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Bilag 2, tekstanmærkninger 
 
Landsstyret - Aktivitetsområde 10 - 89 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mel-
lem hovedkonti, samt i øvrigt at foretage rokering af bevillinger mellem administrative 
hovedkonti xx.xx.01 samt hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration. 
 
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 indgå servicekontrakter som indeholder nettoafviklingsom-
kostninger. Dette vedrører følgende hovedkontoområder: 64.10.12 Vareforsyning, 64.10.14 
Driftsaftaler produktionsanlæg og 64.10.24 Godstransport 
 
Nr. 4. 
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. 
 
 
Landsstyreformanden – Aktivitetsområde 10-14 
Til hovedkonto 10.01.22 Ekstraordinært udlån til Qaanaaq Kommune 
Landsstyret bemyndiges til inden for en ramme på 7 mio. kr. i 2007 at yde lån til Qaanaaq 
Kommune til finansiering af kommunens likviditetsbehov. Lånet forrentes med 6 % p.a. og 
afdrages efter nærmere af Landsstyret fastsatte vilkår. Lånet forfalder dog til fuld indfrielse 
senest den 1. januar 2009. 
 
I forbindelse med långivningen, kan Landsstyret fastsætte nærmere vilkår, som kommunen 
skal opfylde inden dele af eller hele lånet udbetales. Sådanne vilkår kan bl.a. omfatte krav 
om fremsendelse af dokumentation for anvendelsen af lånebeløb til bestemte formål, krav 
om at kommunen træffer, eller undlader at træffe bestemte beslutninger, som har betydning 
for kommunens økonomiske situation og krav om at kommunen indgår aftaler om ekstern 
bistand til etablering af en forsvarlig økonomistyring samt øvrige krav, som Landsstyret 
finder er påkrævet for at kommunen kan genetablere og opretholde en forsvarlig økono-
misk forvaltning. 
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Til hovedkonto 10.10.10  Landsstyret  
Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter for medlemmer af Landsstyret  til kurser og 
efteruddannelse efter samme praksis, som anvendes overfor ansatte i Grønlands Hjemme-
styre. Udgifterne afholdes inden for bevillingen på hovedkonto 10.10.10 Landsstyret. 
 
Til hovedkonto 14.01.01 Personaledirektoratet, administration 
Landsstyret bemyndiges til med Finansudvalgets godkendelse at benytte værdierne i hjem-
mestyrets EDB-afdeling, herunder også bygninger m.v., som aportindskud i et aktieselskab, 
der skal varetage driften af fælles offentlige IT-systemer i forbindelse med den forventede 
strukturreform på det kommunale område. Selskabets ejere vil være Grønlands Hjemmesty-
re, KANUKOKA og de nye kommuner. 
 
Til hovedkonto 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften 
Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03 Hjemmesty-
rets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti. 
 
 
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitets-
område 20 - 27 
Til aktivitetsområde 20 Økonomidirektoratet  
Landsstyret bemyndiges til at indgå i en ubetinget købsret og købspligt til de af Royal Arc-
tic Line A/S tilhørende isklassede skibe, Arina Arctica, Irena Arctica, Nuka Arctica og Na-
ja Arctica i tilfælde af, at selskabet misligholder sin koncession, træder i betalingsstands-
ning, åbner frivillig eller tvangsakkord, eller erklæres konkurs til skibenes bogførte ned-
skrevne værdier, dog mindst til restgælden på de eksisterende skibslån. Restgælden udgør 
pr. 1. januar 2007 kr. 60.897.000. 
 
Til købsretten er knyttet en automatisk indtrædelsesret og -pligt for Grønlands Hjemmesty-
re over for skibskreditorerne i de eksisterende skibslån hvis misligholdelse desuden ubetin-
get 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 2006/2007 og grænser for forsørgers skattepligtige indkomst (2005). 
Tilskuddet udbetales i max. 10 mdr. pr. år. 
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Beløbsgrænser 2005   Tilskud skoleåret 2006/07  
     
Skattepligtig indkomst    Tilskud pr. år Tilskud pr. måned 

 - 187.329     10.861   1.086,10  
187.330 - 209.214      9.251      925,10  
209.215 - 232.487      7.741      774,10  
232.488 - 254.037      6.296      629,60  
254.038 - 277.188      4.878      487,80  
277.189 - 300.705      3.525      352,50  
300.706 -  0 0 

 
Tilskuddet for skoleåret 2007/2008 og grænserne for forsørgeres skattepligtige indkomst 
for 2005 fastsættes som følger: 
 

Beløbsgrænser 2006   Tilskud skoleåret 2007/08  
     
Skattepligtig indkomst    Tilskud pr. år Tilskud pr. måned 

 - 190233     11.029   1.102,90  
190234 - 212457      9.394      939,40  
212458 - 236091      7.861      786,10  
236092 - 257975      6.394      639,40  
257976 - 281484      4.954      495,40  
281485 - 305366      3.580      358,00  
305367 -  0 0 

 

Nr. 2. 
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til at give tilsagn 
til kommunerne om at disponere op til 51 mio. kr. i 2007 og i budgetoverslagsårene 2008-
2009, som kommunerne i henhold til de årlige bloktilskudsaftaler kan udmønte til forun-
dersøgelser, projektering samt renovering af hovedkloaknet i udvalgte byer. 
 

Til formålskonto 20.10 Særlige formål 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til at omlægge Hjemmestyrets likviditets- og gældsporteføljer 
samt i tilknytning hertil at indgå aftaler om finansielle produkter herunder rente- og valuta-
produkter. Herudover bemyndiges Landsstyret til at indgå professionelle porteføljemana-
gementaftaler. Formålet med disse bemyndigelser er at forvalte Hjemmestyrets porteføljer, 
så Hjemmestyret opnår den bedst mulige forrentning af sine likviditets- og gældsporteføl-
jer. 
 
Landsstyret bemyndiges til, med løbende orienteringer til Landstingets Finansudvalg, at 
optage lån til imødegåelse af likviditetssvingninger m.v. i Hjemmestyret. 
 
I forbindelse med lånoptagelse kan Landsstyret pantsætte aktiver under hensyntagen til de 
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vilkår, der er aftalt i Hjemmestyrets låneaftaler. 
 
Landsstyret fastsætter nærmere regler om adgang til lånoptagelse. 
 
Nr. 2. 
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 20.10.11 Nettorenter 
Landsstyret bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen: 
Mittarfeqarfiit    60 mio. kr. 
Nukissiorfiit   70 mio. kr. 
KNR    17,0 mio. kr. 
Anvendelse af trækningsretten forrentes med 6 % p.a.  Indestående forrentes med 1 % p.a. 
Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med et år på 360 da-
ge. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartals-
vis. 
 
Til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning 
Landsstyret bemyndiges til at indgå 1- eller flerårige servicekontrakter om bank- og penge-
forsyning i og udover bevillingsåret inden for den på finansloven givne bevilling.  
 
Til formålskonto 24.10 Direkte skatter 
Nr. 1. 
Udskrivningsprocenten for landsskat, jfr. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 §  27, stk. 2, 
fastsættes for 2007 til 11. 
 
