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Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og 
tekstanmærkninger mellem hovedkonti. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges i øvrigt til at foretage rokering af bevillinger mellem Landsstyreområ-
dernes administrative hovedkonti xx.xx.01, hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration 
samt alle øvrige administrative hovedkonti i aktivitetsområde 10-89. 

 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde udgifter, der foranlediges af tyveri, brand eller anden 
skade m.v. på bygninger, anlæg og løsøre, som ejes af Selvstyret eller som Selvstyret bærer ansva-
ret for. 

 
Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå servicekontrakter som indeholder nettoafviklingsomkost-
ninger. Dette vedrører følgende hovedkontoområder: 73.01.14 Vareforsyning, og 73.01.15 Gods-
transport. 

 
Nr. 5. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afgøre sager om afhændelse af aktiver tilhørende Grønlands 
Selvstyre til en værdi under 5 mio. kr. For så vidt angår afhændelse af aktiver til en værdi mellem 1 
og 5 mio. kr. skal Inatsisartuts Finansudvalg orienteres. 
 
Nr. 6. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opkræve afgift på forbrug af langdistancekommunikation på 3 
mio. kr. af Tele Greenland A/S, j.f. § 28 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 
om telekommunikation og teletjenester. 
 

Bemærkninger til Naalakkersuisut – aktivitetsområde 10-89 
Nr. 1. 
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Tekstanmærkningen muliggør at Naalakkersuisut i forbindelse med ressortændringer kan lade bevil-
lingerne følge den ændrede opgavefordeling.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen sikrer at Naalakkersuisut inden for den samlede centraladministration kan fore-
tage rokering af bevillinger mellem administrative hovedkonti xx.xx.01, hovedkonto 20.11.56 samt 
følgende administrative hovedkonti: 
10.10.10 Naalakkersuisut, 10.19.02 Repræsentationen i Bruxelles, 12.01.10 Grønlands Repræsenta-
tion, Husleje, 12.01.11 Grønlands Selvstyres Lejligheder i København, 20.30.02 Efteruddannelses-
pulje, 20.30.05 Innovations- og projektopgaver, 20.30.10 Selvstyrets centrale adm. bygninger, 
20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger, 62.30.04 Boligklagenævnet, 62.30.05 Det Soci-
ale Ankenævn, 62.30.08 Radioforvaltningen, 70.01.07 Bygningsmyndigheden, 70.10.07 Admini-
strations og projektudgifter vedrørende anlægsområdet, 70.10.08 Eksplosivstoffer, brand og bered-
skab, 72.02.03 Administrations- og projektudgifter vedrørende boligområdet, 72.02.05 Bygherre-
administration. Selvstyrets ejendomme, 73.01.07 Bygherremyndighed – trafikanlæg, 73.01.10 
Overvågning og monitorering, trafikområdet, 73.01.12 Sikkerhed til søs, 70.01.12 Landsplanlæg-
ning og 77.02.01 Tilsynsrådet for kommunerne. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form.    
 
Nr. 3. 
Tekstanmærkningen skal sikre, at uforudsete og uomgængelige udbedringer af skader m.v. kan 
igangsættes umiddelbart og uden at skulle afvente bevillingsmæssig hjemmel.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå servicekontrakter som indeholder nettoafviklingsomkost-
ninger. At der er knyttet nettoafviklingsomkostninger til en servicekontrakt betyder at såfremt Selv-
styret eksempelvis vælger ikke at forny servicekontrakten med et selskab, vil dette selskab stå tilba-
ge med nogle anlæg og aktiviteter som skal afvikles. Disse anlæg og aktiviteters værdi kan Selvsty-
ret være forpligtet til at købe.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 5. 
Bestemmelsen smidiggør Naalakkersuisuts løbende administration. Tekstanmærkningen blev i FL 
2004 overført til aktivitetsområde 10-89 fra formålskonto 20.10 Særlige formål, idet afhændelse af 
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aktiver kan forekomme på alle landsstyreområder og navnlig forekommer på Landsstyreområdet for 
Boliger, Infrastruktur og Miljø. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 

 
Nr. 6. 
I henhold til Landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation og teletje-
nester § 11 oprettes en Telestyrelse, som har til formål at varetage administration af telelovgivnin-
gen og en række teleopgaver i henhold til §11 stk. 2. Telestyrelsen finansieres ved at opkræve en 
afgift på 3 mio. kr. i henhold til forbrug af langdistancekommunikation. Langdistancekommunikati-
on er telekommunikation mellem byer og bygder, samt til og fra udlandet. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra 2009. 
 

Formanden for Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 – 12 
Til hovedkonto 10.10.10 Naalakkersuisut 
Naalakkersuisut bemyndiges til at forhøje huslejen hos de medlemmer af Naalakkersuisut, der bor 
til leje i tjenesteboliger i forbindelse med deres hverv. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 10.10.10 Naalakkersuisut 
Indtil en lovændring af Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006 om ændring af landstingslov om økono-
misk tilskud til politisk arbejde samt landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget 
og Landsstyret, med senere ændringer, kan gennemføres, søges der bemyndigelse til, at opkræve 
huslejestigningerne direkte hos medlemmerne af Naalakkersuisut. 
 
Det er beregnet, at de samlede huslejeforhøjelser, der forventes at træde i kraft fra og med 1. januar 
2010 kommer til at udgøre 300.000 kr. årligt for alle medlemmer af Naalakkersuisut under ét. 
 
Naalakkersuisut forventer at kunne fremsætte et lovændringsforslag af vederlagsloven under FM 
2010 eller EM 2010 med henblik på, at Grønlands Selvstyre kan pålægge medlemmerne af Naalak-
kersuisut, til at afholde huslejestigninger, således at huslejestigningen ikke betales af Grønlands 
Selvstyre. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 

 

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser - Aktivitetsområde 20 – 24 
Til aktivitetsområde 20 Departementet for Finanser 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå i en ubetinget købsret og købspligt til de af Royal Arctic 
Line A/S tilhørende isklassede skibe, Irena Arctica, Nuka Arctica og Naja Arctica i tilfælde af, at 
selskabet misligholder sin koncession, træder i betalingsstandsning, åbner frivillig eller tvangsak-



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

kord, eller erklæres konkurs til skibenes bogførte nedskrevne værdier, dog mindst til restgælden på 
de eksisterende skibslån. Restgælden udgør 0 kr. pr. 1. januar 2010.  
 
Til købsretten er knyttet en automatisk indtrædelsesret og -pligt for Grønlands Selvstyre over for 
skibskreditorerne i de eksisterende skibslån hvis misligholdelse desuden ubetinget udløser købsplig-
ten. 
 

Bemærkninger til aktivitetsområde 20 Departementet for Finanser 
I forbindelse med Hjemmestyrets overtagelse af samtlige aktier i Royal Arctic Line A/S krævede 
Skibskreditfonden en garanti i form af en købsret og -pligt i tilfælde af, at Royal Arctic Line A/S 
misligholder sine skibslån.  
 
Selvstyret er i tilfælde af, at Royal Arctic Line A/S misligholder lånene, forpligtet til at købe skibe-
ne fra Royal Arctic Line A/S til et beløb, der ikke er mindre end det højeste af den bogførte værdi af 
skibene og restgælden på lånene. 
 
Værdien af skibene pr. 31.12.2008 er i Royal Arctic Line A/S regnskab bogført til 66,1 mio. kr., 
hvilket er mere end restgælden på 0,00 kr. pr. 31.12.2008.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 

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 2009/2010 og grænser for forsørgers skattepligtige indkomst 2008. Tilskuddet udbetales i max. 
10 mdr. pr. år. 
 
Tilskuddet for skoleåret 2009/2010 og grænserne for forsørger skattepligtige indkomst for 2008 
fastsættes som følger: 
 
Beløbsgrænser 2008  Tilskud skoleåret 2009/2010  
     
Skattepligtig indkomst   Tilskud pr. år Tilskud pr. måned 

0 – 205.536  11.916 1.191,60 

205.537 – 229.547  10.150 1.015,00 

229.548 – 255.083  8.493 849,30 

255.084 – 278.727  6.908 690,80 

278.728 – 304.127  5.353 535,30 

304.128 – 329.930  3.868 386,80 

329.931 –  0 0 
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Nr. 2. 
Medlem af Naalakkersuisut for Finanser bemyndiges til at give tilsagn til kommunerne om at di-
sponere op til 21,5 mio. kr. i 2010, som kommunerne i henhold til de årlige bloktilskudsaftaler kan 
udmønte til forundersøgelser, projektering samt renovering af hovedkloaknet i udvalgte byer. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen er optaget for at opnå hjemmel til at udbetale støtte til elever i folkeskolens 
ældste klasser i henhold til forordning. 
 
Med hensyn til udbetaling af støtte til elever i folkeskolens ældste klasser, forventer Naalakkersui-
sut, at der til FM 2009 fremsættes et lovændringsforslag der aflyser denne ordning fra og med sko-
leåret 2010/2011. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
Ved bloktilskudsforhandlingerne for 2005 blev parterne enige om, at der er et akut behov for at re-
novere en stor del af hovedkloaknettene på bosteder med sådanne anlæg. Ikke alle bosteder har ho-
vedkloakanlæg. For at smidiggøre anlægsprocessen bemyndiges Medlem af Naalakkersuisut for 
Finanser at give tilsagn til at renovere hovedkloakanlæg, således at kommunerne løbende har mu-
lighed for at planlægge og udføre renoveringsprocessen af hovedkloakanlæggene. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 
 

Til formålskonto 20.10 Særlige formål 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at omlægge Selvstyrets likviditets- og gældsporteføljer samt i til-
knytning hertil at indgå aftaler om finansielle produkter herunder rente- og valutaprodukter. Herud-
over bemyndiges Naalakkersuisut til at indgå professionelle porteføljemanagementaftaler. Formålet 
med disse bemyndigelser er at forvalte Selvstyrets porteføljer, så Selvstyret opnår den bedst mulige 
forrentning af sine likviditets- og gældsporteføljer. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med løbende orienteringer til Inatsisartuts Finansudvalg, at optage 
lån til imødegåelse af likviditetssvingninger m.v. i Selvstyret. 
 
I forbindelse med lånoptagelse kan Naalakkersuisut pantsætte aktiver under hensyntagen til de vil-
kår, der er aftalt i Selvstyrets låneaftaler. 
 
Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om adgang til lånoptagelse. 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opretholde en kautionserklæring for POST Greenland A/S, der i 
forbindelse med varetagelse af pengeforsyningen i Grønland kan foretage overtræk i Grønlands-
Banken A/S på indtil 7 mio. kr. 

 
Bemærkninger til formålskonto 20.10 Særlige formål 
Nr. 1. 
For at sikre den daglige forvaltning af Selvstyrets likviditet er det hensigtsmæssigt at Naalakkersui-
sut bemyndiges til at foretage en løbende servicering af formuen og gælden, herunder foretage nød-
vendige tilpasninger af betingelserne for de pågældende porteføljer som følge af den generelle mar-
kedsudvikling på de finansielle markeder. 
 
Da udviklingen på de finansielle markeder sker hurtigt og da der regelmæssigt kommer nye produk-
ter, bemyndiges Naalakkersuisut til at indgå aftaler med porteføljemanagere, dvs. firmaer der lever 
af at forvalte andres porteføljer. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 2. 
POST Greenland A/S varetager på baggrund af servicekontrakt med Grønlands Selvstyre pengefor-
syningen i Grønland uden for Grønlandsbankens filialbyer. Til dette formål har Grønlands Selvstyre 
stillet 45 mio. kr. til rådighed for POST Greenland, der fordeler beløbet mellem sine posthuse og 
KNI Pilersuisoq A/S. I perioder kan det forekomme, at det disponible beløb ikke rækker til at sikre 
en tilstrækkelig pengeforsyning, og POST Greenland A/S har derfor behov for at kunne foretage 
kortvarige overtræk. Grønlands Selvstyre kautionerer for overtræk på op til 7 mio. kr. der foretages 
med begrundelse i hensynet til pengeforsyningen. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
 
Til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter 
Naalakkersuisut bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen: 
Mittarfeqarfiit  75,00 mio. kr. 
Nukissiorfiit  70,00 mio. kr. 
KNR   17,00 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 dage. Rente af hen-
holdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis. 
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Bemærkninger til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter 
På grund af likviditetsforskydninger i den daglige drift af Mittarfeqarfiit er der behov for en træk-
ningsret i Landskassen, idet de nettostyrede virksomheder Mittarfeqarfiit og Nukissiorfiit, ikke har 
mulighed for at optage lån på kommercielle vilkår. Renten på indestående fra de nettostyrede virk-
somheder er på 1 % p.a., hvilket er lidt lavere end det Selvstyret kan opnå ved at placere pengene i 
banken.  
 
Idet der ligeledes heller ikke er mulighed for, at KNR kan optage lån i private pengeinstitutter vil 
trækningsretten give Grønlands Radio mulighed for at foretage større indkøb af teknisk udstyr i 
forbindelse med en digitalisering af produktionsudstyret samt give mulighed for at afholde ekstra-
ordinære udgifter i forbindelse med omorganiseringer. 
 

Til hovedkonto 20.11.72 Reserve til Særlige initiativer i visse byer og bygder 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå en servicekontrakt med produktionsanlæg mellem Grøn-
lands Selvstyre og et eller flere selskaber. Servicekontrakten skal forhåndsgodkendes af Finansud-
valget. 
 
Nr. 2. 
I forbindelse med indgåelse af servicekontrakt om produktionsanlæg mellem Grønlands Selvstyre 
og et eller flere selskaber bemyndiges Naalakkersuisut til at indgå 1- eller flerårig servicekontrakt 
med produktionsanlæg mellem Grønlands Selvstyre og et eller flere selskaber. Servicekontrakten 
skal forhåndsgodkendes af Finansudvalget. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at optage udgifter ud over årets bevilling svarende til henlagte be-
villinger øremærket til særlige initiativer i mindre byer og bygder fra tidligere år. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.11.72 Reserve til Særlige initiativer i visse byer og bygder 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen sætter Naalakkersuisut i stand til at indgå rammeaftaler vedrørende de over-
ordnede rammer for indgåelse af servicekontrakt. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 2. 
Der er tale om en tydeliggørelse af, at servicekontrakter kan indgås mellem et eller flere selskaber. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
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Nr. 3. 
Tekstanmærkningen har til formål at sikre et mere hensigtsmæssigt forbrug af bevillingen øremær-
ket til særlige initiativer i mindre byer og bygder. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter om bank- og pengefor-
syning i og udover bevillingsåret inden for den på finansloven givne bevilling. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning 
Tekstanmærkningen muliggør at der kan indgås et – og flerårig kontrakt omfattende både bank – og 
pengeforsyningsområdet til sikring af bank- og pengeforsyningen i de områder af landet, hvor dette 
ikke kan løses på kommerciel basis.   
 
Naalakkersuisut arbejder hen imod indgåelse af servicekontrakter med flere operatører, som sikrer 
både bank- og pengeforsyningen i de områder af landet, hvor dette ikke kan løses på kommerciel 
basis. 
 

Til hovedkonto 20.30.01 Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at gennemføre budgetneutrale rokeringer fra alle øvrige driftskonti 
til hovedkonto 20.30.01 Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration, i forbindelse med 
overdragelse af administrative opgaver. 

 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler samt rammeaftaler med leverandører om 
indkøb af varer og tjenesteydelser. 

 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer fra alle øvrige driftskonti i forbindelse med 
indgåelse af rammeaftaler hvor der sker en centralisering af omkostningen. 
 
Bemærkninger til hovedkonto 20.30.01 Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration 
Nr. 1 og Nr. 2. 
Tekstanmærkningerne har til formål at smidiggøre administrationen, idet Naalakkersuisut i 2009 
viderefører en sammenlægning af en række af Selvstyrets administrative funktioner. Sammenlæg-
ningen vil ske gradvis i 2010 og sandsynligvis fortsætte i årene fremover.  
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Udover Selvstyrets centraladministration kan sammenlægningen også komme til at omfatte Selvsty-
rets institutioner indenfor eksempelvis uddannelses-, sundheds- og socialområdet. Formålet med 
sammenlægningen er gennem stordrift og en øget digitalisering i opgaveløsningen at reducere Selv-
styrets samlede udgifter til administration. Ydermere vil der gennem rammeaftaler på indkøbsområ-
det ligeledes ske en reduktion af de samlede driftsudgifter via en indkøbspolitik gældende for Selv-
styrets enheder.  
 
Tekstanmærkningerne er nye. 
 
Nr. 3. 
Her kan eksempelvis nævnes rammeaftaler på stillingsopslag, serviceaftaler på f.eks. kopimaskiner, 
indkøb af kopimaskiner mm. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 20.30.05 Innovations- og projektopgaver 
Nr.1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler om køb af varer og tjenesteydelser med 
leverandører med henblik på at gennemføre projekter inden for rammerne af nærværende konto. 
 
Nr. 2. 
Medlem af Naalakkersuisut for Finanser bemyndiges til at videreføre et mer-/ eller mindreforbrug 
på hovedkonto 20.30.05 Innovations- og projektopgaver til 2. finansår efter regnskabsåret. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.30.05 Innovations- og projektopgaver 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen gør det muligt for Naalakkersuisut at indgå flerårige aftaler på området med 
det formål at opnå en bedre planlægningshorisont og muliggøre en kombination af lavere priser og 
bedre kvalitet. Der gennemføres udbud af opgaver på de områder, hvor der kan forventes at være en 
egentlig konkurrencesituation. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
Bemyndigelsen skal forbedre muligheden for udnyttelsen af fordelagtige prisaftaler/kontrakter med 
leverandører på givne tidspunkter. En del af aftalerne vil have karakter af effektivitetsfremmende 
investeringer, hvorfor en mulighed for at fremføre under eller overskud ud over finanslovsåret vil 
bidrage til at opnå de ønskede effektiviseringsgevinster for administrationen. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
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Til hovedkonto 20.30.06 Drift og vedligehold af Selvstyrets centrale it-maskinel og -
programmel 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med leverandører med henblik på at gen-
nemføre projekter inden for rammerne af nærværende konto. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.30.06 Drift og vedligehold af Selvstyrets centrale it-maskinel 
og –programmel 
Tekstanmærkningen gør det muligt for Naalakkersuisut at indgå flerårige aftaler på området med 
det formål at opnå en bedre planlægningshorisont og muliggøre en kombination af lavere priser og 
bedre kvalitet. Der gennemføres udbud af opgaver på de områder, hvor der kan forventes at være en 
egentlig konkurrencesituation. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 20.30.09 Midlertidig indkvartering 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler om leje af boliger i Nuuk. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indføre delvis brugerbetaling til dækning af omkostninger ved 
tidsbegrænset indkvartering pr. 1.januar 2010.  
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.30.09 Midlertidig indkvartering  
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen gør at der gennem flerårige aftaler kan sikres en bedst mulig pris, samt en sik-
ring af en stabil boligpuljemasse til brug for Tidsbegrænset indkvartering af ansatte. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 2. 
Brugerbetalingen dækker delvis lejeudgift, forbrug på el, vand, og varme.  
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 20.30.10 Selvstyrets centrale administrationsbygninger 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med Finansudvalgets godkendelse, at indgå flerårige driftsaftaler, 
herunder lejemål, for administrationsbygninger i Nuuk.  
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Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med Finansudvalgets godkendelse, at opføre administrationsbyg-
ninger i Nuuk og i forbindelse hermed, at optage byggekredit og efterfølgende endelig realkreditfi-
nansiering. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges alternativt til, med Finansudvalgets godkendelse, at optage endelig 
finansiering ved lån fra Landskassen, der forrentes med 6 % p.a. og med en løbetid, der ikke over-
stiger 30 år. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Inatsisartuts Finansud-
valg, til at indgå aftale med et selvstyreejet aktieselskab om opførelse af ny administrationsbygning 
for Selvstyrets administration i Nuuk. Bygning opføres og ejes af aktieselskabet, men drives af Naa-
lakkersuisut. 
 
Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftale en lejeaftale med aktieselskabet om leje af admini-
strationsbygningen i 20 år, hvorefter lejeaftalen løbende kan opsiges med 10 års varsel. Inatsisartuts 
Finansudvalg og Revisionsudvalg har fuld aktindsigt i såvel byggeregnskab som indgåede kontrak-
ter. 
 
Nr. 5. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at yde aktieselskabet en projekteringsbevilling på 5 mio. kr. i 2010, 
som et udlån der tilbagebetales til Landskassen ved indgåelse af endelig lejekontrakt. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.30.10 Selvstyrets centrale adm. bygninger  
Nr. 1. 
Lejemålene for administrationsbygningerne i Nuuk er langtidslejemål og er dermed en bindende 
driftsudgift i en årrække. Lejebetalingerne er dermed i princippet disponeret ud over det enkelte 
finansår. Langtidslejemålene indgås for at sikre en rimelig planlægning og et rimeligt prisniveau. 
Endvidere vil aftaler omkring eksempelvis kantinedrift teknisk assistance og rengøring ofte strække 
sig over flere finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut er efter godkendelse fra Inatsisartuts Finansudvalg bemyndiget til at foretage alle 
de forretningsmæssige dispositioner, der er nødvendige for at opføre administrationsbygningerne. 
Bemyndigelsen omfatter retten til at optage den godkendte byggefinansiering, kvittere for lånetil-
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sagn, indgå entreprisekontrakter og foretage endelig finansiering fra bank- eller realkreditinstitut 
eller Landskassen. 
 
Hvis der for eksempel opføres en administrationsbygning på 2.500 kvadratmeter til 17.500 kr. pr. 
kvadratmeter, vil det betyde en samlet investering på 43.750.000 kr. Ved 6% forrentning og 20 årigt  
lån, vil den årlige ydelse være på 3.820.000 kr., eller 1.528 kr. pr. kvadratmeter. Dette skal holdes 
op i mod en den nuværende gennemsnitlige lejeudgift på 1.850 kr. pr. kvadratmeter. Der kan altså 
ske en besparelse ved at planlægge byggeri og ibrugtagning i forhold til udløb af lejekontrakter og 
en rationalisering i forhold til indretning, funktionalitet og placering. Ydelser på lån afholdes derfor 
over nærværende hovedkonto og finansieres ved kompenserende besparelser i form af reducerede 
lejeudgifter på eksterne lejemål. Foruden mulighed for ovenstående besparelse vil Selvstyret ad åre, 
ved at bygge selv, blive ejer af administrationsbygninger og dermed høste den fulde besparelse. Ved 
forsat at leje administrationsbygninger, sker der ingen akkumulering af værdi, idet man blot betaler 
for en brugsret. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009, fra hovedkonto 70.10.02. 
 
Nr. 3. 
Tekstanmærkningen gør, at Naalakkersuisut kan indgå aftale med et selvstyreejet aktieselskab, som 
f.eks. Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S som er under stiftelse, om opførelse af en administrations-
bygning som gør det muligt for Naalakkersuisut at afvikle eksisterende og forholdsvis dyre kontor-
lejemål i Nuuk. Foreløbig planlægges opførelse af en bygning med samlet areal på mindst 3.000 m² 
med 750 m² i grundplan. Den skitserede bygning omfatter således stueplan samt 3 etager. Bygnin-
gen forsynes med handikapvenlig indgang og elevator. Bygningen skal rumme kontorfaciliteter, 
møderum og toilet for op til 150 personer. Bygningen suppleres ikke med egentlig kantine, men 
med en række decentrale »tekøkkener«. Der vil kunne placeres centralt kantineudsalg i bygningen. 
 
Fra beslutningen træffes vil der gå 6 måneder med projektering. Projekteringen skal blandt andet 
fastlægge den endelige størrelse på byggeriet, herunder klarlægge om det vil være økonomisk for-
delagtigt også at lade enheder, som sidder decentralt i bygninger ejet af selvstyret indgå i planerne. 
Herefter skal der afsættes tid til lokalplanudarbejdelse og licitation på ligeledes 6 måneder. Fra byg-
geriets start må der påregnes en byggeperiode på 18 måneder. Selv om en god tidsmargen er på 30 
måneder, så er behovet meget afhængigt af lokaliteten for byggeriet pga. lokalplaner hhv. kommu-
neplantillæg. Hvis der stiles efter indflytning allerede ultimo 2012/primo 2013, så skal projektering 
i gang medio 2010 med byggestart primo 2011.  
 
Tekstanmærkningen er ny.  
 
Nr. 4. 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

Tekstanmærkningen gør, at Naalakkersuisut kan påbegynde afvikling af f.eks. følgende eksisteren-
de lejemål: 
B 1573 USF & Handicapafdelingen  
B 2335 Styrelser - Råd & Nævn / KIIIN 
B 2171 Styrelsen for Fiskeri & Nuna-fond 
B 2289 Skattestyrelsen 
 
Lejeaftalen indgås, når endeligt projektforslag sendes til licitation, idet lejekontrakten skal tjene 
som sikkerhed for den långiver der yder byggefinansieringen. 
 
Forudsat at byggeriet opføres som et standardbyggeri, dvs. uden særlige vanskelige byggetekniske 
udfordringen og uden væsentlige funderingsproblemer skønnes byggeprisen pr. m² til 18.500 kr. 
inkl. rådgiver, byggemodning, håndværker, finansieringsomkostning og fremskrivning i 2011 pri-
ser. Samlet svarer det til 55,5 mio. kr. 
 
