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FL 2012 

 
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 Naalakkersuisu-
tområdernes administrative hovedkonti xx.xx.01, hovedkonto 20.11.56 samt følgende administrati-
ve 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, 62.30.01 Styrelsen for Råd og Nævn, 70.01.07 
Bygningsmyndigheden, 70.01.12 Landsplanlægning, 70.10.07 Administrations og projektudgifter 
vedrørende anlægsområdet, 70.10.08 Eksplosivstoffer, brand og beredskab, 72.02.05 Bygherread-
ministration. Selvstyrets ejendomme og 77.02.01 Tilsynsrådet for kommunerne. 

 
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. 
Med henblik på den videre udmøntning af Den Regionale Udviklingsstrategi bemyndiges Naalak-
kersuisut til, med efterfølgende godkendelse af Finansudvalget, at foretage rokeringer mellem føl-
gende hovedkonti: 40.90.08 EDB i uddannelsessystemet, 40.91.03 Kursusvirksomhed, 40.91.05 
Voksenuddannelser, 50.06.50 Fiskeriudviklingspulje, 50.01.18 Driftsaftaler, produktionsanlæg, 
51.02.03 Indhandlingstilskud, sælskind, 64.01.04 Kompetenceudviklingskurser, 64.01.05 Regional 
Udviklingsstrategi, 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme, 64.13.19 Mobili-
tetsfremmende ydelse, 64.13.23 Piareersarfiit samt 64.13.25 Ekstraordinær indsats for ledige. 
 
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. 
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Nr. 6. 
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. 
 

Bemærkninger til Naalakkersuisut – aktivitetsområde 10-89 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut 
og Naalakkersuisut, § 23. Her fastslås, at Formanden for Naalakkersuisut fordeler anliggender mel-
lem medlemmerne af Naalakkersuisut. For at ressortændringer skal have praktisk betydning, kræver 
det, at bevillingerne kan flyttes, når der sker ressortændringer.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen gør det muligt at foretage administrative rokeringer og dermed opnå en bedre 
fordeling af de administrative ressourcer. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet 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 2011. 
 
Nr. 4. 
I FFL 2012 er der foreslået afsat en pulje til initiativer omkring den regionale udviklingsstrategi 
(RUS), der skal understøtte de politiske målsætninger bag strategien. Det vurderes herudover hen-
sigtsmæssigt fortsat at have mulighed for hurtigt at flytte midler fra en hovedkonto til en anden for 
at understøtte indsatser inden for rammerne af den regionale udviklingsstrategi, idet udmøntningen 
af strategien i mange sammenhænge forudsætter en tværgående og helhedsorienteret indsats, der vil 
typisk udvikle sig hen over året. Det er derfor vanskeligt at forudsige omfanget af indsatsen på de 
forskellige RUS-relaterede konti i forbindelse med færdiggørelsen af FFL 2012. Tekstanmærknin-
gen er optaget på trods af budgetlovens bestemmelser om uforudsigelighed. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
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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 
aktiver kan forekomme på alle Naalakkeruisut-områder og navnlig forekommer på Naalakkersuisut-
området for Boliger, Infrastruktur og Miljø. Tekstanmærkningen flyttes igen, i det den tidligere pla-
cering ikke tog højde for, at Selvstyret også har aktiver, der benyttes indenfor aktivitetsområde 00. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 og flyttet fra Aktivitetsområde 10-89. 

 
Nr. 6. 
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. Det er nødvendigt med denne tekstanmærkning for at 
kunne indgå flerårige forsikringsaftaler. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 og flyttet fra hovedkonto 70.10.03. 
 

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser - Aktivitetsområde 20 – 24 
 

Til formålskonto 20.10 Særlige formål 
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. 

 
Bemærkninger til formålskonto 20.10 Særlige formål 
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. 
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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 2011. 

 
Til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter 
Naalakkersuisut bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen: 
 
Mittarfeqarfiit  100,00 mio. kr. 
Nukissiorfiit  70,00 mio. kr. 
KNR   15,00 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. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter 
På grund af likviditetsforskydninger i den daglige drift af Mittarfeqarfiit og Nukissiorfiit er der be-
hov for en trækningsret i Landskassen, idet de nettostyrede virksomheder, ikke har mulighed for at 
optage lån på kommercielle vilkår. Renten på indestående fra de nettostyrede virksomheder er på 1 
% p.a., hvilket er lidt lavere end det Selvstyret kan opnå ved at placere pengene i banken.  
 
KNR’s trækningsret anvendes til betaling af køb af digitalt udstyr foretaget i 2007. Departementet 
for Finanser og KNR indgik i 2010 en aftale om, at trækningsretten er afviklet i 2025. KNR’s træk-
ningsret nedskrives derfor årligt 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 

 
Til hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven 
Naalakkersuisut bemyndiges til, at udmønte op til en halv million kroner som bidrag til internatio-
nale nødhjælpsorganisationer i forbindelse med naturkatastrofer. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven 
Der kan i alt udmøntes en halv million kroner årligt i støtte til internationale nødhjælpsorganisatio-
ner i forbindelse med naturkatastrofer. For at sikre, at en donation kan gives hurtigt bemyndiges 
Naalakkersuisut til at udmønte midler fra denne reserve indenfor bevillingsforudsætningen uden 
forudgående godkendelse af Finansudvalget. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 
Til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opretholde en kautionserklæring for KNI A/S, der i forbindelse 
med varetagelse af pengeforsyningen i Grønland kan foretage overtræk i GrønlandsBanken A/S på 
indtil 7 mio. kr. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at indgå flerårige aftaler, der sikrer  
bank- og pengeforsyningen i de områder af landet, hvor dette ikke kan løses på kommerciel vis.   
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 

 
Nr. 2. 
KNI A/S varetager på baggrund af servicekontrakt med Grønlands Selvstyre pengeforsyningen i de 
byer og bygder, hvor der ikke er kommerciel bankvirksomhed. Til dette formål har Grønlands Selv-
styre stillet 45 mio. kr. til rådighed for KNI A/S. I perioder kan det forekomme, at det disponible 
beløb ikke rækker til at sikre en tilstrækkelig pengeforsyning, og KNI 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 2011 og flyttet fra 20.10 Særlige formål. 

 
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 aftaler vedr. køb af varer og tjenesteydelser. Aftalerne må 
ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
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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. 
Tekstanmærkningerne har til formål at smidiggøre administrationen, idet Naalakkersuisut viderefø-
rer en sammenlægning af en række af Selvstyrets administrative funktioner. Sammenlægningen 
påbegyndtes i 2010 og fortsætter i årene fremover.  
 
Udover Selvstyrets centraladministration kan sammenlægningen også komme til at omfatte Selvsty-
rets institutioner indenfor eksempelvis uddannelses-, sundheds- og socialområdet.  
 
Tekstanmærkningerne er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af længerevarende kontrakter.   
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 3. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at rokere midler mellem departemen-
ter og styrelser og derved opnå besparelser ved indkøb af varer og tjenester. Her kan eksempelvis 
nævnes rammeaftaler på stillingsopslag, serviceaftaler på f.eks. kopimaskiner, indkøb af kopima-
skiner mm. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 20.30.05 Innovations- og projektopgaver 
Nr.1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 10 % af bevillingen i indeværende fi-
nansår. 
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Bemærkninger til hovedkonto 20.30.05 Innovations- og projektopgaver 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af kontrakter med eksterne samarbejdspartnere om innovations- og projektopgaver.   
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår, 
for at sikre en bedre udnyttelse af bevillingen. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 

 
Til hovedkonto 20.30.06 Drift og vedligehold af Selvstyrets centrale it-maskinel og -
programmel 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.30.06 Drift og vedligehold af Selvstyrets centrale it-maskinel 
og –programmel 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indkøb af varer og tjenester.   
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 20.30.09 Midlertidig indkvartering 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med offentlige eller private udlejere vedr. midlerti-
dig indkvartering. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budge-
toverslagsårene. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opkræve delvis brugerbetaling til dækning af omkostninger ved 
tidsbegrænset indkvartering.  
 
Nr. 3. 
Ejendomsselskabet Illuut A/S kan eje, opføre, drive og administrere beboelsesejendomme opført 
som andelsboliger eller ejerboliger. 
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Ejendomsselskabet Illuut A/S kan indtræde i andelsboligforeningen som eneandelshaver. Paragraf 
29, stk. 1 i landstingsforordningen nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboligforening finder tilsvarende 
anvendelse for Illuut A/S. 
 
Illuut A/S eller Andelsboligforeninger med Ejendomsselskabet Illuut A/S som eneandelshaver kan 
udleje andelsboligforeningesboliger, herunder ved udleje til Grønlands Selvstyre, til vakant indkvar-
tering eller til videre udlejning (fremleje). 
 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med Illuut A/S eller med en andelsbolig-
forening med ejendomsselskabet Illuut A/S som eneandelshaver, om leje af boliger. 
 
Udlejer Illuut A/S eller en andelsboligforening foreningens boliger til personer sker det på vilkår 
som almindelig privat udlejningsbolig. Ved udleje til Grønlands Selvstyre eller andre, til videre 
udlejning til beboelse, aftales vilkår i erhvervslejekontrakt. 
 
