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Tekstanmærkninger 
 
 
Landsstyret – Aktivitetsområde 10-99 
Følgende tekstanmærkning optages i bilag 2: 
 
Nr. 6. 
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til at rokere 
bevillingsmæssige ændringer fra hovedkonto 20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter 
til hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommuner og hovedkonti under formålskonto 40-45 i 
henhold til resultatpapir af aftale –og overenskomstforhandlingerne pr. 1 april 2003 med IMAK og 
bloktilskudsaftalen fra 2004 med kommunerne. 
 
Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø – Aktivitetsområde 70-99 
Følgende tekstanmærkninger optages i bilag 2: 
 
Til hovedkonto 89.72.15 Støttede andelsboliger 
På baggrund af en konkret ansøgning fra en andelsboligforening eller en privat bygherre, vedlagt et 
programoplæg kan der udstedes en tilsagnsskrivelse. En ansøgning skal indeholde udførlige 
oplysninger om byggeriet. Tilsagnet danner grundlag for overførelse af bevillingen til Anlægs- og 
Renoveringsfonden. 
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 
bygherre.  
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 
ihændehavertilsagn skal overdrages til en stiftet andelsboligforening og anvendes til køb af de 
boliger, tilsagnet 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 køber der overtager udlejningsboliger på 
andelsboligvilkår. Landsstyret bemyndiges til for hovedkontoen som helhed med orientering af 
Finansudvalget at meddele tilsagn på op til 57.750.000 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 28,7 mio. kr.  til opførelse af boliger, der opføres 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. 



Bilag 2 
Side 2 

Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at 
meddele tilsagn om lån til istandsættelser eller forbedringer af allerede opførte enfamiliehuse. 
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