftale om udfø-
relse af godsmæssig betjening til de grønlandske bygder og yderdistrikter samt Kangaatsiaq og Qe-
qertarsuaq i og ud over bevillingsåret inden for rammen af bevillingerne i finansåret og budgetover-
slagsårene 2005-2007.

Til hovedkonto 73.20.09 Intern beflyvning, servicekontrakter
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til med orientering af Landstingets Finansudvalg at indgå aftaler med ope-
ratører om udførelse af offentlig flytrafik i og ud over bevillingsåret inden for rammen af bevillin-
gerne i finansåret og budgetoverslagsårene 2005-2007.

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.
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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 mellem Island og Sydgrøn-
land i 2003, i 2004 og i budgetoverslagsåret 2005 inden for en samlet finansiel ramme for hele peri-
oden på 4.150.000 kr.

Til hovedkonto 73.30.02 Eftersøgnings- og redningsberedskab
Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakter med flyselskaber om SAR-beredskabet i
Midtgrønland og Diskoområdet af 1 til 4 års varighed inden for rammerne af en årlig bevilling på
9,6 mio. kr.

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 inden for rammerne af
bevillingerne i finansåret og budgetoverslagsårene 2005-2007.

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 inden for rammerne af en årlig bevilling
på 15 mio. kr. i finansåret og budgetoverslagsårene 2005-2007.

Til formålskonto 75.86 Miljø, anlæg
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til i finansåret at træffe bevillingsmæssige foranstaltninger af begrænset
projektregulerende karakter. Landsstyremedlemmet for Finanser 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 Finansudvalget,
hvis de samlede udgifter til et projekt, efter afholdt licitation, overstiger den i finansloven anslåede
samlede projektudgift i begrænset omfang. Landsstyremedlemmet for Finanser kan godkende
igangsætning, når de samlede merudgifter højst udgør 15 %, og er mindre end 3 mio. kr. Det forud-
sættes i øvrigt at merudgifterne afholdes i budgetoverslagsårene, 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 begrænset
projektregulerende karakter indenfor konti vedrørende anlægs- og renoveringsbevillinger. Landssty-
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remedlemmet for Finanser kan, når der er tale om rokeringer uden principielt indhold og beløbs-
mæssigt under 2 mio. kr., godkende rokeringer.

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 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 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 anlægsprojekter,
hvor der enten forventes eller er konstateret mindre udsving i forhold til Projektbevillingen. 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 minimum 100.000

kr.
- 2 % af projektbevillinger over 5 mio. kr., dog min. 250.000 og højst 1 mio. kr.

Nr. 4
Landsstyret bemyndiges til at afhænde tilbagetagne og tilbageleverede boligstøttehuse, herunder
selvbyggerhuse, ved offentligt salg til den økonomiske vurdering til private eller kommunen, eller
vederlagsfri overdragelse til kommunerne.

Nr. 5.
Hvor bevillingen er afsat i puljer, bemyndiges Landsstyret til, med godkendelse af Landstingets
Finansudvalg, at udmønte bevillingen i både finansåret og i BO-årene på enkelte projekter, når disse
er færdigprojekteret, og der foreligger projektforslag med tilhørende B-overslag. Tekstanmærknin-
gen gælder ikke for de puljer, der er afsat på boligområdet.

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 andelsbo-
ligvilkår eller som ejerboliger. Bemyndigelsen er i overensstemmelse med Landstingsforordning nr.
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1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger samt Landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om om-
dannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger 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 tekstanmærk-
ning nr. 6 til aktivitetsområde 10-99 Landsstyret.

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 84.40.14 Kultur- og idrætsbyggeri
Landstingets Finansudvalg bemyndiges til at godkende en større Projektbevilling, og dermed et
større Landskassetilskud til projektnr. 160.53.011 Aktivitetshus i Upernavik, når der foreligger et
færdigforhandlet forslag mellem Upernavik kommune og Landsstyret om den endelige finansiering
af projektet. En forhøjelse af Projektbevillingen må forventes at medføre et yderligere tilskud fra
Landskassen i 2005 eller senere.