Grønlands Selvstyre kan anvende boligerne til vakant indkvartering og anden midlertidig indkvarte-
ring af personale ligesom boligerne kan anvises som personalebolig til personer ansat med ret til 
anvist bolig. 
 
Ovenstående gælder tillige hvor Illuut A/S driver og administrerer ejerboliger. 
 
Illuut A/S’s eller en andelsboligforenings boliger, hvor Illuut A/S er eneandelshaver, er at betragte 
som Selvstyrets ejendomme, såfremt de udlejes til Selvstyret. Huslejen i disse af Selvstyrets ejen-
domme sker på ud fra følgende principper: 
 

 et administrationsbidrag på 5.000 kr. per år, 
 et kapitalafkast, der dækker bruttoydelsen på det lån, der er optaget til ejendommens opfø-

relse eller 
 overdragelse, samt 
 et fast bidrag per kvadratmeter per år til drift, vedligeholdelse og henlæggelser. 

 
Illuut A/S kan ved udlejning af personalebolig direkte til lejer, opkræve husleje som fastsat af Illuut 
A/S ud fra følgende principper: 
 

 et administrationsbidrag på 5.000 kr. per år, 
 et kapitalafkast, der dækker bruttoydelsen på det lån, der er optaget til ejendommens opfø-

relse eller 
 overdragelse, samt 
 et fast bidrag per kvadratmeter per år til drift, vedligeholdelse og henlæggelser. 
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Nr. 4. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede en tabsgaranti til Illuut A/S eller til andelsboligforenin-
ger, hvor Illuut A/S er eneandelshaver. Dette følger af, at Illuut A/S´ boliger udlejes som personale-
boliger, og derfor skal Illuut A/S have dækket evt. tomgangstab m.m. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.30.09 Midlertidig indkvartering  
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af kontrakter om midlertidig indkvartering og driften af disse boliger. Indgåelse af fleråri-
ge kontrakter er med til at sikre en stabil boligmasse til brug for tidsbegrænset indkvartering.   
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
Brugerbetalingen dækker delvis lejeudgift, forbrug på el, vand, og varme. Ligeledes dækker bruger-
betalingen delvist selvstyrets udgifter ved leje af tårn 4, 5 og 6 på Tuapannguit, som er ejet af Illuut 
A/S. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 
Til nr. 3. 
I forhold, hvor Illuut A/S udlejer boliger til Selvstyret eller Selvstyrets personale, er det underord-
net, om der er tale om fremleje af andelsboliger, hvor Illuut A/S er eneandelshaveren, eller om der 
er tale om udleje af ejerboliger ejet af Illuut A/S. 
 
Til belysning af huslejens forventede størrelse, kan det oplyses at huslejen per m² per år på Tua-
pannguit er på 967 kr. fordelt med 692 kr. til kapitalomkostninger og 275 kr. til drift og vedlige-
hold. Hertil kommer udgifter til administration af lejemål. Huslejen i Pingorsuaq er på 775 kr. per 
m² per år og udgøres af 290 kr. til drift og vedligehold, 35 kr. til administration og 450 kr. til kapi-
talomkostninger. 
 
Helt generelt må det forventes, at huslejen i de enkelte ejerboliger vil ligge imellem 775 kr. og 
1.000 kr. per m² per år, og beløbet er i væsentlig grad afhængigt af opførelsesomkostningerne for de 
enkelte bygninger. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 4. 
Såfremt Naalakkersuisut beslutter at anvise Illuut A/S´ boliger som personaleboliger, er Selvstyret 
nærmest til at bære tabet såfremt der opstår huslejerestancer og tomgangstab. Tabsgarantien vil så-
ledes omfatte afledte udgifter, såsom udgifter til udækkede udgifter til normalistandsættelse ved 
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lejerskifte, udgifter til pakning og opbevaring af bohave og genhusning i forbindelse med tvangsud-
sættelser, såfremt fogeden begærer Illuut A/S at sørge for genhusning. Tabet skal være opgjort, før 
det rejses overfor Selvstyret. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011, hovedkonto 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, ka-
pitalafkast. 
 

Til hovedkonto 20.30.10 Selvstyrets centrale administrationsbygninger 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med finansudvalgets godkendelse, at indgå flerårige aftaler om leje 
og drift af bygninger.  
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.30.10 Selvstyrets centrale adm. bygninger  
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af kontrakter om langtidslejemål.  Aftalerne kan også dække driftsområder, som eksem-
pelvis kantinedrift, teknisk assistance og rengøring. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger  
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 10 % af bevillingen i finansåret. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger  
Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med vedligehold af 
bygninger er det vigtigt, at kunne planlægge fleksibelt henover finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
 

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 2012 til 11. 
 
Nr. 2. 
Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jfr. Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 §  64, stk. 
2, fastsættes for 2012 til 26. 
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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. 
 

 
Bemærkninger til formålskonto 24.10 Direkte skatter 
Nr. 1. 
Lov om indkomstskat er senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 20 af 18. november 2010. 
 
Udskrivningsprocenten fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelse af finansloven, idet dette 
giver en høj grad af fleksibilitet i forbindelse med en eventuel finansiering af de ændringsforslag 
der behandles under finanslovens 2. og 3. behandling.  
 
Ved den foreslåede udskrivningsprocent på 11 forventes landsskatten at indbringe i alt 902,0 mio. 
kr. i 2012. Under forudsætning af uændrede skatteregler forventes ét udskrivningsprocentpoint at 
tilvejebringe et provenu på ca. 74,4 mio. kr. årligt. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
Som for landsskattens vedkommende fastsættes udskrivningsprocenten for den særlige landsskat i 
forbindelse med vedtagelse af finansloven. 
 
Særlig landsskat betales af skattepligtige, for hvem Skattestyrelsen anses for skattekommune, dvs. 
for områderne udenfor kommunal inddeling primært Pituffik.  
 
Ved den foreslåede udskrivningsprocent på 26 forventes den særlige landsskat at indbringe i alt 
80,0 mio. kr. i 2012. Under forudsætning af uændrede skatteregler forventes ét udskrivningspro-
centpoint at tilvejebringe et provenu på ca. 2,5 mio. kr. årligt.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 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 
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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. 
 
De danske skattemyndigheder har i forbindelse med de seneste forhandlinger om den 
dansk/grønlanske dobbeltbeskatningsaftale tilkendegivet, at de forventer at opsige tillægsaftalen til 
dobbeltbeskatningsaftalen på pensionsbeskatningsområdet med udgangen af 2012. Aftalen kan op-
siges af en af parterne med mindst 6 måneders varsel før udgangen af et kalenderår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 

 
Til hovedkonto 24.11.20 Afgifter, betalingsjagt og –fiskeri. 
I henhold til Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt., § 7. vedrørende betalings-
jagt og Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, § 8 stk. 3 og stk. 4 fastsættes følgende 
takster: 
 
Afgiften pr. licens fastsættes til: 
Moskusokser, pr. dyr. 2.000 kr.
Rensdyr, pr. dyr. 1.000 kr.
 
Tilladelse til jagt på mindre vildt, pr. dag.  200 kr.
Tilladelse til jagt på mindre vildt, pr. uge. 1.000 kr.
 
Fisketegn, pr. dag.  75 kr.
Fisketegn, pr. uge.  200 kr.
Fisketegn, pr. måned. 500 kr.
 
 

Bemærkninger til hovedkonto 24.11.20 Afgifter betalingsjagt og -fiskeri 
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og 
jagt., § 7. vedrørende betalingsjagt og Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, § 8 stk. 
3 og stk. 4, hvor det er bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
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Medlemmet af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling – Ak-
tivitetsområde 30 
Til hovedkonto 30.01.01 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, administra-
tion 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med Inatsisartuts Finansudvalgets godkendelse, at indgå en aftale 
med KANUKOKA, om at det faglige personale i Grønlands Repræsentationen – Familie, Kultur, 
Kirke og Ligestilling bistår kommunerne til varetagelse af driftsopgaven. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 30.01.01  Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestil-
ling, administration  
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut kan indgå en driftsaftale med KANUKOKA om an-
bringelse, ophold og hjemtagelse fra ophold i Danmark af personer med vidtgående handicap i hen-
hold til landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994, som senest ændret ved Inatsisartutforord-
ning nr. 10 af 31. mej 2010. Driftsaftalen medfører, at Naalakkersuisut afholder udgifter til vareta-
gelse af denne driftsopgave. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 30.01.04 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - Familieområdet 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår.  

 
Bemærkninger til hovedkonto 30.01.04 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - Familieom-
rådet 
Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med vedligehold af 
bygninger er det vigtigt, at kunne planlægge mere fleksibelt henover finansår. Kommunerne finan-
sierer denne bevilling og derfor er det væsentligt, at hele bevillingen kan blive anvendt på området, 
enten i dette finansår eller i det kommende.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 

 
Til hovedkonto 30.01.05 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger – Kirke og Kultur 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 10 % af bevillingen i finansåret. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 30.01.05 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger – Kirke og 
Kultur  
Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med vedligehold af 
bygninger er det vigtigt, at kunne planlægge mere fleksibelt henover finansår. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form, og er flyttet fra 40.90.03. 