Nr. 2. 
Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jfr. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 §  29, 
stk. 2, fastsættes for 2007 til 26. 
 
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, bemyndi-
ges 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 24.11.20 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 Familier og Justitsvæsen – Aktivitetsområde 
30 

Til hovedkonto 30.01.04 Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger 
Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge uforbrugte bevillinger til 
anvendelse i senere finansår samt at optage udgifter ud over årets bevilling svarende til 
henlagte bevillinger fra tidligere år. 
 
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 seneste kendte indkomstår efter indkomst-
grænser fastsat i Finansloven. 
 
Der fastlægges følgende børnetilskud efter følgende indkomstgrænser: 
Skattepligtig indkomst mellem 0 kr. og 130.000 kr., årligt børnetilskud på 6.110 kr. 
Skattepligtig indkomst mellem 130.001 kr. og 180.000 kr., årligt børnetilskud på 4.490 kr. 
Skattepligtig indkomst mellem 180.001 kr. og 280.000 kr., årligt børnetilskud på 2.870 kr. 
Børnetilskuddet bortfalder ved skattepligtig indkomst over 280.000 kr. 
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Til hovedkonto 30.10.34 Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand til børn 
og unge. 
I landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om 
udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud fremgår det at nor-
malbidragene fastsættes i Finansloven.  
 
For 2007 fastsættes følgende normalbidrag: 
Almindeligt løbende underholdsbidrag pr. barn pr. halvår 4.548 kr. 
Bidrag til moderens underhold 2 mdr. før og 1 mdr. efter fødsel pr. mdr. 605 kr. 
Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen. Engangsbeløb. 573 kr. 
Bidrag i anledning af barnets dåb. Engangsbeløb. 763 kr. 
Bidrag i anledning af barnets konfirmation eller 
anden tilsvarende anledning. Engangsbeløb.      3.033 kr. 
 
Til hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende børne- og ungeinstitutioner 
Landsstyremedlemmet for Familier og Justitsvæsen bemyndiges til at videreføre et mer-/ 
eller mindreforbrug på hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende børne- og ungeinstitutioner til 
2. finansår efter regnskabsåret. 
 
Til formålskonto 30.13 Handicappede 
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem hovedkonto 
30.13.03 og 30.13.41. 
 

Til hovedkonto 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsud-
lægning til kommunerne 
Landsstyret bemyndiges til at hensætte beløb svarende til ikke refunderede bevillinger, så 
refusion kan ske i efterfølgende finansår. 
 
 
Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø– Aktivitetsområde 32 - 33 

Til aktivitetsområde 32 Direktoratet for Sundhed 
Landsstyret bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med samarbejdspartnere indenfor om-
råder som patientbehandling, forskning, forebyggelse, apparatur, konsulentydelser, trans-
port, varekøb og leje. 
 
Til hovedkonto 32.01.03 Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger 
Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge uforbrugte bevillinger til 
anvendelse i senere finansår samt at optage udgifter ud over årets bevilling svarende til 
henlagte bevillinger fra tidligere år. 
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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 Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke – Ak-
tivitetsområde 40 - 45 
Til hovedkonto 40.01.06 Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger 
Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge uforbrugte bevillinger til 
anvendelse i senere finansår samt at optage udgifter ud over årets bevilling svarende til 
henlagte bevillinger fra tidligere år. 
 
Til formålskonto 40.12 Højere undervisning 
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkon-
ti. 
 
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 bemyndiges til for en treårig periode at afholde udgifter i henhold til den Vest-
nordiske samarbejdsaftale inden for den samlede bevilling på hovedkontoen i aftaleperio-
den. 
 
Til hovedkonto 40.14.28 Tilskud fra Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i 
Dansk Tipstjeneste A/S 
Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge forskellen mellem ind-
tægter fra hovedkonto 40.14.51 Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Dansk 
Tipstjeneste A/S og udgifterne fra nærværende hovedkonto til enten genopretning eller til 
anvendelse i det følgende finansår. 
 
Til hovedkonto 40.14.51 Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Dansk 
Tipstjeneste A/S 
Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge forskellen mellem ind-
tægter fra nærværende hovedkonto og udgifterne afholdt over hovedkonto 40.14.28 Tilskud 
fra Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Dansk Tipstjeneste A/S til enten genop-
retning eller til anvendelse i det følgende finansår. 
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Til aktivitetsområde 45 Kirken 
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkon-
ti. 
 
 

Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug – Aktivitetsom-
råde 50 - 51 
Til hovedkonto 50.07.16 Indhandlingstilskud, sælskind 
Landsstyret bemyndiges til at indgå en servicekontrakt med Great Greenland A/S om vare-
tagelsen 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 Erhvervsstøtteordningen (ESU) 
Nr. 1. 
Landsstyret kan indfri misligholdte garanterede lån og kreditter i overensstemmelse med 
vilkårene for de garantier, der er udstedt eller udstedes 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 gæl-
dende vilkår, dog således at den efter erhvervsstøtteforordningen gældende markedsrente 
kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over Danmarks Nationalbanks diskonto. 
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til at bevilge erhvervsstøttelån under hovedkontiene 51.07.40  
Rente- og afdragsfrie udlån og 51.07.42 Rentebærende udlån, udover de i Finansloven fast-
satte bevillinger, når disse lån anvendes til indfrielse af allerede eksisterende lån, og såle-
des bidrager til en tilsvarende merindtægt på hovedkontiene 51.07.40 Rente- og afdragsfrie 
udlån og 51.07.43 Afdrag rentebærende udlån.  
 

Nr. 3. 
Landsstyret bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet lånebe-
løb på indtil 7,0 millioner kr. på nedenfor anførte vilkår: 
 

• Garanti kan stilles som sikkerhed for lån opnået i bank, sparekasse, i Vestnorden-
fonden eller i en kombination af disse.  Garantien skal have samme løbetid som det 
underliggende lån, som maksimalt kan være 1½ år. 

• Lånet kan alene bruges til at finansiering af grovvareindkøb af følgende: Kraftfoder 
til får, gødning og kalk samt såsæd til foder- og grøntsagsproduktion. 

• Der kan maksimalt stilles garanti for 100 % af lånebeløbet. Lånet skal være ydet på 
markedsmæssige vilkår, dog med en maksimal løbetid på 1½ år og med udløb i 
2007. 
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• Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive er-
hvervsmæssig fåreavl i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt. 

• Det er en betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig- og 
økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre. 

• Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af 
den til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det op-
rindelige lånebeløb, idet garantistillelsen ikke omfatter långivers pålignede renter 
og gebyrer. 

 
Til hovedkonto 51.07.43 Afdrag rentebærende udlån 
I Landskassens regnskab for 2005 er der ikke afsat midler til imødegåelse af tab på bag-
grund af den samlede udlånsportefølje pr. ultimo 2005 på 247 mio. kroner. Landsstyret 
bemyndiges til at afskrive dele af eller hele dette afsatte beløb i forbindelse med implemen-
tering af nyt låneregistreringssystem. Disse beløb vil blive regnskabsført over status. 
 
