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Tekstanmærkninger 
 
 
Landsstyreformanden – Aktivitetsområde 10-14 
 
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 Hjemmestyre. 
Udgifterne afholdes inden for bevillingen på hovedkonto 10.10.10 Landsstyret. 
 
Landsstyret – Aktivitetsområde 10-89 
Nr. 1. 
Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og 
tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Landsstyret bemyndiges i øvrigt til at foretage rokering af 
bevillinger mellem administrative hovedkonti xx.xx.01, 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital, 40.12.33 
Institutioner under de videregående uddannelser, 62.02.08 Institutioner under erhvervsuddannelserne, 
20.16.01 Grønlands Statistik, 62.03.01 Uddannelsesstøtteforvaltningen, 32.13.01 
Embedslægeinstitutionen, 10.01.18 Grønlands-dansk Selvstyrekommission, 70.10.02 Hjemmestyrets 
centrale administrationsbygninger i Nuuk, 32.11.01 Kystledelsen, 10.01.09 Det Sociale Ankenævn, 
33.01.11 Grønlands Naturinstitut. 
 
 
Landstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst – Aktivitetsområde 50-59 
 
Til aktivitetsområde 51  
Landsstyret bemyndiges til at afgive en garantistillelse overfor kreditgivende pengeinstitut, som 100% 
afdækker foderkreditterne, som er optaget i 2006 indenfor rammerne af et lånebeløb på indtil 7,0 
millioner kr., og som gælder indtil udgangen af 2007. 
 
Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarkedet – 
Aktivitetsområde 60-69 
 
Til hovedkonto 64.12.02 
I forbindelse med tekstanmærkninger til overnævnte hovedkonto, bedes nedenstående indsat før: 
”For fiskeindustrien forudsættes det i udgangspunktet, at ændringen finder sted fra 1. januar 2005.” 
 



"Landsstyret bemyndiges til, indenfor den bevillingsramme for 2005-9, 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." 
 
 
Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer – 
Aktivitetsområde70-89 
 
Til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri 
Nr. 7: 
Ændres til følgende: 
”Landsstyret bemyndiges til for hovedkontoen som helhed med orientering af Landstingets 
Finansudvalg at meddele tilsagn på op til 138.050.000 kr.” 

 
 
Til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri 
Nr. 7: 
Ændres til følgende: 
”Landsstyret bemyndiges til for hovedkontoen som helhed med orientering af Landstingets 
Finansudvalg at meddele tilsagn på op til 152.608.500 kr.” 
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