 
Til hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud 
I henhold til Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009, § 3 fastsættes størrelsen af børnetilskud:  
 
Der fastlægges børnetilskud efter følgende indkomstgrænser: 
Skattepligtig indkomst mellem 0 kr. og 130.000 kr. 7.637 kr.
Skattepligtig indkomst mellem 130.001 kr. og 180.000 kr. 5.163 kr.
Skattepligtig indkomst mellem 180.001 kr. og 280.000 kr. 2.870 kr.
 
Børnetilskuddet bortfalder ved skattepligtig indkomst over 280.000 kr. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud 
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009, hvor det er be-
stemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 

 
Til hovedkonto 30.10.34 Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand til børn og unge 
I henhold til 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 fastsæt-
tes størrelsen af børnetilskud:  
 
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.
Bidrag til barnets dåb, engangsbeløb. 763 kr.
Bidrag til 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 
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995, hvor det er 
bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 

 
Til hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge 
Nr.1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår.  
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Nr.2 
Naalakkersuisut bemyndiges til, at foretage op- og nednormeringer og dermed ændre på fordelingen 
af bevillingen til de døgninstitutioner, der er omfattet af nærværende hovedkonto. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge 
Nr.1. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår, 
for at sikre en optimal udnyttelse af bevillingen. Området drives af Departementet for Familie, Kul-
tur, Kirke og Ligestilling, men finansieres af kommunerne. Aftalen indgår som en del af bloktil-
skudsaftalen mellem Selvstyret og KANUKOKA. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 
Nr. 2. 
Bemyndigelsen skal effektivisere og forenkle administration og drift af døgninstitutionerne, således 
at Naalakkersuisut i løbet af et finansår er i stand til, at regulere institutionernes faglige aktiviteter 
samt omfanget af antal pladser på de enkelte institutioner. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 30.13.07 Fælles pulje til anbringelser i Danmark 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at administrere midlerne i nærværende centrale pulje. Bevillingen 
til puljen finansieres af kommunerne gennem fradrag i kommunernes bloktilskud. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at regulere eventuelle forskelle mellem bevilling og forbrug, i for-
bindelse med bloktilskudsforhandlingerne med kommunerne, i det 2. finansår efter regnskabsåret. 
 

Bemærkninger til hovedkonto til hovedkonto 30.13.07 Fælles pulje til anbringelser i Danmark 
Nr. 1. 
Formålet med hovedkontoen er at etablere en fælles central pulje, hvorfra der i særligt definerede 
tilfælde kan ydes tilskud til personer med vidtgående handicap. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 
Nr. 2. 
Omfanget af tilskuddene fra denne pulje afgøres af det antal personer med vidtgående handicap, der 
visiteres til anbringelse på institution i Danmark.  Selvstyret har ikke indflydelse på størrelsen af 
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udgiften til sådanne anbringelse, idet den type anbringelser reguleres efter den danske servicelov. 
Bevillingen i fælles puljen finansieres af kommunerne og administreres af Selvstyret. 
 
Kommunerne fastsætter i fællesskab reglerne for tilskud fra denne pulje. Midler fra puljen udbetales 
til kommunerne efter følgende kriterier og retningslinjer: 
1. Der kan kun ydes støtte til kommunerne i forbindelse med anbringelser af handicappede i Dan-
mark 
2. Der ydes en støtte på 50 % af takstbetalingen, der overstiger 2,0 mio. kr. per anbringelse pr. år.  
3. Støtten udbetales ved fremsendelse af refusionsanmodninger fra kommunerne til Familie, Kultur, 
Kirke og Ligestilling. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 

 
 
Til hovedkonto 30.13.41 Handicapinstitutioner 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår.  
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, at foretage op- og nednormeringer og dermed ændre på fordelingen 
af bevillingen til de døgninstitutioner, der er omfattet af nærværende hovedkonto. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 30.13.41 Handicapinstitutioner 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med driften af han-
dicapinstitutioner er det vigtigt, at kunne planlægge mere fleksibelt henover finansår. Aftalen indgår 
som en del af bloktilskudsaftalen mellem Selvstyret og KANUKOKA. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
Bemyndigelsen skal effektivisere og forenkle administration og drift af døgninstitutionerne, således 
at Naalakkersuisut i løbet af et finansår er i stand til, at regulere institutionernes faglige aktiviteter 
samt omfanget af antal pladser på de enkelte institutioner. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
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Til hovedkonto 30.19.15 Aftalebundne tilskud til kultur området 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løs-
ning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke over-
stige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 30.19.15 Aftalebundne tilskud til kultur området 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, give tilskud til kulturprojek-
ter og indgå samarbejdsaftaler med andre lande.  
 
Tekstanmærkningen er ny. 

 
Til hovedkonto 30.19.21 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 30.19.22 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 30.19.21 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 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 30.19.22 Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Danske Spil A/S 
Naalakkersuisut bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge forskellen mellem indtægter 
fra nærværende hovedkonto og udgifterne afholdt over hovedkonto 30.19.21 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 30.19.22 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 2011 i tilrettet form. 
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Til hovedkonto 30.19.23 Fredningsaktiviteter 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår.  

 
Bemærkninger til hovedkonto 30.19. 23 Fredningsaktiviteter  
Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med aktiviteter der 
er afhængig af vejrlig og andre udefrakommende påvirkninger, er det vigtigt, at kunne planlægge 
mere fleksibelt henover finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 

 
Medlemmet af Naalakkersuisut for Sundhed  – Aktivitetsområde 34  
Til aktivitetsområde 34 Departementet for Sundhed 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med samarbejdspartnere inden for områder 
som patientbehandling, forskning, forebyggelse, apparatur, konsulentydelser, transport, varekøb og 
leje. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsåre-
ne. 
 

Bemærkninger til aktivitetsområde 34 Departementet for Sundhed  
Tekstanmærkningen er nødvendig fordi 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 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 34.10.02 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 10 % af bevillingen i finansåret. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 34.10.02 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger 
Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med vedligehold af 
bygninger er det vigtigt, at kunne planlægge mere fleksibelt henover finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 

 
Til formålskonto 34.11 Specialiseret behandling og undervisning 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 10 % af bevillingen i finansåret. 
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Bemærkninger til formålskonto 34.11 Specialiseret behandling og undervisning 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår, 
for at sikre en optimal udnyttelse af bevillingen.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning, 34.12 Sundhedsdistrikter, 
lægebetjening og 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening 
Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem de følgende hovedkon-
ti: 34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk, 34.11.02 Patientbehandling i udlandet, psykia-
triske, 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem, 34.11.05 Alko-
holbehandlingscentre, 34.11.06 Eksperimentel behandling, 34.12.01 Sundhedsdistrikter, lægebetje-
ning, 34.12.02 Udvikling og Projekter, 34.12.03 Fællesudgifter, evalueringer m.v., 34.12.05 Lands-
apotek og 34.13.01 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening. 
 

Bemærkninger til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning, 34.12 Sund-
hedsdistrikter, lægebetjening og 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening 
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 2011 i tilrettet form. 
 

Medlemmet af Naalakkersuisut for Uddannelse og  Forskning – Aktivitetsområ-
de 40  
Til hovedkonto 40.02.01 Uddannelses- og kollegieforvaltningen 
Der er fastsat følgende logiudgifter for beboere i Selvstyrets kollegier i 2011: 
 
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 videreført fra FL 2011. 
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Til hovedkonto 40.02.03 Udlån og indfrielser af banklån 
I henhold til § 14, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte fastsæt-
tes 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. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 

Til hovedkonto 40.02.06 Stipendier og børnetillæg 
I henhold til § 14, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte fastsæt-
tes det månedlige stipendium således: 
 

 2.100 kr. til uddannelsessøgende, som er under 18 år eller kollegieelever i Grønland på stu-
dieforberedende 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 mulig-
hed for bespisning 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 
arbejdsgiveren, dog således, at der for uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen 
modtager fri kost og logi, fratrækkes et beløb hertil. 

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

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

 5.125 kr. til uddannelsessøgende på uddannelse uden for Grønland og Danmark. 
 
I henhold til § 15, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 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. 



Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger 

 
I henhold til stk. 2 fastsættes tilskuddet på de efterfølgende uddannelsesår indenfor de forskellige 
uddannelser således: 
 
 
Bager   kr. 492 
TNI/Finansuddannelse 
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  
Entreprenørmaskinemekaniker  
Landbrugsmaskinemekaniker 
Skibsmontør  
Maskinarbejder  
Klejnsmed  
  
Automatikmekaniker  kr. 1.087 
Elektronikmekaniker  
Blikkenslager  
Frisør  
Tømrer  
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Bygningsmaler  
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  
 
  
Optometrist   kr. 1.863 
 
Bemærkninger til hovedkonto 40.02.06 Stipendier og børnetillæg   
I henhold til gældende Inatsisartutlov fastsættes stipendiesatser på finansloven. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 

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. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
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Til hovedkonto 40.10.06 Tilskud til drift af efterskoler i Grønland 
Nr. 1. 
I henhold til § 14, stk. 1 og 5 i landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler i Grønland 
fastsættes følgende takster: 
 
Årlig indkomst Tilskud pr. uge Betaling pr. uge 
Gruppe I: 0 – 280.000 731 kr.     0 kr. 
Gruppe II: 280.001 – 340.000 531 kr. 200 kr.  
Gruppe III: 340.001 – 400.000 381 kr. 350 kr. 
Gruppe IV: 400.001 – 500.000 281 kr. 450 kr. 
Gruppe V: 500.001 – opefter 0 kr. 731 kr. 
 