Den årlige leje kan herefter bestemmes til 4,6 mio. kr. samt et vedligeholdelsesbidrag på 12% til 
udvendig vedligehold, forsikring mv. svarende til 552.000 kr., i alt knapt 5,2 mio. kr., svarende til 
1.717 kr. pr. m² pr. år. Lejen er fast de første 10 år, mens driftsbidrag fremskrives efter forbruger-
prisindekset. Den samlede leje i 2009 priser i de 4 lejemål der opsiges er på knapt 9,3 mio. kr. årligt. 
Ved ibrugtagning af den nye administrationsbygning forventes således en årligt besparelse på 
mindst 4 mio. kr. 
 
Både byggeregnskab og kontrakter er genstand for fuld offentlighed i forhold til Inatsisartut Finans-
udvalg og Revisionsudvalg. 
 
Tekstanmærkningen er ny.  
 
Nr. 5. 
Tekstanmærkningen gør, at Naalakkersuisut kan yde aktieselskabet et midlertidigt lån til projekte-
ring, af byggeriet. Inden udbuddet indhentes tilbud på såvel byggefinansiering som endelig realkre-
ditfinansiering. Lånet tilbagebetales i tilknytning til underskrift af lejekontrakt og etablering af byg-
gefinansiering.  
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger  
Naalakkersuisut bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge uforbrugte midler, dog mak-
simalt svarende til bevillingen, til anvendelse i næste finansår, samt optage udgifter ud over årets 
bevilling svarende til henlagte bevillinger fra forrige år. 
 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

Bemærkninger til hovedkonto 20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger  
Bevillingen på hovedkontoen gives for at styrke vedligeholdelsesindsatsen for Selvstyrets bygnin-
ger. For at sikre at der vedligeholdes mest muligt, foreslår Naalakkersuisut derfor, at den afsatte 
bevilling kan videreføres til næste finansår. Derved sikres, at bevillingerne fuldt ud benyttes til ved-
ligehold af Selvstyrets bygninger. Der er sat en maksimal grænse på beløbet, der kan overføres, 
fordi Naalakkersuisut ikke ønsker, at der skal kunne opbygges en større reserve, som det kan være 
svært at anvende. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009, fra hovedkonto 70.10.04. 
 
 
Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser - Aktivitetsområde 24  
Til formålskonto 24.10 Direkte skatter 
Nr. 1. 
Udskrivningsprocenten for landsskat, jfr. Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 § 61, stk. 2, 
fastsættes for 2010 til 11. 
 
Nr. 2. 
Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jfr. Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 §  64, stk. 
2, fastsættes for 2010 til 26. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til med regeringen at aftale kompensationsbeløbet og afregningsbe-
løbet 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 dobbeltbeskatning på pensionsbe-
skatningsområdet. Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte det kommunale kompensationsbeløb 
og afregningstidspunkt, efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening. 
 
Nr. 4. 
For tjenestemænd, der i forbindelse med KNI-omdannelsen udlånes til et selskab, bemyndiges Naa-
lakkersuisut 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. 

 
Bemærkninger til formålskonto 24.10 Direkte skatter 
Nr. 1. 
I henhold til § 61 i Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som ændret senest 
ved Landstingslov nr. 10 af 5. december 2008, udskrives landsskat med den af Inatsisartut fastsatte 
procent af skalaindkomsten. Udskrivningsprocenten fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelse 
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af finansloven. Udskrivningsprocenten for landsskat har været fastsat til 11 siden indkomståret 
1992. 
 
Ved den foreslåede udskrivningsprocent på 11 forventes landsskatten at indbringe i alt 778,7 mio. 
kr. i 2010. Under forudsætning af uændrede skatteregler forventes ét udskrivningsprocentpoint at 
tilvejebringe et provenu på ca. 61,5 mio. kr. årligt. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
I henhold til § 64 i Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som ændret senest 
ved Landstingslov nr. 10 af 5. december 2008, udskrives særlig landsskat med den af Inatsisartut 
fastsatte procent af skalaindkomsten. Særlig landsskat betales af skattepligtige, for hvem Skattesty-
relsen anses for skattekommune, dvs. for områderne udenfor kommunal inddeling primært Pituffik. 
Udskrivningsprocenten fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelse af finansloven.  
 
Ved den foreslåede udskrivningsprocent på 26 forventes den særlige landsskat at indbringe i alt 
74,0 mio. kr. i 2010. Under forudsætning af uændrede skatteregler forventes ét udskrivningspro-
centpoint at tilvejebringe et provenu på ca. 2,2 mio. kr. årligt.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 
 
Nr. 3. 
Landsstyret og regeringen indgik den 21. august 1990 en tillægsaftale til dobbeltbeskatningsaftalen 
på pensionsbeskatningsområdet m.v. Tillægsaftalen medfører, at Grønland træder tilbage fra be-
skatning af løbende rentetilskrivninger til pensionsopsparingsordninger i danske pengeinstitutter, 
beskatning af arbejdsgiverens bidrag til pensionsordninger for offentligt ansatte, beskatning af visse 
pensionsordninger, som ophæves i utide samt undlader at beskatte dagpenge og rejsegodtgørelser, 
der udbetales fra staten og danske kommuner i forbindelse med udførelsen af offentlige hverv. Til 
gengæld for denne tilbagetræden fra beskatning får Grønland udbetalt et kompensationsbeløb. Afta-
len trådte i kraft 1. januar 1991. 
 
Ved tillægsaftale af 31. august 1997 ændredes der på den del af aftalen der vedrører dagpenge og 
rejsegodtgørelser, idet perioden hvor Grønland træder tilbage fra beskatning nedsættes fra to år til 
seks måneder. Samtidig aftaltes det, at kompensationsbeløbet på pensionsområdet fastsættes til 16,1 
mio. kr. og for dagpenge og rejsegodtgørelser til 2,4 mio. kr. (for 1999 dog 2,8 mio. kr.). Beløbene 
reguleres fra 1999 med en procent, der svarer til den gennemsnitlige pris- og lønregulering på sta-
tens driftsbudget for det pågældende år. For 2008 udgør kompensationsbeløbet 23,5 mio. kr. i alt. 
For 2010 forventes kompensationsbeløbet at udgøre ca. 24,9 mio. kr. 
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Fastsættelsen og fordelingen af det kommunale kompensationsbeløb er forhandlet med De grøn-
landske kommuners Landsforening og der er enighed om at fastfryse fordelingsnøglen mellem 
Landskassen og kommunerne, således at kommunerne for 2000 fik 4,9 mio. kr. ud af det samlede 
beløb på 19,5 mio. kr. Fremover fordeles kompensationsbeløbet mellem Landskassen og kom-
munerne i samme forhold. Landsstyret har endvidere, ligeledes efter forhandling med De grøn-
landske kommuners Landsforening, besluttet, at kommunernes andel fordeles efter indbyggertallet 
pr. 1. januar i det pågældende år. 
 
Da forudsætningerne for aftalen kan ændre sig foreslås det, at Naalakkersuisut fortsat 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 tillægsaftale af 31. august 1997, 
indgåede aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning på pensionsbeskatningsområdet. Endvidere fore-
slås det, at Naalakkersuisut bemyndiges til i givet fald at fastsætte det kommunale kompen-
sationsbeløb og afregningstidspunkt, efter forhandling med De grønlandske kommuners Lands-
forening. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 
 
Nr. 4. 
Før omdannelsen af KNI til aktieselskaber pr. 1. januar 1993 var der i KNI ansat tjenestemænd. I 
forbindelse med omdannelsen udlåntes disse til KNI-koncernen, da deres ansættelsesforhold ikke 
umiddelbart kunne flyttes til KNI. En del af disse tjenestemænd, havde før omdannelsen været un-
derlagt dansk indkomstbeskatning og kunne som følge af overgangen til grønlandsk indkomstbe-
skatning påvise en forringelse i deres løn efter fradrag af skat. Forringelsen skyldtes hovedsagelig, 
at der ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst til Grønland kan fratrækkes renteudgifter 
på lån i fast ejendom beliggende udenfor Grønland. Det aftaltes derfor, at der skal ske en nedsættel-
se af den samlede grønlandske indkomstskat svarende til forringelsen i nettolønnen. En sådan ned-
sættelse finansieres af det pågældende selskab. 
 
Kun én tjenestemand er fortsat omfattet af aftalen i 2010.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 

 
Til hovedkonto 24.11.20 Afgifter, betalingsjagt og –fiskeri. 
Naalakkersuisut 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. 
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Tilladelse til jagt på mindre vildt     200 kr. pr. dag 
Tilladelse til jagt på  mindre vildt             1.000 kr. pr. uge 
 
Fisketegn pr. døgn          75 kr. 
Fisketegn pr. uge        200 kr. 
Fisketegn pr. måned        500 kr. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 24.11.20 Afgifter betalingsjagt og -fiskeri 
Afgifterne opkræves for betalingsjagtens vedkommende via de betalingsjagtarrangører, som på for-
hånd har fået tilladelse til at arrangere dette i forhold til gældende regelsæt om betalingsjagt og –
fiskeri. Afgifterne for betalingsfiskeri opkræves via giro-kort, hvor kvitteringen er dokumentation 
for retten til at udøve betalingsfiskeri.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Til hovedkonto 24.11.23 Ressourcerenteafgift på fisk 
På fisk der ikke landes til videreforarbejdning på grønlandske landanlæg fastsættes licensafgift til: 
 

Fiskeart Licensafgift (kr. pr. kilo)
Hellefisk 2,00
Torsk 1,00
 
Licensafgiften er pr. tildelt kvote. 
 
 

Bemærkninger til hovedkonto 24.11.23 Ressourcerenteafgift på fisk 
Tekstanmærkningen foreslås oprettet som følge af at Naalakkersuisut påtænker at fremsætte for-
slag om indførelse af en ressourcerenteafgift på en række fiskearter under Inatsisartuts Efterårs-
samling 2009.  
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
 

Medlemmmet af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender – Aktivitetsområde 30 
Til hovedkonto 30.01.04 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger 
Naalakkersuisut bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge uforbrugte bevillinger, dog 
maksimalt svarende til bevillingen, til anvendelse i næste finansår, samt at optage udgifter ud over 
årets bevilling svarende til henlagte bevillinger fra forrige år. 
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Bemærkninger til hovedkonto 30.01.04 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger 
Bevillingen på hovedkontoen gives for at styrke vedligeholdelsesindsatsen af Selvstyrets bygninger. 
For at sikre at der vedligeholdes mest muligt, foreslår Naalakkersuisut derfor, at den afsatte bevil-
ling kan videreføres til næste finansår. Derved sikres, at bevillingerne fuldt ud benyttes til vedlige-
hold af Selvstyrets bygninger. Der er sat en maksimal grænse på beløbet, der kan overføres, fordi 
Naalakkersuisut ikke ønsker, at der skal kunne opbygges en større reserve, som det kan være svært 
at anvende.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 

 
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. § 3 stk. 2-6 i det seneste kendte indkomstår efter indkomstgrænser fastsat i Finanslo-
ven. 
 
Der fastlægges børnetilskud efter følgende indkomstgrænser: 
Skattepligtig indkomst mellem 0 kr. og 130.000 kr., årligt børnetilskud på 7.637 kr.
Skattepligtig indkomst mellem 130.001 kr. og 180.000 kr., årligt børnetilskud på 5.163 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. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud 
I henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud anføres i §3, at:  
 

”Størrelsen af børnetilskud fastsættes for hvert børnetilskudsår i finansloven og udbetales ud fra 
den skattepligtige indkomst, jf. § 3 stk. 2-6 i det senest kendte indkomstår, efter indkomstgrænser 
fastsat i finansloven.” 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Til hovedkonto 30.10.34 Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand til børn og unge 
I Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, 
samt adoptionstilskud som ændret ved Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 fremgår at nor-
malbidragene fastsættes i Finansloven.  
 
For finansåret fastsættes følgende normalbidrag: 
Almindeligt løbende underholdsbidrag pr. barn pr. halvår 6.000 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.
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Bidrag i anledning af barnets dåb. Engangsbeløb. 763 kr.
Bidrag i anledning af barnets konfirmation eller 
anden tilsvarende anledning. Engangsbeløb. 3.033 kr.
 

Bemærkninger til hovedkonto 30.10.34 Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand 
til børn og unge 
I landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt 
adoptionstilskud som ændret ved landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 anføres i §5: 
 
”De i §4, stk. 2 nævnte normalbidrag fastsættes i finansloven.” 

 
I anledning af barnedåb, konfirmation m.v. kan der ydes særbidrag som er engangsbidrag, disse kan 
ydes efter ansøgning herom. 

 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Til hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge 
Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender bemyndiges til at videreføre et mer-/ eller min-
dreforbrug på hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende børne- og ungeinstitutioner til 2. finansår efter 
regnskabsåret. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge 
Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender bemyndiges til at videreføre et mer-/ eller min-
dreforbrug på hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende børne- og ungeinstitutioner til 2. finansår efter 
regnskabsåret. Bemyndigelsen skal smidiggøre budgetlægning og regnskabsopfølgning på området. 
Området drives af Departementet for Sociale Anliggender men betales af kommunerne og aftalen 
indgår som en del af bloktilskudsaftalen mellem Selvstyret og KANUKOKA. Bestemmelsen har til 
formål at regulere mer- eller mindreforbrug på de Landsdækkende børne- og ungeinstitutioner i det 
førstkommende finansår, ved bloktilskudsaftalen med kommunerne. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 

 
Til formålskonto 30.13 Handicappede 
Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem hovedkonto 30.13.03, 
Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til kommunerne og hovedkonto 
30.13.41, Handicapinstitutioner. 

 
Bemærkninger til formålskonto 30.13 Handicappede 
Formålet med rokeringsmuligheden mellem hovedkonto 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og 
Danmark samt forsøgsudlægning til kommunerne og hovedkonto 30.13.41 Handicapinstitutioner er 
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at give mulighed for at rokere midler mellem hovedkonti på formålsområdet handicappede, således 
at det er mulig at lade bevillingen følge klienten. 
 
Tekstanmærkningen indebærer, at Landsstyreområdet for Sociale Anliggender er forpligtet til at 
søge eventuelle merudgifter dækket på den anden hovedkonto ved mindre forbrug. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 

 
Til hovedkonto 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til 
kommunerne 
Naalakkersuisut bemyndiges til at hensætte beløb svarende til ikke refunderede bevillinger, så refu-
sion kan ske i efterfølgende finansår. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt for-
søgsudlægning til kommunerne 
Tekstanmærkningen ønskes medtaget, da der er en træghed mellem kommunernes opgørelse og 
forbrug på handicapforsorg i Grønland og anmodning og godkendelse af refusion. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
 

Medlemmet af Naalakkersuisut for Sundhed  – Aktivitetsområde 34  
Til aktivitetsområde 34 Departementet for Sundhed 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med samarbejdspartnere indenfor områder 
som patientbehandling, forskning, forebyggelse, apparatur, konsulentydelser, transport, varekøb og 
leje. 
 

Bemærkninger til aktivitetsområde 34 Departementet for Sundhed  
Tekstanmærkningen søges optaget, idet sundhedsvæsenet løbende har behov for at planlægge køb 
af varer og tjenesteydelser. Indgåelsen af langsigtede bindende samarbejdsaftaler sikrer dels at 
sundhedsvæsenet kan planlægge langsigtet, sikrer ydelsers tilstedeværelse og dels reducerer udgif-
ten til de respektive ydelser. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Til hovedkonto 34.10.02 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger 
Naalakkersuisut bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge uforbrugte bevillinger, dog 
maksimalt svarende til bevillingen, til anvendelse i næste finansår, samt at optage udgifter ud over 
årets bevilling svarende til henlagte bevillinger fra forrige år. 
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Bemærkninger til hovedkonto 34.10.02 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger 
Bevillingen på hovedkontoen gives for at styrke vedligeholdelsesindsatsen for Selvstyrets bygnin-
ger. For at sikre at der vedligeholdes mest muligt, foreslår Naalakkersuisut derfor, at den afsatte 
bevilling kan videreføres til næste finansår. Derved sikres, at bevillingerne fuldt ud benyttes til ved-
ligehold af Selvstyrets bygninger. Der er sat en maksimal grænse på beløbet, der kan overføres, 
fordi naalakkersuisut ikke ønsker, at der skal kunne opbygges en større reserve, som det kan være 
svært at anvende. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 

 
Til formålskonto 34.11 Specialiseret behandling og undervisning 
Naalakkersuisut bemyndiges til at optage udgifter ud over årets bevilling svarende til henlagte be-
villinger øremærket til den ekstraordinære ventelisteafvikling fra tidligere år. 
 

Bemærkninger til formålskonto 34.11 Specialiseret behandling og undervisning 
Tekstanmærkningen har til formål at sikre et mere hensigtsmæssigt forbrug af bevillingen øremær-
ket til den ekstraordinære ventelisteafvikling. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 

 
Til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning, 34.12 Sundhedsdistrikter, 
lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening, 34.15 Forebyggelse og sund-
hedsfremme 
Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. 
 

Bemærkninger til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning, 34.12 Sund-
hedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening, 34.15 Forebyg-
gelse og sundhedsfremme 
Tekstanmærkningen medtages, da forbruget på de enkelte hovedkonti kan variere en del fra år til år, 
afhængigt af bemandingen og den generelle udvikling. For at smidiggøre driften af sundhedsvæse-
net, er det ofte nødvendigt at kunne flytte bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
 

Medlemmet af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke – 
Aktivitetsområde 40  
Til hovedkonto 40.02.01 Uddannelses- og kollegieforvaltningen 
Der er fastsat følgende logiudgifter for beboere i Selvstyrets kollegier i 2010: 
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Enkeltværelse pr. beboer: 850,00 kr. pr. måned. 
2 el. flere rums lejligheder pr. beboer: 850,00 kr. pr. måned. 
 
Børn af en studerende eller af dennes samlever medregnes ikke i opgørelsen af beboerantallet, før 
det fyldte 18. år.  
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.02.01 Uddannelses- og kollegieforvaltningen 
Tekstanmærkningen fastsætter satserne for logiudgifter for uddannelsessøgende indlogeret i kolle-
giemassen. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 40.02.03 Udlån og indfrielser af banklån 
I henhold til § 4, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte 
fastsættes de maksimale studielånssatser således: 
 

- I hvert støtteår kan der ydes studielån på 12.000 kr. pr. låntager. Støtteåret går fra 1. august 
til 31. juli. Lånet ydes i to rater á 6.000 kr., fordelt på efter- og forårssemesteret. 

- En uddannelsessøgende kan én gang optage et engangslån på maksimalt 10.000 kr. Der 
ydes kun yderligere engangslån efter dispensationsansøgning. 

- Det maksimale antal rykkere der udsendes ved misligholdte lån er fastsat til 3. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.02.03 Udlån og indfrielser af banklån 
I henhold til gældende forordning fastsættes satser for studielån på finansloven. 
 
Tekstanmærkning overført fra hovedkonto 40.93.03 som følge af ressortændring. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 

Til hovedkonto 40.02.05 Afdrag på uddannelseslån  
I henhold til § 29 i Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte fastsæt-
tes rykkergebyret til 200 kr. pr. rykker. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at hensætte op til 3,1 mio. kr. til imødegåelse af afskrivninger. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.02.05 Afdrag på uddannelseslån 
I henhold til gældende forordning fastsættes rykkergebyret på finansloven. 
 
Det maksimale antal rykkere der udstedes ved misligholdte lån er fastsat til 3. 
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Når en person ikke betaler det aftalte og pålignede afdrag på sit studielån, får landskassen ikke den 
indtægt, som var forventet. I det år, hvor den manglende betaling konstateres, vil der opstå en min-
dre indtægt i landskassens regnskab. Det påvirker det pågældende års DAU-resultat. 
 
Hvis det efterfølgende må konstateres, at den pågældende ikke er i stand til at betale beløbet, skal 
beløbet enten hensættes til imødegåelse af tab eller afskrives. For at gøre landskassens regnskab 
lettere at læse, undlader Naalakkersuisut at vise hensættelser og afskrivninger i driftsregnskabet, 
men registrerer blot disse bevægelser, så de klart fremgår af noten i status.  
    
Der er en tilsvarende problematik, når det må konstateres, at også de fremtidige afdrag på lånenes 
hovedstol må hensættes eller afskrives, hvorfor tekstanmærkningen også omfatter disse hensættelser 
og afskrivninger. 
 
Tekstanmærkning overført fra hovedkonto 40.93.05 som følge af ressortændring. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 

Til hovedkonto 40.02.06 Stipendier og børnetillæg 
I henhold til § 4, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte 
fastsættes det månedlige stipendium således: 
 
- 2.100 kr. til uddannelsessøgende, som er under 18 år eller kollegieelever i Grønland på studie-

forberedende uddannelser. Uddannelsessøgende under 18 år på kollegier i Grønland modtager 
fri kost og logi. I de tilfælde, hvor der ikke er mulighed for eller kun delvis mulighed for be-
spisning på kollegiet, modtager kollegieelever kosttillæg på henholdsvis kr. 1.500 eller kr. 900 
pr. mdr. 

- 4.200 kr. til elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser, som ikke modtager løn fra ar-
bejdsgiveren, dog således, at der for uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen mod-
tager fri kost og logi, fratrækkes et beløb hertil. 

- 4.500 kr. til uddannelsessøgende på videregående uddannelser i Grønland, samt til uddannelses-
søgende, som er over 18 år, på studieforberedende uddannelser dog således, at der for uddannel-
sessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, fratrækkes et beløb her-
til.  

- 4.600 kr. til uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelser og på videregående uddan-
nelser i Danmark, dog således, at der for uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen 
modtager fri kost og logi, fratrækkes et beløb hertil. 

- 5.125 kr. til uddannelsessøgende på uddannelse uden for Grønland og Danmark. 
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I henhold til § 5 i Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte til ar-
bejdsgivere, som tilskud til de lønudgifter arbejdsgiverne har ved ansættelse af lærlinge fastsættes 
den ydede uddannelsesstøtte 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  
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  
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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  
 
Økonoma  kr. 1.715 
  
Optometrist  kr. 1.863 
 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.02.06 Stipendier og børnetillæg   
I henhold til gældende forordning fastsættes stipendiesatser på finansloven. 
 
Tekstanmærkning overført fra hovedkonto 40.93.06 som følge af ressortændring. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 

Til hovedkonto 40.02.07 Særydelser, rejseudgifter mm., institutionerne 
Naalakkersuisut kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem Grøn-
lands Selvstyre er optaget på uddannelse uden for Grønland og Danmark, når forhøjelsen er be-
grundet i: 

- Krav fra udenlandske myndigheder. 
- Krav fra vedkommende uddannelsesinstitution. 
- Særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen. 
- Særlige omkostninger i forbindelse med overførsel af stipendium. 

 
Naalakkersuisut kan derudover fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse 
med særligt tilrettelagte uddannelser og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte, herun-
der uddannelser uden for Grønland og Danmark. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.02.07 Særydelser, rejseudgifter mm., institutionerne  
Tekstanmærkningen er optaget for at give den nødvendige hjemmel til at dække andre udgifter i 
forbindelse med uddannelse end de, der er nævnt i forordning og bekendtgørelse. 
 
Tekstanmærkning overført fra hovedkonto 40.93.08 som følge af ressortændring. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 

Til hovedkonto 40.10.05 Villads Villadsenip Efterskolia 
I henhold til § 14, stk. 1 og 5 i landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler i Grønland 
fastsættes elevstøttens størrelse således: 
 
Årlig indkomst           Tilskud pr. uge           Betaling pr. uge 
Gruppe I: 0 – 280.000                       731     0 
Gruppe II: 280.001 – 340.000 531  200    
Gruppe III: 340.001 – 400.000 381  350 
Gruppe IV: 400.001 – 500.000 281  450 
Gruppe V: 500.001 – opefter 0  731 
 
Nedsættelse af forældrebetaling i forhold til søskende under 18 år: 

- Årlig indkomst nedsættes med 30.000 kr. for hvert barn under 18 år. 
- Hvis flere søskende under 18 år går på efterskole ydes fuldt tilskud til barn nr. 2 og opefter.  

 
Bemærkninger til hovedkonto 40.10.05 Villads Villadsenip Efterskolia 
I tekstanmærkningerne er anført tilskud til forældrebetaling for elever i Villads Villadsens Eftersko-
lia. 
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Tekstanmærkningen er ny. 

 
Til hovedkonto 40.10.12 Efterskole 
Naalakkersuisut bemyndiges til på nærværende hovedkonto at yde tilskud til ud- og hjemrejse for 
elever ved de grønlandske efterskoler indtil gældende lovgivning er udarbejdet.  Der kan ydes støtte 
til ud- og hjemrejse efter samme regler som er gældende for grønlandske elever på danske eftersko-
ler, hvor regelgrundlaget for nærværende hovedkonto er Landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 
om folkeskole i Grønland og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 2004 om tilskud til 
efterskoleophold i Danmark. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.10.12 Efterskole  
Som følge af etablering af midlertidige efterskoler i Grønland gives Naalakkersuisut en bemyndi-
gelse til at yde tilskud til rejser til efterskoleophold i Grønland.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Til hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger  
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges ved finansårets afslutning at henlægge uforbrugte bevillinger, dog 
maksimalt svarende til bevillingen, til anvendelse i senere finansår, samt at optage udgifter ud over 
årets bevilling svarende til henlagte bevillinger fra tidligere år. 
 
