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TB 2004 
 
Tekstanmærkninger 
 
Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke – Aktivi-
tetsområde 40 - 49 
 
Til hovedkonto 40.13.50 Stipendier og børnetillæg 
I henhold til § 3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte senest ænd-
ret ved Landstingsforordning nr. 12 af 18. december 2003 fastsættes det månedlige stipendium  for 
år 2004 således: 
 

- 2.100 kr. til hjemmeboende uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelse. 
- 2.415 kr. til hjemmeboende elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser, som ikke 

modtager løn fra arbejdsgiveren. 
- 4.725 kr. til uddannelsessøgende på uddannelse uden for Grønland og Danmark. 
- 4.200 kr. til andre uddannelsessøgende, bortset fra elever på de erhvervsmæssige            
- grunduddannelser, der modtager løn fra arbejdsgiveren, dog således at der for uddannelses-

søgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, fratrækkes et beløb her-
til. 

 
I henhold til § 2a i Landstingsforordning nr. 12 af 18. december 2003 om ændring af Landstings-
forordning om uddannelsesstøtte ydes uddannelsesstøtte til arbejdsgivere  som tilskud  til de lønud-
gifter arbejdsgiverne har ved ansættelse af lærlinge.  
I henhold til stk. 2 fastsættes tilskuddet til: 

- 1.787 kr. for lærlinge indenfor uddannelserne klejnsmede, maskinarbejdere og skibsmontø-
rer,  

- 2.029 kr. for lærlinge indenfor uddannelserne tømrer, vvs og maler,  
- 2.372 kr. indenfor TNI uddannelsen (den nye hk-uddannelse), 
- 2.000 kr. for lærlinge på øvrige uddannelser.  

 
Til hovedkonto 40.13.50 Stipendier og børnetillæg
I henhold til § 3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte senest ænd-
ret ved Landstingsforordning nr. 12 af 18. december 2003 fastsættes det månedlige stipendium for 
år 2004 således: 
 

− kr. 2.100 til hjemmeboende uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelse. 
− kr. 2.415 til hjemmeboende elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser, som ikke 

modtager løn fra arbejdsgiveren. 
− kr. 4.725 til uddannelsessøgende på uddannelse udenfor Grønland og Danmark. 
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− kr. 4.200 til andre uddannelsessøgende, bortset fra lærlinge på de grundlæggende erhvervs-
uddannelser, der modtager løn fra arbejdsgiveren, dog således, at der for uddannelsessøgen-
de, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi fratrækkes et beløb hertil. 

 
I henhold til § 2a i Landstingsforordning nr. 12 af 18. december 2003 om ændring af Landstings-
forordning om uddannelsesstøtte ydes uddannelsesstøtten til arbejdsgivere som tilskud til de lønud-
gifter arbejdsgiverne har ved ansættelse af lærlinge. 
 
I henhold til stk. 2 fastsættes tilskuddet for lærlinge på uddannelsens første år til kr. 4.370. 
 
For lærlinge på de efterfølgende uddannelsesår på nedenstående uddannelser fastsættes tilskuddet 
for perioden april – december 2004 til: 
 
Bager  kr. 0 
Flyttearbejder 
HK-assistent 
Mediegrafiker  
Smede- og maskinarbejder 
  
Butiksslagter  kr. 58 
Industribogbinder  
  
Grafiker  kr. 262 
Grafisk Trykker  
Tjener  
Cafeteria- og kantineassistent  
Cykel- og motorcykelmekaniker  
  
Receptionist  kr. 363 
  
Hotel- og turismeassistentent  kr. 420 
Kontormaskinemekaniker  
Kok  
Elektromekaniker 
Transportmiddelmekaniker 
Skibstømrer  
IT-supporter  
Fotograf  
  
Elektriker  kr. 550 
Beklædningshåndværker  
Datamekaniker 
Maskinsnedker  
  
Automekaniker  kr. 636 
Lastvognsmekaniker  
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Entreprenørmaskinemekanik  
Skibsmontør  
Kølemontør 
Maskinarbejder  
Kleinsmed  
  
Automatikmekaniker  kr. 778 
Elektronikmekaniker  
Radiomekaniker  
Frisør  
Tømrer  
Bygningsmaler  
Sti Maler B & A Branchearbejder  
VVS-montør  
VVS-rørsmed  
  
Terminalarbejder  kr. 950 
Køkkenassistent  
Lager- og transportarbejder   
Murer 
  
Flymekaniker  kr. 1.103 
  
HG/TNI Grønland  kr. 1.346 
TNI dagligvarehandel (butik)  
TNI Administration (kontor)  
TNI/HG Salgsassistent. m.profil  
TNI/HG Salgsassistent u.profil  
TNI/HG Handelsassistent  
 
Film-, TV- Og Videomedarbejder kr. 1.506 
  
Økonoma  kr. 1.620 
  
Optometrist  kr. 1.794 
 
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) senest ændret ved Landstingslov nr. 27 af 18. december 2003 fastsættes 
udskrivningsprocenten til 0,9% for bidragsåret 2004. 
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