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.  

 
Nr. 2. 
I henhold til § 13, stk. 1 og 5 i landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler i Grønland 
fastsættes følgende takster: 
 
Taxametertilskud pr. elev 525 kr. 

 
 
Bemærkninger til hovedkonto 40.10.06 Tilskud til drift af efterskoler i Grønland 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen er en konsekvens til § 14, stk. 1 og 5 i landstingslov nr. 13 af 5. december 
2008, hvor det er bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen er en konsekvens af § 13, stk. 1 og 5 i landstingslov nr. 13 af 5. december 
2008, hvor det er bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 40.10.12 Efterskole  
Naalakkersuisut bemyndiges til at bevilge tilskud til efterskoleophold i Danmark af op til i alt 3 års 
varighed til handicappede unge omfattet af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap. 
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Bemyndigelsen gælder indenfor den til enhver tid gældende bevilling på nærværende hovedkonto. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 40.10.12 Efterskole  
Tekstanmærkningen er indsat på baggrund af Inatsisartuts vedtagelse af ændringsforslag herom til 
EM 2011/22: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at handi-
cappede unge skal kunne tildeles efterskoleophold af op til 3 års varighed og herunder have samme 
vilkår og uddannelsesstøtte som andre uddannelsessøgende. 
 
Tekstanmærkningen er ny 

  
Til hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger  
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 10 % af bevillingen i finansåret. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger  
Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Særligt i forbindelse med vedligehold af 
bygninger er det vigtigt, at kunne planlægge mere fleksibelt henover finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til formålskonto 40.91 Erhvervsskoler  
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering til Inatsisartuts Finansudvalg, at foretage rokerin-
ger af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. For brancheskolerne, hovedkontiene 40.91.14, 
40.91.16, 40.91.21, 40.91.23, 40.91.25 og 40.91.27 kan rokeringer kun ske i forbindelse med æn-
dringer i aktivitetsniveauet på den ordinære undervisning i forhold til bevillingsforudsætningerne. 
 
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. 
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Efter ikrafttrædelsen af Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på 
erhvervsuddannelsesområdet er det fundet nødvendigt at stadfæste, at rokering af bevillinger i for-
hold til brancheskolerne som selvstændige offentlige institutioner, kun kan ske i forbindelse med 
nævnte aktivitetsændringer. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af flerårige lejemål.   
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 

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 giver mulighed for at der ved finansårets slutning kan henlægges til genopret-
ning eller til anvendelse i det efterfølgende finansår. Det giver mulighed for en fleksibel afvikling af 
kursusaktiviteterne. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 40.91.14 Grønlands Maritime Skole 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt kr. 2.000.000 i mer- eller mindreforbrug på 
nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.91.14 Grønlands Maritime Skole 
I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervs-
uddannelsesområdet kan et eventuelt mer- eller mindreforbrug ved brancheskolerne overføres til det 
efterfølgende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen 
og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 

Til hovedkonto 40.91.16 Grønlands Handelsskole, Nuuk 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt kr. 2.000.000 i mer- eller mindreforbrug på 
nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår. 
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Bemærkninger til hovedkonto 40.91.16 Grønlands Handelsskole, Nuuk 
I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervs-
uddannelsesområdet kan et eventuelt mer- eller mindreforbrug ved brancheskolerne overføres til det 
efterfølgende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen 
og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 

Til hovedkonto 40.91.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt kr. 2.000.000 i mer- eller mindreforbrug på 
nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.91.21 Levnedsmiddelskolen, INUILI 
I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervs-
uddannelsesområdet kan et eventuelt mer- eller mindreforbrug ved brancheskolerne overføres til det 
efterfølgende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen 
og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 

Til hovedkonto 40.91.23 Grønlands Handelsskole, Qaqortoq 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt kr. 2.000.000 i mer- eller mindreforbrug på 
nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.91.23 Grønlands Handelsskole, Qaqortoq 
I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervs-
uddannelsesområdet kan et eventuelt mer- eller mindreforbrug ved brancheskolerne overføres til det 
efterfølgende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen 
og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 

Til hovedkonto 40.91.25 Brancheskolen for sundhedsuddannelser 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt kr. 2.000.000 i mer- eller mindreforbrug på 
nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.91.25 Brancheskolen for sundhedsuddannelser 
I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervs-
uddannelsesområdet kan et eventuelt mer- eller mindreforbrug ved brancheskolerne overføres til det 
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efterfølgende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen 
og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 

Til hovedkonto 40.91.27 B&A, J&M og Råstofskolen 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt kr. 4.000.000 i mer- eller mindreforbrug på 
nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 40.91.27 B&A, J&M og Råstofskolen 
I henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervs-
uddannelsesområdet kan et eventuelt mer- eller mindreforbrug ved brancheskolerne overføres til det 
efterfølgende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen 
og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til formålskonto 40.92 Højere undervisning 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering til Inatsisartuts Finansudvalg, at foretage rokering 
af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. 
 
Hovedkonto 40.92.10 Højskoler 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 
indkvarteringsformål. 
 
Hovedkonto 40.92.10 Højskoler er undtaget denne bemyndigelse. 

 
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 2011 i tilrettet form. 
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Nr.2. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af flerårige lejemål.  
 
At hovedkonto 40.92.10 Højskoler er undtaget bemyndigelsen skyldes højskolernes status som 
selvejende institutioner. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug – Aktivitetsom-
råde 50 - 51  
Til hovedkonto 50.01.18 Driftsaftaler, produktionsanlæg 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartut’s Finansudvalg, at indgå aftaler 
med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværen-
de hovedkonto. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 50.01.18 Driftsaftaler, produktionsanlæg 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af længerevarende kontrakter.   
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 51.01.05 Grønlands Fiskerilicenskontrol 
Naalakkersuisut bemyndiges til at opkræve brugerbetaling i tilknytning til de opgaver, som vareta-
ges af Grønlands Fiskerilicenskontrol. 
 
Brugerbetalingen omfatter kvoter for alle fiskearter og skaldyr i det havgående fiskeri og rejekvoter 
i det kystnære fiskeri. Derudover betales der 1.500 kr. for hver enkelt licens i det kystnære fiskeri 
efter hellefisk, torsk og krabber med fartøj. En licens til fiskeri efter en af disse arter giver tillige ret 
til bifangst efter havkat, rødfisk, helleflynder og fjordtorsk (uugaq). Endelig skal der betales 1.500 
kr. for udstedelse af en generel licens til kystnært fiskeri med joller efter hellefisk, torsk og krabber.  
 
Ved jollefiskeri forstås fiskeri, der foregår fra en åben jolle med en udenbords motor. 
 
Brugerbetalingen fastsættes til: 
Havgående fiskeri   60 kr. pr. tons kvote 
Kystnært rejefiskeri   60 kr. pr tons kvote 
 
Det kystnære fiskeri med fartøj  1.500 kr. pr. licens pr. art 
Det kystnære fiskeri med jolle  1.500 kr. for en generel licens 
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Gebyr for licens til jollefiskere og fiskere med fartøj forfalder til betaling tre måneder efter udste-
delse af den pågældende licens. 
 
Brugerbetalingen på 60 kr. pr tons kvote forfalder til betaling den 1. januar og seneste rettidige beta-
ling er den 1. april samme år. 
  

Bemærkninger til hovedkonto 51.01.05 Grønlands Fiskerilicenskontrol  
Tekstanmærkningen er anført efter Inatsisartut under efterårssamlingen i 2009 vedtog at indføre 
brugerbetaling for opgaver udført af Grønlands Fiskerilicenskontrol. En nærmere regulering af beta-
lingen er fastsat i selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 12. februar 2010 om brugerbetaling på fiskeri-
området. Når bekendtgørelse nr. 2 af 12. februar 2010 revideres vil fastsættelsen af taksterne blive 

fjernet fra finansloven. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 

  
Til hovedkonto 51.02.03 Indhandlingstilskud, sælskind 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering af Inatsisartut’s Finansudvalg, at indgå aftaler med 
eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende 
hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling, og kan indgås for en periode på op 
til 1 år. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 51.02.03 Indhandlingstilskud, sælskind 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og besparelser ved indgåelse 
af kontrakter om indhandling af sælskind.   
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til Hovedkonto 51.03.04 Servicekontrakt med slagteriet Neqi A/S 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med orientering af Inatsisartut’s Finansudvalg, at indgå servicekon-
trakter med slagteriet Neqi A/S. Kontrakterne må ikke overstige den samlede bevilling og må ikke 
gå ud over budgetoverslagsårene. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 51.03.02 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af kontrakter om varetagelse af indhandling og slagtning af lam og får og administration 
hertil. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form og flyttet fra 51.03.02 Finansierings-
støtte til landbrugserhvervet. 

 
Til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU) 
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. 11 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og 
landbrug og Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug, eller tidlige-
re gældende erhvervsstøtteregler eller 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, udover de i Finansloven fastsatte bevillinger, 
når disse lån anvendes til indfrielse af allerede eksisterende lån, og således bidrager til en tilsvaren-
de merindtægt på hovedkontiene 51.07.40 Rente- og afdragsfrie udlån og 51.07.43 Afdrag rentebæ-
rende udlån. 
 