Nr. 2. 
Op til 10 procent af bevillingen kan bruges til køb af ekstern rådgivning i forbindelse med vedlige-
holdelsesopgaven. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger  
Nr. 1. 
Bevillingen på hovedkontoen gives for at styrke vedligeholdelsesindsatsen for Selvstyrets bygnin-
ger. For at sikre, at der vedligeholdes mest muligt, foreslår Naalakkersuisut derfor, at den afsatte 
bevilling kan videreføres mellem finansårene. Derved sikres, at bevillingerne fuldt ud benyttes til 
vedligehold af Selvstyrets bygninger. Der er sat en maksimal grænse på beløbet, der kan overføres, 
fordi naalakkersuisut ikke ønsker, at der skal kunne opbygges en større reserve, som det kan være 
svært at anvende. 
 
Nr. 2. 
Op til 10 procent af bevillingen kan bruges til køb af ekstern rådgivning i forbindelse med vedlige-
holdelsesopgaven. 
  
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i ændret form. 
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Til formålskonto 40.91 Erhvervsskoler  
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. 
Hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed er undtaget denne bemyndigelse.  
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering til Inatsisartuts Finansudvalg, at indgå flerårige 
aftaler med offentlige eller private udlejere om leje af bygninger til uddannelses- og indkvarterings-
formål.   
 

Bemærkninger til formålskonto 40.91 Erhvervsskoler  
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at rokere bevillinger indenfor Erhvervsuddannelserne. Bag-
grunden herfor er, at der efter budgetlægningen kan forekomme aktivitetsændringer, som medfører 
behov for rokeringer af bevillinger. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for indgåelse af flerårige lejemål på erhvervsuddannelsesområ-
det.  
 
Effekten af den ekstraordinære uddannelsesindsats samt den dobbelte folkeskoleårgang, kan vise sig 
at nødvendiggøre forøgelse af lokalekapaciteten på uddannelses- eller kollegieområdet i flere byer.  
 
Indgåelse af flerårige lejemål forventes at give mulighed for indgåelse af mere fordelagtige aftaler 
end tilfældet vil være med etårige aftaler. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i redigeret form. 
 

Til hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed  
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår, dog maksimalt kr. 5.000.000.  
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed 
Tekstanmærkningen indebærer, at mer- eller mindreforbrug i forhold til bevillingen på hovedkonto-
en ved finansårets slutning bliver henlagt til genopretning eller til anvendelse i det efterfølgende 
finansår. Dette sikrer mulighed for en fleksibel afvikling af kursusaktiviteter på brancheskolerne og 
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andre kursusudbydere, da erfaringer har vist, at uddannelsesstederne er nødsaget til løbende at juste-
re det planlagte kursusudbud.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Til formålskonto 40.92 Højere undervisning 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering til Inatsisartuts Finansudvalg, at indgå flerårige 
aftaler med offentlige eller private udlejere om leje af bygninger til uddannelses- og indkvarterings-
formål. 
 

Bemærkninger til formålskonto 40.92 Højere undervisning 
Nr. 1.  
Tekstanmærkningen søges optaget for at give mulighed for at rokere bevillinger inden for højere 
undervisning. Baggrunden herfor er, at der efter budgetlægningen kan forekomme aktivitetsændrin-
ger, som medfører behov for rokering af bevillinger. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i redigeret form og med ændret hovedkonto. 
 
Nr.2. 
Effekten af den ekstraordinære uddannelsesindsats samt den dobbelte folkeskoleårgang, kan vise sig 
at nødvendiggøre forøgelse af lokalekapaciteten på uddannelses- eller kollegieområdet i flere byer. 
Indgåelse af flerårige lejemål forventes at give mulighed for indgåelse af mere fordelagtige aftaler 
end tilfældet vil være med etårige aftaler. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 40.94.15 Aftalebundne tilskud til kultur området 
Nr. 1.  
Naalakkersuisut 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.  
Naalakkersuisut bemyndiges til for en treårig periode at afholde udgifter i henhold til den Vestnor-
diske samarbejdsaftale inden for den samlede bevilling på hovedkontoen i aftaleperioden. 
 
Bemærkninger til hovedkonto 40.94.15 Aftalebundne tilskud til kultur området 
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Nr. 1.  
Grønlands Hjemmestyre og Nordisk Ministerråd har i henhold til aftale 11. december 1985 samt 
tillægsaftale af 8. februar 2002 forpligtet sig til at yde delvis dækning af driften af Nordens Institut i 
Grønland dvs. udgifter til regnskabsassistance samt udgifterne til kontorlokaler m.v. Tillægsaftalen 
er udgiftsneutral og vedrører alene fortolkningen af den oprindelige aftale. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 med ændret hovedkonto. 
 
Nr. 2. 
Grønlands Hjemmestyre har den 27. november 2003 indgået en aftale med Islands regering og Fæ-
røernes Landsstyre om en Vestnordisk samarbejdsaftale om kultur, uddannelse, forskning og fritid. 
Grønlands Hjemmestyre har indgået aftalen med forbehold for de bevilgende myndigheders god-
kendelse af landstingsfinanslovens hovedkonto 40.94.15 Aftalebundne tilskud på kulturområdet og 
tekstanmærkning nr. 2 til hovedkontoen. 
 
De tre regeringer har desuden indgået aftale om at afholde udgifterne til oversættelse i forbindelse 
med Vestnordisk råds børnelitteraturpris. 
 
En ny 3-årig aftale trådte i kraft den 30. oktober 2007. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Til hovedkonto 40.94.21 Tilskud fra Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Danske 
Spil A/S 
Naalakkersuisut bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge forskellen mellem indtægter 
fra hovedkonto 40.94.22 Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Danske Spil A/S og udgif-
terne fra nærværende hovedkonto til enten genopretning eller til anvendelse i det følgende finansår. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.94.21 Tilskud fra Grønlands andel af tips- og lottoomsæt-
ningen i Danske Spil A/S 
Tips- og Lottoloven fastsætter, at midlerne kun må benyttes til de i loven nævnte formål. Konse-
kvensen af tekstanmærkningen er, at for meget forbrugte henholdsvis ikke forbrugte midler i året 
henlægges til genopretning eller forbrug i det følgende år, således at andelene i omsætningen og 
udgifterne balancerer over en årrække. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 med ændret hovedkonto. 
 

Til hovedkonto 40.94.22  Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Danske Spil A/S 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

Naalakkersuisut bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge forskellen mellem indtægter 
fra nærværende hovedkonto og udgifterne afholdt over hovedkonto 40.94.21 Tilskud fra Grønlands 
andel af tips- og lottoomsætningen i Danske Spil A/S til enten genopretning eller til anvendelse i 
det følgende finansår. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.94.22 Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Dan-
ske Spil A/S 
Tekstanmærkningen er optaget, fordi Tips- og Lottoloven stiller betingelser om, at midlerne kun må 
benyttes til de i loven nævnte formål. Konsekvensen af tekstanmærkningen er, at ikke forbrugte 
midler i finansåret henlægges til enten genopretning eller forbrug i det følgende finansår, således at 
der ikke skal søges genbevilling.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 med ændret hovedkonto. 
 

Til hovedkonto 40.94.23 Fredningsaktiviteter 
Naalakkersuisut bemyndiges ved finansårets afslutning at henlægge uforbrugte bevillinger, dog 
maksimalt svarende til bevillingen, til anvendelse i senere finansår, samt at optage udgifter ud over 
årets bevilling svarende til henlagte bevillinger fra tidligere år. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.94.23 Fredningsaktiviteter  
På grund af vejrlig og behovet for bistand fra specialister fra andre lande vil der, afhængig af kon-
krete aftaler være et ujævnt forbrug til disse fredningsaktiviteter. Landsstyret foreslår derfor, at den 
afsatte bevilling kan videreføres mellem finansårene. Derved sikres, at bevillingerne fuldt ud benyt-
tes til fredningsaktiviteter. Der er sat en maksimal grænse på beløbet, der kan overføres, fordi lands-
styret ikke ønsker, at der skal kunne opbygges en større reserve, som det kan være svært at anvende. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til formålskonto 40.97 Kirken 
Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. 
 

Bemærkninger til formålskonto 40.97 Kirken 
Tekstanmærkningen er optaget for at give mulighed for at rokere bevillinger inden for Kirken. Bag-
grunden herfor er, at der efter budgetlægningen kan forekomme aktivitetsændringer, som medfører 
behov for rokering mellem de forskellige provstikontorer.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 med ændret formålskonto. 
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Medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug – Aktivitetsom-
råde 50 - 51  
Til hovedkonto 51.01.05 Grønlands Fiskerilicenskontrol 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opkræve en brugerbetaling i forbindelse med Grønlands Fiskeri-
licenskontrol.  
 
Betalingen differentieres mellem for det første de havgående kvoter for alle fiskearter og skaldyr, 
for det andet de kystnære rejekvoter. For det tredje betales der 1.500 kr. for hver enkelt licens for 
det kystnære fiskeri med båd efter henholdsvis hellefisk, krabber, stenbider og torsk. Erhvervelse af 
en af disse licenser giver endvidere ret til bifangst af havkat, rødfisk, helleflynder og fjordtorsk (uu-
gaq). For det fjerde udstedes til et beløb af 1.500 kr. en generel licens til det kystnære jollefiskeri 
efter hellefisk, krabber, stenbider, torsk, havkat, rødfisk, helleflynder og fjordtorsk (uugaq). 
 
Med jollefiskeri forstås det fiskeri der foregår fra en åben jolle med udenbords motor. 
 
Brugerbetalingen fastsættes til: 
Havgående fiskeri   60 kr. pr. tons kvote 
Kystnære rejefiskeri   60 kr. pr. tons kvote  
 
Det kystnære fiskeri med en båd  1.500 kr. pr. licens 
Det kystnære jollefiskeri   1.500 kr. generel licens 
 
En nærmere regulering af betalingen bliver bestemt i bekendtgørelsen om brugerbetalingen for ud-
gifter til kontrol med fiskeriaktiviteter. 
 
Gebyr for licens for jollefiskere og fiskere med båd forfalder til betaling den 1. januar og seneste 
betalingsdato er den 1. april i det samme år.  
 
Brugerbetaling på 60 kr. pr. ton forfalder til betaling den 1. januar og seneste betalingsdato er den 1. 
april samme år.  
  

Bemærkninger til hovedkonto 51.01.05 Grønlands Fiskerilicenskontrol  
Tekstanmærkningen er oprettet som følge at et forslag om indførsel af en brugerbetaling for Grøn-
land Fiskerilicenskontrol er blevet vedtaget af Inatsisartut under efterårssamlingen 2009. Tekstan-
mærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at opkræve en brugerbetaling i forbindelse med Grøn-
lands Fiskerilicenskontrol.  
 
Tekstanmærkningen er ny. 

 
Til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU) 
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Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indfri misligholdte garanterede lån og kreditter i overensstem-
melse 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, med seneste ændring til for-
ordningen ”Landstingsforordning nr. 11 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning 
om støtte til fiskeri, fangst og landbrug” eller tidligere gældende erhvervsstøtteregler eller den nye 
forordning af erhvervsfremme for landbrug. 
 
Naalakkersuisut kan konvertere indfriede garanterede lån til erhvervsstøttelån på de herfor gælden-
de vilkår, dog således at den efter erhvervsstøtteforordningen / erhvervsfremmeforordningen gæl-
dende markedsrente kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over Danmarks Nationalbanks di-
skonto. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at bevilge erhvervsstøttelån under hovedkontiene 51.07.40 Rente- 
og afdragsfrie udlån og 51.07.42 Rentebærende udlån og 51.07.45 Rente- og afdragsfrie udlån til 
landbrugserhvervet, udover de i Finansloven fastsatte bevillinger, når disse lån anvendes til indfriel-
se af allerede eksisterende lån, og således bidrager til en tilsvarende merindtægt på hovedkontiene 
51.07.40 Rente- og afdragsfrie udlån og 51.07.43 Afdrag rentebærende udlån og 51.07.45 Rente- og 
afdragsfrie udlån til landbrugserhvervet. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afgive en garantistillelse overfor kreditgivende pengeinstitut, som 
90 % afdækker lån til etablering af mindre private vandkraftværker, vindkraft eller solenergi, som 
etableres af én fåreholder eller flere fåreholdere i fællesskab.  Der kan ydes garantier indenfor et 
samlet lånebeløb på 10 mio. kr.  

 Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive erhvervsmæs-
sig fåreavl i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt. 

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

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

 
Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet beløb på 
indtil 3,0 millioner kroner på nedenfor anførte vilkår: 

 Garanti kan stilles som sikkerhed for lån opnået i bank, sparekasse, i Vestnordenfonden eller 
i en kombination af disse. Garantien skal have samme løbetid som det underliggende lån, 
som maksimalt kan være 1½ år. 
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 Lånet kan alene bruges til at finansiere grovvareindkøb af følgende: Kraftfoder til får, gød-
ning og kalk samt såsæd til foder- og grøntsagsproduktion. 

 Der kan maksimalt stilles garanti for 100 % af lånebeløbet.  Lånet skal være ydet på mar-
kedsmæssige vilkår med en maksimal løbetid på 1½ år og med udløb i 2011.   

 Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive erhvervsmæs-
sig fåreavl i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt. 

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

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

 

Bemærkninger til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU) 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen har ingen økonomiske konsekvenser udover den risiko, der er påtaget i forbin-
delse med afgivelsen af garantier. De maksimale garantiforpligtigelser fremgår af landskassens 
regnskaber. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 2. 
I forbindelse med refinansiering af eksisterende lån, samt generationsskiftesager, vil der ske fuld-
stændig indfrielse af eksisterende lån til erhvervsstøtten, som finansieres gennem optagelse af nye 
lån. Sådanne låneomlægninger er ofte omfattende i beløb, og forbruger derfor en betydelig del af 
udlånsmidlerne, og blokerer derfor for øvrige nye udlån. Da der i sådanne sager samtidig sker en 
ekstraordinær indfrielse af gamle lån, opnår landskassen en ikke budgetteret indtægt på hovedkonto 
51.07.43 Afdrag på rentebærende udlån. Det er således formålet med denne tekstanmærkning, at 
Naalakkersuisut i ovennævnte situationer kan anvende denne ekstraordinære indtægt til et tilsvaren-
de ekstraordinært udlån.  Tekstanmærkningen er DAU-resultatmæssig neutral. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 3. 
Inatsisartut vedtog under efterårssamlingen 2007 pkt. 108: Forslag til Landstingsbeslutning om at 
Landsstyret pålægges til at arbejde for at fremme mulighederne for at opnå offentlig garantistillelse 
i forbindelse med banklån til etablering af små vandkraftværker. 
 
Som konsekvens af denne beslutning foreslås det, at Naalakkersuisut indenfor en økonomisk ramme 
bemyndiges til at udstede garantier for lån, der optages m.h.p. etablering af mindre, private vand-
kraftværker ved fåreholderstederne. 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 
Denne 90 % garantistillelse skal ses som inddækning af den risiko, som det kreditgivende pengein-
stitut løber. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 4. 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at udstedelse af garantier og sætter 
samtidig en maksimal ramme for det samlede garantibeløb i finansåret.  Hidtil har erhvervet an-
vendt en del af bevillingerne i erhvervsstøtteordningen til køb af grovvarer, hvor erhvervet i forbin-
delse med det næstfølgende års slagtning samlet set typisk har afregnet lånet tilbage med op til 95 
% af hovedstolen. 
 
Foderkreditterne har givet det problem, at væsentlige dele af den samlede udlånsbevilling vil blive 
båndlagt til disse kreditter.  Dette er uhensigtsmæssigt, hvorfor der er behov for at ændre rammerne 
så erhvervet i højere grad får en markedsorienteret finansiering af sin drift. 
 
Dette kan ske ved, at finansiere grovvarekøbet i en bank, hvor det vurderes nødvendigt med en ga-
ranti stillet af Grønlands Selvstyre på 100 % af lånebeløbet. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 

Til hovedkonto 51.02.03 Indhandlingstilskud, sælskind 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå servicekontrakter med en eller flere virksomheder om vare-
tagelse af indhandling af sælskind og administration af tilskud hertil, af den til enhver tid gældende 
bevilling i finansåret på hovedkontoen. Servicekontrakten kan indgås for en periode på op til 1 år. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering af Inatsisartuts Finansudvalg, at anvende eller om-
rokere bevillingen på hovedkontoen i finansåret, til formål i bygder og yderdistrikter, som fremmer 
erhvervsudvikling, uddannelse eller mobilitet. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 51.02.03 Indhandlingstilskud, sælskind 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at indgå servicekontrakter med en eller flere 
virksomheder, om varetagelse af indhandling af sælskind og administration af tilskud hertil. 
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Administration og forvaltning af indhandlingstilskud til sælskind forestås af Great Greenland A/S 
m.fl.; hvilket forudsætter at der mellem Grønlands Selvstyre og Great Greenland A/S eller lignende 
indgås en servicekontrakt herom. 
 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at indgå en servicekontrakt som løber i 1 år.  
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
For at skabe bedre muligheder for erhvervsudvikling, uddannelse og mobilitet kan Naalakkersuisut 
disponere over midlerne på nærværende hovedkonto til forskellige aktiviteter i bygder og yderdi-
strikter. Midlerne kan efter forelæggelse for Finansudvalget udmøntes til formål som understøtter 
Naalakkersuisuts bygdesektorstrategi. 
 
Tekstanmærkningen er en konsekvens af, at Naalakkersuisut ønsker at tilbyde borgerne i bygder og 
yderdistrikter flere muligheder end blot de traditionelle fiskeri- og fangsterhverv. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 51.03.02 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter med en eller flere virk-
somheder, om varetagelse af indhandling og slagtning af får og lam. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 51.03.02 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet 
Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter 
med en eller flere virksomheder, om varetagelse af indhandling og slagtning af lam og får og admi-
nistration hertil. 
 

 
Medlemmet af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer - Aktivitetsområde 62-
66 
Til hovedkonto 62.30.03 Procesbevilling, ankesager konkurrencenævn 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
på op til 500.000 kr. til det efterfølgende finansår. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 62.30.03 Procesbevilling, ankesager konkurrencenævn 
Tekstanmærkningen indebærer, at eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til bevillingen på 
hovedkontoen ved finansårets slutning bliver henlagt til genopretning eller til anvendelse i det efter-
følgende finansår. 
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Konkurrencenævnets udgifter til at forsvare sine afgørelser, når disse indbringes for domstolene, er 
yderst varierende fra finansår til finansår. Udgifterne afhænger af antallet af sager som parterne 
vælger at indbringe for domstolene, omfanget af disse sager og om sagen eventuelt skal prøves ved 
2. eller 3. instans. Det tager ofte 3-5 år for en konkurrencesag at nå en endelig afgørelse ved retten. 
Det er derfor meget vanskeligt at budgettere udgifterne til forsvar af afgørelserne indenfor et finans-
år. 
 
Med en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at overføre mer- eller mindreforbrug på nærværende 
hovedkonto sikres den nødvendige fleksibilitet i bevillingen til at Konkurrencenævnet har de for-
nødne ressourcer til at forsvare sine afgørelser ved domstolene. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 

 
Til hovedkonto 62.30.04 Boligklagenævnet 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opkræve et gebyr på 70 kr. pr. lejemål hos udlejere af offentlige 
udlejningsboliger, jf. § 83, stk. 5 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.  
 

Bemærkninger til hovedkonto 62.30.04 Boligklagenævnet 
For at styrke lejernes lejeretlige beskyttelse er der oprettet et boligklagenævn, der behandler tvister 
mellem lejere og udlejere i de offentlige udlejningsboliger. Klagenævnet er sektorfinansieret ved 
opkrævning af et bidrag pr. lejemål, dvs. udlejningsbolig. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 

 
Til hovedkonto 62.30.08 Radioforvaltningen 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med Finansudvalgets godkendelse, at indgå flerårige driftsaftaler i 
perioden 2010-2013, herunder lejemål. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 62.30.08 Radioforvaltningen 
Lejemål for de bygninger, hvori radioforvaltningen har til huse, ønskes indgået som langtidslejemål, 
for at sikre en rimelig planlægning og et rimeligt prisniveau. 
 
Lejebetalingerne er dermed i princippet disponeret ud over det enkelte finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 

 
Til hovedkonto 64.01.04 Kompetenceudviklingskurser 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
på op til 4.000.000 kr. til det efterfølgende finansår. 
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Bemærkninger til hovedkonto 64.01.04 Kompetenceudviklingskurser 
Tekstanmærkningen indebærer, at eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til bevillingen på 
hovedkontoen ved finansårets slutning bliver henlagt til genopretning eller til anvendelse i det efter-
følgende finansår. 
 
Kurserne skal give den ufaglærte arbejdskraft mulighed for kompetenceudvikling og omskoling på 
et arbejdsmarked, der er præget af strukturændringer. Det stiller krav om, at kurserne kan anvendes 
som et fleksibelt og dynamisk redskab. Brancheskolerne og andre kursusudbydere skal derfor lø-
bende kunne justere det planlagte kursusudbud, hvilket erfaringsmæssigt kan medføre behov for at 
overføre dele af bevillingen på tværs af finansåret. 
  
Såvel kompetenceudviklingskurserne, som finansieres over nærværende hovedkonto, som den kur-
susvirksomhed, der finansieres over hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed, er kortvarige er-
hvervsrettede kurser. Tilskud til begge kursustyper ydes i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 
21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet. 
 
For hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed gælder, at der på Finansloven for 2009 er optaget en 
tekstanmærkning, der bemyndiger Naalakkersuisut til at overføre mer- eller mindreforbrug. Denne 
tekstanmærkning er bibeholdt i Finanslovsforslaget for 2010. Med oprettelse af nærværende tekst-
anmærkning vil der således være konsistens i mulighederne for at planlægge på tværs af finansåre-
ne. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 

 
Til hovedkonto 64.10.06 Indfrielse af garantier for lån  
Naalakkersuisut bemyndiges til at indfri misligholdte garanterede lån i overensstemmelse med vil-
kårene for de garantier, der er udstedt eller udstedes i medfør af den til enhver tid gældende lands-
tingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv, den tidligere 
landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv eller den tidligere landstingslov om 
finansieringsstøtte til turisterhvervet. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 64.10.06 Indfrielse af garantier for lån  
I tilfælde af misligholdelse af de garanterede lån hæfter landskassen for det garanterede beløb over 
for det pengeinstitut, der har givet det underliggende lån. Hæftelsen er begrænset til en forholds-
mæssig del af det skyldige beløb. 

 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
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Til hovedkonto 64.10.13 Udvikling af kunsthåndværk, husflid og skindprodukter 
Naalakkersuisut bemyndiges til indenfor bevillingsrammen på hovedkontoen for finansåret med 
budgetoverslagsårerne at indgå ét- eller flerårige servicekontrakter med en eller flere virksomheder 
eller institutioner om gennemførelse af udviklingsaktiviteter i relation til husflidsproduktion. Det 
kan eksempelvis være uddannelsesinitiativer, udvikling af nye produkter og design, samt markeds-
føringstiltag til åbning af nye markeder. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 64.10.13 Udvikling af kunsthåndværk, husflid og skindproduk-
ter 
Hovedkontoen har blandt andet til formål at medvirke til at fremme innovation omkring skindpro-
dukter og dermed bidrage til at udnytte det erhvervsmæssige potentiale på dette område, blandt an-
det via udvikling af design samt målrettede uddannelses- og markedsføringstiltag. 
 
Tekstanmærkningen indebærer, at Naalakkersuisut kan indgå ét- eller flerårige servicekontrakter 
om løft af udviklingsopgaver vedrørende husflidsproduktion, udvikling af nye produkter eller de-
sign mv. med en eller flere virksomheder eller institutioner. Naalakkersuisut kan endvidere indgå ét 
eller flerårige serviceaftaler omkring gennemførelse af markedsføringstiltag til åbning af nye mar-
keder. 
 
Naalakkersuisut har indgået servicekontrakt med Grønlands Turist- og Erhvervsråd A/S for perio-
den 2008-2010. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i redigeret form. 

 
Til hovedkonto 64.10.16 Finansieringsstøtte 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til i 2010 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 anvendes som 
tilskud eller garantistillelse. Naalakkersuisut bemyndiges til at disponere renter og afdrag på tidlige-
re ydede lån givet i medfør af den tidligere landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet på 
ny inden for nettobevillingen. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut kan i vurderingen af ansøgninger i henhold til erhvervsfremmepuljen Nukiit opstil-
le vilkår i forbindelse med godkendelse af projekter af hensyn til projektets langsigtede muligheder. 
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Nr. 4 
Naalakkersuisut bemyndiges til at kunne indgå et- eller flerårige resultatkontrakter med kommuner-
ne, direkte med kommunernes turisme- og erhvervsrådgivningscentre, rådgivnings-, administrati-
onsselskaber eller institutioner. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 64.10.16 Finansieringsstøtte 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til udstedelsen af garantier og sætter sam-
tidig en maksimalramme for det samlede garantibeløb i bevillingsåret. Efter etablering af en ny er-
hvervsfremmestruktur giver opdelingen af det totale garantibeløb mellem landbaserede erhverv og 
turismeerhverv ikke længere mening. På hele området bemyndiges Naalakkersuisut til at stille ga-
ranti for et maksimalbeløb, svarende til det tidligere samlede garantibeløb for landbaserede erhverv 
og turismeerhvervet.  