 
Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked  og Erhvervsuddan-
nelse – Aktivitetsområde 62 – 64 

Til hovedkonto 62.01.03 Vedligehold af hjemmestyrets bygninger  
Landsstyret bemyndiges ved finansårets afslutning at henlægge uforbrugte bevillinger til 
anvendelse i senere finansår samt at optage udgifter ud over årets bevilling svarende til 
henlagte bevillinger fra tidligere år. 
 
Til formålskonto 62.02 Erhvervsskoler 
Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkon-
ti. Hovedkonto 62.02.03 Kursusvirksomhed er undtaget denne bemyndigelse. 
 
Til hovedkonto 62.02.03 Kursusvirksomhed 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at overføre et 
mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår, dog 
maksimalt kr. 5.000.000.  
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til, i løbet af 2007, at kunne anvende midler opsamlet i 2006, til 
aktiviteter og formål, som var hjemlet i henhold til den nu ophævede lovgivning omkring 
AEB, som var gældende i 2006. 
 
Til hovedkonto 62.03.05 Afdrag på uddannelseslån 
I henhold til § 29 i Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte 
fastsættes rykkergebyret til 200 kr. pr. rykker. 
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Landsstyret bemyndiges til at hensætte op til 3,1 mio. kr. til imødegåelse af afskrivninger. 
 
Til hovedkonto 62.03.06 Stipendier og børnetillæg 
I henhold til § 4 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelses-
støtte fastsættes det månedlige stipendium således: 
 

- 2.100 kr. til uddannelsessøgende som er hjemmeboende eller kollegieelever i Grøn-
land på studieforberedende uddannelser. Uddannelsessøgende på kollegier i Grøn-
land modtager fri kost og logi. I de tilfælde, hvor der ikke er mulighed for bespis-
ning på kollegiet modtager kollegieelever kosttillæg på kr. 1.500 pr. mdr. 

- 2.415 kr. til hjemmeboende elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser, som 
ikke modtager løn fra arbejdsgiveren. 

- 4.200 kr. til uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelser, som på di-
spensation modtager støtte som udeboende, samt til elever på de grundlæggende er-
hvervsuddannelser, som ikke modtager løn fra arbejdsgiveren, dog således at der 
for uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, 
fratrækkes et beløb hertil. 

- 4.500 kr. til uddannelsessøgende på videregående uddannelser i Grønland, dog så-
ledes at der for uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri 
kost og logi, fratrækkes et beløb hertil.  

- 4.600 kr. til uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelser og på videre-
gående uddannelser i Danmark, dog således at der for uddannelsessøgende, der i til-
knytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, fratrækkes et beløb hertil. 

- 5.125 kr. til uddannelsessøgende på uddannelse uden for Grønland og Danmark. 
 
For hele året 2007 fastsættes den i henhold til § 5 i Landstingsforordning nr. 5 af 14. no-
vember 2004 om uddannelsesstøtte ydede uddannelsesstøtte til arbejdsgivere, som tilskud 
til de lønudgifter arbejdsgiverne har ved ansættelse af lærlinge således:  
 
Til lærlinge på uddannelsens første år kr. 4.370. 
 
I henhold til stk. 2 fastsættes tilskuddet på de efterfølgende uddannelsesår indenfor de 
forskellige uddannelser således: 
 
Bager kr. 492 
Mediegrafiker  
Butiksslagter  
Industribogbinder  
  
Flyttearbejder kr. 701 
Grafiker  
Grafisk Trykker  
Tjener  
Cafeteria- og kantineassistent  



 Bilag 2, tekstanmærkninger
 

Cykel- og motorcykelmekaniker  
Receptionist  
  
Hotel- og turismeassistent kr. 815 
Kontormaskinemekaniker  
Kok  
Elektromekaniker  
IT-Supporter  
Fotograf  
Skibstømrer  
Tandklinikassistent 
Beklædningsoperatør 
  
Elektriker kr. 907 
Maskinsnedker  
Beklædningshåndværker  
Datamekaniker  
  
Automekaniker kr. 951 
Lastvognsmekaniker  
Kølemontør  
Entreprenørmaskinemekaniker  
Landbrugsmaskinemekaniker 
Skibsmontør  
Maskinarbejder  
Klejnsmed  
  
Automatikmekaniker kr. 1.087 
Elektronikmekaniker  
Radiomekaniker  
Frisør  
Tømrer  
Bygningsmaler  
Sti Maler B & A Branchearbejder  
Vvs-Montør  
Vvs-Rørsmed  
  
Terminalarbejder kr. 1.230 
Murer  
Køkkenassistent  
Lager- og transportarbejder  
Flymekaniker  
  
HG/TNI Grønland kr. 1.607 
TNI dagligvarehandel (butik)  
TNI administration (kontor)  
TNI/HG salgsassistent med profil  
TNI/HG salgsassistent uden profil  
TNI/HG handelsassistent  
Film-, Tv- og Videomedarbejder  
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Økonoma kr. 1.715 
Optometrist      kr. 1.863 
 
Til hovedkonto 62.03.10 Særydelse, rejseudgifter mm, 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. 
 
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 62.03.11 Særydelse, rejseudgifter mm. SIIP´s og 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 62.04.05 Piareersarfiit 
Landsstyret bemyndiges til at indgå en et- eller flerårig servicekontrakt inden for en samlet 
ramme på op til 40 mio. kr. i perioden 2007-2008 med de enkelte kommuner om implemen-
tering og drift af de kommunale Piareersarfiit.   
 
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 eller den 
tidligere landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet. 
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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, svarende 
til tjenestemandspensionen, indestår selskabet 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 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 andet selskab, om de overordnede 
rammer for indgåelse af servicekontrakt vedrørende vareforsyning. Derudover bemyndiges 
Landsstyret til at indgå en ny ”Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grønlands Hjem-
mestyre og KNI Polaroil A/S om de overordnede rammer for indgåelse af servicekontrakt 
vedrørende energiforsyning. 
 
Nr. 3. 
I forbindelse med indgåelse af ”Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grønlands 
Hjemmestyre og KNI Polaroil A/S bemyndiges Landsstyret til at indgå 1-årig servicekon-
trakt om energiforsyning. Derudover bemyndiges Landsstyret til at indgå en flerårig ser-
vicekontrakt eller eventuelt indgå tillægskontrakt til korrektion af en løbende flerårig ser-
vicekontrakt om vareforsyning, med KNI Pilersuisoq A/S eller et andet selskab.  
Der er indgået servicekontrakter for perioden 2006-2007 om vareforsyning med KNI Piler-
suisoq A/S med en betaling på 52,1 mio. kr. for 2006 samt 50,1 mio. kr. for 2007.” 
 
Til hovedkonto 64.10.13 Kunsthåndværk og udvikling af skindprodukter 
Landsstyret bemyndiges til indenfor bevillingsrammen for 2007-10 at indgå ét- eller fler-
årige servicekontrakter med en eller flere virksomheder eller institutioner om gennemførel-
se af udviklingsaktiviteter i relation til husflidsproduktion. Det kan eksempelvis være ud-
dannelsesinitiativer, udvikling af nye produkter og design, samt markedsføringstiltag til 
åbning af nye markeder. 
 