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: 
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 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. 

 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 2013.   

 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 2011. 
 
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 2011. 
 
Nr. 3. 
Det daværende Landsting vedtog under efterårssamlingen 2007 pkt. 108: Forslag til Landstingsbe-
slutning at Landsstyret pålægges til at arbejde for at fremme mulighederne for at opnå offentlig ga-
rantistillelse i forbindelse med banklån til etablering af små vandkraftværker. 
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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. 
 
Denne 90 % garantistillelse skal ses som inddækning af den risiko, som det kreditgivende pengein-
stitut løber. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 
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 2011. 

 
 
Medlemmet af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked - Aktivitetsom-
råde 62-66 
Til hovedkonto 62.30.01 Styrelsen for Råd og Nævn, administration. 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 1.500.000 kr. til det efterfølgende fi-
nansår. 
 
Nr. 2. 
I henhold til § 83 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 fastsættes følgende takster: 
 
Gebyr til boligklagenævnet: 66 kr. pr. lejemål hos udlejere af offentlige udlejningsboliger
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Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 
Nr. 4. 
I henhold til § 28, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 17. af 20. november 2006 om telekommunikati-
on og teletjenester fastsættes følgende afgift: 
 
 
Afgift på forbrug af langdistancekommunikation:  3 mio. kr. årligt
 
 
Bemærkninger til hovedkonto 62.30.01 Styrelsen for Råd og Nævn, administration  
Nr. 1. 
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. 
 
Muligheden for at overføre et eventuelt mer- eller mindreforbrug til det efterfølgende finansår skyl-
des følgende forhold: 
Boligklagenævnet finansieres af lejerne i de offentligt ejede udlejningsboliger. Med en bemyndigel-
se til Naalakkersuisut til at overføre mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto sikres at 
de opkrævede gebyrer alene anvendes indenfor Boligklagenævnets område. Ligeledes sikres 
Landskassen mod at skulle dække et eventuelt merforbrug i Boligklagenævnet. 
 
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. 
 
Radioforvaltningen finansieres af brugerne. Med en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at overføre 
mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto sikres at de opkrævede gebyrer alene anven-
des indenfor Radioforvaltningens område. Ligeledes sikres Landskassen mod at skulle dække et 
eventuelt merforbrug i Radioforvaltningen. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005, hvor det er 
bestemt, at taksten skal fastsættes på finansloven.  
 
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 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 3. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at indgå flerårige aftaler og dermed 
opnå besparelser ved indgåelse af langtidskontrakter som for eksempel for lejemål af Radioforvalt-
ningens bygninger.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 4. 
Telestyrelsen opkræver afgift til finansiering af Telestyrelsen og Teleklagenævnet, jf. Teleforord-
ningens § 28, stk. 1. 
 
Afgiften på langdistancekommunikation opkræves hos teleoperatørerne, og udgør for 2012: 
Telestyrelsen: 2,5 mio. kr. (hovedkonto 62.30.01 Styrelsen for Råd og Nævn, administration) 
Teleklagenævnet: 0,5 mio. kr. (hovedkonto 73.01.06 Teleklagenævn) 
Samlet: 3 mio. kr. 
 
Tekstanmærkningen har i den nuværende form tidligere været optaget på FFL 2011 under den tidli-
gere hovedkonto 73.01.06 Teleklagenævn. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 

 
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 sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår, 
for at sikre en optimal udnyttelse af bevillingen. Midlerne kan anvendes til genopretning eller til 
anvendelse i de efterfølgende finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

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 2011. 
 

Til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 
Nr. 2. 
Bevillingen til iværksætterstøtten inden for turismeerhvervet er en nettobevilling og anvendes som 
et tilskud. Naalakkersuisut bemyndiges til at disponere renter og afdrag på tidligere ydede lån givet 
i medfør af den tidligere landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet på ny inden for net-
tobevillingen. 
 
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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Bemærkninger til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme 
Nr. 1.  
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet. Der kan bl.a. laves kontrak-
ter med samarbejdspartnere om rådgivning, informationsvirksomhed, bistand til regional og lokal 
erhvervsudvikling, handlingsplaner, den praktiske håndtering af informations- og formidlingsopga-
ver og om rådgivning inden for erhvervs- og turismeområdet.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 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 2011 i tilrettet form. 
 
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 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 64.10.25 Aluminiumsprojektet 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til efterfølgende finansår, dog således at uforbrugte midler pr. 31/12-2015 tilbageføres til landskas-
sen. 
 
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 detaljeres. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
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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. 
 
I forhold til tidligere indeholder tekstanmærkningen nu mulighed for at overføre et eventuelt mer-
forbrug til efterfølgende finansår, hvilket kan blive aktuelt når selvstyret i 2012 skal afregne med 
Alcoa for den fælles projektudvikling. Udgiften afholdes i USD og en eventuel høj dollarkurs i for-
hold til den danske krone, kan medføre et merforbrug i 2012. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 

 
Nr. 2. 
Der er på hovedkontoen behov for at kunne rokere midler fra hovedkonto 64.10.25 Aluminiumspro-
jektet til projekter, hvor udgifterne afholdes på allerede eksisterende eller nye hovedkonti. Eksem-
pelvis er det nødvendigt, at rokere dele af bevillingen til anlægsprojekter under finanslovens an-
lægsområde.  
 
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 FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 3. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og sikrer at de nødvendige 
opgaver løses i forbindelse med projektet. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 66.01.02 Råstofprojekter   
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 10 % af bevillingen i finansåret. 
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Bemærkninger til hovedkonto 66.01.02 Råstofprojekter 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og i forlængelse heraf opnå 
besparelser. Det er bl.a. nødvendigt at indhente ekspertbistand til målrettede projekter på miljø- og 
geologiområdet. Disse projekter indebærer ofte dataindsamling, også i flere sæsoner, og efterføl-
gende databearbejdning, hvorfor det er nødvendigt at indgå flerårige aftaler. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår, 
for at sikre en optimal udnyttelse af bevillingen. Indtægter fra bl.a. salg af seismiske data skal tilgå 
efterfølgende tiltag/aktiviteter med samme formål som det oprindelige udgangspunkt for udgif-
ten/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 nye råstofprojekter i 
overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne for hovedkontoen.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

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 Ind-
tægtsdækket virksomhed 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 2011. 

 
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 Ind-
tægtsdækket myndighedsbehandling og uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i se-
nere finansår. 
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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 Intasi-
sartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, 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 overføres til senere finansår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 

 
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, KNI Pilersuisoq A/S eller et 
dermed koncernforbundet selskab, tegner selskabet en privat pensionsforsikring som kompensation 
for tjenestemandspensionens bortfald. I det omfang, der ikke kan opnås dækning svarende til tjene-
stemandspensionen, indestår Tele Greenland A/S eller KNI 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 yderlige-
re 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.  
 
Nr. 3. 
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. 
 

Bemærkninger til aktivitetsområde 70 - 73 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Tra-
fik 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen har til hensigt at sikre, at tjenestemænd, som er omfattet af den nævnte omdan-
nelse, ikke stilles ringere ved omdannelsen. 
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Landstingsforordning nr. 11 af 28. oktober 1993, Landstingsforordning nr. 8 af 6. juni 1997 om  
omdannelse af Tele Attaveqaatit og Landstingsforordning nr. 14 af 30. oktober 1992 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 og flyttet fra hovedkonto 73.01.14 Vareforsyning 
 
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 2011. 
 
Nr. 3.  
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. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2011 og flyttet fra aktivitetsområde 73 Energi og infra-
struktur. 
 

 
Til hovedkonto 70.10.08 Eksplosivstoffer, brand og beredskab 
Nr.1. 
I henhold til § 25 i Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 fastsættes følgende gebyrer: 
 

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.
 
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. 
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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. 
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010, hvor det er bestemt, 
at taksten skal fastsættes på finansloven.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 

 
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 2011. 
 

Til hovedkonto 72.02.03 Administrations- og projektudgifter vedrørende boligbyggeri 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 72.02.03 Administrations- og projektudgifter vedr. boligbygge-
ri 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af kontrakter om udvikling af byggesæt, typehuse, planlægning af renoveringsmidler, 
driften af internet baseret videnscenter. Der kan endvidere være tale om flerårige aftaler om udvik-
ling af modulbyggeri, bygdeskoler, fælleshuse, multifunktionshuse og institutioner samt aftaler om 
optimering af udviklingsprocesser. Herunder giver tekstanmærkningen også mulighed for deltagelse 
i EU’s flerårige udviklingsprogrammer for nordlige udkantsområder. 
 
Denne tekstanmærkning afspejler sammenlægningen af hovedkonto 72.02.03 og 72.02.05. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 72.06.01 Boligstøtte, renter og afdrag, netto 
Nr. 1. 
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. 
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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.  
 
Sagen har været forelagt ekstern revision, der ingen bemærkninger har.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 
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. 
 
I forbindelse med implementering af anbefalingerne fra Skatte- og Velfærdskommissionen vil der 
blive fremsat lovforslag der gør denne tekstanmærkning overflødig. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 
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 2010. 
 