 
Tekstanmærkningen er videreført fra 2009 i tilrettet form. 

 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for et større råderum til at støtte nye aktiviteter på iværksætter-
området.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 3. 
Tekstanmærkningen gør det muligt for Naalakkersuisut at opstille vilkår i forbindelse med godken-
delse af projektet af hensyn til projektets langsigtede muligheder.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 
 
Nr. 4. 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at kunne indgå resultatkontrakter med 
kommunerne, direkte med kommunernes turisme- og erhvervsrådgivningscentre, rådgivnings-, ad-
ministrationsselskaber eller institutioner i forbindelse med udmøntningen af den afsatte bevilling til 
innovation. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i redigeret form. 
 

Til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå servicekontrakt med et eller flere administrationsselskaber, 
om rådgivning, informationsvirksomhed, bistand til regional og lokal erhvervsudvikling, samt at 
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indgå aftale om konkrete handlingsplaner for aktiviteterne i 2010. Servicekontrakter og handlepla-
ner kan være et- eller flerårige. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter med et eller flere råd-
givnings-, administrationsselskaber eller institutioner, om den praktiske håndtering af og løft af in-
formations- og formidlingsopgaver vedrørende eksterne finansieringsordninger rettet mod en række 
sektorer, eksempelvis formidlet via Northern Periphery Programme (NPP), andre EU-programmer 
eller nordiske programmer, som Grønland har adgang til. 
 
Nr. 3 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter/serviceaftaler med 
kommunerne eller direkte med kommunernes turisme- og erhvervsrådgivningscentre i forbindelse 
med bl.a. rådgivningsindsatsen inden for erhvervs- og turismeområdet. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme 
Nr. 1.  
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå servicekontrakt med rådgivnings- og administrationssel-
skaber. 
 
Flerårige servicekontrakter indebærer i praksis, at selskaberne sættes i stand til at planlægge med en 
flerårig tidshorisont. Samtidig er der dog mulighed for årligt at få justeret indsatsen gennem de et- 
eller flerårlige handlingsplaner inden for og mellem de enkelte indsatsområder, hvis der ud fra et 
erhvervspolitisk synsvinkel er behov for det. 
 
Naalakkersuisut har indgået servicekontrakt med Grønlands Turist- og Erhvervsråd A/S for perio-
den 2008-2010. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå servicekontrakt med et eller flere selskaber eller institutio-
ner om formidlingsopgaver i relation til eksterne finansieringsordninger rettet mod forskellige sek-
torer. Denne opgave søges koordineret bedst muligt med lignende aktiviteter, inden for rammerne af 
den nye erhvervsfremmestruktur. Hermed opnås en enkel og effektiv håndtering. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 
 
Nr. 3. 
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Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til indgå et- eller flerårige servicekontrak-
ter/serviceaftaler med kommunerne eller direkte med kommunernes turisme- og erhvervsrådgiv-
ningscentre i forbindelse med bl.a. rådgivningsindsatsen inden for erhvervs- og turismeområdet. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 

Til hovedkonto 64.10.25 Aluminiumsprojektet 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at hensætte midler, der er afsat til projektudvikling til forbrug i se-
nere år, dog således at uforbrugte midler pr. 31/12-2012 tilbageføres til landskassen. 

 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til med orientering til Inatsisartuts Finansudvalg og til Inatsisartuts 
midlertidige udvalg vedrørende eventuel etablering af en aluminiumssmelter i Grønland at rokere 
midler mellem konti indenfor den samlede bevilling til aluminiumsprojektet efterhånden som pro-
jektbeskrivelserne til detaljeres. 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå et eller flerårig servicekontrakt med et eller flere admini-
strations- og udviklingsselskaber om udførelse af en række sekretariats-, undersøgelsesmæssige 
opgaver samt løbende kontakt med de aluminiums- og vandkraftselskaber, der er eller kan blive 
involveret i aluminiumsprojektet. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 64.10.25 Aluminiumsprojektet 
Nr. 1. 
Bevillingen på hovedkonto 64.10.25 Aluminiumsprojektet omfatter selvstyrets udgifter til projekt-
udvikling af aluminiumsprojektet. Projekterne er beskrevet i budgetbidraget. Den tidsmæssige for-
deling af udgifterne kan forskydes, hvis fx planlagte undersøgelser i feltsæsonen må udskydes. 
 
Der kan således være behov for at kunne hensætte midler, der er afsat til projektudvikling, til for-
brug i senere år, dog således at uforbrugte midler pr. 31.12-2012 tilbageføres til Landskassen. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 

 
Nr. 2. 
I løbet af 2008 og 2009 vil projektbeskrivelserne blive yderligere udspecificeret. Efterfølgende kan 
der være behov for at rokere midler for projekter fra hovedkonto 64.10.25 Aluminiumsprojektet til 
allerede eksisterende eller nye hovedkonti. Eksempelvis kan det blive nødvendigt, at rokere dele af 
bevillingen til anlægsprojekter under finanslovens anlægsområde.  
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Fremtidige rokeringer vil være indenfor formål, som falder indenfor de i budgetbidraget angivne 
bevillingsforudsætninger. Rokeringerne har til hensigt at lette styringen og samtidigt sikre, at udgif-
ter til projekterne budgetteres og bogføres i overensstemmelse med hjemmestyrets regler for bud-
get- og regnskabsaflæggelse. 
 
Inatsisartuts Finansudvalg og Inatsisartuts midlertidige udvalg vedrørende eventuel etablering af en 
aluminiumssmelter i Grønland vil blive orienteret i forbindelse med rokeringer på hovedkontoen. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra 2009 i revideret form. 
Nr. 3. 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at kunne indgå servicekontrakter med 
en eller flere selskaber udover bevillingsåret. Servicekontrakterne vil skulle indgås således at den 
samlede ramme for servicekontrakten/kontrakterne ikke overskrider den samlede bevilling for fi-
nansåret samt overslagsåret. 
 
Naalakkersuisut ønsker denne mulighed for at sikre en langsigtet planlægning. Der vil således være 
kunne indgås aftaler som ligger forskudt for finansåret, således at en bevilling kan gives som følge 
af en bevillingsperiode fra eksempelvis 1. juli 2009 til 30. juni 2010. 
 
Første servicekontraktperiode strækker sig fra 1. januar 2009 til 30. juni 2010.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Til hovedkonto 66.01.02 Råstofprojekter   
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med samarbejdspartnere om udførelse af projekter 
som beskrevet i budgetforslaget i og ud over bevillingsåret inden for den samlede bevillingsramme i 
perioden 2010-2013. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at henlægge uforbrugte bevillinger til anvendelse i senere finansår 
samt at optage udgifter udover årets bevilling svarende til henlagte bevillinger fra tidligere år. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 66.01.02 Råstofprojekter 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningens formål er at sikre, at Naalakkersuisut ved kontrahering af ekstern ekspertise 
kan få gennemført og afsluttet projekterne ud over det enkelte finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
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Nr. 2. 
Tekstanmærkningen medtages, da indtægter fra bl.a. salg af seismiske data skal tilgå efterfølgende 
tiltag/aktiviteter med samme formål som det oprindelige udgangspunkt for udgiften/bevillingen, 
hvilket er beskrevet i tekstbidraget til nærværende hovedkonto. 
 
Indtægter fra aftaler indgået i henhold til hovedkonto 66.01.02 Råstofprojekter bliver hensat på ho-
vedkonto 66.01.02 Råstofprojekter. De kan efterfølgende genanvendes til ny råstofprojekter i over-
ensstemmelse med budgetforudsætningerne for hovedkontoen. Hensættelsen af indtægter til senere 
år må maksimalt udgøre 10 % af bevillingen fra det oprindelige finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Til hovedkonto 66.01.03 Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket virksomhed 
Naalakkersuisut bemyndiges til som led i Råstofdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed at hen-
lægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nærværende hovedkonto 66.01.03 og 
uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finansår. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 66.01.03 Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket virksomhed 
Tekstanmærkningens formål er at sikre, at afgifter m.v. som betales til dækning af udgifter i Råstof-
direktoratets regi, anvendes til de i Råstoflovens nævnte formål. Tekstanmærkningen giver Naalak-
kersuisut bemyndigelsen til, at ikke forbrugte midler overføres til senere finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 

 
Til hovedkonto 66.01.05 Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket myndighedsbehandling 
Naalakkersuisut bemyndiges til som led i Råstofdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed at hen-
lægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nærværende hovedkonto 66.01.05 og 
uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finansår. 
 
Bemærkninger til hovedkonto 66.01.05 Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket myndighedsbe-
handling 
Tekstanmærkningens formål er at sikre, at afgifter m.v. som betales til dækning af udgifter i Råstof-
direktoratets regi, anvendes i henhold til de formål og efter de retningslinier der er fastlagt i Lands-
tingslov om mineralske råstoffer med tilhørende bekendtgørelser, i Lov om Grønlands Selvstyre 
samt i Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland af 17. april 
2008. Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelsen til, at ikke forbrugte midler over-
føres til senere finansår. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
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Medlemmet af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik - Aktivi-
tetsområder 70 - 73 
Til aktivitetsområde 70 - 73 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik 
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. Selvstyret indestår, i forhold til den ansatte, for opfyldelsen af denne forpligtelse, 
og Selvstyret har fuld regres overfor selskabet, hvis den yderligere pensionsdækningsforpligtelse 
udløses. 
 
Nr. 2. 
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i de nettostyrede virksom-
heder. Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Naalakkersuisut og Inatsisartuts Fi-
nansudvalg, anvendes til bl.a. investeringsformål.  

 
Bemærkninger til aktivitetsområde 70-73 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik 
Nr. 1. 
Landstingsforordning nr. 11 af 28. oktober 1993 og Landstingsforordning nr. 8 af 6. juni 1997 om 
omdannelse af Tele Attaveqaatit. 
 
Tekstanmærkningen har til hensigt at sikre, at tjenestemænd, som er omfattet af den nævnte omdan-
nelse, ikke stilles ringere ved omdannelsen. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningens formål er at sikre dels, at ansvar og beslutningskompetence følges ad og dels, 
at de nettostyrede virksomheder har mulighed for at akkumulere kapital til sikring af den nettosty-
rede virksomheds overlevelse på sigt. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 

 
Til hovedkonto 70.10.03 Forsikringer 
Naalakkersuisut bemyndiges til, indenfor den i finansloven angivne ramme, at afholde udgifter til 
forsikringspræmier ved tegning af forsikringer, gældende for finanslovsåret og budgetoverslagsåre-
ne, hos forsikringsselskaber i stedet for selvforsikring. Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til at 
fastsætte niveau for selvrisiko samt indgå flerårige aftaler om forsikringsdækning og -rådgivning. 
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Bemærkninger til hovedkonto 70.10.03 Forsikringer 
Tekstanmærkningen er formuleret for at tydeliggøre Inatsisartuts beslutning om, at Selvstyret som 
udgangspunkt er selvforsikret, men at Naalakkersuisut bemyndiges til, ud fra en risikovurdering, at 
tegne forsikringer hos forsikringsselskaber. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Til hovedkonto 70.10.07 Administrations- og projektudgifter vedrørende anlægsområdet 
Naalakkersuisut bemyndiges til, indenfor den i finansloven angivne ramme at indgå flerårige kon-
trakter, gældende for finanslovsåret og budgetoverslagsårene om ekstern rådgivning og bistand ved 
styring, planlægning og udvikling inden for anlægsområdet, herunder deltagelse i internationale 
udviklingsprogrammer. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 70.10.07 Administrations og projektudgifter vedrørende an-
lægsområdet 
For at sikre en systematisk og kontinuerlig udvikling inden for anlægsområdet med mulighed for 
løbende høringer og tilbagemeldinger fra anlægssektorens parter samt deltagelse i EU's flerårige 
udviklingsprogrammer for nordlige udkantsområder, er det vigtigt, at Naalakkersuisut kan indgå 
flerårige kontrakter med rådgivere, producenter, konsulenter og EU programmer. 
 
Tekstanmærkningen er ny.  
 

Til hovedkonto 70.10.08 Eksplosivstoffer, brand og beredskab 
Nr.1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opkræve et gebyr for udstedelse af sprængningstilladelser, tilla-
delser som sprængningsleder, tilladelse til køb af eksplosivstoffer, godkendelse af sprængstofmaga-
siner. 
 
Gebyret fastsættes til: 
Udstedelse eller fornyelse af sprængningstilladelse 500,00 kr.
Udstedelse eller fornyelse af tilladelse som sprængningsleder 750,00 kr.
Udstedelse eller fornyelse af tilladelse til køb 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.
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For midlertidige sprængstofmagasiner beregnes gebyret ud fra kapacitet og antal år, som magasinet 
er i brug. For hvert år magasinet er i brug skal betales 1/10 af normalgebyret. F. eks. vil et magasin 
med kapacitet på 1 tons, som søges opstillet i 2 år koste 5.000,00 kr. X 2 X 0,1 = 1.000,00 kr. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at stille økonomisk garanti på op til 5 mio. kr. til dækning af opera-
tive dispositioner ved større kritiske hændelser for at sikre at den operative indsats ikke bliver 
standset, forsinket eller forringet på grund af uklare økonomiske forhold. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 70.10.08 Eksplosivstoffer, brand og beredskab 
Nr. 1. 
I takt med krav om øget sikkerhed og skærpet overvågning og et ønske om et bedre overblik på om-
rådet, vil Naalakkersuisut kunne opkræve gebyrer til dækning af nogle af de nye omkostninger, der 
er opstået på grund af såvel den globale som den lokale fokus på eksplosivområdet. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009.  

 
Nr. 2. 
Ved større kritiske situationer, hvor det er uklart, hvem der skal betale for de nødvendige operative 
dispositioner, eller hvor dispositionerne indebærer meget store udgifter vil Naalakkersuisut kunne 
stille en økonomisk garanti for at sikre, at den operative indsats ikke bliver standset, forsinket eller 
forringet på grund af uklare økonomiske forhold. 
 
Garantien indebærer ikke at Naalakkersuisut accepterer at afholde den endelige udgift. Dette vil 
skulle afklares mellem relevante parter på et senere tidspunkt (eventuel skadevolder, kommuner, 
Selvstyremyndigheder, rigsmyndigheder m.fl.). 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
 
Til hovedkonto 72.02.03 Administrations- og projektudgifter vedrørende boligbyggeri 
Naalakkersuisut bemyndiges til, indenfor den på finansloven angivne bevillingsramme, at indgå 
flerårige kontrakter, gældende for finanslovsåret og budgetoverslagsårene om udvikling af typehu-
se, typehusprojekter og udviklingsbistand. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 72.02.03 Administrations- og projektudgifter vedr. boligbygge-
ri 
For at sikre en systematisk og kontinuerlig udvikling af byggesæt og typehuse er det vigtigt, at Naa-
lakkersuisut kan indgå flerårige kontrakter med rådgiver, producenter og konsulenter.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
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Til hovedkonto 72.02.05 Bygherreadministration, Selvstyrets ejendomme 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, indenfor den i finansloven angivne ramme, at indgå flerårige kon-
trakter, gældende for finanslovsåret og budgetoverslagsårene om ekstern rådgivning og bistand ved 
styring, planlægning og udvikling af anlægs- og renoveringskonceptet. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, indenfor den på finansloven angivne bevillingsramme, at indgå 
flerårige driftsaftaler om driften af et internetbaseret videnscenter for bygge- og anlægsforhold på 
boligområdet, gældende for finanslovsåret og budgetoverslagsårene. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, indenfor den på finansloven angivne bevillingsramme, at indgå 
flerårige kontrakter, gældende for finanslovsåret og budgetoverslagsårene om udvikling af modul-
byggeri, bygdeskoler, fælleshuse, multifunktionshuse, institutioner og udviklingsbistand. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 72.02.05 Bygherreadministration, Selvstyrets ejendomme 
Nr. 1. 
For at understøtte sektorplanen for renovering, herunder anlægsplanlægningen og udmøntning af 
renoveringsmidlerne på hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering er det vigtigt at Naalakkersuisut 
kan indgå flerårige kontrakter med rådgiver, projektledere og konsulenter.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FFL 2009. 
 
Nr. 2. 
Bevillingen anvendes tillige til elektronisk publicering af materialer indenfor bygge- og anlægsfor-
hold på boligområdet i form af et internetbaseret videnscenter. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 3. 
For at sikre en systematisk og kontinuerlig udvikling af byggesæt, modulbyggeri og optimering af 
processen er det vigtigt at Naalakkersuisut kan indgå flerårige kontrakter med rådgiver, producenter 
og konsulenter.  
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 72.06.01 Boligstøtte, renter og afdrag, netto 
Nr. 1. 
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Naalakkersuisut 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 status. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at dække skyldige forsikringspræmie og efterfølgende tvangsind-
drive disse hos de enkelte låntagere. 
 
Nr. 3.  
Naalakkersuisut bemyndiges til, som led i gældsafviklingsplan hos boligstøttelåntagere, at dække 
skyldig forsikringspræmie ved forhøjelse af låntagernes restgæld. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 72.06.01 Boligstøtte, renter og afdrag, netto 
Nr. 1. 
Når en person ikke betaler det aftalte og pålignede afdrag på sit BSU-lån, får landskassen ikke den 
indtægt, som der var forventet. I det år, hvor den manglende betaling konstateres, vil der være en 
mindre indtægt i landskassens regnskab. Det påvirker det pågældende års DAU-resultat.  
 
Hvis det efterfølgende må konstateres, at den pågældende ikke er i stand til at betale beløbet, skal 
beløbet enten hensættes til imødegåelse af tab eller afskrives. Dette har hidtil i landskassens regn-
skab været vist som en lovbunden bevilling på hovedkonto 72.06.06 Boligstøtte, afskrivninger. Da 
det pågældende beløb ikke skal have nogen DAU-effekt, er der blevet bogført et tilsvarende beløb 
på indtægtshovedkonto 72.06.01 Boligstøtte, renter og afdrag, netto. DAU-effekten sker i det år, 
hvor beløbet skulle have været betalt.  
 
Derimod påvirker hensættelser og afskrivninger regnskabets statusdel, idet landskassens tilgodeha-
vende skal nedskrives med de pågældende beløb i det år, hvor hensættelsen eller afskrivningen fore-
tages. I landskassens trykte regnskab er hensættelserne og afskrivningerne specificeret i en note til 
status og fremgår af selve statussen. 
 
For at gøre regnskabet lettere at læse vil Naalakkersuisut undlade at vise hensættelser og afskriv-
ninger i driftsregnskabet, men kun registrere disse bevægelser, så de klart fremgår af noten i status.  
 
Herved vil også behovet for tidligere indtægtshovedkonto 72.06.11 Boligstøtte, ekstraordinære af-
drag og tilskudsbevillingen på tidligere hovedkontoen 70.06.16 Boligstøtte, ekstraordinære afskriv-
ning af forfaldne ydelser og restgæld, bortfalde. 
 
Der er en tilsvarende problematik, når det må konstateres, at også de fremtidige afdrag på lånenes 
hovedstol må hensættes eller afskrives, hvorfor testanmærkningen også omfatter disse hensættelser 
og afskrivninger.  
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Sagen har været forelagt ekstern revision, der ingen bemærkninger har.    
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 2. 
Det fremgår af § 60 i bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, nr. 793 af 20. august 2009, at 
”Et forsikringsselskab kan ikke bringe en bygningsbrandforsikring til ophør på grund af manglende 
betaling af præmie.” Det fremgår endvidere, at ”Forsikringsselskabet har udpantningsret for præmi-
er med påløbne renter og andre omkostninger. Selskabet har endvidere panteret for ydelserne i den 
forsikrede ejendom efter ejendomsskat til stat og kommune i 1 år fra forfaldstid.”. Det fremgår 
yderligere af § 32 i Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, 
fælleshuse, byggesæt m.v., at indtil lån til Selvstyret, omlagte lån eller konverterede lån, er indfriet, 
er retsforfølgning i boligen er udelukket. 
 
Herved er forsikringsselskaberne ved Selvstyrets begrænsning i deres inkassovirksomhed kommet i 
en utilsigtet og en særdeles byrdefuld og uhensigtsmæssig situation. Derfor bemyndiges Naalakker-
suisut til at dække låntagernes skyldige forsikringspræmie og efterfølgende tvangsinddrive det 
skyldige hos låntagerne. A/S Boligselskabet INI varetager administrationen af boligstøtteudlån og 
den tilhørende inkassovirksomhed. 
  
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 3.  
I forhold til bemærkningerne til nr. 2 er Naalakkersuisut bemyndiget til at udfærdige individuelle 
gældsafviklingsplaner for de enkelte boligstøttelåntagere, og som led heri at dække låntagernes 
skyldige forsikringspræmie og indarbejde det skyldige beløb i den samlede gældsafviklingsplan. 
Forsikringsrestancens samlede sum beløber sig op på godt 12 mio. kr. fordelt på godt 1.700 policer 
på huse i fortrinsvis bygder og yderdistrikter, dækkende for perioden 2004 og til i dag. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 72.06.51 Salg af boliger – nettoudbetaling 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering af Inatsisartuts Finansudvalg, at indgå aftaler med 
lejerne i Selvstyrets udlejningsboliger om, at de overtager deres lejerboliger enten på andelsbolig-
vilkår eller som ejerboliger uanset om værdien af en enkelt bygning, der kan indeholde en række 
lejligheder, overstiger grænsen for bemyndigelse til at afhænde aktiver som anført under tekstan-
mærkning nr. 5 til aktivitetsområde 10 – 89 Naalakkersuisut. 
 
Nr. 2. 
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Naalakkersuisut bemyndiges til at overtage Selvstyrets andele i andelsboliger som ejerbolig i for-
bindelse med en omdannelse fra andelsboliger til ejerboliger og afholde de nødvendige udgifter 
hertil.  
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges, til i forbindelse med en lejers køb af et enfamilie- eller dobbelthus, at 
yde henstand med købesummen såfremt denne ikke overstiger 195.000 kr., og at lejeren forgæves 
har forsøgt at opnå banklån. Det er yderligere en betingelse for købet, at lejeren ikke har restancer, 
der udspringer fra lejeforholdet. Henstanden ydes som et lån, der forrentes med 8 procent per anno 
og renten tilskrives månedsvis. Lånet tilbagebetales som en fast annuitet. Tilbagebetalingstiden, der 
ikke kan overstige 5 år, fastsættes konkret ud fra, at den månedlige bruttoydelse ikke sættes til un-
der 4.000 kr. pr. måned. 
 
Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå en aftale med et pengeinstitut, en boligadministrativ virk-
somhed eller en advokatvirksomhed om administration af ydede lån, herunder omkring opkrævning 
af månedlige ydelser og inkassomæssig virksomhed. Omkostninger hertil afholdes over hovedkon-
toen. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 72.06.51 Salg af boliger – nettoudbetaling 
Nr. 1 
Bemyndigelsen sikrer, at Naalakkersuisut ved afhændelse af boliger til ejerne ikke er omfattet af 
den generelle begrænsning i forbindelse med afhændelse af Selvstyrets aktiver. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra 2009. 
 
Nr. 2 
Bemyndigelsen sikrer, at Naalakkersuisut ikke hindrer omdannelse af andelsboliger til ejerboliger i 
de tilfælde, hvor der blandt de øvrige andelshavere er enighed om omdannelse fra andelsbolig til 
ejerbolig. Da omdannelsen medfører omlægning af et rente- og afdragsfrit lån til andelsboligfor-
eningen til et mindre omlægningslån til de nye ejere, der skal tilbagebetales, vil der være et prove-
nu, der vil kunne dække Selvstyrets omkostninger i forbindelse med omlægningen fra andel til ejer-
bolig.  
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 3. 
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe mulighed for de lejere, der ikke kan optage bankfi-
nansiering til køb af deres nuværende lejebolig. Den månedlige bruttohusleje sættes ikke under 
4.000 kr., hvilket omtrentlig svarer til det det gennemsnitlige nuværende huslejebeløb og som med-
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fører at låneforholdet kan afvikles over maksimalt 60 måneder. Såfremt salgssummen er højere end 
195.000 kr. kan der ikke ydes henstand. Der er således en fem-delt begrænsning: 

a) Bruttoydelsen per måned skal minimum være 4.000 kr. 
b) Afviklingsperioden fastsættes til maksimal 5 år, svarende til 60 ydelser. 
c) Ordningen omfatter kun huse med salgspris op til og med 195.000 kr. 
d) Lejeren må ikke have restancer fra lejeforholdet. 
e) Lejeren skal have en bekræftelse fra et pengeinstitut om at der ikke kan ydes et lån. 

 
Disse begrænsninger er fastsat for at gøre ordningen enkel, smidig og for at tydeliggøre at der er 
tale om undtagelsessituation, idet hovedreglen er, at lejerne skal benytte sig af de etablerede finan-
sieringsinstitutioner. 
 