Til hovedkonto 64.10.14 Driftsaftaler, produktionsanlæg 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til at indgå en ”Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grøn-
lands Hjemmestyre og et eller flere selskaber om de overordnede rammer for indgåelse af 
servicekontrakter. 
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Nr. 2. 
I forbindelse med indgåelse af ”Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grønlands 
Hjemmestyre og et eller flere selskaber bemyndiges Landsstyret til at indgå 1- eller flerårig 
servicekontrakt med selskabet eller selskaberne. 
 
Til hovedkonto 64.10.16 Finansieringsstøtte 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til i 2007 maksimalt at udstede garantier for lån til iværksættere og 
i forbindelse med nødlidende generationsskifter for et totalt garantibeløb på 30.000.000 kr. 
inden for landbaserede erhverv og 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 administrationssel-
skaber, eksempelvis Greenland Venture A/S og Grønlands Turist- & Erhvervsråd (Green-
land 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 flerårige. 
 
Nr. 4. 
Landstyret bemyndiges til, inden for bevillingen, at fastsætte nærmere retningslinier for 
ydelse af selektiv fragtstøtte, herunder til flyfragt af udvalgte varer, hvor dette i eksport- 
eller erhvervsudviklingsmæssig sammenhæng skønnes hensigtsmæssigt.  
 
Nr. 5. 
Landsstyret kan i vurderingen af ansøgninger i henhold til erhvervsfremmepuljen Nukiit 
opstille vilkår i forbindelse med godkendelse af projekter af hensyn til projektets langsigte-
de muligheder. Der kan tildeles flerårige tilskud til og med 2008.  
 
Nr. 6. 
Landsstyret kan i vurderingen af ansøgninger i henhold til Teknologistøttepuljen inden-
for IT-området opstille vilkår i forbindelse med godkendelse af projekter af hensyn til 
projektets langsigtede muligheder. Der kan tildeles flerårige tilskud til og med 2009. 
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Til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakt med et eller flere administrationssel-
skaber, eksempelvis Grønlands Turist- og Erhvervsråd - Greenland Tourism A/S eller 
Greenland Venture A/S om rådgivning, informationsvirksomhed, bistand til regional og 
lokal erhvervsudvikling, samt at indgå aftale om konkrete handlingsplaner for aktiviteterne 
i 2007. Servicekontrakter kan være et- eller flerårige, handlingsplaner etårige. 
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter med et eller flere 
rådgivnings-, administrationsselskaber eller institutioner, eksempelvis Greenland Venture 
A/S om den praktiske håndtering af og løft af informations- og formidlingsopgaver vedrø-
rende eksterne finansieringsordninger rettet mod en række sektorer, eksempelvis formidlet 
via Northern Periphery Programme (NPP), andre EU-programmer eller nordiske program-
mer, som Grønland har adgang til. 
 
Til hovedkonto 64.10.20 Brugerdrevne erhvervsfremmeaktiviteter   

Landsstyret bemyndiges til at indgå service- eller resultatkontrakter med et eller flere ad-
ministrationsselskaber, brancheskoler eller private virksomheder om gennemførelse af de 
initiativer og projekter, hovedkontoen omfatter. Der kan være tale om et- eller flerårige 
kontrakter. 
 
Landsstyret bemyndiges til at indgå aftalerne inden for rammen af bevillingerne i finansåret 
og i budgetoverslagsåret 2008, hvor sektorprogrammet er aftalt. 
 
Til hovedkonto 64.10.22 Eksport af vand og is fra Grønland. 
Landsstyret bemyndiges til at indgå aftaler med samarbejdspartnere om udførelse af projek-
ter som beskrevet i budgetbidraget i og udover bevillingsåret inden for en samlet ramme på 
9,0 mio. kr. i perioden 2007 – 2008. 
 
Til hovedkonto 64.10.23 Forsknings- og udviklingsprojekter indenfor vedvarende 
energi  
Landsstyret bemyndiges til at indgå et- eller flerårige service- eller resultatkontrakter in-
denfor bevillingsrammerne i finansåret og budgetoverslagsårene 2008-2010. Der kan end-
videre være tale om kontrakter med forskningsinstitutioner eller private firmaer. Flerårige 
service- eller resultatkontrakter kan dog justeres årligt, hvis der er behov for det i forhold til 
projekternes udvikling. 
 
Til hovedkonto 64.10.24 Godstransport  
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til at indgå en ”Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grøn-
lands Hjemmestyre og et eller flere selskaber om de overordnede rammer for indgåelse af 
servicekontrakter. 
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Nr. 2. 
I forbindelse med indgåelse af ”Rammeaftale om serviceydelser” mellem Grønlands 
Hjemmestyre og et eller flere selskaber bemyndiges Landsstyret til at indgå 1- eller flerårig 
servicekontrakt med selskabet eller selskaberne. 
 
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. 
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i Nukissiorfiit. 
Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Landsstyret, anvendes til bl.a. in-
vesteringsformål. Finansudvalget orienteres om anvendelsen af tekstanmærkningen. 

 
Nr. 3. 
Landsstyret bemyndiges til at disponere, indenfor den bevillingsramme for 2006-2009 som 
er afsat, til overgangsordninger og kompensationer i forbindelse med at ændre enspris-
systemet på el, vand og varme.  
 
Overgangsordninger og kompensationer skal virke i forhold til en ensprisreform på el, vand 
og fjernvarme, der bygger på følgende grundlæggende model: 
 

- Fiskeindustrien skal betale en tredjedel af den lokale enhedsomkostning for el og 
vand i hver enkelt by og bygd. Fiskeindustrien skal betale et investeringsbidrag ved 
nye investeringer. 

- Andre forbrugere i byer og bygder betaler den lokale enhedsomkostning for el og 
vand i hver enkelt by og bygd.  

- Varmetariffer fastholdes som en landsdækkende enspris men på et lavere niveau af 
energi- og samfundsøkonomiske hensyn. 

 
Modellen skal suppleres med følgende kompensations- og overgangsordninger for fiskein-
dustrien: 
 

- I byer og bygder kan fiskeindustrien højst betale samme tarif for el og vand som 
andre forbrugere. 

 
Modellen skal suppleres med følgende kompensations- og overgangsordninger for andre 
forbrugere: 
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- I byer og bygder, hvor enhedsomkostningen ligger under den nuværende landsdæk-

kende enspris sker prisfaldet fra 1. januar 2005. Prisen skal dog være mindst 50 % 
af den landsdækkende enspris i 2004 reguleret for omkostningsstigninger. 

- I byer og bygder, hvor enhedsomkostningen ligger over den nuværende landsdæk-
kende enspris sker prisstigningen med 10 pct. om året fra 1. januar 2005 til 2009, 
således at prisen i 2009 maksimalt er 150 pct. af den landsdækkende enspris i 2004 
reguleret for omkostningsstigninger. 