I forbindelse med implementering af anbefalingerne fra Skatte- og Velfærdskommissionen vil der 
blive fremsat lovforslag der gør denne tekstanmærkning overflødig. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 

Til hovedkonto 72.10.13 Særlige tilskud til boligafdelinger 
I henhold til § 32, stk. 8 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 fastsættes følgende gebyr: 
 
Gebyr til kvarterløft eller reinvesteringer: 6 kr. pr. m² boligareal
 

Bemærkninger til hovedkonto 72.10.13 Særlige tilskud til boligafdelinger 
Tekstanmærkningen er en konsekvens af Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005, som revideret 
med Landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006, hvor det er bestemt, at taksten skal fastsæt-
tes på finansloven.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med Illuut A/S om at stille udlejningsboliger til rå-
dighed for Selvstyret, ligesom Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige lejeaftaler med 
Illuut A/S om leje af boliger til personale. 
 
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. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at indgå aftaler om at stille udlejningsboliger til rådighed 
for Selvstyret, samt at indgå flerårige lejeaftaler om leje af boliger til personale. 
 
Tekstanmærkningen er optaget i forbindelse med oprettelsen af Illuut A/S og Naalakkersuisut kan i 
forbindelse med udlån til Illuut A/S stille betingelser for at et vist antal boliger anvises til særlige 
formål; eksempelvis som almindelige lejeboliger, ønskeflytninger fra Selvstyrets boligmasse, som 
erstatningsboliger i forbindelse med sanering eller som personaleboliger. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet 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 videreført i let ændret form fra FL 2011. 
 

Til hovedkonto 73.01.06 Teleklagenævn 
Nr. 1. 
I henhold til Landstingsforordning nr. 17. af 20. november 2006 om telekommunikation og teletje-
nester nedsættes et Teleklagenævn. 
 
Telestyrelsen opkræver afgift på langdistancekommunikation jf. tekstanmærkning til hovedkonto 
62.30.01 Styrelsen for Råd og Nævn, administration. Heraf overføres 0,5 mio. kr. til Teleklagenæv-
nets drift. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto på 
op til 100.000 kr. til det efterfølgende finansår. 
 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.01.06 Teleklagenævn   
Nr. 1. 
Telestyrelsen opkræver afgift til finansiering af Telestyrelsen og Teleklagenævnet, jf. tekstanmærk-
ning til hovedkonto 62.30.01 Styrelsen for Råd og Nævn, administration. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen indebærer, at eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til bevillingen på 
hovedkontoen ved finansårets slutning bliver henlagt til genopretning eller til anvendelse det efter-
følgende finansår. 
 
Tekstanmærkningen er ny 
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Til hovedkonto 73.01.08 Tilskud til passagerbefordring 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse fra Inatsisartuts Finansudvalg, at indgå aftaler 
med eksterne samarbejdspartnere til løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværen-
de hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige 1.202 mio. kr. og må dække perioden 2013 – 2022.  
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.01.08 Tilskud til passagerbefordring  
Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at indgå flerårige aftaler og dermed 
opnå besparelser ved indgåelse af kontrakter om udførelse af offentlig flytrafik og skibspassagersej-
lads. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 73.01.12 Sikkerhed til søs 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 73.01.12 Sikkerhed til søs 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af kontrakter om udvikling af materiale til informationskampagner  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 73.01.14 Vareforsyning 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finansudvalg, at indgå aftaler om 
vareforsyning ud over bevillingsåret inden for en samlet ramme på op til 185 mio. kr. dækkende 
perioden 2012 – 2016. 
 
Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå et – eller flerårige servicekontrakter mellem Grønlands 
Selvstyre og et eller flere selskaber om forsyning af flydende brændstoffer til en landsdækkende 
enspris. Derudover bemyndiges Naalakkersuisut til at indgå en tillægskontrakt til korrektion af en 
løbende flerårig servicekontrakt om forsyning af flydende brændstoffer, med KNI eller et andet 
selskab. 
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Bemærkninger til hovedkonto 73.01.14 Vareforsyning 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af kontrakter bl.a. om forsyning af flydende brændstoffer.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 2. 
Selvstyrets servicekontrakt med KNI A/S om vareforsyning udløber 31. december 2011. Tekstan-
mærkningen sikrer Naalakkersuisut mulighed for, med Inatsisartuts Finansudvalgs godkendelse, at 
indgå en ny flerårig servicekontrakt om vareforsyning. Flerårige servicekontrakter giver planlæg-
ningsmæssig stabilitet i forsyningen og mindsker udsving i prisniveauet.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
Nr. 3. 
Formålet med tekstanmærkningen er at sikre, at der foretages stabile flerårige forsyninger uden sto-
re udsving til en landsdækkende enspris. Udover at indgå flerårige servicekontrakter kan Naalak-
kersuisut indgå tillægskontrakter, hvis det kan være nødvendigt i situationer med væsentlige pris-
ændringer på de internationale markeder eller at forsyninger oprettes eller nedlægges. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i ændret form. 
 

Til hovedkonto 73.01.15 Godstransport 
Nr.1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Finansudvalget, at fastsætte et investeringsbi-
drag med henblik på at tilvejebringe det forretningsmæssige grundlag for Royal Arctic Line A/S’s 
finansiering, anskaffelse og drift af ny tonnage.  
 
Investeringsbidraget skal opkræves via fragtraterne i Royal Arctic Bygdeservice A/S´(RAB) moder-
selskab, Royal Arctic Line (RAL), således, at alle godstariffer pålægges et fast procenttillæg. Her-
ved bliver investeringsbidraget fordelt på alle godsforsendelser til, fra og internt i Grønland uanset 
godstype. Procenttillægget skal sikre RAB et årligt bidrag på maksimalt 15,78 mio. kr. 
 
Nr. 2. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
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Bemærkninger til hovedkonto 73.01.15 Godstransport  
Nr. 1.  
Tekstanmærkningen giver mulighed for, at det nødvendige investeringsbidrag kan opkræves med 
henblik på at kunne foretage investeringer i den nødvendige bygdetonnage. 
 
Investeringsbidraget vil variere i forhold til godsomsætningen og således være lavere i lavsæsonen 
januar til april og højere i højsæsonen maj til december. 
 
Det er hensigten periodisk at justere det faste procenttillæg for at kompensere for udsving i gods-
omsætningen og ændringer i Royal Arctic Bygdeservices (RAB) nettoresultat således, at investe-
ringsbidraget tilpasses i forhold til et for RAB fastsat resultat før skat. Udsving i godsomsætningen i 
forhold til budget i moderselskabet kan identificeres på månedsbasis, hvorimod RAB kun aflægger 
officielt eksternt regnskab årligt. Investeringsbidraget reguleres en gang årligt pr. 1. april. 
 
Det forudsættes, at det årlige servicebidrag, som RAB modtager iht. servicekontrakten er konstant i 
hele kontraktens løbetid og dermed ikke er genstand for regulering. Herved er det alene investe-
ringsbidraget som reguleres inden for den maksimale grænse på 15,78 mio. kr. 
 
I forbindelse med periodisk regulering af investeringsbidraget skal der aflægges regnskab for po-
sterne og reguleringen skal forhåndsgodkendes skriftligt af Selvstyrets forvaltning efter samme 
princip som for den nuværende periodiske regulering af olie- og valutakurstillægget. 
 
Opkrævning af et investeringsbidrag vil få virkning pr. 1. januar 2011.  
 
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 2011. 
 
Nr. 2. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af kontrakter om godtransport.   
 
Tekstanmærkningen er ny. 
 

Til hovedkonto 73.02.02 Havnevedligehold 
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto 
til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 15 % af bevillingen i finansåret. 
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Bemærkninger til hovedkonto 73.02.02 Havnevedligehold 
Tekstanmærkningen giver bedre udnyttelse af bevillingen. Havnevedligehold er karakteriseret af en 
ikke uvæsentlig usikkerhed. Sæsonen for vejrfølsomme arbejder er kort. En del af arbejderne kræ-
ver dykkerindsats, og dykkerkapaciteten er begrænset i Grønland. Det sker derfor let, at planlagte 
arbejder forsinkes og må udskydes til senere finansår. 
 
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 2011. 
 

Til hovedkonto 73.30.02 Eftersøgnings- og Redningsberedskab 
Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finansudvalg, at indgå aftaler 
med flyselskaber om SAR-beredskabet inden for en samlet ramme på 145 mio. kr. dækkende perio-
den 2013 – 2022. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.30.02 Eftersøgnings- og Redningsberedskab 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå servicekontrakter med flyselskaber om SAR-beredskabet 
for perioden 2013-2022. Det forventes, at en kommende aftale på området kombineres med aftaler 
omkring passagertransport, der træder i kraft 1. januar 2013. 
 
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 2011. 
 

Til hovedkonto 73.93.02 Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit 
Nr. 1. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere vedr. Mittarfeqar-
fiit’s primære driftsområder. Aftalerne må ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud 
over 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. 
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Nr. 3. 
Naalakkersuisut bemyndiges til med virkning fra 1. januar 2012 at godkende regulering af takster i 
Mittarfeqarfiits Takst- og Betalingsregulativ til finansiering af udgifter til anskaffelse af større ma-
teriel. Finansudvalget orienteres om anvendelsen af tekstanmærkningen 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.93.02 Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, indgå længerevarende 
driftsaftaler og opnå besparelser ved indgåelse af kontrakter.   
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 
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 2011. 
 