Såfremt et hus f.eks. sælges til 195.000 kr. med en månedlig bruttoydelse på 4.000 kr., vil tilbage-
betalingstiden på lånet være knapt 60 måneder. Den samlede tilbagebetaling bliver 236.600 kr. Så-
fremt et hus f.eks. sælges til 95.000 kr. med en månedlig bruttoydelse på 4.000 kr., vil tilbagebeta-
lingstiden på lånet være knapt 26 måneder. Den samlede tilbagebetaling bliver 103.760 kr. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 4. 
Formålet med bestemmelsen er at arbejdet omkring opkrævning af de månedlige ydelser kan ud-
lægges til professionelle, således der ikke skal etableres en selvstændig administration under Selv-
styret. Der indgås en sædvanlig konsulentaftale om opgaven. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 72.10.13 Særlige tilskud til boligafdelinger 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opkræve et gebyr på 6 kr. pr. m² boligareal hos lejere af offentli-
ge udlejningsboliger, jf. § 32, stk. 8 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger. 
Beløbet opkræves ved udlejere eller dennes administrator. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 72.10.13 Særlige tilskud til boligafdelinger 
Jf. § 32, stk. 8 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om ændring af landstingsforordning om 
leje af boliger, kan udlejer opkræve et bidrag hos lejere i Selvstyrets og kommunernes flerfamilie-
huse til dækning af omkostninger til kvarterløft eller reinvesteringer i udlejers boliger. Bidraget kan 
bl.a. anvendes til kvarterløft, der gennemføres af udlejer ved anvendelse af de opkrævede bidrag til 
forebyggelses- og aktivitetsarbejde. Udlejer kan tillige opzoome et boligområde, hvorved forstås, at 
der skabes de bedste rammer for at mennesker i byer og bygder, på tværs af sociale, kulturelle, etni-
ske og aldersmæssige forhold, når de griber muligheden for at forene deres viden, idéer og kræfter i 
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fælles initiativer og aktiviteter, som kan skabe øget livskvalitet, positivitet, livsindhold, fællesskab 
og sammenhold i det lokale miljø.  
 
Herudover vil bidraget også kunne anvendes til reinvesteringer i udlejers boligmasse, for eksempel i 
form af nye køkkener, nyt toilet- og badeværelsesinventar eller renovering af tag og altaner. Bidra-
get der opkræves indgår i en fælles pulje til anvendelse på alle udlejers boliger, idet fordelingen 
sker efter en behovsvurdering. Bidrag opkrævet i for eksempel Sisimiut eller en bygd kan derfor 
godt anvendes på boliger i Nuuk, og omvendt. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra 2009. 
 

Til hovedkonto 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast 
Nr. 1. 
Når lejerne i en af Selvstyrets eller kommunernes udlejningsejendomme har stiftet en andelsbolig-
forening, fastsættes lejen for de lejere, der ikke bliver andelshavere, således: 
et administrationsbidrag på 5.000 kr. per år,  
et kapitalafkast på 1,5% af ejendommens overdragelsespris, samt  
et bidrag på 495 kr. per kvadratmeter per år til drift, vedligeholdelse og henlæggelser. 
 
Nr. 2. 
Når en ejendom ejet af Grønlands Selvstyre eller en kommune er omdannet til ejerboliger og ud-
stykket, fastsættes huslejen for de resterende lejere, der ved udstykningen ikke er blevet ejere, såle-
des: 
et administrationsbidrag på 5.000 kr. per år,  
et kapitalafkast på 1,5% af ejendommens overdragelsespris, samt  
et fast bidrag på 495 kr. per kvadratmeter per år til drift, vedligeholdelse og henlæggelser. 
 
Nr. 3 
I en andelsboligejendom hvor Grønlands Selvstyre, en grønlandsk kommune eller Ejendomsaktie-
selskabet Illuut A/S er andelshaveren fastsættes huslejen ved udlejningen af boligerne, således: 
et administrationsbidrag på 5.000 kr. per år,  
et kapitalafkast, der dækker bruttoydelsen på det lån, der er optaget til ejendommens opførelse eller 
overdragelse, samt  
et fast bidrag per kvadratmeter per år til drift, vedligeholdelse og henlæggelser. 
 
Nr. 4.  
Naalakkersuisut bemyndiges til at samle Selvstyrets udlejningsboliger i etageejendomme i én sam-
menhængende boligafdeling med en række selvstændige regnskabskredse. Huslejen fastsættes nor-
mativt på regnskabskredsniveau, således der ved huslejefastsættelsen skal tages højde for boliger, 
der skal rives ned, boliger der kan og skal renoveres, samt til boliger, der vedligeholdes løbende og 
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kører fint. I boligafdelingens regnskabskredse vil huslejen fastsættes solidarisk for hver pulje af 
boliger. 
 
Nr. 5.  
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede en betalingsgaranti til Andelsboligforeningerne på Tua-
pannguit, som følge af at andelsboliger udlejes til de nuværende lejere i Selvstyrets udlejningsboli-
ger samt som følge af tomgangstab.  
 
Nr. 6.  
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede en tabsgaranti til Andelsboligforeningerne på Tuapann-
guit, som følge af at andelsboliger udlejes til Selvstyrets ansatte samt som følge af tomgangstab. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast 
Nr. 1 
Der gælder særlige regler for hvordan huslejen beregnes for lejere, som ikke ønsker at overtage de-
res lejebolig som andelsbolig, men forbliver boende i lejligheden. Den nye husleje beregnes som et 
standardbeløb. Huslejens størrelse afhænger af overdragelsesprisen på ejendommen, hvori boligen 
er beliggende samt af størrelsen på lejerens bolig. En lejer, der ikke ønsker at blive boende, har mu-
lighed for at tage imod Selvstyrets eller kommunens tilbud om en anden bolig i samme by. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra 2009 i revideret form. 

 
Nr. 2 
Tekstanmærkningen beskriver hvordan huslejen beregnes for lejere, som ikke ønsker at overtage 
deres lejebolig som ejerbolig, men forbliver boende i boligen som lejer. Den nye husleje beregnes 
som et standardbeløb. Beregningsmetoden er fastsat til at sikre såvel en ensartet og nem huslejebe-
regning. 

 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 3. 
Tekstanmærkningen beskriver hvordan huslejen beregnes i andelsboliger hvor det er Selvstyret, en 
kommune eller Illuut A/S som er andelshaveren og enten udlejer andelsboligen til fysiske eller juri-
diske personer. Det kunne f.eks. være Selvstyrets personale, almindelige borgere eller til selvstyrets 
administration, kommunerne, statens institutioner eller offentlige virksomheder. 
 
Husleje beregnes som et standardbeløb, hvor administrationsbidraget og kapitalafkastet er konstant, 
mens bidraget til drift of vedligehold er variabelt. Det årlige kapitalafkast vil f.eks. i 2009 kunne 
fastsættes til 8,2% af lånets oprindelige hovedstol. Procentsatsen fastsættes ved hjemtagelse af lånet 
og er uændret i lånets løbetid. Bidraget til drift, vedligehold og henlæggelser er variabelt og fast-
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lægges årligt på baggrund af et budget. Bidraget vil i 2009 kunne fastsættes til 245 kr. pr. m² pr. år. 
Evt. overskud akkumuleres i andelsboligforeningen og indregnes ikke i den følgende huslejefastsæt-
telse. Beregningsmetoden er fastsat til at sikre såvel en ensartet og nem huslejeberegning. 

 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 4.  
Bemyndigelsen er indsat for at samtlige af Selvstyrets etageboliger kan samles i en landsdækkende 
boligafdeling. Huslejen fastsættes normativt ud fra en model, hvor blandt andet boligens fremtidige 
status og nuværende stand spiller ind. Modellen bygger desuden på en solidaritet mellem de enkelte 
regnskabskredse. Herved forlades den hidtidige metode, hvor huslejefastsættelsen er sket på bag-
grund af inddeling af boligmassen i mindre boligafdelinger, hver med selvstændig økonomi. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 5.  
Som følge af beslutningen om at anvise op til 30 boliger i de sidste 4 tårne på Tuapannguit som 
ønskeflytning til nuværende lejere i Selvstyrets udlejningsejendomme, griber Selvstyret så grund-
læggende ind i andelsboligforeningernes sfære, at Selvstyret er nærmest til at bære risikoen for, at 
der opstår huslejerestancer og tomgangstab. I modsat fald vil der kunne opstå en situation, hvor 
andelsboligforeningerne ikke kan svare enhver sit og betale afdrag på lån. Betalingsgarantien vil 
ligeledes omfatte afledte udgifter, såsom udgifter til udækkede udgifter til normalistandsættelse ved 
lejerskifte, udgifter til pakning og opbevaring af bohave og genhusning i forbindelse med tvangsud-
sættelser, såfremt fogeden begærer andelsboligforeningen at sørge for genhusning. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 6.  
Som følge af beslutningen om at anvise boliger i de sidste 4 tårne på Tuapannguit som personalebo-
liger til Selvstyrets ansatte, er Selvstyret nærmest til at bære tabet såfremt der opstår huslejerestan-
cer og tomgangstab. Tabsgarantien vil således omfatte afledte udgifter, såsom udgifter til udækkede 
udgifter til normalistandsættelse ved lejerskifte, udgifter til pakning og opbevaring af bohave og 
genhusning i forbindelse med tvangsudsættelser, såfremt fogeden begærer andelsboligforeningen at 
sørge for genhusning. Tabet skal være opgjort for det rejses overfor Selvstyret. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til aktivitetsområde 73 Energi og infrastruktur 
Nr. 1. 
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Naalakkersuisut bemyndiges til at yde indeståelse for de tjenestemænd, der er overgået til Royal 
Arctic Line A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, hvorfor Selvstyret hæfter for opfyldelsen 
af de sejlende tjenestemænds rettigheder i henhold til deres ansættelseskontrakt på tjenestemands-
lignende vilkår i selskabet. 

Nr. 2. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at yde indeståelse for de tjenestemænd, der er overgået til Arctic 
Umiaq Line A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, hvorfor Selvstyret hæfter for opfyldel-
sen af de sejlende tjenestemænds rettigheder i henhold til deres ansættelseskontrakt på tjeneste-
mandslignende vilkår i selskabet. 
 

Bemærkninger til aktivitetsområde 73 Energi og infrastruktur 
Nr. 1. 
Landstingsforordning nr. 14 af 30. oktober 1992 om KNI A/S (§ 11) og Landstingsforordning nr. 5 
af 6. juni 1997 om Royal Arctic Line A/S (§ 6) om udlån af tjenestemænd. Tekstanmærkningen har 
til hensigt at sikre, at tjenestemænd, som er omfattet af den nævnte omdannelse, ikke stilles ringere 
ved omdannelsen. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 2. 
Landstingsforordning nr. 14 af 30. oktober 1992 om KNI A/S (§11) og Landstingsforordning nr. 5. 
af 6. juni 1997 om Royal Arctic Line A/S (§6) om udlån af tjenestemænd.  
 
Som konsekvens af trafiksystemet, der blev færdigforhandlet i løbet af 2005, blev det besluttet at 
afhænde Arctic Umiaq Line A/S. Tekstanmærkningen har til hensigt at sikre, at Selvstyret opfylder 
de forpligtigelser til rådighedsløn og ekstra pensionsbidrag over for de tjenestemænd, der er blevet 
berørt af salget af Arctic Umiaq Line A/S.   
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009.  
 

Til hovedkonto 73.01.05 TV og radiodistribution i Grønland 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finansudvalg, at indgå aftaler 
med operatører om etablering af digitalt sendenet og rundsending af TV- og radiosignaler ud over 
bevillingsåret inden for en samlet ramme på op til 268 mio. kr. dækkende perioden 2010-2019. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.01.05 TV og radiodistribution i Grønland 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut hjemmel til, med godkendelse af Inatsisartuts Finansud-
valg, at indgå aftaler med operatører om etablering af et digitalt transmissionsnet til rundspredning 
af TV og radiosignaler. Den analoge sendeteknologi til TV er forældet og ved at blive udfaset. De 
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fleste europæiske lande har allerede vedtaget tidsplaner for hvornår deres analoge net lukkes og 
erstattes med digitale. Det er EU’s målsætning, at analoge sendinger ophører senest 2012. I Dan-
mark har man åbnet et jordbaseret digitalt sendenet og har endvidere besluttet at lukke det analoge 
sendenet 1. november 2009. Etablering af et digitalt sendenet vil blandt andet medføre mulighed for 
at rundsprede flere TV-kanaler, TV i en bedre billedkvalitet, radio i stereokvalitet samt bedre mu-
ligheder for KNR til at modtage retursignaler fra en hvilken som helst lokalitet i Grønland. 
 
Etablering af et digitalt sendenet er rent investeringsmæssigt omkostningstungt, hvorfor tekstan-
mærkningen giver mulighed for at indgå længerevarende aftaler udover bevillingsåret, så operatøren 
af sendenettet kan få afskrevet sin investering. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 

Til hovedkonto 73.01.06  Teleadministration 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opkræve afgift på forbrug af langdistancekommunikation på 3 
mio. kr. af Tele Greenland A/S, jævnfør § 28 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 17 af 20. november 
2006 om telekommunikation og teletjenester. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.01.06 Teleadministration  

I henhold til Landstingsforordning nr. 17. af 20. november 2006 om telekommunikation og teletje-
nester § 11 er der 1. januar 2008 oprettet et Teletilsyn, som har til formål at varetage administration 
af telelovgivningen og en række teleopgaver i henhold til § 11 stk. 2. Teletilsynet og Teleadmini-
strationen finansieres ved at opkræve en afgift på 3 mio. kr. i henhold til forbrug af langdistance-
kommunikation. Langdistancekommunikation mellem byer og bygder, samt til og fra Udlandet. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 

Til hovedkonto 73.01.08 Tilskud til passagerbefordring 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering af Inatsisartuts Finansudvalg, at indgå aftaler med 
operatører om udførelse af offentlig flytrafik og skibspassagersejlads ud over bevillingsåret inden-
for den samlede bevillingsramme på hovedkonto 73.01.08 Tilskud til passagerbefordring dækkende 
perioden 2010 – 2011. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finansudvalg, at indgå aftaler 
med operatører om udførelse af offentlig flytrafik og skibspassagersejlads ud over bevillingsåret 
inden for en samlet ramme på op til 1.202 mio. kr. dækkende perioden 2011 – 2020. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.01.08 Tilskud til passagerbefordring  
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Nr. 1. 
På baggrund af en transportudbudsrunde og efterfølgende forhandlinger blev der indgået service-
kontrakter for perioden 2006-2010, som en konkret udmøntning af de besluttede besparelser på tra-
fikområdet.  
 
Servicekontrakterne er udtryk for det bedst mulige trafiksystem for de til rådighed værende ressour-
cer i trafiksystemet, og sikrer en minimering af dobbelttilskud og en forbedret kapacitetsudnyttelse. 
Hvor man tidligere kunne have flere Selvstyrestøttede selskaber, som konkurrerede om trafikken til 
den samme by, er det bærende princip, at man som hovedregel kun giver støtte til en én operatør pr. 
lokalitet. Denne fremgangsmåde giver den størst mulige besparelse, med mindst mulig service for-
ringelse. 
 
I en situation, hvor en allerede indgået kontrakt må opsiges og der dermed opstår behov for indgåel-
se af nye servicekontrakter, sikrer tekstanmærkningen Naalakkersuisut mulighed for at indgå så-
danne i 2011 med efterfølgende orientering af Finansudvalget indenfor den samlede bevillingsram-
me på hovedkonto 73.01.08 Tilskud til passagerbefordring. 
 
Ved indgåelse af servicekontrakter opnås et indblik i omkostningerne på den underskudsgivende 
interne beflyvning samt passagersejlads. Den kostægte pris bliver synliggjort, ligesom det offentlige 
tilskud til kunderne bliver synliggjort.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Nr. 2. 

De nugældende servicekontrakter udløber den 31. december 2010. Tekstanmærkningen sikrer Naa-
lakkersuisut mulighed for at Naalakkersuisut med Inatsisartuts Finansudvalgs godkendelse kan ind-
gå nye flerårige servicekontrakter. Flerårige servicekontrakter giver planlægningsmæssig stabilitet i 
transportselskaberne, herunder investering i nyt materiel, og giver samtidig lokalsamfund, rejsebu-
reauer, destinationsselskaber, hoteller og turistaktører en sikkerhed for det fremtidige aktivitetsni-
veau.  

 

Med henblik på en tilstrækkelig forberedelsesperiode for eventuelle nye operatører frem mod drifts-
start den 1. januar 2011 planlægges der gennemført en udbudsrunde i 2009 og starten af 2010 af 
offentlig ikke-kommerciel fly- og skibsbefordring af passagerer, post og fragt indenfor en samlet 
ramme på op til 1.202 mio. kr. dækkende perioden 2011 – 2020. Udbudsrunden tilrettelægges i dia-
log med regionernes transportønsker indenfor de økonomiske rammer. 

 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
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Til hovedkonto 73.01.14 Vareforsyning 
Nr. 1. 
For tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i KNI Pilersuisoq 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 fuld dækning, svarende til tjenestemandspen-
sionen, indestår selskabet for den del af pensionskravet, som ikke kan opnås ved den private pensi-
onsordning. Selvstyret indestår, i forhold til den ansatte, for opfyldelsen af denne forpligtelse, og 
Selvstyret har fuld regres overfor selskabet, hvis den yderligere pensionsdækningsforpligtelse udlø-
ses. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut har indgået ”Rammeaftale om serviceydelser” med KNI A/S. Naalakkersuisut be-
myndiges ligeledes til at indgå andre aftaler med et andet selskab, om de overordnede rammer for 
indgåelse af servicekontrakt vedrørende vareforsyning. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå et - eller flerårige servicekontrakter mellem Grønlands 
Selvstyre og et eller flere selskaber om forsyning af flydende brændstoffer. Derudover bemyndiges 
Naalakkersuisut til at indgå en flerårig servicekontrakt eller eventuelt indgå tillægskontrakt til kor-
rektion af en løbende flerårig servicekontrakt om vareforsyning og forsyning af flydende brændstof-
fer, med KNI A/S eller et andet selskab. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.01.14 Vareforsyning 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen har til hensigt at sikre, at tjenestemænd, som er omfattet af omdannelsen af 
virksomheden til aktieselskabsformen, ikke stilles ringere ved omdannelsen. På nuværende tids-
punkt har bestemmelsen alene betydning for enkelte tjenestemænd i KNI A/S (KNI Pilersuisoq 
A/S). 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009.  
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut kan indgå servicekontrakter vedrørende vareforsy-
ning med andre selskaber end KNI Pilersuisoq A/S, såfremt det er til gavn for samfundet og kun, 
hvis der er et eller flere andre selskaber, der er i stand til at løfte opgaven. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 3. 
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Formålet med tekstanmærkningen er at sikre, at der foretages stabile flerårige forsyninger uden for 
store udsvingninger. Udover at indgå flereårige servicekontrakter kan Naalakkersuisut indgå til-
lægskontrakter, hvis det kan være nødvendigt i situationer med væsentlige prisændringer på de in-
ternationale markeder eller at forsyninger oprettes eller nedlægges. 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 

Til hovedkonto 73.01.15 Godstransport 
Naalakkersuisut bemyndiges til med Inatsisartuts Finansudvalgets godkendelse at indgå serviceafta-
le med et eller flere selskaber, f.eks. Royal Arctic Bygdeservice A/S, om godstransport til bygder og 
yderdistrikter for perioden 2011 – 2030 inden for bevillingsrammen på hovedkontoen. Dertil kan 
der fastsættes et investeringsbidrag på op til kr. 15,78 mio. årligt, med henblik på at tilvejebringe 
det forretningsmæssige grundlag for selskabets finansiering, anskaffelse og drift af ny tonnage.  
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.01.15 Godstransport  
Den nugældende servicekontrakt udløber den 31. december 2010. Tekstanmærkningen sikrer Naa-
lakkersuisut mulighed for, at Naalakkersuisut med Inatsisartuts Finansudvalgs godkendelse kan 
indgå nye flerårige servicekontrakter. Flerårige servicekontrakter giver planlægningsmæssig stabili-
tet i transportselskaberne, herunder investering i nyt materiel, og giver samtidig lokalsamfund, bu-
tikker og andre med behov for transport af gods til og fra bygder en sikkerhed for det fremtidige 
aktivitetsniveau.  

 
Tekstanmærkningen sætter Naalakkersuisut i stand til at indgå servicekontrakt om godstransport i 
Grønland. Servicekontrakt kan indgås med et eller flere selskaber.   
 
Royal Arctic Bygdeservice A/S’ anskaffelse af ny tonnage andrager ca. kr. 267.000.000, der lånefi-
nansieres over 20 år.  
 
Bevillingen på hovedkontoen er på kr. 62,5 mio. årligt og er beregnet under forudsætning af anskaf-
felse af ny tonnage og bidrag til finansiering heraf ved opkrævning af investeringsbidrag på op til 
kr. 15,78 mio. årligt, fordelt over hele servicekontraktperioden 2011-2030. 
 
Bestemmelsen er indsat for at skabe mulighed for at kunne foretage en her og nu investering i nød-
vendig tonnage og afvikle lånet via årlige bidrag.  
 
Servicekontraktbetalingen er desuden fastsat i forhold til det nuværende serviceniveau og kan juste-
res såfremt Naalakkersuisut beslutter at ændre serviceniveauet. 
 
Opkrævning af et investeringsbidrag vil få virkning, når der er indgået en endelig aftale om finan-
siering af tonnagen, dog tidligst pr. 1. januar 2011. Forinden vil Naalakkersuisut belyse en række 
mulige opkrævningsmetoder, herunder mulighed for genindførelse af ensfragtafgiften, en stigning i 
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fragtraterne eller indførelse af et særligt bygdegodstillæg. Naalakkersuisut vil i FFL2011 indarbejde 
hvorledes investeringsbidraget skal opkræves.   
 

Tekstanmærkningen vil kunne ledsages af et Letter of Intent til en eventuel långiver med bemærk-
ning om, at Naalakkersuisut ikke har til hensigt at ændre grundlaget for nærværende tekstanmærk-
ning. 

 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 73.02.02 Havnevedligehold 
Naalakkersuisut 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. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.02.02 Havnevedligehold 
Tekstanmærkningen har til formål at sikre et mere hensigtsmæssigt forbrug af bevillingen. 
 
Havnevedligehold er karakteriseret af en ikke uvæsentlig usikkerhed. Sæsonen for vejrfølsomme 
arbejder er kort. En del af arbejderne kræver dykkerindsats, og dykkerkapaciteten er begrænset i 
Grønland. Det sker derfor let, at planlagte arbejder forsinkes og må udskydes til senere finansår. 
 
Desuden er en del af vedligeholdet udbedring af pludseligt opståede skader på grund af bølge- og 
ispåvirkninger. Det er derfor nødvendigt gennem hele året at bevare en passende reserve til uforud-
sete hændelser. 
 
Disse forhold kan bidrage til et ret betydeligt underforbrug i enkelte år, og hvis underforbruget ikke 
kan videreføres til kommende år indebærer det et uacceptabelt efterslæb på havneanlæggenes vedli-
geholdsstandard.   

 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Til hovedkonto 73.30.02 Eftersøgnings- og Redningsberedskab 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finansudvalg, at indgå service-
kontrakter med flyselskaber om SAR-beredskabet inden for en samlet ramme på op til 145 mio. kr. 
dækkende perioden 2011 – 2020. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.30.02 Eftersøgnings- og Redningsberedskab 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå servicekontrakter med flyselskaber om SAR-beredskabet 
for perioden 2011-2020. Det forventes, at en kommende aftale på området kombineres med aftaler 
omkring passagertransport, der træder i kraft 1. januar 2011. 
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Tekstanmærkningen indebærer, at SAR-beredskabet vil kunne tilrettelægges på grundlag af den 
eksisterende ansvarsfordeling mellem de statslige myndigheder og Selvstyret.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 

Til hovedkonto 73.93.02 Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige driftsaftaler på virksomhedens primære driftsom-
råder gældende for finanslovsåret og budgetoverslagsårene. 
 
Nr. 2. 
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i Mittarfeqarfiit. Akkumu-
lerede henlæggelser indgår i efterfølgende år i driften af Mittarfeqarfiit og kan anvendes til såvel 
drift, reinvestering og nyanlæg. Finansudvalget orienteres om anvendelsen af tekstanmærkningen. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til med virkning fra 1. januar 2010 at godkende forhøjelse af takster i 
Mittarfeqarfiits Takst- og Betalingsregulativ til finansiering af udgifter til anskaffelse af større ma-
teriel. 
 
Forøgelsen af taksterne fastsættes af Nalakkersuisut med en procentsats, der vil udløse et finansie-
ringsbidrag på kr. 15.000.000 årligt. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.93.02 Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen gør det muligt for Mittarfeqarfiit at indgå længerevarende driftsaftaler for at 
sikre Mittarfeqarfiit mulighed for at foretage en langsigtet planlægning.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningens formål er at sikre, at Mittarfeqarfiit har mulighed for at akkumulere kapital til 
sikring af reinvesteringer i Mittarfeqarfiits produktions- og distributionsapparat. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 3. 
Bestemmelsen er indsat for at skabe mulighed for at foretage nødvendige investeringer i større ma-
teriel.  