Til hovedkonto 87.72.11 60/40 byggeri
Landsstyret bemyndiges til med orientering af Landstingets Finansudvalg at indgå aftaler 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 byggeud-
gifter. Eventuel fordyrelse af projektet er herefter på de enkelte kommuners risiko og ansvar. Be-
myndigelsen er i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til
boligbyggeri, kapitel 3, § 7, stk. 2.

Til hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at
meddele tilsagn om anlægstilskud til kommunerne til opførelse af udlejningsboliger. Tilskuddet
ydes som et fast tilskud pr. m² boligareal. En boligs boligareal skal minimum 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 74,3 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 Finansudvalg, 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.

Landstyret bemyndiges til at meddele tilsagn om selvbyggerhuse til de enkelte kommuner, der efterfølgende
afgør, hvilke konkrete ansøgere der skal tildeles selvbyggerhus.

Landsstyret bemyndiges til over hovedkontoen at afholde nødvendige omkostninger til kommunerne til vareta-
gelse af instruktørbistand overfor selvbyggerne, ligesom Landsstyret bemyndiges til at afholde nødvendige
omkostninger til at udarbejde og gennemføre en færdiggørelsesplan for ikke opførte selvbyggerhuse pr. 1. janu-
ar 2004.

Landsstyret bemyndiges ved denne tekstanmærkning til at disponere i og ud over finansåret inden for en samlet
finansiel ramme på 64,0 mio. kr.

Til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån
Nr. 1.
Byggeriet af vandkraftværket i Qorlortorsuaq finansieres med 50% af investeringen ved at anvende
midlerne af de akkumulerede henlæggelser vedrørende Nukissiorfiit.

Nr. 2.
Landsstyret bemyndiges til at igangsætte byggeriet af vandkraftprojektet Qorlortorsuaq, hvis de
samlede udgifter til byggeriet, efter at tilbud er indhentet, overstiger den i Finansloven for 2004
samlede projektbevilling med højst 8 %. Det forudsættes, at merudgiften afholdes i og udover fi-
nansåret. Nukissiorfiit bemyndiges til at afholde udgifterne af sine henlæggelser efter forelæggelse
for landsstyret og Landstingets Finansudvalg.

Til hovedkonto 89.72.15 Støttede andelsboliger
På baggrund af en konkret ansøgning fra andelsboligforening eller en privat bygherre, vedlagt et
programoplæg kan der udstedes en tilsagnsskrivelse. En ansøgning skal indeholde udførlige oplys-
ninger om byggeriet. Tilsagnet danner grundlag for overførelse af bevillingen til Anlægs- og Reno-
veringsfonden.
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at
meddele tilsagn om lån til andelsboligforeninger til opførelse af andelsboliger.
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at
meddele tilsagn om lån til andelsboligforeninger, der køber boliger, der opføres af en privat byghe r-
re.
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at
meddele ihændehavertilsagn om lån til køb af boliger, der opføres af en privat bygherre. Et ihænde-
havertilsagn skal overdrages til en stiftet andelsboligforening og anvendes til køb af de boliger, til-
sagnet er givet til, efter boligernes færdiggørelse.
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at
meddele tilsagn om lån til andelsboligforeninger, der overtager udlejningsboliger på andelsboligvil-
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kår. Landsstyret bemyndiges til for hovedkontoen som helhed med orientering af Finansudvalget at
meddele tilsagn på op til 80,0 mio. kr.

Til hovedkonto 89.72.19 10/40/50 byggeri
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at
meddele tilsagn om lån på op til 34,2 mio. kr.  til opførelse af boliger, der opføres af personer, sel-
skaber eller andre private bygherrer, samt meddele ihændehavertilsagn om lån til boliger, der opfø-
res af en privat bygherre og sælges i umiddelbar tilknytning til boligernes færdiggørelse. Landssty-
ret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at meddele
tilsagn om lån til istandsættelser eller forbedringer af allerede opførte enfamiliehuse.

Til hovedkonto 90.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af renoveringsprojekteringer
Landsstyret bemyndiges til med godkendelse af Landstingets Finansudvalg at igangsætte andre
projekter end de der er anført i budgetbidraget til hovedkontoen.