Nr. 3. 
Bestemmelsen er indsat for at skabe mulighed for at foretage nødvendige investeringer i større ma-
teriel.  
 
Tekstanmærkningen sætter Naalakkersuisut i stand til at regulere 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. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 

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. 
Naalakkersuisut gives bemyndigelse til i 2012 at disponere indenfor bevillingsrammen, som er afsat 
til overgangsordninger og kompensationer i forbindelse med at ændre ensprissystemet på el, vand 
og varme. 
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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. 

 

- 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. 

 
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 også i 2012 at yde et tilskud til nedsættelse af makismalprisen på el 
og vand. 
 
Nr. 3. 
Nukissiorfiit har på grund af udviklingen i energisektoren i dag typisk flere bygninger i de enkelte 
energitjenester. Hvor det er hensigtsmæssigt, ønsker Nukissiorfiit at sælge disse bygninger fra. 
Endvidere, og hvor der er behov for det, at lave om på eksisterende bygninger, for at få en hen-
sigtsmæssig arbejdsafvikling. Naalakkersuisut bemyndiges til at kunne disponere over salgsprovenu 
til investeringsformål ved eventuelle frasalg af Nukissiorfiits bygninger. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 73.94.02 Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning. 
Nr. 1. 
Tekstanmærkningen har betydning for varmeforbrugernes omkostninger og sikrer kundegrundlaget 
for virksomheden. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 
Nr. 2. 
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 
kompensationer til at holde maksimalpriser nede. 
 
Ensprisreformen trådte i kraft i 2005 og er løbende blevet justeret. Reformen med justeringer fort-
sætter i 2012. Konkret vil det medføre, at den nuværende prisstruktur med en maksimalpris og en 
minimalpris på el og vand fortsætter. Tarifferne vil i de kommende år kun blive reguleret som følge 
af ændringer i Nukissiorfiits lokale enhedsomkostninger. 
 
Der er derfor behov for at Inatsisartut fortsat yder en bevilling til at understøtte tarifstrukturen. Der-
ved kan Naalakkersuisut gennem Nukissiorfiit garantere kunderne, at prisstigningerne ikke oversti-
ger de maksimale prisstigninger, som reformen med justeringer beskriver.  
 
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.  
 
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-
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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 2011. 
 
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 2011. 

 
Til hovedkonto 73.95.02 Vandkraft forundersøgelser 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.95.02 Vandkraft forundersøgelser 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og sikre at de nødvendige 
opgaver løses i forbindelse med projektet.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
 

Til hovedkonto 73.95.03 Energistatistik 
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 
 

Bemærkninger til hovedkonto 73.95.03 Energistatistik 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser ved 
indgåelse af kontrakter udarbejdelse af klimastatistikker.  
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 
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Til hovedkonto 73.95.04 Forsknings- og udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi  
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere til løsning af op-
gaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må ikke overstige den 
samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene. 

 
Bemærkninger til hovedkonto 73.95.04 Forsknings- og udviklingsprojekter indenfor vedva-
rende energi 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet. Det er nødvendigt at kunne 
indgå flerårige aftaler da mange forsknings og udviklingsprojekter har behov for mere end 1 år for 
at kunne opnå tilstrækkelig kvalitet i resultaterne. Midlerne kan anvendes til resultatkontrakter med 
forskningsinstitutioner, private firmaer eller enkeltpersoner om at foretage forsknings- og udvik-
lingsprojekter indenfor vedvarende energi. 
 
Finansudvalget skal orienteres om udnyttelsen af kontoen senest 1. marts det efterfølgende kalen-
derår. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 

 
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. Naa-
lakkersuisut 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 
ændringer optages på Landskasseregnskabet, når de pågældende projekter afsluttes og udtages af 
anlægs- og renoveringsfonden. 
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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.  
 
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 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. 7. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at yde Illuut A/S rente- og afdragsfrie lån på op til 75 % af opførel-
sesprisen, dog maksimalt 13.000 kr. pr. m², såfremt Illuut A/S opfører andelsboliger, ejerboliger, 
almene udlejningsboliger eller personaleboliger. Dette uanset der er tale om nybyggeri eller erstat-
ningsbyggeri som led i byfornyelse. 
 
Nr. 8. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at anvende Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S til at opføre såvel 
almene udlejningsboliger, andelsboliger og ejerboliger i alle byer ud fra en konkret vurdering af 
boligforsyningen på den enkelte lokalitet. 
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Nr. 9. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at anvende Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S til at foretage såvel 
en byfornyelse som sanering af ældre boliger. 
 
Nr. 10. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at yde Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S en rente- og afdragsfri 
medfinansiering på op til 100 % af anlægs- eller renoveringsudgiften. 
 
Nr. 11. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at meddele Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S tilladelse til at igang-
sætte projektering, udbud og kontrahering af de projektbevillinger der er optaget på bevillingsloven. 
 
Nr. 12. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at meddele Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S tilladelse til at opret-
te 1 andelsboligforening pr. opført ejendom, alternativt at oprette foreninger, der opfører mere end 
en ejendom. 
 
Nr. 13. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at meddele Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S tilladelse  til at ind-
træde i de rettigheder og forpligtelser, som påhviler generalforsamlingen og bestyrelsen i de opret-
tede andelsboligforeninger. Denne ret ophører ved overdragelse af de enkelte andelsboliger til de 
kommende andelshavere. 
 
Nr. 14. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at meddele Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S, at selskabet indtil 
overdragelsen af de enkelte ejendomme, er bemyndiget til at foretage alle de forretningsmæssige 
dispositioner, der er nødvendige for at sanere den eksisterende bebyggelse samt opføre og overdra-
ge de nyopførte ejendomme. Bemyndigelsen omfatter desuden retten til at optage byggefinansie-
ring, kvittere for lånetilsagn, indgå entreprisekontrakter og foretage endelig finansiering fra bank- 
eller realkreditinstitut. 
 
Nr. 15. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at meddele Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S, at selskabet kan til-
byde de nuværende lejere fortrinsstilling som andelshavere i de nyopførte ejendomme. Er der ikke 
et tilstrækkeligt antal forhenværende lejere, der ønsker at blive andelshavere, kan Ejendomsaktie-
selskabet Illuut A/S tilbyde lejere i Selvstyrets udlejningsboliger at blive andelshavere. Er samtlige 
andele herefter ikke overdraget til nye andelshavere, kan Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S frit 
tilbyde personer, der er indtegnet på en venteliste at blive andelshavere. Såfremt ikke alle andele 
kan overdrages til nye andelshavere, bemyndiges Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S til at forblive 
som andelshaver og udleje andelsboligen på vilkår som almindelig udlejningsbolig. 
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Nr. 16. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at meddele Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S, at selskabet kan 
gennemføre etablerings-, drifts- og finansieringstiltag, såfremt der opføres udlejningsboliger eller 
ejerboligforeninger i stedet for andelsboligforeninger. 
 
Nr. 17. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at meddele Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S, at selskabet er be-
myndiget til at omdanne andelsboligforeningerne til ejerforeninger inden boligerne afhændes, over-
drages eller anvendes som udlejningsboliger. 
 
Nr. 18. 
Naalakkersuisut bemyndiges til at anvende Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S til at gennemføre 
renovering af ejendomme og efterfølgende afhænde dem til lejerne til markedsprisen dog således, at 
prisen mindst skal dække renoveringsomkostningen. 
 
Nr. 19 
Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage budgetneutral rokering af bevillinger fra hovedkonto 
89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri, 
for de projekter, hvor Selvstyret henholdsvis Illuut A/S har afhændet boligerne til private personer. 

 
Bemærkninger til aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet 
Nr 1 til 3. 
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. 
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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. 
 
Tekstanmærkningerne er videreført fra FL 2011. 
 
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. 
 
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. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 
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. 
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Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 
Nr. 6. 
Tekstanmærkningen optages for at smidiggøre administrationen i forbindelse med forsikringssager 
indenfor anlægsområdet. Dette er nødvendigt for at have mulighed for at handle hurtigt efter en evt. 
ulykke som kan ligge til grund for en forsikringssag. Såfremt denne bemyndigelse anvendes af Naa-
lakkersuisut skal Inatsisartuts Finansudvalg orienteres herom.  
 
Denne tekstanmærkning gør det ikke muligt at igangsætte forbedringer eller udvidelser af de forsik-
ringsramte byggeri. 
 
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. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 
Nr. 7. 
Bemyndigelsen giver mulighed for at der med udgangspunkt i hvert enkelt projekt tages stilling til 
hvor stor støtte (rente- og afdragsfrie lån) der skal ydes det konkrete projekt. Det betyder også, at 
der i hvert enkelt byggeri skal optages et lån (bank- eller realkreditlån), som forventeligt udgør 
7.000 kr. pr. kvadratmeter. Denne finansieringsform vil betyde, at lejen kommer til at bestå af et 
kapitalbidrag, der er tilstrækkeligt til afdrag på ydelsen, samt et driftsbidrag. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 
Nr. 8 til 18. 
Bemyndigelsen er en videreførelse af den praksis som hidtil har været kørt i gennem andelsbolig-
foreninger. Ved tilkomsten af Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S er det ikke længere nødvendig at 
etablere nye andelsboligforeninger, hvorfor Naalakkersuisut bemyndiges til at anvende Ejendoms-
aktieselskabet Illuut A/S direkte til projekterne. 
 