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 
Tekstanmærkningen sætter Nalakkersuisut i stand til at forhøje takster i Mittarfeqarfiits Takst- og 
Betalingsregulativ til finansiering af udskiftning af større materiel indenfor brand og redningsud-
styr, snerydningsmateriel, fuelkøretøjer og kommunikations- og navigationsudstyr indenfor en årlig 
ramme på 15 mio. kr. Finansudvalget orienteres om anvendelsen af tekstanmærkningen. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 73.94.02 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 Naalakkersuisut, anvendes til bl.a. investeringsformål. 
Finansudvalget orienteres om anvendelsen af tekstanmærkningen. 
  
Nr. 3. 
Nukissiorfiit har i dag rådighed over bygninger i nogle energitjenester som giver en uhensigtsmæs-
sig organisering af arbejdet. Hvor det er hensigtsmæssigt, ønsker Nukissiorfiit at sælge disse byg-
ninger fra. Endvidere og hvor der er behov for det at lave om på eksisterende bygninger, for at få en 
hensigtsmæssig arbejdsafvikling. Naalakkersuisut bemyndiges til, at godkende Nukissiorfiits ønsker 
om at kunne disponere over salgsprovenu til investeringsformål ved eventuelle frasalg af Nukissior-
fiits bygninger. 
 
Nr. 4. 
Naalakkersuisut gives bemyndigelse til i 2010 at disponere indenfor bevillingsrammen, som er afsat 
til overgangsordninger og kompensationer i forbindelse med at ændre ensprissystemet 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 41,5 % af den lokale enhedsomkostning for el og vand i hver enkelt 
by og bygd. 

 
- Andre forbrugere i byer og bygder betaler den lokale enhedsomkostning for el og vand i hver 

enkelt by og bygd. 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 
- Varmetariffer fastholdes som en landsdækkende enspris baseret på olieprisen. 

 
Modellen skal suppleres med følgende kompensations- og overgangsordninger for fiskeindustrien 
 

- I byer og bygder kan fiskeindustrien højst betale samme tarif for el og vand som andre forbruge-
re samt minimum 41,5 % af minimumsprisen for andre forbrugere.  

 
Modellen skal suppleres med følgende kompensations- og overgangsordninger for andre forbrugere 
 

- I byer og bygder, hvor enhedsomkostningen ligger under den nuværende landsdækkende enspris 
sker prisfaldet fra 1. januar 2005. Prisen skal dog være mindst 50 % af den landsdækkende ens-
pris i 2003 reguleret for omkostningsstigninger. 

 

- I byer og bygder, hvor enhedsomkostningen ligger over den nuværende landsdækkende 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 2003 reguleret for omkostningsstigninger. 
For 2010 gælder, at tarifferne er som i 2009 reguleret for ændringer i Nukissiorfiits omkostnin-
ger.  

 
Naalakkersuisut fastsætter som hovedregel tarifferne en gang årligt. Undtagelsesvis kan Naalakker-
suisut dog ændre tarifferne løbende, såfremt de lokale enhedsomkostninger ændrer sig væsentligt. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at også i 2010 at yde et tilskud til nedsættelse af makismalprisen på 
el og vand. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 73.94.02 Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning. 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen har betydning for varmeforbrugernes omkostninger og sikrer kundegrundlaget 
for virksomheden. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningens formål er at sikre dels, at ansvar og beslutningskompetence følges ad, dels, at 
Nukissiorfiit har mulighed for at akkumulere kapital til sikring af reinvesteringer i Nukissiorfiits 
produktions- og distributionsapparat.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
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Nr. 3. 
Nukissiorfiit har på grund af udviklingen i energisektoren i dag typisk flere bygninger i de enkelte 
energitjenester. Det oprindelige formål med bygningerne er i flere tilfælde ændret. Derfor er der 
nogle uhensigtsmæssigheder i den måde arbejdet i dag bliver organiseret på de enkelte lokaliteter.  
 
Nukissiorfiit er i dialog med Selvstyret om at kunne gøre arbejdsplanlægningen mere hensigtsmæs-
sig de steder hvor behovet er. Blandt andet ved at kunne disponere over salgsprovenu til disse ratio-
naliseringsprojekter fra eventuelle frasalg af Nukissiorfiits bygninger. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 4. 
Naalakkersuisut har inden for rammerne af Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om 
energiforsyning bemyndigelse til at fastsætte tariffer for el, vand og varme. Der er fra og med 2005 
vedtaget en reform, som betyder et opgør med det hidtidige ensprisprincip. Naalakkersuisut forud-
sætter imidlertid, at reformen skal gennemføres sammen med en overgangsordning indeholder kom-
pensationer til at holde maksimalpriser nede. 
 
Ensprisreformen var en overgangsordning der udløber med udgangen af 2009. Ordningen forlænges 
med et år. Konkret vil det medføre, at den nuværende prisstruktur med en maksimalpris og en mi-
nimalpris på el og vand fortsætter. Der vil dog ikke ske en automatisk årlig stigning af maksimalpri-
serne på 10 pct. i forhold til ensprisen i 2003, som det sker i dag. Den eneste regulering vil derfor 
være som følge af ændringer i Nukissiorfiits lokale enhedsomkostninger. 
 
Der er derfor behov for at Inatsisartut fortsat yder en bevilling til overgangsordninger. Derved kan 
Naalakkersuisut gennem Nukissiorfiit garantere kunderne, at prisstigningerne ikke overstiger de 
maksimale prisstigninger, der er beskrevet i overgangsordningen.  
 
Det vedtagne modelforslag er ændret på enkelte punkter efter høringen af det oprindelige forslag. 
Ændringen havde især til formål at undgå en forringelse af fiskeindustriens internationale konkur-
renceevne. 
 
Modellen indebærer, at tariffastsættelsen for el og vand til fiskeindustrien tager udgangspunkt i Nu-
kissiorfiits opgørelse af enhedsomkostningerne ved at producere el, vand og 41,5 pct. af den lokale 
enhedsomkostning i den enkelte by og bygd. Dog er der den yderligere betingelse, at fiskeindustri-
tariffen ingen steder må ligge over tariffen for andre forbrugere.  
 
Principperne for opgørelse af enhedsomkostningerne er fastsat i en særskilt bekendtgørelse herom i 
forlængelse af Landsstyrets behandling af reformforslaget på EM 2004.  
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Modellen betyder, at Nukissiorfiit stadig hvert år udarbejder et fordelingsregnskab på hvert bosted 
for at kunne fastsætte tarifferne for de to kundegrupper. Desuden indhenter Nukissiorfiit de relevan-
te data fra øvrige forsyningsvirksomheder, Mittarfeqarfiit, kommunerne og INI A/S. 
 
Modellen betyder, at Naalakkersuisut fastsætter tarifferne årligt på baggrund af det senest offentlig-
gjorte fordelingsregnskab samt af de budgetterede omkostningsstigninger for indeværende og føl-
gende regnskabsår. For at en eventuel efterregulering af de lokale tariffer 2 år efter er så minimal 
som mulig, kan der undtagelsesvis ske tarifændringer løbende gennem året. Dette vil typisk være 
aktuelt, når der sker store forbrugsændringer, eksempelvis etablering af nye virksomheder med stort 
forbrug af enten el eller vand, der kan medføre en lavere enhedsomkostning. Her vil det være nød-
vendigt at kunne foretage en regulering. I det en løbende tarifændring kan være en forudsætning for 
at virksomheden fortsætter i den pågældende by eller bygd. Sidst for at Nukissiorfiit ikke opsamler 
en unødig likviditet, der tilkommer kunderne. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 

 
Til hovedkonto 73.95.02 Vandkraft forundersøgelser 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå et eller flerårige servicekontrakter om vandkraft forunder-
søgelser indenfor bevillingsrammen på hovedkontoen. Servicekontrakten kan strække sig frem til 
2013. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.95.02 Vandkraft forundersøgelser 
Tekstanmærkninger giver Naalakkersuisut bemyndigelse til, indenfor bevillingsrammen for 2010 at 
bemyndige Nukissiorfiit om at stå for vandkraftforundersøgelser, idet selskabet i forvejen vil for-
sætte med deres arbejde, dog med særlig fokus på vandkraftværker.  
 
Forundersøgelse af vandkraft skal skabe beslutningsgrundlag for udbygning af vandkraftværker, for 
både bynære formål og til industriformål herunder øge den tekniske og projektmæssige viden. 
 
I starten af 2010 skal der udarbejdes en redegørelse for hvordan bevillingen er blevet brugt, samt en 
beskrivelse af resultaterne af forundersøgelser af vandkraft. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 

Til hovedkonto 73.95.03 Energistatistik 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå et- eller flerårige servicekontrakter med Grønlands Statistik 
om indsamling af informationer, data og udarbejdelse af energistatistik. Derudover skal bevillingen 
anvendes til at sikre at den fornødne viden og kompetence forankres her i landet de kommende år. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.95.03 Energistatistik 
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Kontoen sikrer finansiering af Grønlands Statistiks udarbejdelse af en energistatistik. Statistikken 
skal blandt andet kunne anvendes som redskab i forbindelse med opfølgning på indsatsen inden for 
rammerne af energi- og klimapolitikken. Derudover sikrer bevillingen at den fornødne viden og 
kompetence i forhold til rapportering af klimadata til FNs Klimasekretariat forankres i landet de 
kommende år. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 

Til hovedkonto 73.95.04 Forsknings- og udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi  
Naalakkersuisut bemyndiges til at tildele et- eller flerårig støtte indenfor bevillingsrammerne i fi-
nansåret 2010 samt budgetoverslagsårene. Midlerne kan anvendes til resultatkontrakter med forsk-
ningsinstitutioner, private firmaer eller enkeltpersoner. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 73.95.04 Forsknings- og udviklingsprojekter indenfor vedva-
rende energi 
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut mulighed for at tildele et- eller flerårig støtte indenfor 
bevillingsrammerne i finansåret 2010 samt budgetoverslagsårene. Midlerne kan anvendes til resul-
tatkontrakter med forskningsinstitutioner, private firmaer eller enkeltpersoner om at foretage forsk-
nings- og udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi. Midlerne kan anvendes til projektspeci-
fikke formål, der ligger uden for ansøgerens normale driftsomkostninger. Desuden kan midlerne 
anvendes til kontrol og opfølgning på projekterne.  
 
Finanslovsudvalget skal orienteres om udnyttelsen af kontoen senest 1. marts det efterfølgende ka-
lenderår. 
 
I forhold til FL2009 er der tale om en ændring, da der her ikke var afsat midler på denne hovedkon-
to efter 2009. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 

 
 

Medlemmet af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender - Aktivitetsområde 77 
Til hovedkonto 77.01.01 Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opkræve et gebyr på 4.000 kr. pr. ansøgning hos ansøgere om 
gennemførelse af rejser, der falder ind under bestemmelserne i kapitel 1 i Justitsministeriets be-
kendtgørelse nr. 1280 af 7. december om adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland, 
jfr. Kriminallov for Grønland, § 264, stk. 3, der træder i kraft den 1. januar 2010. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 77.01.01 Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og 
Miljø 
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Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut får mulighed for at opkræve gebyrer til dækning af 
udgifter i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om gennemførelse af rejser, der falder ind 
under bestemmelserne i kapitel 1 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1280 af 7. december om 
adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland, jfr. Kriminallov for Grønland, § 264, stk. 3, 
der træder i kraft den 1. januar 2010. 
 
Ordningen forventes at være udgifts- og indtægtsneutral for Landskassen. Historiske data viser, at 
der årligt behandles mellem 100 og 120 ansøgninger, dog forventes der et lille fald i antallet af an-
søgninger til ca. 100 ansøgninger om året, når gebyrbetaling bliver indført. 
 
Bestemmelsen i § 264, stk. 3 i Kriminallov for Grønland, der træder i kraft 1. januar 2010, indehol-
der følgende ordlyd: ”Justitsministeriet kan fastsætte regler om betaling af gebyr for behandling af 
sager, hvor der ansøges om tilladelse til færdsel i de i stk. 1 nævnte områder”. 
 
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø er derfor i løbende dialog med Justitsmini-
steriet om udarbejdelse og fastsættelse af disse regler inden udgangen af 2009. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 

 
 

Medlemmet af Naalakkersuisut for  Boliger, Infrastruktur og Trafik - Aktivi-
tetsområde 80-89 
Til aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet 
Nr. 1.   
Naalakkersuisut bemyndiges til i finansåret at træffe bevillingsmæssige foranstaltninger af begræn-
set projektregulerende karakter indenfor konti vedrørende anlægs- og renoveringsbevillinger. Med-
lemmet af Naalakkersuisut for Finanser kan, når der er tale om rokeringer uden principielt indhold 
og beløbsmæssigt under 2 mio. kr., godkende rokeringer. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at igangsætte anlægs- eller renoveringsprojekter uden forelæggelse 
for Finansudvalget, hvis de samlede udgifter til et projekt, efter afholdt licitation, overstiger den i 
finansloven anslåede samlede projektudgift i begrænset omfang. Medlemmet af Naalakkersuisut for 
Finanser kan godkende igangsætning, når de samlede merudgifter højst udgør 15 %, og er mindre 
end 3 mio. kr. Det forudsættes, at merudgifterne afholdes i budgetoverslagsårene, og at Naalakker-
suisut medtager disse merudgifter i finanslovsforslaget for det følgende år. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at undlade at søge bevillingsmæssige ændringer til anlægsprojekter, 
hvor der enten forventes eller er konstateret mindre udsving i forhold til projektbevillingen. Disse 
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ændringer optages på Landskasseregnskabet, når de pågældende projekter afsluttes og udtages af 
anlægs- og renoveringsfonden. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til ikke at søge bevillingsændring, når: 
 

Projektbevillingen er: Og merforbruget er mindre 
end: 

Eller mindreforbruget er mindre 
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. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finansudvalg, at udmønte bevil-
lingen i både finansåret og BO årene på enkelte projekter, når der foreligger projektforslag med 
tilhørende B-overslag.  
 
For byggerier, hvor der erfaringsmæssigt er store afvigelser mellem B-overslaget og licitationsresul-
tatet, kan Naalakkersuisut vælge at udmønte bevillingen, når der foreligger et hovedprojekt 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 
 
Nr. 5. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, på baggrund af en anlægskontrakt mellem de enkelte kommuner og 
Selvstyret, at overføre konkrete projektbevillinger i finansåret og tilhørende budgetoverslagsår til 
kommunen. Kommunen skal indsende kvartalsvise rapporter over forbruget af bevillingen. 
 
Nr. 6. 
Naalakkersuisut bemyndiges til for finansåret og BO-årene at indgå aftaler med et eller flere penge-
institutter, advokatfirmaer eller boligadministrative enheder om påtegningsfuldmagter, hvorved 
pågældende på vegne af Naalakkersuisut og Landskassen kan påtegne pantebreve ved omlægning 
eller enhver form for afståelse, ejerskifte eller skiftebehandling af ejendomme, hvor Selvstyret er 
panthaver. Naalakkersuisut udfærdiger en særskilt instruks til fuldmagtshaveren. 
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Påtegningsfuldmagten gælder pantebreve udstedt efter: 
1. Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering, 
2. Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og 

kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig,  
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 samt ældre for-

ordninger, der er afløst af de i pkt. 1 til 3 anførte. 
 
For påtegning af pantebrev ved omlægning eller enhver form for afståelse, ejerskifte eller skiftebe-
handling er Naalakkersuisut bemyndiget til at opkræve et gebyr, på 1.250 kr. uanset pantebrevets 
pålydende. Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til for finansåret og BO-årene at indgå aftaler 
med pengeinstitutter om opbevaring af pantebreve i depot. 
 
Nr. 7. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå kontrakter med pengeinstitutter, advokater eller boligadmi-
nistrative virksomheder om løsning af opgaverne indenfor boligfinansiering. Det vil i hovedtræk 
dreje sig om administration af nyudlån, låneopkrævning, eftergivelser, låneomlægning, inddrivelse 
og inkassovirksomhed, afslutning og afstemning af lånesager mv. 
Bemyndigelsen gælder aftaler der omfatter: 

1. Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger, 
2. Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og 

kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig, 
3. Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering, 
4. Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 

byggesæt m.v., samt 
5. Nye Landstingsforordninger, der erstatter en af de i pkt. 1, 2, 3 eller 4 anførte samt ældre 

forordninger, der er afløst af de i pkt. 1 til 4 anførte. 
 
Nr. 8. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at oprette anlægs- eller renoveringsprojekter uden forelæggelse for 
Inatsisartuts Finansudvalg, hvis der er tale om en forsikringssag. Naalakkersuisut bemyndiges til at 
regnskabsføre mindreforbrug uanset størrelse, når der er tale om en forsikringssag. Forsikringspro-
jekter oprettes med en bevilling på 0 kr. og selvrisikoen finansieres af 70.10.03 Forsikringer og den 
pågældende driftsenhed. Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser godkender oprettelsen af pro-
jekter.  
 
Nr. 9. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at oprette Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S, hvis formål er at op-
føre og eje, subsidiært sælge eller udleje fast ejendom, ligesom selskabet som led i sit virke kan 
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sanere byggeri som selskabet har i sin portefølje. Selskabet skal således ikke drive virksomhed ved 
administration og service vedrørende fast ejendom. 
 

Bemærkninger til aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet 
Tekstanmærkningerne, optaget som nr. 1, 2 og 3, blev optaget i finanslov 2003, på baggrund af 
Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget, og medvirker til en mere smidig administration 
af området.  
 
Anlægsprojekter, der er tilstrækkeligt beskrevet i finansloven, og hvor eventuelle afledte virkninger 
på drifts- og anlægsområdet, er medtaget i finansloven for 2010 overføres til anlægs- og renove-
ringsfonden ved starten af 2010. Som følge heraf sker rokeringer i praksis i anlægs- og renoverings-
fonden, som er en ren budgetteknisk konstruktion. 
 
Tekstanmærkning nr. 1 omhandler rokering i finansåret, mens tekstanmærkning nr. 2 omhandler 
situationen, hvor de samlede projektudgifter, efter afholdt licitation, overstiger den i finansloven 
anslåede samlede projektudgift i begrænset omfang. 
 
Tekstanmærkningerne indebærer, at Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser på vegne af Naa-
lakkersuisut kan godkende rokeringer i finansåret og igangsætning af projekter, når de samlede pro-
jektudgifter er blevet større, inden for de grænser, der fremgår af de to tekstanmærkninger. 
 
Tekstanmærkning nr. 3 præciserer hvornår der skal søges tillægsbevilling når et projekt forventes 
enten at blive billigere eller dyrere end bevillingen. Tekstanmærkningen er optaget for at undgå en 
række små tillægsbevillinger uden substantiel påvirkning af økonomien. I 2006 blev grænserne for 
at søge tillægsbevilling ændret, når der er tale om et mindreforbrug, således at grænsen nu udgør 10 
%. Dette hænger sammen med, at der typisk afsættes 10 % af bevillingen til uforudsete omkostnin-
ger. Formålet er at nedbringe antallet af bevillingsansøgninger. 
 
Nr. 4. 
Tekstanmærkning nr. 4 optages med henblik på at tilgodese Naalakkersuisuts intention om, at kon-
krete projekter ikke optages med bevilling på finansloven, før der foreligger projektforslag med 
tilhørende B-overslag, således at opgaven er korrekt belyst. Erfaringer fra tidligere har vist, at pro-
jekter optaget uden den fornødne projektering oftere løber ind i bevillingsmæssige problemer. 
 
Det har dog vist sig for nogle typer byggerier og for visse lokaliteter, at licitationsresultatet ligger 
væsentligt over B-overslaget. 
 
I disse tilfælde ønsker Naalakkersuisut, såfremt B-overslaget er acceptabelt; at lade projektet fær-
digprojektere og udbyde det under forbehold af de bevilgende myndigheders efterfølgende godken-
delse. 
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Tekstanmærkningen giver også mulighed for at indgå kontrakter om igangsættelse af projekter i 
budgetoverslagsårene, hvis det af bevillingsmæssige årsager er hensigtsmæssigt at udskyde igang-
sættelsen. 
 
Fremgangsmåden er især anvendelig, hvor der findes en sektorplan for området med tilhørende 
rammebevilling. 
 
Nr. 5. 
Tekstanmærkningen muliggør, at Naalakkersuisut kan overdrage bevillingen til et givet projekt til 
en kommune. 
 
Strukturkommissionens anbefalinger er, at anlægsopgaver så vidt muligt lægges ud til de enkelte 
kommuner. Når en kommune ønsker at stå for en given anlægsopgave, er det mest hensigtsmæssigt, 
at midlerne til opgaven følger med, således at kommunen har den fulde indflydelse på og ansvar for 
opgavens løsning. 
 
Nr. 6. 
For at smidiggøre administrationen af pantebreve og for at outsource opgaven, kan Naalakkersuisut 
indgå et aftale med et pengeinstitut, om at varetage de finansielle opgaver, Naalakkersuisut i dag 
ikke har afsat administrative ressourcer til. 
 
Nr. 7. 
For at forenkle administrationen af lånesagsbehandlingen og for at outsource en eller flere af de 
dertil hørende opgaver, kan Naalakkersuisut indgå en aftale med et pengeinstitut, om at varetage 
disse finansielle opgaver. 
 
Nr. 8. 
For at smidiggøre administrationen i forbindelse med forsikringssager indenfor anlægsområdet. 
 
Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at regnskabsføre mindreforbrug uanset størrel-
se, når der er tale om en forsikringssag. Forsikringssager har normalt en meget lille bevilling, hvor-
for et evt. mindreforbrug ofte kommer over de procentuelle grænser, der er angivet i ovenstående 
tekstanmærkning nr. 3, og det betyder, at sagen skal forelægges for Inatsisartuts Finansudvalg, hvil-
ket medfører administration for såvel Naalakkersuisut som for Inatsisartuts Finansudvalg. 
 
Nr. 9. 
Igennem det sidste års tid er det blevet endnu mere klart, at Illuut A/S kan anvendes til at løse andre 
kapitalmæssige udfordringer end blot på boligområdet. Det vil sige at Illuut A/S i ligeså høj grad 
kan anvendes som instrument på det øvrige ejendoms- og bygningsområde. Således er en del af 
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formålet med selskabets etablering at foretage en fornyelse af bolig- og ejendomsmassen, dvs. enten 
ved renovering eller sanering og nybyggeri. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 80.00.88 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med Inatsisartuts Finansudvalgs godken-
delse, at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og hovedkonto 87.72.13 Særlig renove-
ring, hovedkonto 87.72.26 Tilskud til kommunal boligfinansiering, hovedkonto 89.72.11 Støttet 
privat boligbyggeri og hovedkonto 89.72.12 Erstatningsbyggeri. 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, for hovedkontoen som helhed, med orientering af Inatsisartuts Fi-
nansudvalg, at rokere et beløb, svarende til den til enhver tid gældende bevilling i Finansåret plus 
det første budgetoverslagsår. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, for hovedkontoen som helhed, med godkendelse af Inatsisartuts 
Finansudvalg, at rokere midler til boligprojekter, der opføres som led i mobilitetsmæssige tiltag. 
Bemyndigelsen gælder uagtet der ikke er udfærdiget en konkret anlægsstrategi for bygder og yder-
distrikter. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 80.00.88 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen gør, at Naalakkersuisut kan rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto 
og en række boliganlægskonti. Herved sikres en mere smidig og optimal udnyttelse af midlerne til 
henholdsvis tilskud og lån. 
 
Tekstanmærkningen er ny.  
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut kan således til konkrete projekter rokere et beløb svarende til den til en hver tid 
gældende bevilling i finansåret plus første budgetoverslagsår. 
 
Tekstanmærkningen er ny.  
 
Nr. 3. 
Tekstanmærkningen gør, at der kan påbegyndes opførelse af boligprojekter i byerne som led i såvel 
den generelle forøgelse af boligmassen i almindelighed og understøttelse af mobiliteten i særdeles-
hed. Netop fordi der er tale om projekter i selve byerne og ikke i selve bygderne og yderdistrikterne, 
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er aktiviteten ikke afhængig af, at der forinden er udfærdiget en anlægsstrategi for bygder og yder-
distrikter. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Inatsisartuts Finansud-
valg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og hovedkonto 87.72.21 Støttet 
kommunalt udlejningsbyggeri, hovedkonto 87.72.26 Tilskud til kommunal boligfinansiering, ho-
vedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri og hovedkonto 89.72.12 Erstatningsbyggeri. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Inatsisartuts Finansud-
valg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og de anførte hovedkonti. Tekstan-
mærkningen er optaget for at sikre en smidig og dynamisk anvendelse og tildeling af de midler som 
Inatsisartut har prioriteret til boligområdet i sin helhed. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 
 
Til hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Inatsisartuts Finansud-
valg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og hovedkonto 87.72.13 Særlig reno-
vering, hovedkonto 87.72.26 Tilskud til kommunal boligfinansiering, hovedkonto 89.72.11 Støttet 
privat boligbyggeri og hovedkonto 89.72.12 Erstatningsbyggeri. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at yde tilsagn og udbetale tilskud inden for den til enhver tid god-
kendte bevilling i Finansåret plus det første budgetoverslagsår. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Inatsisartuts Finansud-
valg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og de anførte hovedkonti. Tekstan-
mærkningen er optaget for at sikre en smidig og dynamisk anvendelse og tildeling af de midler som 
Inatsisartut har prioriteret til boligområdet i sin helhed. 

 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 

 
Nr. 2. 
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Tekstanmærkningen begrænser Naalakkersuisuts bemyndigelse til en finansiel ramme svarende til 
bevillingen i finansåret plus det første budgetoverslagsår. 
 
Tekstanmærkningen er ændret, så der ikke er fastsat et beløb, men så bemyndigelsen gælder for den 
til en hver tid gældende bevilling. Denne ændring er optaget, så det ikke er nødvendigt at ændre 
tekstanmærkningen, hvis bevillingen ændres. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
 
 
Til hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Inatsisartuts Finansud-
valg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og hovedkonto 89.72.21 Boligstøtte, 
udlån til renovering og særlig vedligehold. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges ved denne tekstanmærkning til at disponere i og ud over finansåret 
inden for den til enhver tid godkendte bevilling i finansåret plus det første budgetoverslagsår. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Inatsisartuts Finansud-
valg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og hovedkonto 89.72.21 Boligstøtte, 
udlån til renovering og særlig vedligehold. Herved sikres en mere smidig og optimal udnyttelse af 
midlerne til henholdsvis tilskud og lån. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen begrænser Naalakkersuisuts bemyndigelse til en finansiel ramme svarende til 
bevillingen i finansåret plus det første budgetoverslagsår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Til hovedkonto 87.72.24 Overdragelse af saneringsmodne udlejningsejendomme til kommu-
nerne 
Naalakkersuisut bemyndiges til at gennemføre forhandlinger med de enkelte kommuner om veder-
lagsfri overdragelse af Selvstyrets ældre eller saneringsmodne udlejningsejendomme til kommuner-
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ne. Oplysninger omkring fraflytning og sanering af ejendommen samt planer for opførelse af erstat-
ningsboliger skal fremgå af forhandlingernes vilkår og tidsplan. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til, ved overdragelse af nedenfor anførte udlejningsejendomme til 
Kommuneqarfik Sermersooq, at yde et tilskud på op til 750 kr. pr. m² boligareal til sanering af ejen-
dommene.  
 
Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til, at yde kommunen tilskud til erstatningsbyggeri i form af 
kommunalt udlejningsbyggeri på 5.400 kr. pr. m² boligareal i erstatningsbyggeriet. 
 
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 kan overdrages til Kommune-
qarfik Sermersooq. Såfremt der opføres nybyggeri i form af kommunalt udlejningsbyggeri kan det 
udløse tilskud på maksimalt 69,9 mio. kr. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 87.72.24 Overdragelse af saneringsmodne udlejningsejendom-
me til kommunerne 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overdrage saneringsmodne ejendomme samt midler til etablering 
af erstatningsbyggeri til kommunerne. 
 
Såfremt der overdrages saneringsmodent byggeri, rokeres den afsatte projektbevilling på hovedkon-
to 87.72.13 Særlig renovering til nærværende hovedkonto. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
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Til hovedkonto 87.73.10 Havneanlæg 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med finansudvalgets godkendelse, at igangsætte anlæg af havne for 
perioden 2010-2013. 
 
Anlæg af havne vil skulle finansieres, med finansudvalgets godkendelse, ved en bevillingsrokering 
til nærværende hovedkonto fra en aflysning eller en afslutning af eksisterende anlægsprojekter. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med Inatsisartuts Finansudvalgs godkendelse, at benytte værdierne 
af havneanlæggene i de grønlandske byers havne som apportindskud i aktieselskaber oprettet med 
Selvstyret, den lokale kommune, som havnen hører under, og private investorer, som aktionærer. 
Disse aktieselskaber skal have til formål at drive de lokale havne. Selskaberne skal være under of-
fentligt tilsyn. Reglerne for havnens anvendelse og brugertaksterne for benyttelse af havnens facili-
teter skal godkendes af Grønlands Selvstyre. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 87.73.10 Havneanlæg 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for i løbet af 2010, såfremt der afsluttes projekter med mindre-
forbrug eller der aflyses projekter, at allokere midler til anlæg af havne. 
 
Inatsisartut behandlede på FM 2006 Redegørelse for havneudbygning. Nærværende tekstanmærk-
ning giver mulighed for at afsætte midler til anlæg af havne med udgangspunkt i prioriteringen i 
Redegørelse for havneudbygning samt efterfølgende opståede havneanlægsbehov. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form.  
 
Nr. 2. 
Inatsisartut behandlede på FM 2006 redegørelse om havneudbygning. Det fremgår af redegørelsen, 
at der er behov for udvidelser af en række havneanlæg i Grønland. Naalakkersuisut vurderer, at de 
større havne hensigtsmæssigt kan drives af aktieselskaber, som så kan fremskaffe den fornødne fi-
nansiering til udvidelser via havneafgifter. Tekstanmærkningen giver mulighed for at indskyde 
værdierne af havneanlæggene i de grønlandske havne i et sådant selskab. Det må forventes, at så-
danne konstruktioner kan vise sig at være hensigtsmæssige ved havnene i Nuuk, Sisimiut, Ilulissat 
og Sydgrønland. Det vil være en forudsætning for de nævnte projekter, at der afsættes bevillinger til 
at udarbejde en forretningsplan. Kravet om at Grønlands Selvstyre skal godkende reglerne om hav-
nens anvendelse og brugertaksterne bunder i et ønske om at sikre havnenes tilgængelighed også for 
mindre fartøjer. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Til hovedkonto 87.73.20 Udbygning af landingsbanestruktur 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med Inatsisartut Finansudvalgs godkendelse, at benytte værdierne 
af eksisterende grønlandske flyvepladser som apportindskud i aktieselskaber oprettet med Selvsty-
ret, den lokale kommune, som flyvepladsen hører under, og én eller flere private investorer, som 
aktionærer. Disse aktieselskaber skal have til formål at drive den lokale flyveplads. Selskaberne 
skal være under offentligt tilsyn. Reglerne for flyvepladsens anvendelse og brugertakster for benyt-
telse af flyvepladsens faciliteter følger Takst- og betalingsregulativet, som skal godkendes af Grøn-
lands Selvstyre. 
 
Bemærkninger til hovedkonto 87.73.20 Udbygning af landingsbanestruktur 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at indskyde værdierne af eksisterende flyvepladser i Grøn-
land i aktieselskaber, der har til hensigt at fremskaffe den fornødne finansiering til udvidelser af 
flyvepladserne. Det må forventes, at sådanne konstruktioner kan vise sig at være hensigtsmæssige 
for udvidelse af flyvepladserne i bl.a. Ilulissat og Nuuk. I Landstingslov nr. 12 af 5. december 2008 
om flyvepladser fremgår specifikke krav til økonomien i anlægsprojekter, for at eksisterende flyve-
pladser kan indskydes som apport. Det vil være en forudsætning for et apportindskud i de nævnte 
projekter, at alle krav i henhold pågældende lov er overholdt. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 

Til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån 

Der er i FFL2010 ansøgt om 95 mio. kr. til opførsel af vandkraftværk i Ilulissat. Naalakkersuisut 
bemyndiges til at iværksætte byggeriet i Ilulissat vandkraftværk efter godkendelse i Finansudvalget. 
Vandkraftværket forventes at være færdigt i 2013 med en opførelses sum på 658 mio. kr. De øvrige 
midler på nærværende hovedkonto vil blive anvendt til mindre projekter i Nukissiorfiits anlægsplan, 
sammen med henlæggelser fra Nukissiorfiits drift. 
 

Endvidere skal Finanslovsudvalget fremover orienteres om udnyttelsen af de bemyndigede 
midler senest 1. marts det efterfølgende kalenderår. 
 
Bemærkninger til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsud-
lån 
Finansiering af nye anlæg og renoveringer af eksisterende anlæg sker til dels ved anlægsudlån samt 
anvendelse af akkumulerede henlæggelser i henhold til tekstanmærkning nr. 2 til hovedkonto 
73.94.02 Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning. Opførslen af et vandkraftværk i Ilulissat er af så 
stort et omfang, at der med tekstanmærkningen søges særskilt bemyndigelse til, at Naalakkersuisut 
kan igangsætte byggeriet. 
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Tekstanmærkningen er ændret i forhold til FL 2009. 
 
Til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri 
Nr. 1. 
På baggrund af en konkret ansøgning fra andelsboligforening eller en privat bygherre, vedlagt et 
programoplæg kan der udstedes en tilsagnsskrivelse. Tilsagnet danner grundlag for overførelse af 
bevillingen til Anlægs- og Renoveringsfonden. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering af Inatsisartuts Finansudvalg, at nedskrive et til-
sagn på nærværende hovedkonto, som følge af: 

 At det realiserede antal boliger er færre end oprindeligt planlagt, at kvadratmeterprisen er 
mindre end oprindeligt planlagt eller byggeriets samlede areal er mindre den det, der er givet 
tilsagn til. 

 At et tilsagn er opgivet eller annulleret. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at anvende mindreforbrug på nærværende hovedkonto svarende til 
nedskrivningen til nye tilsagn. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til for finansåret og BO-årene, at indgå en aftale med et Grønlandsk 
pengeinstitut, advokater eller boligadministrative virksomheder om 
 

 administration af lånetilsagn, 

 udstedelse af lånedokumenter, 

 udbetaling af lån, 

 opbevaring af lånedokumenter, og 

 udfærdigelse af statistisk materiale. 
 
Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til for hovedkontoen som helhed med orientering af Inatsisartuts Fi-
nansudvalg at meddele tilsagn og udbetale lån på op til et beløb, svarende til den til enhver tid gæl-
dende bevilling i Finansåret plus det første budgetoverslagsår. 
 
Nr. 5. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at anvende provenu som følge af omdannelse af andelsboliger, 
hvortil der er ydet lån fra Landskassen til udlån til nye andelsboliger eller 40/60 (tidligere 10/40/50) 
byggeri. 
 
Nr. 6. 
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Naalakkersuisut bemyndiges til indgå aftale om opførelse af byhuse i byerne Qaqortoq, Sisimiut og 
Ilulissat hvor Selvstyret, henholdsvis de respektive kommuner, hver i sær yder et rente- og afdrags-
frit lån, hvis størrelse fastsættes på Finanslov efter konkret forhandling mellem Selvstyret og kom-
munerne. Lånet udbetales løbende med halvdelen fra hver i henhold til godkendt betalingsplan. Det 
resterende beløb finansieres ved at foreningen optager et bank- eller realkreditlån. Byhuse kan lige-
ledes efter ansøgning opføres som led i mobilitetsfremmende tiltag. 
 
Nr. 7. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opføre 90 andelsboliger Ved Sana i Nuuk. Naalakkersuisut be-
myndiges til at afholde egetindskuddet samt yde rente- og afdragsfrit lån på 50% af opførelsesprisen 
dog maksimalt 9.550 kr. pr. m². Boligerne oprettes i 1 selvstændig forening, der benævnes Peqqik. 
 
Naalakkersuisut forbliver som andelshaver i ejendommene og anvender bygningerne som persona-
leboliger for ansatte ved DIH.  
 
Naalakkersuisut er bemyndiget til at foretage alle de forretningsmæssige dispositioner, der er nød-
vendige for at opføre de nyopførte ejendomme. Bemyndigelsen omfatter desuden retten til at optage 
byggefinansiering, kvittere for lånetilsagn, indgå entreprisekontrakter og foretage endelig finansie-
ring fra bank- eller realkreditinstitut. Bemyndigelsen har samme rækkevidde som bemyndigelsen 
optaget på tekstanmærkningerne til hovedkonto 89.72.12 Erstatningsbyggeri. 
 
Hvert af de 3 beboelsestårn er i alt 2.596 m² fordelt på: 
7 stk. 4-rums boliger á 104,5 m² 
14 stk. 3-rums boliger á 89,3 m² 
7 stk. 2-rums boliger á 73,9 m² 
2 stk. 2-rums boliger á 48,5 m² 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at anvende Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S som boligadministra-
tor for Abf. Peqqik, ligesom Naalakkersuisut bemyndiges til at indskyde Abf. Peqqik i Ejendomsak-
tieselskabet Illuut A/S. Ved indskud af Abf. Peqqik i Illuut A/S, nyder Ejendomsaktieselskabet Il-
luut A/S de samme rettigheder og pligter som Naalakkersuisut, henholdsvis Selvstyret, er tillagt ved 
nærværende tekstanmærkning. Yderligere er Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S omfattet af, og ny-
der sammen rettigheder og pligter som Selvstyret af Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om 
andelsboliger, jf. § 29, herfra dog undtaget § 24, stk. 3. 
 
Nr. 8. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, på forsøgsbasis, at tillade spaltning af andelsboligforeninger og 
acceptere at en spaltet andelsboligforening alene består af 3 sammenhængende boliger i én ejen-
dom. Der kan ikke ske en spaltning af foreninger, der resulterer i blandede ejerforhold i en enkelt 
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ejendom. Samtlige aktiver og passiver, herunder opsparinger og henlæggelser, lån, panterettigheder 
og forpligtigelser fordeles i lige forhold efter m² til de spaltede foreninger.  
 
Nr. 9. 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Inatsisartuts Finansud-
valg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og hovedkonto 87.72.13 Særlig reno-
vering, hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri, hovedkonto 87.72.26 Tilskud til 
kommunal boligfinansiering og hovedkonto 89.72.12 Erstatningsbyggeri. 
 

 

Bemærkninger til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri 

Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at give tilsagn til andelsboligbyggeri og privat byggeri efter 
20/20/60 modellen. 

 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til, med orientering af Inatsisartuts Finansudvalg, at rokere 
mindreforbrug fra tilsagn, der er overført til Anlægs- og Renoveringsfonden. Herved understøttes 
Naalakkersuisuts boligpolitik samtidig med at de midler, Inatsisartut har afsat til privat boligbyggeri 
kan recirkulere til nye projekter, såfremt de projekter de er afsat til aflyses. Naalakkersuisut gives 
herved mulighed for hurtigt at genaktivere midlerne til boligbyggeri. 

 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 3. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at outsource opgaven. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 4. 
Tekstanmærkningen begrænser Naalakkersuisuts bemyndigelse til en finansiel ramme svarende til 
bevillingen i finansåret plus det første budgetoverslagsår. 
 
Tekstanmærkningen er ændret, så der ikke er fastsat et beløb, men så bemyndigelsen gælder for den 
til en hver tid gældende bevilling. Denne ændring er optaget, så det ikke er nødvendigt at ændre 
tekstanmærkningen, hvis bevillingen ændres. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 5. 
Naalakkersuisut kan således genanvende provenuet fra omdannelse af andelsboliger til ejerboliger 
til andet boligbyggeri.  
 
Det er en forudsætning, at både landskassen og kommunerne anvender deres provenu til andet bo-
ligbyggeri. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 6. 
Der er tale om en nyskabelse indenfor projektfinansiering, idet der her introduceres en metode, der 
er mere projektorienteret og som har til formål at skræddersy finansieringen, således den kan tilpas-
ses hvilken netto boligudgift lejerne, henholdsvis ejerne i de enkelte boliger skal kunne betale. Dette 
er i modsætning til de øvrige finansieringsordninger, der alle opererer med en eller anden form for 
fast brøk for finansieringsfordelingen. Byhusene forventes opført under Ejendomsselskabet Illuut 
A/S eller andre tilsvarende kommunale ejendomsaktieselskaber. Formålet med bemyndigelsen er 
yderligere at give Naalakkersuisut mulighed for at yde en kommune ekstra bidrag til boligbyggeri i 
forbindelse med mobilitetsfremmende tiltag. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 
Nr. 7. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opføre 90 personaleboliger via Andelsboligforeningen Peqqik. 
Konkret oprettes en andelsboligforening med navnet Peqqik, som har til formål at opføre, eje, drive 
og administrere 3 beboelsestårne med til sammen 90 andelsboliger, der i sin helhed udlejes som 
personaleboliger til Dronning Ingrids Hospital. Driften sker således, at Dronning Ingrids Hospital 
opkræver husleje hos den enkelte beboer. 
 
Hjemmelen til projektet er skabt ved Landstingets vedtagelse af landstingsforordning nr. 2 af 16. 
maj 2008 om andelsboliger. Det er med hjemmel i § 29, stk. 1, at Selvstyrets kan forblive som an-
delshaver. 
 
Det fremgår ligeledes af bestemmelsen, at andelsboligforordningens kapitel 3 tilsvarende finder 
anvendelse på Selvstyret, dog undtaget § 24, stk. 3, hvorefter Selvstyret ikke er forpligtet til at søge 
at overdrage deres andele til personer, der med andelsboligforeningens godkendelse kan optages 
som medlemmer af andelsboligforeningen. 
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Undtagelse fra hovedreglen er indsat for, at Selvstyret f.eks. kan sanere gamle boliger og opføre nye 
boliger og udleje dem på almindelige lejevilkår til de tidligere lejere. Undtagelsen gør det ligeledes 
muligt at opføre andelsboliger og anvende dem som personaleboliger. 
 
Konstruktionen understøttes af og bygger på parallelle betragtninger som i de tidligere tekstan-
mærkninger til hovedkonto 87.72.10 Personaleboliger i Nuuk, hvorefter Naalakkersuisut bemyndi-
ges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finansudvalg, at iværksætte personaleboligbyggeri, der 
medfinansieres med vilkår svarende til "10/40/50" ordningen og restfinansieres ved realkreditlån, 
samt tekstanmærkningerne til hovedkonto 89.72.12 Erstatningsbyggeri. 
 
Hvert tårn er på 2.596 m² fordelt på 30 boliger. Samlet er der således 7.788 m² eller 90 boliger. Den 
samlede månedlige husleje for de 90 boliger vil i dag være ca. 615.000 kr., fordelt med 450.000 kr. i 
kapitaludgifter og ca. 165.000 kr. i driftsudgifter. Dette svarer til ca. 79 kr. pr. m² pr. måned. Husle-
jen for de enkelte boliger skønnes i dag at kunne beregnes til: 
 
En 4-rums vil koste 8.255 kr. 
En 3-rums vil koste 7.055 kr. 
En stor 2-rums vil koste 5.838 kr. 
En lille 2-rums vil koste 3.831 kr. 
 
Herudover vi udviklingen være således, at kapitaludgifterne vil være faste i hvert fald de første 10 
år, og driftsudgifterne vil årligt stige med forbrugerprisindekset. 
 
Bemyndigelsen er indsat for at Naalakkersuisut kan drage nytte af de stordriftsfordele, der er ved at 
samle de forskellige projekter, så som Tuapannguit (Tårn 4 til 7), de 300 boliger (Pingorsuaq 1 til 
10) samt 90 boliger (Peqqik) i det samme finansierings- og ejendomsselskab. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 8. 
Der har været en række situationer, hvor en andelsboligforening ejer f.eks. 9 boliger fordelt på 2 
huse med henholdsvis 4 og 5 lejligheder. Disse har hidtil været forhindret i at omdannes til ejerboli-
ger, men mindre der var 100% tilslutning. For at sikre at der fortsat kan ske en omdannelse til ejer-
foreninger, men samtidig understøtte nogle andelshaveres ønske om fortsat at være andelshavere, 
åbnes der ved forslaget op for, at sådanne foreninger ved 100% tilslutning spaltes i 2 foreninger. 
Herved kan den ene forening omdannes til ejerboliger og den anden forblive som andelsboliger.  
 
I Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger er der krav om at en andelsboligbo-
ligforening mindst skal bestå af 4 andele. Der er dog en række foreninger, der ejer eksempelvis 9 
boliger fordelt på 3 ejendomme med 3 boliger i hver, eller foreninger der ejer 12 boliger fordelt på 4 
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ejendomme med 3 boliger i hver. Det vil derfor være hensigtsmæssigt i disse spaltningstilfælde at 
fravige kravet om, at en andelsbolig mindst skal bestå af 4 boliger. 
 
Ved omdannelse af andelsbolig til ejerboliger indfries andelsboligforeningens rente- og afdragsfrie 
lån til Grønlands Selvstyre og erstattes med et ombygningslån, der skal tilbagebetales.  
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 9. 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Inatsisartuts Finansud-
valg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og de anførte hovedkonti. Tekstan-
mærkningen er optaget for at sikre en smidig og dynamisk anvendelse og tildeling af de midler som 
Inatsisartut har prioriteret til boligområdet i sin helhed. 

 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
 

Til hovedkonto 89.72.12 Erstatningsbyggeri 
Nr. 1. 
Det foreliggende Tuapannguit-projekt med 7 andelsboligforeninger er et alternativ til en renovering 
af Blok Q, R og S. De oprindelige midler til projektet er derfor også tilført ved rokeringer fra reno-
veringsmidler på boligområdet. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at gennemføre totalentreprise udbud om nyt boligbyggeri Tuapann-
guit i Nuuk. Projektet har været i udbud i 2006 og det valgte projekt bygger på tilbud fra Perma-
green Grønland A/S og består af 7 punkthuse, som hver udgør en selvstændig andelsboligforening 
eller en ejerboligforening med 28 boliger fordelt på 7 etager og en stueetage med 2 boliger og fæl-
lesfaciliteter.   
 
Samlet andrager tilsagnet til de 7 andelsboligforeninger 179.500.000 kr. hvilket Naalakkersuisut 
bemyndiges til at meddele de enkelte andelsboligforeninger. Lånet udbetales dog først ved boliger-
nes ibrugtagning hvilket vil ske i 2009 (2 boligtårne), 2010 (3 boligtårne) og 2011 (2 boligtårne). 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at yde rente- og afdragsfrit lån på 2/3 af opførelsesprisen dog mak-
simalt 10.000 kr. pr. m², såfremt der opføres andelsboliger til erstatning for Selvstyrets udlejnings-
ejendomme.  
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at oprette 1 andelsboligforening pr. opført ejendom, alternativt at 
oprette foreninger, der opfører mere end en ejendom. Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til at 
indtræde i de rettigheder og forpligtelser, som påhviler generalforsamlingen og bestyrelsen i de op-
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rettede andelsboligforeninger. Denne ret ophører ved overdragelse af de enkelte andelsboliger til de 
kommende andelshavere.  
 
Naalakkersuisut er indtil overdragelsen af de enkelte ejendomme bemyndiget til at foretage alle de 
forretningsmæssige dispositioner, der er nødvendige for at sanere den eksisterende bebyggelse samt 
opføre og overdrage de nyopførte ejendomme. Bemyndigelsen omfatter desuden retten til at optage 
byggefinansiering, kvittere for lånetilsagn, indgå entreprisekontrakter og foretage endelig finansie-
ring fra bank- eller realkreditinstitut. 
 
 Naalakkersuisut er bemyndiget til at tilbyde de nuværende lejere fortrinsstilling som andelshavere i 
de første 3 nyopførte ejendomme. Er der ikke et tilstrækkeligt antal forhenværende lejere, der øn-
sker at blive andelshavere, kan Naalakkersuisut tilbyde lejere i Selvstyrets udlejningsboliger at blive 
andelshavere i de første 3 ejendomme. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at forblive som eneandelshaver i ejendom 4, 5, 6 og 7 og udleje 
andelsboligerne til egne ansatte på vilkår som almindelig privat udlejningsbolig, alternativt leje dem 
til centraladministrationen som vakantboliger. Op til 30 boliger kan anvises som ønskeflytning til 
nuværende lejere i Selvstyrets udlejningsboliger. For at komme i betragtning til ønskeflytning fra 
Selvstyrets udlejningsboliger, må ansøgerne ikke have eller have haft huslejerestancer i deres nuvæ-
rende bolig indenfor de sidste 3 år, ligesom der i samme periode ikke må være behandlet klager 
over ansøgernes overtrædelse af husordensreglerne. Boligerne anvises efter anciennitet som lejer i 
Selvstyrets udlejningsboliger. Overtrædelse af andelsboligforeningens husordensregler eller mang-
lende betaling af husleje medfører øjeblikkelig ophævelse af lejemålet. Boligerne administreres af 
den enhed, der varetager Selvstyrets interesse på bolig- og ejendomsområdet. Boligerne kan ikke 
overtages af beboerne efter lejer til ejer ordningen eller efter andelshaver til ejer. 
Naalakkersuisut er endvidere bemyndiget til at gennemføre de forannævnte etablerings-, drifts- og 
finansieringstiltag, såfremt der opføres ejerboligforeninger i stedet for andelsboligforeninger, lige-
som Naalakkersuisut er bemyndiget til at omdanne andelsboligforeningerne til ejerforeninger inden 
boligerne afhændes eller overdrages. 
 
Ved opførelse af erstatningsboliger i form af ejerboliger efter sanering af Selvstyrets udlejnings-
ejendomme, bemyndiges Naalakkersuisut til at anvende muligheden for, at Landskassen jf. Lands-
tingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering, kan yde rente- og afdragsfrit lån på 40 % 
af opførelsesprisen, dog maksimalt 5.400 kr. pr. m². 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opføre op til 300 andels- eller ejerboliger i Qinngorputområdet i 
Nuuk. Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde egetindskuddet samt yde rente- og afdragsfrit lån 
på 50% af opførelsesprisen dog maksimalt 9.550 kr. pr. m², såfremt der opføres andelsboliger eller 
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40% af opførelsesprisen dog maksimalt 5.400 kr. pr. m², såfremt der opføres ejerboliger. Boligerne 
oprettes i 10 selvstændige foreninger, der benævnes Pingorsuaq 1 – 10. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at oprette 1 andelsboligforening eller ejerboligforening pr. opført 
ejendom, alternativt at oprette foreninger, der opfører mere end en ejendom. Naalakkersuisut be-
myndiges endvidere til at indtræde i de rettigheder og forpligtelser, som der påhviler generalforsam-
lingen og bestyrelsen i de oprettede boligforeninger. Denne ret ophører ved overdragelse af de en-
kelte andelsboliger til de kommende andelshavere eller ejere. Naalakkersuisut kan vælge at forblive 
som andelshaver i ejendommene og anvende en eller flere af bygningerne som personaleboliger for 
Selvstyrets ansatte. Naalakkersuisut kan yderligere indgå aftale med Statens institutioner og Kom-
muneqarfik Sermersooq om anvendelse af boligerne som personaleboliger for disse arbejdsgivere. 
 
Naalakkersuisut er tilsvarende som under nr. 1 bemyndiget til at foretage alle de forretningsmæssige 
dispositioner, der er nødvendige for at opføre og overdrage de nyopførte ejendomme. Bemyndigel-
sen omfatter desuden retten til at optage byggefinansiering, kvittere for lånetilsagn, indgå entrepri-
sekontrakter og foretage endelig finansiering fra bank- eller realkreditinstitut. Såfremt ikke alle bo-
ligerne kan overdrages til nye ejere eller andelshavere, bemyndiges Naalakkersuisut til at forblive 
som ejer eller andelshaver og udleje boligerne på vilkår som almindelige udlejningsboliger. 
 
Såfremt boligerne sælges som ejerboliger skal Naalakkersuisut indsætte følgende bindinger som 
vilkår for salget og ydelse af de offentlige lån: 

 Boligerne kan kun købes af fysiske personer, dvs. ikke af virksomheder mv. 

 Hver person kan kun købe en lejlighed. 

 Boligerne kan kun udlejes til fysiske personer og ikke til virksomheder. I modsat fald, forfalder 
de offentlige lån. 

 De offentlige lån forfalder til betaling ved ejerskifte, dog undtaget ejerskifte til fysiske personer. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til på forsøgsbasis at indgå aftale med Kommuneqarfik Sermersooq 
om en særlig finansieringsmodel såfremt en eller flere af bygningerne i Pingorsuaq anvendes som 
fælles personaleboliger. Modellen indebærer at Selvstyret henholdsvis Kommuneqarfik Sermersooq 
hver især yder et rente og afdragsfrit lån på 40% af opførelsesomkostningerne, dog maksimalt 8.000 
kr. pr. m². Det resterende beløb finansieres ved at foreningen optager et bank- eller realkreditlån. 
Naalakkersuisut henholdsvis Kommuneqarfik Sermersooq udpeger hver 2 medlemmer til bestyrel-
sen for foreningen. Bestyrelsen indgår en administrationsaftale med en boligadministrator. Boliger-
ne udlejes på vilkår som almindelige private udlejningsboliger. Boligerne er i øvrige omfattet af 
Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger, jf. § 29, herfra dog undtaget § 24, stk. 
3. 
 
Nr. 3. 
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Naalakkersuisut bemyndiges til at sanere Blok P i Nuuk og træffe de nødvendige miljømæssige 
foranstaltninger i forbindelse hermed. Som erstatning for Blok P er Naalakkersuisut bemyndiget til 
at opføre op til 312 boliger med op til 29.000 m² bolig og erhvervsareal. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opføre op til 96 andels- eller ejerboliger med op til 7.100 m² bo-
ligareal i Innartalik i Qinngorputområdet i Nuuk, som partielle erstatningsboliger for Blok P i Nuuk.  
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opføre op til 42 studioboliger som andels-, ejer- eller almene ud-
lejningsboliger med op til 2.500 m² boligareal i Nuuk, som partielle erstatningsboliger for kollegi-
erne i Blok P i Nuuk.  
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde egetindskuddet samt yde rente- og afdragsfrit lån på 50% 
af opførelsesprisen, dog maksimalt 9.550 kr. pr. m², såfremt der opføres andelsboliger eller 40% af 
opførelsesprisen, dog maksimalt 5.400 kr. pr. m², såfremt der opføres ejerboliger.  
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at forblive som ejer eller andelshaver og udleje boligerne på vilkår 
som almindelige udlejningsboliger. Såfremt boligerne udlejes som almene udlejningsboliger, skal 
forholdet mellem lånet fra Selvstyret og realkreditlånet sættes således, at huslejen i boligen pr. m² 
pr. år ikke overstiger 650 kr. i kapitalomkostninger, dvs. bruttoydelsen på realkreditlånet. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til at indtræde i de rettigheder og forpligtelser, der påhviler 
generalforsamlingen og bestyrelsen i de oprettede boligforeninger. Denne ret ophører ved overdra-
gelse af de enkelte andelsboliger til de kommende andelshavere eller ejere. Naalakkersuisut kan 
vælge at forblive som andelshaver i ejendommene og anvende en eller flere af bygningerne som 
personaleboliger for Selvstyrets ansatte. Naalakkersuisut kan yderligere indgå aftale med Statens 
institutioner og Kommuneqarfik Sermersooq, om anvendelse af boligerne som personaleboliger for 
disse arbejdsgivere. 
 
Naalakkersuisut er tilsvarende som under nr. 1 bemyndiget til at foretage alle de forretningsmæssige 
dispositioner, der er nødvendige for at opføre og overdrage de nyopførte ejendomme. Bemyndigel-
sen omfatter desuden retten til at optage byggefinansiering, kvittere for lånetilsagn, indgå entrepri-
sekontrakter og foretage endelig finansiering fra bank- eller realkreditinstitut. 
 
Såfremt boligerne sælges som ejerboliger, skal Naalakkersuisut indsætte følgende bindinger som 
vilkår for salget og ydelse af de offentlige lån: 

 Boligerne kan kun købes af fysiske personer, dvs. ikke af virksomheder mv. 
 Hver person kan kun købe en lejlighed. 
 Boligerne kan kun udlejes til fysiske personer og ikke til virksomheder. I modsat fald forfal-

der de offentlige lån. 
 De offentlige lån forfalder til betaling ved ejerskifte, dog undtaget ejerskifte til fysiske per-

soner. 
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Naalakkersuisut kan foretage en endelig prissætning af boligerne, der ud over opførelsesomkostnin-
gen også tager højde for beliggenhed, udsigt mv. 
 
Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til på forsøgsbasis at indgå aftale med Kommuneqarfik Sermersooq 
om en særlig finansieringsmodel i forbindelse med erstatningsbyggeri ved sanering af eksisterende 
bebyggelse på »Lille Slette« (Tujuuk) i Nuuk. Modellen indebærer, at Selvstyret henholdsvis 
Kommuneqarfik Sermersooq, hver især yder et rente og afdragsfrit lån, hvis størrelse fastsættes på 
Finanslov efter konkret forhandling mellem Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq. Lånet ud-
betales løbende med halvdelen fra hver i henhold til godkendt betalingsplan. Det resterende beløb 
finansieres ved at foreningen optager et bank- eller realkreditlån.  
 
Det er en forudsætning, at en del af boligerne indrettes som mindre ungdomsboliger som også er 
anvendelige for f.eks. unge mødre. Samtidig skal en del af boligerne indrettes således de er veleg-
nede for ældre og gangbesværede. Boligerne udlejes på vilkår som almindelige, private udlejnings-
boliger.  
 
Boligerne er i øvrige omfattet af Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger, jf. § 
29, herfra dog undtaget § 24, stk. 3.  
 
I tilknytning til de enkelte ejendomme kan der på samme vilkår som boligerne, herunder med sam-
me lånemuligheder, bygges og drives et fælles dagcenter til brug for beboerne. Boligafgiften til 
dagcenteret beregnes ud fra centerets m²-brøk i forhold til det samlede byggeri. Kommunen afhol-
der boligafgiften til dagcenteret mod den fulde brugsret. Der kan i forhold til slitage mv. opkræves 
dagcenteret et ekstra driftsbidrag. 
 
Nr. 5. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, at anvende Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S som boligadmini-
strator på de i nr. 1-4 omhandlede projekter, ligesom Naalakkersuisut er bemyndiges til at indskyde 
de i nr. 1-4 omhandlede projekter i Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S. Ved indskud af de i nr. 1-4 
omhandlede projekter i Illuut A/S nyder Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S de samme rettigheder 
og pligter som Naalakkersuisut henholdsvis Selvstyret er tillagt ved nærværende tekstanmærkning. 
Yderligere er Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S omfattet af, og nyder sammen rettigheder og plig-
ter som Selvstyret af Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger, jf. § 29, herfra 
dog undtaget § 24, stk. 3. 
 
Nr. 6. 
Naalakkersuisut opkræver i anlægsfasen den enkelte forening et årligt et bidrag på 95 kr. pr. m² til 
dækning af bygherrebistand som administrationen yder den enkelte forening. 
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Nr. 7. 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Inatsisartuts Finansud-
valg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og hovedkonto 87.72.13 Særlig reno-
vering, hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri, hovedkonto 87.72.26 Tilskud til 
kommunal boligfinansiering og hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 89.72.12 Erstatningsbyggeri 
Nr. 1. 
Nærværende tekstanmærkning oprettes som konsekvens af oprettelse af hovedkonto 89.72.12 Er-
statningsbyggeri og dermed overførsel af projekt fra hovedkonto 87.72.25 Sanering af udlejnings-
boliger og opførelse af privat nybyggeri. 
 
Formålet med bemyndigelsen er at sikre, at Naalakkersuisut kan etablere et antal andelsboligfor-
eninger, der kan stå for hele bygge- og anlægsprocessen. Det er i den forbindelse vigtigt, at Naalak-
kersuisut både som generalforsamling, bestyrelse og eneste andelshaver henholdsvis ejer i forenin-
gerne, er bemyndiget til at træffe alle nødvendige beslutninger omkring projektering, udbud og op-
førelse af ejendommene. Derudover at træffe beslutninger omkring finansiering og optagelse af 
såvel byggekredit som endelig finansiering, og at være solo prokurist og være bemyndiget til at 
træffe enhver driftsmæssig og afhændelsesmæssig beslutning. 
 
På baggrund af udbuddet vild er blive opført i alt 210 boliger på i alt 17.950 m² fordelt på  
· 14 1½-rums a 48,5 m² 
· 49 2-rums a 73,9 m² 
· 98 3-rums a 89,3 m² 
· 49 4-rums a 104,5 m² 
 
Iht. tilbud fra Permagreen Grønland A/S vil hele projektet koste 270 mio. kr. Hertil kommer bygge-
tilsyn på ca. 4 mio. kr., diverse afgifter, herunder bl.a. byggelån på ca. 20 mio. kr., indeksregulering 
på ca. 15 mio. kr. samt andre omkostninger til bl.a. forsikring, uforudsete udgifter mm. på ca. 10 
mio. kr., så hele projektet koster 320 mio. kr. 
 
Til opførelse af erstatningsboliger yder Naalakkersuisut et rente- og afdragsfrit lån til opførelsespri-
sen, dog maksimalt 10.000 kr. pr. m², såfremt der opføres andelsboliger. Dette er en fravigelse fra 
den sædvanlige byrdefordeling på området, ifølge hvilken Landskassen og kommunerne hver yder 
1/3 af lånet, svarende til 5.000 kr. pr. m² hver, jf. kap. 4 i Landstingsforordning nr. 1. af 31. oktober 
1991 om andelsboliger med senere ændringer. 
 
At Landskassen yder det maksimale offentlige lån til andelsboligerne skal ses i relation til, at Blok 
Q, R og S er Selvstyreejede boliger, der saneres. Erstatningsbyggeriet er dermed et alternativ til en-
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ten renovering af blokkene eller sanering og efterfølgende opførelse af offentligt udlejningsbyggeri. 
Det er derfor mest rimeligt, at Selvstyret som ejer finansierer hele den offentlige andel af lån til an-
delsboligerne. Naalakkersuisut arbejder på at indsætte en bestemmelse i den kommende andelsbolig-
forordning på efterårssamlingen i 2007, således at situationer, hvor Selvstyret som ejer af offentlige 
udlejningsboliger beslutter sig for at sanere disse og opføre andelsboliger som erstatningsbyggeri, 
bliver beskrevet i andelsboligforordningen. 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at give de nuværende lejere i Blok Q, R og S fortrinsstilling til at 
blive andelshavere i de kommende andelsboliger på Tuapannguit for at give netop disse lejere mu-
lighed for at komme tilbage til det byfornyede område. Da byggeriet er erstatningsbyggeri for 
Selvstyreejede udlejningsboliger, gives lejere i Selvstyrets udlejningsboliger dernæst fortrinsstilling 
til andelsboligerne på Tuapannguit. Såfremt der herefter er ledige andelsboliger, kan disse anvises 
som personaleboliger eller anvendes som vakantboliger.  
 
Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de boliger på Tuapannguit, der ikke tilbydes de tidli-
gere beboere fra Blok Q, R eller S, kan anvendes af Selvstyret som boliger til Selvstyrets personale 
i centraladministrationen og Inatsisartuts Bureau. 
 
De sidste 4 ejendomme forbliver som andelsboliger med Selvstyret som eneandelshaver og boliger-
ne anvendes som personaleboliger eller vakantboliger. Det er med hjemmel i landstingsforordning 
nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger, § 29, stk. 1, sidste led, at Selvstyrets kan forblive som an-
delshaver og udleje boligerne. 
 
Foreningens bestyrelse består af styrelseschefen for Ejendoms- og Beredskabsstyrelsen samt afde-
lingschefen for Ejendomsafdelingen samt en teknisk sagkyndig. 
 
Muligheden for at opføre nogle af tårnene som ejerlejligheder nævnes henset til den lange byggepe-
riode (2007 til 2011), og henset til at markedet for andelsboliger kan nå at blive mættet, således at 
eksempelvis de sidste tårne opføres som ejerlejligheder og ikke som andelsboliger. 
 
Såfremt der opføres ejerlejligheder som erstatningsboliger ydes lån til 40% af opførelsesprisen, dog 
maksimalt 5.400 kr. pr. m², jf. § 4 i Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinan-
siering med senere ændringer. Her gives kommunerne og Naalakkersuisut bemyndigelse til at yde et 
samlet 40% lån til bygherren (20% hver), og såfremt en af långiverne ikke har mulighed for at yde 
sin part af lånet, kan den anden part yde hele lånet. Forordningen erstattes den 1. juli 2007 af Lands-
tingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. I denne forordning gives ikke mulighed 
for at den ene part yder hele lånet på 40%. 
 
Det er besluttet at op til 30 boliger i de sidste 4 tårne på Tuapannguit kan anvises nuværende lejere i 
Selvstyrets boliger som ønskeflytning. Interesserede lejere skal lade sig notere på venteliste hos 
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andelsboligforeningerne og betale et opnoteringsgebyr iht. foreningernes regler herom. Anvisning 
af boliger sker efter anciennitet som lejer i Selvstyrets boliger. Det er ikke et bestemt antal i hvert 
tårn, men fordeling mellem tårnene justeres løbende ved boligernes ledighed. 
 
Såfremt lejeren, der ansøger om ønskeflytning, indenfor de sidste 3 år har været i restance eller har 
overtrådt husordensreglerne, gives der afslag på ansøgningen.  
Idet der er tale om udleje af andelsboliger fra en andelsboligforening, vil såvel manglende betaling 
af husleje, støj eller anden overtrædelse af ordensreglerne, medføre øjeblikkelig ophævelse af leje-
målet. Det er vigtigt at sikre foreningernes økonomi og understøtte kravet om ro og orden i ejen-
dommene. Ved underskrift af lejekontrakt, skal der indbetales første måneds husleje samt seks må-
neders depositum. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
 
Nr. 2. 
På baggrund af den succes som boligerne på Tuapannguit har vist sig at være, vil Naalakkersuisut 
genanvende princippet og opføre 300 nye boliger i Qinngorput i Nuuk. Som udgangspunkt forven-
tes at der opføres både andelsboliger og ejerboliger. I øvrigt vil projektet følge de principper der 
fremgår af nr. 1, hvorfor der tillige henvises til bemærkningerne hertil. 
 
Såfremt boligerne afhændes som ejerboliger, er det vigtigt at de ikke udsættes for spekulation. Der-
for vil de blive solgt med en række vilkår, herunder om, at boligerne ikke må anvendes til indkvar-
teringsformål, bofællesskaber, klublejligheder eller få karakter heraf. Udlejning af enkelte værelser 
må ikke foretages i et sådant omfang, at der bor flere personer i en bolig, end der er værelser i den-
ne. 
 
Disse betingelser vil medvirke til, at boligerne købes af de personer, der skal bebo boligerne og 
hverken af bagmænd eller spekulanter. 
 
Som noget nyt kan der på forsøgsbasis indgås en aftale med kommunen om i fællesskab at opføre 
fælles personaleboliger, hvor såvel kommunen som Selvstyret bidrager med en fast andel og hvor 
resten finansieres via bank- eller realkreditlån. Herved udnyttes de knappe økonomiske ressourcer 
bedre end hvis det offentlige skulle finansiere byggeriet 100%. 
 
Såfremt opførelsessummen pr. m² er på 20.000 kr. vil Selvstyret ydet et lån på 8.000 kr. og kom-
munen vil yde et lån på 8.000 kr. De resterende 4.000 kr. finansieres ved et realkreditlån. Den årlige 
ydelse på realkreditlånet forventes at være på ca. 330 kr. Hertil kommer et årligt driftsbidrag på 
anslået 350 kr. pr. m². Den månedlige husleje for en 3-rums bolig på 86,3 m² forventes således at 
blive på 4.890 kr. ex. forbrug. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009 i revideret form. 
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Nr. 3. 
Naalakkersuisut vil sanere Blok P. Der forventes at der vil kunne opføres mindst 312 boliger fordelt 
på 5 korte længehuse. Det forventes at husene vil være i varierende højde med henholdsvis 8, 10 og 
12 etager med mulighed for mindre eller begrænset erhvervsareal i stueetagen, såfremt der stilles 
krav herom i lokalplanen. I øvrigt vil projektet følge de principper, der fremgår af nr. 1, hvorfor der 
tillige henvises til bemærkningerne hertil. 
 
Som led i Sanering af Blok P skal der opføres 96 nye erstatningsboliger i Qinngorput i Nuuk. Er-
statningsboligerne vil fortrinsvis bestå af 2 og 3-rums boliger, idet det er den boligstørrelse, som der 
er mest efterspørgsel efter. Som udgangspunkt forventes at der opføres både andelsboliger, ejerboli-
ger og almene udlejningsboliger.  
 
Erstatningsboligerne vil kunne tilbydes de nuværende lejere i Blok P eller lejere i Selvstyrets øvrige 
boligmasse i Nuuk. Herved frigøres en bolig, som vil kunne anvendes som erstatnings- eller gen-
husningsbolig for de nuværende lejere i Blok P. 
 
Såfremt erstatningsboligerne for Blok P eller de nye boliger på Blok P’s gamle areal afhændes som 
ejerboliger, er det vigtigt, at de ikke udsættes for spekulation. Derfor vil disse blive solgt med en 
række vilkår, herunder om, at boligerne ikke må anvendes til indkvarteringsformål, bofællesskaber, 
klublejligheder eller få karakter heraf. Udlejning af enkelte værelser må ikke foretages i et sådant 
omfang, at der bor flere personer i en bolig, end der er værelser i denne. 
 
Såfremt boligerne sælges som ejerboliger, skal Naalakkersuisut indsætte følgende bindinger som 
vilkår for salget og ydelse af de offentlige lån: 

 Boligerne kan kun købes af fysiske personer, dvs. ikke af virksomheder mv. 
 Hver person kan kun købe en lejlighed. 
 Boligerne kan kun udlejes til fysiske personer og ikke til virksomheder. I modsat fald forfal-

der de offentlige lån. 
 De offentlige lån forfalder til betaling ved ejerskifte, dog undtaget ejerskifte til fysiske per-

soner. 
 
Disse betingelser vil medvirke til, at boligerne købes af de personer, der skal bebo boligerne og ikke 
af spekulanter. 
 
Blok P indeholder et kollegieafsnit med ca. 50 kollegieværelser. Som erstatning for disse opføres 42 
studioboliger som vil kunne udlejes til Kollegieadministrationens Fælleskontor i lighed med de 38 
lejemål, som KAF i forvejen lejer fra INI. Boligerne kan alternativt udlejes som almindelige udlej-
ningsboliger, men forbeholdes studerende. 
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Generelt introduceres en ny belåningsberegning, der tager udgangspunkt i hvilke kapitalomkostnin-
ger, huslejen i en udlejningsbolig maksimal skal kunne dække. Generelt kan det anføres, at størrel-
sen af realkreditlånet vil ligge indenfor et interval på mellem 50 pct. og 40 pct. af opførelsesom-
kostningerne. Hvis opførelsesomkostningerne f.eks. er på 17.500 kr., alt inkl. pr. m², vil realkredit-
lånet være på ca. 45 pct.,  og ved en opførelsespris på 20.000 kr. pr. m², vil realkreditlånet være på 
ca. 40 pct. 
 
Ved endelig prissætning kan prisen i boliger, der er lavt beliggende i ejendommene f.eks. reduceres, 
mod at boliger med en bedre beliggenhed/udsigt stiger tilsvarene. Denne form for prisfordeling kan 
ligeledes ske mellem bygninger og mellem boligtyper i de enkelte bygninger. 
 
Bag metoden ligger såvel boligpolitiske som fordelingspolitiske hensyn. Således kan f.eks. opførel-
sesprisen på udlejningsboliger sænkes med f.eks. 1.000 kr. pr. m² mod at hæve den tilsvarende på 
de ejerboliger, de sættes til salg. Det samme kan gøre sig gældende indenfor samme type af bolig, 
hvor prisen på de øverst beliggende boliger hæves med 2.500 kr. pr. m² for at sænke prisen tilsva-
rende på de lavest beliggende boliger. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 4. 
Der er tale om en nyskabelse indenfor projektfinansiering, idet der her introduceres en metode, der 
er mere projektorienteret og som har til formå at skræddersy finansieringen, således den kan tilpas-
ses hvilken netto boligudgift lejerne, henholdsvis ejerne, i de enkelte boliger skal kunne betale. Det-
te er i modsætning til de øvrige finansieringsordninger, der alle opererer med en eller anden form 
for fast brøk for finansieringsfordelingen.  
 
Bag metoden ligger såvel boligpolitiske som fordelingspolitiske hensyn. Således kan opførelsespri-
sen på udlejningsboliger f.eks. sænkes med 1.000 kr. pr. m² mod at hæve den tilsvarende på de ejer-
boliger de sættes til salg. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 5. 
Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S er oprettet under bemyndigelse til aktivitetsområde 80 - 89 An-
lægs- og renoveringsområdet. Ved nærværende tekstanmærkning udvides selskabets område, be-
myndigelse og rettigheder til også at optræde med samme rettigheder som Naalakkersuisut, i hen-
hold til de rettigheder nærværende tekstanmærkning giver i nr. 1, nr. 2 og nr. 3. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
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Nr. 6. 
Naalakkersuisut stiller personale og ressourcer til rådighed for de projekter der er anført i nr. 1, nr. 
2, nr. 3 og nr. 4. Til meddækning af disse omkostninger er Naalakkersuisut berettiget at opkræve et 
beløb på 95 kr. pr. m² boligareal pr. anlægsår. Konkret betyder det, at et tårn som de, der opføres på 
Tuapannguit kan opkræves 246.620 kr. pr. år svarende til 20.552 kr. pr. måned. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 7. 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Inatsisartuts Finansud-
valg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og de anførte hovedkonti. Tekstan-
mærkningen er optaget for at sikre en smidig og dynamisk anvendelse og tildeling af de midler som 
Inatsisartut har prioriteret til boligområdet i sin helhed. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 89.72.21 Boligstøtte, udlån til renovering og særlig vedligehold 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Inatsisartuts Finansud-
valg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, 
istandsættelsestilskud. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til for hovedkontoen som helhed, med orientering af Inatsisartuts Fi-
nansudvalg, at meddele tilsagn på op til et beløb, svarende til den til enhver tid gældende bevilling i 
Finansåret plus det første budgetoverslagsår. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 89.72.21 Boligstøtte, udlån til renovering og særlig vedligehold 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med orientering af Inatsisartuts Finansud-
valg, til at rokere bevillinger mellem nærværende hovedkonto og hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, 
istandsættelsestilskud. Herved sikres en mere smidig og optimal udnyttelse af midlerne til hen-
holdsvis tilskud og lån. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til for hovedkontoen som helhed, med orientering af Inatsisartus Fi-
nansudvalget, at meddele tilsagn svarende til den til en hver tid gældende bevilling i finansåret plus 
første budget-overslagsår. 
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Tekstanmærkningen er ændret, så der ikke er fastsat et beløb, men så bemyndigelsen gælder for den 
til en hver tid gældende bevilling. Denne ændring er optaget, så det ikke er nødvendigt at ændre 
tekstanmærkningen, hvis bevillingen ændres. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2009. 
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