 
Landsstyret fastsætter som hovedregel tarifferne en gang årligt. Undtagelsesvis kan Lands-
styret dog ændre tarifferne løbende, såfremt de lokale enhedsomkostninger ændrer sig væ-
sentligt.  
 
Landsstyret bemyndiges til, indenfor den bevillingsramme for 2006-2009, som er afsat til 
overgangsordninger og kompensationer i forbindelse med ændring af ensprissystemet på el, 
vand og varme, at kunne yde et midlertidig tilskud til nedsættelse af maksimalprisen på el 
på op til 0,25 kr. pr. kWh i perioder med ekstraordinære høje oliepriser. 
 
Landsstyret bemyndiges dog til efter dialog med fiskeindustrien at fastsætte størrelsen af et 
investeringsbidrag i forbindelse med nødvendige større udvidelser af forsyningskapacite-
ten, som er forårsaget af etablering af nye fiskeindustrianlæg eller udvidelser af bestående 
anlæg. 
 
Til hovedkonto 64.12.06 Vandkraft forundersøgelser 
Landsstyret bemyndiges til at igangsætte forundersøgelse indenfor bevillingsrammen for 
2007-2009 for vandkraftværker og kan her bemyndige Nukissiorfiit, Grønlands Energifor-
syning, om at foretage denne forundersøgelse. 
 
 
Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer - Aktivi-
tetsområde 70 - 89 
Til aktivitetsområde 70 - 74 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 
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. 
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Nr. 2. 
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i de nettostyrede 
virksomheder. Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Landsstyret og 
Landstingets Finansudvalg, anvendes til bl.a. investeringsformål. 
 
Til hovedkonto 70.01.06 Tilsyn med eksplosivstoffer 
Landsstyret bemyndiges til at opkræve et gebyr for udstedelse af sprængningstilladelser, 
tilladelser som sprængningsleder, tilladelse til køb af eksplosivstoffer, godkendelse af 
sprængstofmagasiner. 
 
Gebyret fastsættes til: 
Udstedelse eller fornyelse af tilladelse som sprængningsleder  750,00 kr. 
Udstedelse eller fornyelse af tilladelse til køb og anvendelse 
af eksplosivstoffer 2.500,00 kr. 
Godkendelse af et sprængstofmagasin: 
med kapacitet på op til 1 tons  5.000,00 kr. 
med kapacitet på mere end 1 tons og mindre end 5 tons  35.000,00 kr. 
med kapacitet på over 5 tons 50.000,00 kr. 
 
Til hovedkonto 70.01.08 Boligklagenævnet 
Landsstyret bemyndiges til at opkræve et gebyr på 100 kr. pr. lejemål hos udlejere af of-
fentlige udlejningsboliger, jf. § 83, stk. 5 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om 
leje af boliger.  
 
Til hovedkonto 70.01.09 Radioforvaltningen, drift, administration 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til i 2007 at opkræve gebyrer for udstedelse af tilladelse til fre-
kvensanvendelse, for radioprøver og for udstedelse af certifikater og kaldesignaler samt for 
registrering af data, jævnfør anordning nr. 38 af 23. januar 2004 om ikrafttræden for Grøn-
land af lov om radiofrekvenser samt Bekendtgørelse nr. 1282 af 12. december 2005 om 
gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland. 
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til, med Landstingets Finansudvalgs godkendelse, at indgå fleråri-
ge driftsaftaler i perioden 2007-2010, herunder lejemål. 
 
 
Til hovedkonto 70.10.02 Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nuuk 
Landsstyret bemyndiges til, med Finansudvalgets godkendelse, at indgå flerårige driftsafta-
ler, herunder lejemål, for administrationsbygninger i Nuuk. 
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Til hovedkonto 70.10.03 Forsikringer 
Landsstyret bemyndiges til, indenfor den i finansloven angivne ramme, at afholde udgifter 
til forsikringspræmier ved tegning af forsikringer, gældende for finanslovsåret og budgeto-
verslagsårene, hos forsikringsselskaber i stedet for selvforsikring. Landsstyret bemyndiges 
endvidere til at fastsætte niveau for selvrisiko samt indgå flerårige aftaler om forsikrings-
dækning og -rådgivning. 
 
Til hovedkonto 70.10.04 Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger 
Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge uforbrugte bevillinger til 
anvendelse i senere finansår samt at optage udgifter ud over årets bevilling svarende til 
henlagte bevillinger fra tidligere år. 
 
Til hovedkonto 72.02.03 Administrations- og projektudgifter vedr. boligstøtte 
Landsstyret bemyndiges til, indenfor den på finansloven angivne bevillingsramme, at indgå 
flerårige kontrakter, gældende for finanslovsåret og budgetoverslagsårene om udvikling af 
typehuse, typehusprojekter og udviklingsbistand. 
 
Til hovedkonto 72.02.05 Bygherreadministration, Hjemmestyrets ejendomme 
Nr.1. 
Landsstyret bemyndiges til, indenfor den i finansloven angivne ramme, at indgå flerårige 
kontrakter, gældende for finanslovsåret og budgetoverslagsårene om ekstern rådgivning og 
bistand ved styring, planlægning og udvikling af renoveringskonceptet. 
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til, indenfor den på finansloven angivne bevillingsramme, at indgå 
flerårige driftsaftaler om driften af et internetbaseret videnscenter for bygge- og anlægsfor-
hold på boligområdet, gældende for finanslovsåret og budgetoverslagsårene. 
 
Til hovedkonto 72.06.01 Boligstøtte, afdrag 
Landsstyret bemyndiges til at hensætte op til 100 mio. kr. til imødegåelse af tab og op til 
100 mio. kr. til imødegåelse af afskrivninger. Disse beløb vil blive regnskabsført over sta-
tus. 
 

Til hovedkonto 72.06.50 Effektivisering af låneadministrationen 
Landsstyret bemyndiges til at indgå kontrakter med A/S Boligselskabet INI, pengeinstitut-
ter, kommuner, selskaber eller virksomheder om løsning af opgaverne på boligstøtteområ-
det. Det vil i hovedtræk dreje sig om administration af nyudlån, låneopkrævning, eftergi-
velser, låneomlægning, inddrivelse og inkassovirksomhed, afslutning og afstemning af lå-
nesager mv. 
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Til aktivitetsområde 73 Infrastruktur og 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. 
Landsstyret bemyndiges til at yde indeståelse for de tjenestemænd, der er overgået til Arc-
tic Umiaq Line A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, hvorfor Hjemmestyret hæf-
ter for opfyldelsen af de sejlende tjenestemænds rettigheder i henhold til deres ansættelses-
kontrakt på tjenestemandslignende vilkår i selskabet. 
 
Til hovedkonto 73.01.08 Tilskud til passagerbefordring 
Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at indgå afta-
ler med operatører om udførelse af offentlig flytrafik og skibspassagersejlads ud over bevil-
lingsåret inden for en samlet ramme på op til 442,2 mio. kr. dækkende perioden 2007-2010. 
 

Til hovedkonto 73.01.09 Overgangsreserve - trafikstruktur 
Landsstyret bemyndiges til med godkendelse af Landstingets Finansudvalg at indgå aftaler 
for 2007 med operatører om udførelse af offentlig flytrafik og skibspassagersejlads inden-
for bevillingsrammen for 2007. 
 
Til hovedkonto 73.02.02 Havnevedligehold 
Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge uforbrugte bevillin-
ger til anvendelse i senere finansår samt at optage udgifter ud over årets bevilling sva-
rende til henlagte bevillinger fra tidligere år. 
 
Til hovedkonto 73.30.02 Eftersøgnings- og redningsberedskab 
Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakter med flyselskaber om SAR-
beredskabet af 1 til 4 års varighed inden for rammerne af en årlig bevilling på 9,6 mio. kr. 
 
Til hovedkonto 76.01.02 Råstofprojekter 
Landsstyret bemyndiges til at indgå aftaler med samarbejdspartnere om udførelse af projek-
ter som beskrevet i budgetforslaget i og ud over bevillingsåret inden for en samlet ramme 
på 77,2 mio. kr. i perioden 2007-2010. 
 
Til hovedkonto 76.01.03 Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket virksomhed 
Landsstyret bemyndiges til som led i Råstofdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed at 
henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nærværende hovedkonto 
76.01.03 og uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finansår. 
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Til aktivitetsområde 80 - 89 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 Finanser 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, 
overstiger den i finansloven anslåede samlede projektudgift i begrænset omfang. Landssty-
remedlemmet for Finanser 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: 
Projektbevillingen er: Og merforbruget er mindre 

end: 
Eller mindreforbruget er min-
dre end: 

Under 1 mio. kr. 10 % eller 25.000 kr. 20 % eller 50.000 kr.
Mellem 1 og 5 mio. kr. 5 % eller 100.000 kr. 10 % eller 200.000 kr.
Over 5 mio. kr. 2 % eller 250.000 kr.* 10 % 
*) Der skal dog altid søges bevillingsændring hvis merforbruget overstiger 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. 
Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at udmønte 
bevillingen i både finansåret og BO årene på enkelte projekter, når der foreligger projekt-
forslag med tilhørende B-overslag.  
 
For byggerier, hvor der erfaringsmæssigt er store afvigelser mellem B-overslaget og licita-
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tionsresultatet, kan Landsstyret vælge at udmønte bevillingen, når der foreligger et hoved-
projekt med tilhørende A-overslag. 
 
Bemyndigelsen gælder følgende hovedkonti: 
 
80.00.00 Udisponerede anlægsreserver 
80.00.01 Omrokeringsreserve 
84.40.10 Kommunale skoler 
87.72.13 Særlig renovering 
89.71.40 Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån 
 
Nr. 6. 
Landsstyret bemyndiges til, på baggrund af en anlægskontrakt mellem de enkelte kommu-
ner og Hjemmestyret, at overføre konkrete projektbevillinger i finansåret og tilhørende 
budgetoverslagsår til kommunen. Kommunen skal indsende kvartalsvise rapporter over 
forbruget af bevillingen. 
 
Nr. 7. 
Landsstyret bemyndiges til for finansåret og BO-årerne at indgå aftaler med et eller flere 
pengeinstitutter om påtegningsfuldmagter, hvorved pågældende pengeinstitutter på vegne 
af Landsstyret og Landskassen kan påtegne pantebreve ved omlægning eller enhver form 
for afståelse, ejerskifte eller skiftebehandling af ejendomme, hvor Hjemmestyret er pantha-
ver. 
 
Påtegningsfuldmagten gælder pantebreve udstedt efter: 

1. Landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger, 
2. Landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og 

kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger,  
3. Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering, samt  
4. Nye landstingsforordninger, der erstatter en af de i pkt. 1, 2 eller 3 anførte. 

 
For påtegning af pantebrev ved omlægning eller enhver form for afståelse, ejerskifte eller 
skiftebehandling er Landsstyret bemyndiget til at opkræve et gebyr, der består af 1.250 kr. 
uanset pantebrevets pålydende. Landsstyret bemyndiges endvidere til for finansåret og BO-
årene at indgå aftaler med pengeinstitutter om opbevaring af pantebreve i depot. 
 
Nr. 8. 
Landsstyret bemyndiges til at indgå kontrakter med pengeinstitutter om løsning af opga-
verne indenfor boligfinansiering. Det vil i hovedtræk dreje sig om administration af nyud-
lån, låneopkrævning, eftergivelser, låneomlægning, inddrivelse og inkassovirksomhed, af-
slutning og afstemning af lånesager mv. 
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Bemyndigelsen gælder aftaler der omfatter: 
1. Landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger, 
2. Landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets 

og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger, 
3. Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering, samt 
4. Nye Landstingsforordninger, der erstatter en af de i pkt. 1, 2 eller 3 anførte. 

 
Nr. 9.  
Lån og tilskud ydes på baggrund af en boligs støtteberettigede boligareal. Beregningen fo-
retages ved måling i den enkelte bolig fra ydersiden af ydervægge og tag, og fra midten af 
lejlighedsskel. Tagetage og kælder medregnes i det omfang, der er foretaget indretning til 
beboelse. Gavle indgår i beregningen som et halvt lejlighedsskel. Trapper i boligen med-
regnes i hver af de etager, som trappen betjener. Fælles entre, trapper og repos, der er be-
liggende indenfor den opvarmede klimaskærm medregnes forholdsmæssigt dog maksimalt 
med 10,5 m² svarende til 10 % af det maksimale låneberettigede areal på 105 m². De-
potrum, udhuse og terrasser medregnes ikke, medmindre de umiddelbart kan isoleres og 
inddrages i det beboelige areal. 
 
Til hovedkonto 80.00.72 Salg af udlejningsboliger 
Nr. 1. 
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 nr. 4 til aktivitetsområde 10-89 Landsstyret. 
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til at give kommunerne tilladelse til salg af kommunale udlej-
ningsboliger, hvortil der er ydet opførelsestilskud fra Landskassen. 
 
Det er en forudsætning for Landsstyrets tilladelse, 
1) at beboede udlejningsboliger tilbydes til de lejere, der har lejekontrakt på boligerne, 
2) at ubeboede udlejningsboliger udbydes offentligt og sælges kontant for højeste bud, 
3) at der inden salget træffes aftale mellem Landsstyret og kommunen om vilkårene for 
salget og anvendelse af salgsprovenuet ved salg af ejendommen, og 
4) at aftalen godkendes af Landstingets Finansudvalg. 
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Salgsprovenuet ved en kommunes salg af ejendommen skal deponeres til fordel for Lands-
kassen på en bankkonto i et finansieringsinstitut i Grønland. Salgsprovenuet skal frigives til 
kommunen, når formålet for anvendelse af salgsprovenuet er opfyldt. Bemyndigelsen er i 
overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 3 af 21. maj 2002 om ændring af lands-
tingsforordning om støtte til boligbyggeri. 
 
Til hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri 
Nr. 1. 
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. Landsstyret bemyndiges til i særlige tilfælde, at meddele tilsagn om 
anlægstilskud til opførelse af boliger, der er mindre end 45 m² men større end 25 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. 
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Landstingets Fi-
nansudvalg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og hovedkonto 
87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter henholdsvis hovedkonto 89.72.11 Støt-
tet privat boligbyggeri. 
 
Nr. 3. 
Landsstyret bemyndiges til at yde tilsagn inden for en samlet finansiel ramme på 105,0 
mio. kr. 
 

FL 2007 BO 2008 Total
Bevilling/ramme 45,0 60,0 105,0  
 
Til hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter 
Nr. 1 
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. 
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Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til over hovedkontoen, 

- at meddele tilsagn om selvbyggerhuse på 100 % til de enkelte kommuner, der efter-
følgende afgør, hvilke konkrete ansøgere der skal tildeles selvbyggerhus, 

- at afholde omkostninger til medbyggeordning på fundamenter og råhus til disse, 
- at afholde omkostninger til varetagelse af instruktørbistand overfor selvbyggerne, 
- at afholde omkostninger til projektvedligeholdelse og projektudvikling af selvbyg-

gerhuse, 
- at afholde omkostninger til at udarbejde og gennemføre en færdiggørelsesplan for 

ikke opførte selvbyggerhuse, og 
- afholde omkostninger i forbindelse med bjærgning af forladte materialer samt 

hjemtagne eller opgivne byggesæt. 
 
Nr. 3. 
Landsstyret bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Landstingets Fi-
nansudvalg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og hovedkonto 
87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri henholdsvis hovedkonto 89.72.11 Støttet 
privat boligbyggeri. 
 
Nr. 4. 
Landsstyret bemyndiges ved denne tekstanmærkning til at disponere i og ud over finansåret 
inden for en samlet finansiel ramme på 125,6 mio. kr. 
 

FL 2007 BO 2008 Total
Bevilling/ramme 66,2 59,4 125,6  
 
Til hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud 
Landsstyret bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Landstingets Fi-
nansudvalg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og hovedkonto 
89.72.21 Boligstøtte, udlån til renovering og særlig vedligehold. 
 
Til hovedkonto 87.72.24 Overdragelse af saneringsmodne udlejningsejendomme til 
kommunerne 
Landsstyret bemyndiges til at gennemføre forhandlinger med de enkelte kommuner om 
vederlagsfri overdragelse af Hjemmestyrets ældre eller saneringsmodne udlejningsejen-
domme til kommunerne. Oplysninger omkring fraflytning og sanering af ejendommen samt 
planer for opførelse af erstatningsboliger skal fremgå af forhandlingernes vilkår og tids-
plan. 
 
Landsstyret bemyndiges til, ved overdragelse af nedenfor anførte udlejningsejendomme til 
Nuup Kommunea, at yde et tilskud på op til 750 kr. pr. m² boligareal til sanering af ejen-
dommene. Landsstyret bemyndiges endvidere til, at yde kommunen tilskud til erstatnings-
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byggeri i form af kommunalt udlejningsbyggeri på 5.400 kr. pr. m² boligareal i erstatnings-
byggeriet. 
 
Bemyndigelsen omfatter: 
B-438, Blok L, der er på 2 etager er opført i 1962. 
B-439, Blok A, der er på 2 etager er opført i 1962. 
B-440, Blok B, der er på 2 etager er opført i 1962. 
B-441, Blok C & D, der er på 2 etager er opført i 1962. 
B-491, Blok K, der er på 2 etager er opført i 1963. 
B-492, Blok H, der er på 2 etager er opført i 1963. 
B-493, Blok G, der er på 2 etager er opført i 1963. 
B-494, Blok F, der er på 2 etager er opført i 1963. 
B-495, Blok E, der er på 2 etager er opført i 1963. 
I alt 146 lejemål på i alt 8.822 m² 
 
B-496, Blok M, der er på 3 etager er opført i 1964. 
B-497, Blok N, der er på 3 etager er opført i 1964. 
B-498, Blok O, der er på 3 etager er opført i 1964. 
I alt 76 lejemål på i alt 4.121 m² 
 
Ejendommene, der samlet indeholder 222 lejemål på i alt 12.943 m² overdrages til Nuup 
Kommunea sammen med tilskud til sanering på maksimalt 9,7 mio. kr. Såfremt der opføres 
nybyggeri i form af kommunalt udlejningsbyggeri med samme areal, vil det udløse tilskud 
på maksimalt 69,9 mio. kr. 
 
Til hovedkonto 87.72.25 Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybygge-
ri 
Landsstyret bemyndiges til at gennemføre totalentreprise udbud om sanering af nedenfor 
anførte ældre og saneringsmodne udlejningsejendomme.  
 
B-1288, Blok Q, der er på 3 etager er opført i 1966, 
B-1289, Blok R, der er på 4 etager opført i 1966, og  
B-1388, Blok S, der er på 5 etager er opført i 1967. 
 
Blok Q indeholder 45 lejemål på i alt ca. 2.800 m². 
Blok R indeholder 60 lejemål på i alt ca. 3.800 m². 
Blok S indeholder 80 lejemål på i alt ca. 4.700 m². 
Det samlede bebyggede areal er på ca. 11.300 m² . 
 
Landsstyret bemyndiges endvidere til, at yde et tilskud på op til 750 kr. pr. m² boligareal til 
sanering af de anførte udlejningsejendomme. Totalentreprise udbudet skal indeholde vilkår 
om, at der genopføres mindst det samme areal i m² som der saneres. 
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Ved opførelse af erstatningsboliger i form af ejerboliger efter sanering af Hjemmestyrets 
udlejningsejendomme, bemyndiges Landsstyret til at anvende muligheden for, at Landskas-
sen jf. Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering, § 4, stk. 2, i 
analogi, kan yde rente- og afdragsfrit lån på 40 % af opførelsesprisen, dog maksimalt 5.400 
kr. pr. m². 
 
Landsstyret bemyndiges ligeledes til, at yde rente- og afdragsfrit lån på 2/3 af opførelses-
prisen dog maksimalt 10.000 kr. pr. m², såfremt der opføres andelsboliger til erstatning for 
Hjemmestyrets udlejningsejendomme.  
 
Landsstyret bemyndiges til at oprette 1 andelsboligforening pr. genopført ejendom, alterna-
tivt at oprette foreninger, der opfører mere end en ejendom. Landsstyret bemyndiges endvi-
dere til at indtræde i de rettigheder og forpligtelser, som der påhviler generalforsamlingen 
og bestyrelsen i de oprettede andelsboligforeninger. Denne ret ophører ved overdragelse af 
de enkelte andelsboliger til de kommende andelshavere.  
 
Landsstyret er indtil overdragelsen af de enkelte ejendomme bemyndiget til at foretage alle 
de forretningsmæssige dispositioner, der er nødvendige for at sanere den eksisterende be-
byggelse samt opføre og overdrage de nyopførte ejendomme. Bemyndigelsen omfatter des-
uden retten til at optage byggefinansiering, kvittere for lånetilsagn, indgå entreprisekon-
trakter og foretage endelig finansiering fra bank- eller realkreditinstitut. 
 
Landsstyret er bemyndiget til at tilbyde de nuværende lejere fortrinsstilling som andelsha-
vere i de nyopførte ejendomme. Er der ikke et tilstrækkeligt antal forhenværende lejere, der 
ønsker at blive andelshavere, kan Landsstyret tilbyde egne ansatte at blive andelshavere. Er 
samtlige andele herefter ikke overdraget til nye andelshavere, kan Landsstyret frit tilbyde 
personer, der er indtegnet på en venteliste at blive andelshavere. 
 
Såfremt ikke alle andele kan overdrages til nye andelshavere, bemyndiges Landsstyret til at 
forblive som andelshaver og udleje andelsboligen på vilkår som almindelig udlejningsbo-
lig. 
 
Landsstyret er endvidere bemyndiget til at gennemføre de forannævnte etablerings-, drifts- 
og finansieringstiltag, såfremt der opføres ejerboligforeninger i stedet for andelsboligfor-
eninger, ligesom Landsstyret er bemyndiget til at omdanne andelsboligforeningerne i ejer-
foreninger inden de afhændes eller overdrages 
 
Til hovedkonto 87.73.10 Havneanlæg 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til, med finansudvalgets godkendelse, at igangsætte forundersøgel-
ser og projektering af havneanlæg for perioden 2007-2009. 
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Igangsættelse af forundersøgelser og projektering af havneanlæg vil skulle finansieres, med 
finansudvalgets godkendelse, ved en bevillingsrokering til nærværende hovedkonto fra en 
aflysning eller en afslutning af eksisterende anlægsprojekter. 
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til med Finansudvalgets godkendelse at benytte værdierne af hav-
neanlæggene i Nuuk havn som apportindskud i et aktieselskab med Hjemmestyret, Nuuk 
Kommune og private investorer som aktionærer, der har til formål at drive havnen. 
 
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 Finanslo-
ven for 2004 samlede projektbevilling med højst 8 %. Det forudsættes, at merudgiften af-
holdes i og udover finansåret. Nukissiorfiit bemyndiges til at afholde udgifterne af sine 
henlæggelser efter forelæggelse for landsstyret og Landstingets Finansudvalg. 
 
Til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri 
Nr. 1. 
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. 
 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finans-
udvalg, at meddele tilsagn om lån til andelsboligforeninger til opførelse af andelsboliger. 
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. 
 
Nr. 3. 
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. Landssty-
ret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at 
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meddele tilsagn om lån til andelsboligforeninger, der overtager udlejningsboliger på an-
delsboligvilkår. 
 
Nr, 4. 
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finans-
udvalg, at meddele tilsagn 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. Lands-
styret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, 
at meddele tilsagn om lån til istandsættelser eller forbedringer af allerede opførte enfami-
liehuse.  
 
Nr. 5. 
Landsstyret bemyndiges til, med orientering til Landstingets Finansudvalg, at optage en 
bevilling på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden, 
når mindreforbruget skyldes: 

• At det realiserede antal af boliger er færre end oprindeligt planlangt eller bygge-
riets samlede areal er mindre den det, der er givet tilsagn til. 

• At anlægsprojektet er opgivet eller annulleret. 
 
Landsstyret bemyndiges til at forhøje bevillingen på nærværende hovedkonto svarende 
til den indtægt, der optages på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Re-
noveringsfonden. 
 
Nr. 6. 
Landsstyret bemyndiges til for finansåret og BO-årene, at indgå en aftale med et Grøn-
landsk pengeinstitut, om 
 
• administration af lånetilsagn, 
• udstedelse af lånedokumenter, 
• udbetaling af lån, 
• opbevaring af lånedokumenter, og 
• udfærdigelse af statistisk materiale. 
 
Nr. 7: 
Landsstyret bemyndiges til for hovedkontoen som helhed med orientering af Finansudval-
get at meddele tilsagn på op til 158,4 mio. kr. 
 

FL 2007 BO 2008 Total
Bevilling/ramme 83,3 75,1 158,4  
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Nr. 8. 
Landsstyret bemyndiges til at godkende omdannelse af andelsboliger, hvortil der er ydet 
lån fra Landskassen til ejerboliger. Bemyndigelsen gælder såfremt der opnås enighed med 
kommunen, som den anden långiver, om vilkårene for omdannelsen. 
 
Ved omdannelse skal følgende model anvendes: 
 
En ansøgning fra en andelsboligforening om omdannelse til ejerboliger skal have tilslut-
ning fra samtlige af foreningens medlemmer. 
 
Andelsboligforeningens indfrielse af de offentlige lån sker efter en af følgende metoder: 
a) De offentlige lån skal indfries til det fremskrevne beløb, dog således at det offentlige 
fortsat yder et lån på 40 % af de regulerede opførelsesomkostninger dog maksimalt med 
5.400 kr. pr. m² og maksimalt for 105 m² boligareal. Det offentlige lån, der ydes med halv-
delen af Landskassen og halvdelen af kommunalbestyrelsen, er rente- og afdragsfrit i 15 år, 
hvorefter det afvikles som en annuitet over 10 år med en forrentning på 3 % plus diskonto-
en på tidspunktet for lånets første termin. Lånet fremskrives ikke i den rente- og afdragsfri 
periode. 
 
b) De offentlige lån indfries kontant til kurs pari. Dvs. der sker ikke en fremskrivning. 
 
Eventuelle transaktionsomkostninger i forbindelse med rådgivning, advokat, skøder, pante-
breve, stempling mv. skal udredes af de enkelte kommende ejere. 
 
De enkelte andelshavere kan afkræves en sikkerhed på op til 100.000 kr. til dækning af det 
offentliges sagsomkostninger, såfremt omdannelsen ikke gennemføres. 
 
Nr. 9. 
Landsstyret bemyndiges til at anvende provenu som følge af omdannelse af andelsboliger, 
hvortil der er ydet lån fra Landskassen til ejerboliger, jf. nr. 8 til udlån til nye andelsboliger 
eller 10/40/50 byggeri 
 
Nr. 10. 
Landsstyret bemyndiges til efter ansøgning at yde et kommune tilsagn om lån til boligbyg-
geri, der opføres som led i mobilitetsfremmende tiltag. 
 
Til hovedkonto 89.72.21 Boligstøtte, udlån til renovering og særlig vedligehold 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret at meddele lån til: 

- reparation og forbedring af boligstøttehuse 
- reparation og forbedring samt til udvidelse af selvbyggerhuse 
- istandsættelse ved ejerskifter og  
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- reparation/forbedring af boligstøttehuse i løbende ejerforhold, og 
- håndværkeropførte fundamenter og elinstallationer i selvbyggerhuse. 

 
Nr. 2. 
Landsstyret bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Landstingets Fi-
nansudvalg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og hovedkonto 
87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud. 
 
Nr. 3. 
Landsstyret bemyndiges til for hovedkontoen som helhed med orientering af Finansudval-
get at meddele tilsagn på op til 10,0 mio. kr. 
 

FL 2007 BO 2008 Total
Bevilling/ramme 5,0 5,0 10,0  
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