Traditionelt yder Selvstyret en medfinansiering, der svinger afhængig af boligtype og størrelse. Så-
ledes dækker Selvstyret 100% af udgiften ved kommunale byggesæt, omkring 60% af udgiften ved 
kommunale udlejningsboliger, 55% ved Selvstyrets andelsboliger, 40% ved Selvstyrets ejerboliger, 
25% ved private andelsboliger og 20% ved private ejerboliger. Ved renovering skønnes det rente- 
og afdragsfrie lån til at være mellem 5.400 kr. og 13.000 kr. pr. kvadratmeter. 
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Den konkrete medfinansiering i de enkelte projekter vil tage udgangspunkt i en husleje- eller bolig-
udgiftsmodel, der læner sig op ad tekstanmærkningen til hovedkonto 72.10.16. Det er således den 
samlede opførelsessum, der vil være bestemmende for den konkrete medfinansiering fra Selvstyret. 
 
Bemyndigelsen regulerer hvilke rammer Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S skal virke under i for-
hold til udmøntning af de bevillinger, Inatsisartut har godkendt på boligområdet. Bemyndigelsen 
regulerer således den fleksibilitet, som skal understøtte de geografiske behov, udfordringer og mu-
ligheder, der er på boligområdet. Det er ligeledes vigtigt med en fleksibilitet, der tager udgangs-
punkt i såvel de enkelte kommuners økonomiske situation og muligheder, ligesom der skal kunne 
udvises tilstrækkelig fleksibilitet, der tager hensyn til såvel de kommende ejers eller lejers økono-
miske robusthed, som finansierings- og kreditfaciliteterne på den konkrete lokalitet. 
 
Yderligere er Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S omfattet af, og nyder samme rettigheder og pligter 
som Selvstyret, i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger, jf. § 29, 
herfra dog undtaget § 24, stk. 3. 
 
Bemyndigelsen betyder at når bevillingsloven er vedtaget, kan Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S 
igangsætte projektering, forhandling om byggekredit mv. for de enkelte projekter uden særskilt fo-
relæggelse for Naalakkersuisut eller Inatsisartuts Finansudvalg. F.eks. vil det betyde, at bevillinger 
afsat til erstatningsbyggeri for en konkret bebyggelse vil kunne bestå af en række anlægsopgaver, 
der hver i sær vil variere i størrelse og vil have forskellige placeringer, alt efter hvor de enkelte 
kommuner anviser arealer til erstatningsbyggeriet. 
 
Således vil bevillingsrammen til erstatningsbyggeriet for f.eks. Blok P ikke være placeret på Blok 
P’s nuværende areal, ligesom erstatningsbyggeriet ikke vil være ét sammenhængende anlægspro-
jekt, men vil bestå af flere anlægsprojekter, der dog til sammen vil være tilstrækkeligt til at genhuse 
hele Blok P’s nuværende beboere og lidt til. 
 
Tekstanmærkningen vil som led i arbejdet med anbefalingerne fra Skatte- og Velfærdskommissio-
nen blive erstattet af en egentlig lovgivning om Illuut A/S’s virke. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011. 
 
Nr. 19 
Tekstanmærkningen beskriver hvorledes bevillinger på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Er-
statningsbyggeri, der er udmøntet i form af lån til privatbyggeri overføres til hovedkonto 89.72.11 
Støttet privat boligbyggeri, hvor alle lån til private byggeri er samlet. 
 
Tekstanmærkningen er ny. 
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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 2012-2014. 
 
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 2012, 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, i efterfølgende opståede havneanlægsbehov. samt i anbefalinger 
fra Transportkommissionen. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011.  
 
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 vær-
dierne af havneanlæggene i de grønlandske havne i et sådant selskab. Det må forventes, at sådanne 
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 havnens 
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anvendelse og brugertaksterne bunder i et ønske om at sikre havnenes tilgængelighed også for min-
dre fartøjer. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011.  
 

Til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån 

Naalakkersuisut bemyndiges til, at udlåne 223 mio. kr. til Nukissiorfiit i 2012 i forbindelse med 
opførslen af vandkraftværket ved Ilulissat. De øvrige midler på nærværende hovedkonto vil blive 
anvendt til mindre projekter i Nukissiorfiits anlægsplan, sammen med henlæggelser fra Nukissior-
fiits drift. 
 
Nukissiorfiit udarbejder anlægsredegørelse om udnyttelsen af de bemyndigede midler det efterføl-
gende kalenderår, som indarbejdes som bilag i Redegørelsen om Anlægs – og Renoveringsfonden 
som omdeles til Inatsisartut hvert år. 
 

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. 3 til hovedkonto 
73.94.02 Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning.   
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form.  
 

Til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri 
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 budgetoverslagsårene. Udbetaling af lån kan tidligst ske i det år, 
hvor betalingen er optaget. 

Bemærkninger til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri 

Tekstanmærkningen begrænser Naalakkersuisuts bemyndigelse til en finansiel ramme svarende til 
bevillingen i finansåret plus budgetoverslagsårene. 
 
Tekstanmærkningen giver mulighed for at yde tilsagn til f.eks. Illuut A/S om projekter der strækker 
sig i 3-4 år. 
 
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2011 i tilrettet form. 


	FL 2012
	Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89

	Nr. 5.
	Nr. 6.
	Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser - Aktivitetsområde 20 – 24
	Til formålskonto 20.10 Særlige formål


	Til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter
	Bemærkninger til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning
	Til hovedkonto 20.30.01 Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration


	Bemærkninger til hovedkonto 20.30.01 Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration
	Til hovedkonto 20.30.05 Innovations- og projektopgaver

	Bemærkninger til hovedkonto 20.30.05 Innovations- og projektopgaver
	Til hovedkonto 20.30.06 Drift og vedligehold af Selvstyrets centrale it-maskinel og -programmel

	Bemærkninger til hovedkonto 20.30.06 Drift og vedligehold af Selvstyrets centrale it-maskinel og –programmel
	Til hovedkonto 20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger 
	Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser - Aktivitetsområde 24 
	Til hovedkonto 30.01.05 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger – Kirke og Kultur
	Bemærkninger til hovedkonto 30.01.05 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger – Kirke og Kultur 



	Til hovedkonto 30.19.15 Aftalebundne tilskud til kultur området
	Til hovedkonto 30.19.21 Tilskud fra Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Danske Spil A/S

	Til hovedkonto 30.19.22 Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Danske Spil A/S
	Til hovedkonto 30.19.23 Fredningsaktiviteter
	Bemærkninger til hovedkonto 30.19. 23 Fredningsaktiviteter 
	Medlemmet af Naalakkersuisut for Sundhed  – Aktivitetsområde 34 

	Til hovedkonto 34.10.02 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger
	Medlemmet af Naalakkersuisut for Uddannelse og  Forskning – Aktivitetsområde 40 
	Til hovedkonto 40.02.06 Stipendier og børnetillæg

	Til hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger 
	Bemærkninger til hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger 

	Til formålskonto 40.91 Erhvervsskoler 
	Til hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed
	Bemærkninger til hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed


	Til formålskonto 40.92 Højere undervisning
	Medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug – Aktivitetsområde 50 - 51 
	Bemærkninger til hovedkonto 64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme

	Til hovedkonto 66.01.03 Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket virksomhed


	Bemærkninger til hovedkonto 66.01.03 Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket virksomhed
	Til hovedkonto 66.01.05 Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket myndighedsbehandling

	Bemærkninger til hovedkonto 66.01.05 Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket myndighedsbehandling
	Medlemmet af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik - Aktivitetsområder 70 - 73
	Bemærkninger til aktivitetsområde 70 - 73 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik

	Til hovedkonto 72.06.01 Boligstøtte, renter og afdrag, netto
	Til hovedkonto 72.10.13 Særlige tilskud til boligafdelinger
	Bemærkninger til hovedkonto 72.10.13 Særlige tilskud til boligafdelinger
	Til hovedkonto 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast

	Bemærkninger til hovedkonto 72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast
	Til hovedkonto 73.01.08 Tilskud til passagerbefordring
	Bemærkninger til hovedkonto 73.01.08 Tilskud til passagerbefordring 

	Nr. 2.
	Til hovedkonto 73.02.02 Havnevedligehold
	Til hovedkonto 73.30.02 Eftersøgnings- og Redningsberedskab


	Bemærkninger til hovedkonto 73.30.02 Eftersøgnings- og Redningsberedskab
	Til hovedkonto 73.93.02 Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit
	Bemærkninger til hovedkonto 73.93.02 Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit


	Til hovedkonto 73.95.02 Vandkraft forundersøgelser
	Bemærkninger til hovedkonto 73.95.02 Vandkraft forundersøgelser

	Bemærkninger til hovedkonto 73.95.03 Energistatistik
	Medlemmet af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik - Aktivitetsområde 80-89
	Til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån

	Bemærkninger til hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån
	Til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri
	Bemærkninger til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri


