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Inatsisartutlov nr. x af x. x om tillægsbevilling for 2018

§ 1. Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2018 fastsættes i
bilag 1.
§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2018
fastsættes i bilag 2.

Grønlands Selvstyre, den x. x 2019.

Kim Kielsen

3

4
11.925.000
37.448.000
0

01 10 10 D Inatsisartut
01 10 15 A Anlæg og vedligehold under Inatsisartu

FL
2018

01 06 11 T Politisk arbejde

01 Inatsisartuts Formandskab

Bilag 1, bevillingsoversigt

Landsstyrerok.
Bilag 2

4.100.000

1.850.000

Landstingsbeslutning

3.000.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

41.548.000 28-06-2018
3.000.000 16-10-2018

13.775.000 28-06-2018

Bevilling
herefter

Inatsisartut
18-813

Inatsisartut

Sagsnr.

5

03
03
03
03
03

01
02
03
04
05

D
D
T
T
T

Indenrigsafdelingen
Tilsynsrådet for kommunerne
Tilskud til partiernes valgkamp
Borgerråd
Udgifter til valg

10 13 10 I Udbytte, udlodning og salg fra aktiese
10 13 11 T Kontante udgifter til aktieselskaber

10 10 10 D Naalakkersuisut

10 06 18 T Nødhjælp til ulykkes- og katastroferam
10 06 27 T Pulje til støtte for uafhængige unders

10
10
10
10
10

10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr

10 Formanden for Naalakkersuisut

Bilag 1, bevillingsoversigt

-178.350.000
0

17.489.000

0
994.000

0
0
0
0
0

21.066.000

FL
2018

-190.186.000
190.186.000

4.155.000
120.000
3.620.000
402.000
953.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

500.000

500.000
-600.000

2.600.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

02-11-2018
02-11-2018
02-11-2018
02-11-2018
02-11-2018

-368.536.000 23-08-2018
190.186.000 23-08-2018

17.989.000 05-12-2018

500.000 24-11-2018
394.000 17-08-2018

4.155.000
120.000
3.620.000
402.000
953.000

23.666.000 17-08-2018

Bevilling
herefter

Naalakkersuisut
Naalakkersuisut

18-820

18-822
18-808

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

18-808

Sagsnr.

6
26.837.000

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

50
50
50
56
56
56
58
70
70
70
70
70
70
73
73
73

T
T
T
D
D
D
T
D
D
D
D
D
D
T
T
T

Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Budgetregulering, administration
Budgetregulering, administration
Budgetregulering, administration
Reserve til indgåelse af overenskomste
Reserve til nye initiativer
Reserve til nye initiativer
Reserve til nye initiativer
Reserve til nye initiativer
Reserve til nye initiativer
Reserve til nye initiativer
Reserve til øget selvforsyning af føde
Reserve til øget selvforsyning af føde
Reserve til øget selvforsyning af føde

24 Skattestyrelsen

20 30 09 D Midlertidig indkvartering
20 30 10 D Bygningsdrift og Vedligeholdelse

20 12 12 T Bankforsyning
20 12 12 T Bankforsyning

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

4.825.000
72.638.000

3.143.000

5.000.000

10.850.000
32.700.000

-14.700.000

10.000.000

886.000

D
D
T
D
D
D

20 05 31 T Reserve til merudgift på det kommunale

01
01
10
11
12
13
0
0
0
0

01
01
01
01
01
01

FL
2018

Departementet for Finanser
Departementet for Finanser
ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands fo
Landsplanlægning
Afdelingen for Selvstændighed
Forfatningskommission og -sekretariat

20
20
20
20
20
20

20 Departementet for Finanser

Bilag 1, bevillingsoversigt

-4.293.000

500.000

-2.221.000
-800.000
14.147.000
2.221.000
1.455.000
5.526.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-6.000
-68.000

1.150.000

3.463.000
10.737.000
-10.850.000
-3.000.000
-16.200.000
-3.500.000
-1.300.000
-2.000.000
-600.000
-4.460.000
-500.000
-40.000

-1.146.000
-6.854.000
-2.000.000

-886.000

Godkendt af
Finansudvalget

08-08-2018

13-09-2018
20-12-2018
02-11-2018
02-11-2018
02-11-2018
02-11-2018

Dato for
godk.

4.819.000 22-12-2018
72.570.000 22-12-2018

10-01-2018
13-09-2018

13-07-2018
08-08-2018
17-08-2018
13-12-2018
18-12-2018
22-12-2018
12-12-2018
02-03-2018
13-07-2018
13-10-2018
24-11-2018
18-12-2018
6.100.000 19-12-2018
08-08-2018
05-12-2018
18-12-2018

23.816.000
14.147.000
2.221.000
1.455.000
5.526.000

Bevilling
herefter

18-817
18-817

18-791
Ressortændring

18-802
18-806
18-808
Naalakkersuisut
18-829
18-817
18-825
18-793
18-801
18-811
18-821
18-830
18-828
18-806
18-820
18-823

18-806

Ressortændring
Naalakkersuisut
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Sagsnr.

7

FL
2018

79.616.000

Bilag 1, bevillingsoversigt

24 01 01 D Skattestyrelsen, administration
24 01 01 D Skattestyrelsen, administration
24 01 01 D Skattestyrelsen, administration
800.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-17.000

3.500.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

13-10-2018
20-12-2018
83.899.000 22-12-2018

Bevilling
herefter

18-815
Naalakkersuisut
18-817

Sagsnr.

8

01
01
01
01
01

01
01
09
10
10

D
D
D
D
D

Departementet for Udenrigsanliggender
Departementet for Udenrigsanliggender
Grønlands Repræsentation i Washington
Grønlands Repræsentation i Reykjavik
Grønlands Repræsentation i Reykjavik

27
27
27
27
27
27
27

04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
07

T
T
T
T
I
I
T

Finansieringsstøtte til landbrugserhve
Udviklingsstøtte, landbrug
Rente- og afdragsfrie udlån
Rentebærende udlån
Afdrag rentebærende udlån
Renteindtægter
Indfrielse af garantier for lån til gr

27 03 01 D Forfatningskommission og -sekretariat

27
27
27
27
27

27 Departementet for Udenrigsanliggender

Bilag 1, bevillingsoversigt

13.709.000
3.110.000
6.369.000
7.512.000
-3.000.000
-1.075.000
1.027.000

5.526.000

3.909.000
3.000.000

16.064.000

FL
2018

-13.709.000
-3.110.000
-6.369.000
-7.512.000
3.000.000
1.075.000
-1.027.000

-5.526.000

-1.492.000
-1.455.000
490.000
-490.000
-500.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018

13-09-2018

13-09-2018
13.117.000 13-09-2018
4.399.000 25-10-2018
25-10-2018
2.010.000 13-12-2018

Bevilling
herefter

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut

Sagsnr.

9

32.719.000
18.908.000
889.000
912.000

30 10 45 D Særlig indsats på børn- og ungeområdet

30 30 05 T Ligestillingsråd
30 30 06 T Grønlands Råd for Menneskerettigheder

FL
2018

30 01 02 D Socialstyrelsen

30 Departementet for Sociale Anl.og Justits

Bilag 1, bevillingsoversigt

-889.000
-912.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-32.000

-500.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

13-09-2018
13-09-2018

18.876.000 22-12-2018

32.219.000 13-10-2018

Bevilling
herefter

Ressortændring
Ressortændring

18-817

18-816

Sagsnr.

10
4.900.000
-1.000.000
-1.300.000

94.087.000
46.536.000
52.747.000

30
30
30
30

01
01
02
02

D
D
D
D

Forskning
Forskning
Grønlands Forskningsråd
Grønlands Forskningsråd

0

0

-5.700.000

18.441.000

1.671.000
-1.671.000
1.000.000
-1.000.000

889.000
912.000

-5.000.000

6.600.000

444.180.000

34
34
34
34

Sundhedsregioner, lægebetjening
Sundhedsregioner, lægebetjening
Sundhedsregioner, lægebetjening
Nationale Sundheds- og Uddannelsesinds
Nationale Sundheds- og Uddannelsesinds
Patientrejser og evakueringer mv
Landsapotek
Fællesomkostninger

1.000.000
-600.000

32.456.000
5.090.000
39.047.000
-13.400.000

1.500.000

13.000.000

808.000
-808.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

410.324.000

43.804.000

127.531.000

0
0

D
D
D
D
D
D
D
D

Patientbehandling i udlandet, somatisk
Patientbehandling i udlandet, somatisk
Patientbehandling i udlandet, psykiatr
Patientbehandling i udlandet, psykiatr
Dronning Ingrids Hospital
Dronning Ingrids Hospital
Dronning Ingrids Hospital
Det Grønlandske Patienthjem
Kræftplan
Misbrugsbehandlingsplan
Misbrugsbehandlingsplan

34 29 01 T Ligestillingsråd
34 29 02 T Grønlands Råd for Menneskerettigheder

01
01
01
02
02
03
05
06

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

72.961.000

12
12
12
12
12
12
12
12

34
34
34
34
34
34
34
34

01
01
02
02
03
03
03
04
07
08
08

22.412.000

FL
2018

34 13 01 D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjenin
34 13 01 D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjenin

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

34 01 01 D Departementet for Sundhed
34 01 01 D Departementet for Sundhed

34 Departementet for Sundhed

Bilag 1, bevillingsoversigt

Landstingsbeslutning

-161.000

-11.000

4.700.000
-4.208.000

-3.000.000

6.150.000
-432.000

10.000.000
12.200.000
7.300.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

13-09-2018
02-11-2018
13-09-2018
02-11-2018

889.000 13-09-2018
912.000 13-09-2018

19-11-2018
67.800.000 22-12-2018

12.730.000
98.987.000
45.536.000
51.447.000

451.272.000

19-11-2018
12-12-2018
22-12-2018
19-11-2018
22-12-2018
19-11-2018
19-11-2018
19-11-2018

19-11-2018
150.531.000 18-12-2018
08-08-2018
63.304.000 18-12-2018
19-11-2018
12-12-2018
417.542.000 22-12-2018
33.456.000 19-11-2018
4.490.000 19-11-2018
19-09-2018
22.647.000 19-11-2018

13-09-2018
22.412.000 02-11-2018

Bevilling
herefter

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring

Naalakkersuisut
18-817

Naalakkersuisut
18-825
18-817
Naalakkersuisut
18-817
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut

Naalakkersuisut
18-823
18-806
18-823
Naalakkersuisut
18-825
18-817
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
18-812
Naalakkersuisut

Ressortændring
Ressortændring

Sagsnr.

11

34 30 03 D Ph.d.-studium Forskeruddannelse
34 30 03 D Ph.d.-studium Forskeruddannelse

Bilag 1, bevillingsoversigt

FL
2018

0

3.267.000
-3.267.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Bevilling
herefter

13-09-2018
02-11-2018

Dato for
godk.

Ressortændring
Ressortændring

Sagsnr.

12
2.682.000
6.256.000
31.077.000
3.203.000
17.132.000
0
33.978.000

91
91
91
91
91
91
91

92
92
92
92

40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40

12
13
13
14

D
D
D
D

Ph.d.-studium Forskeruddannelse
Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik
Kateket- og organistuddannelse

1.899.000

3.267.000
94.215.000

20.566.000
18.092.000
13.531.000

40 90 02 T Tilskud til De Grønlandske Huse
40 90 13 D Center for National Vejledning
40 90 15 D Leje af kollegiekapacitet

Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik
Grønlands Maritime Skole
Socialpædagogisk Seminarium
Levnedsmiddelskolen, INUILI
Campus Kujalleq
Uddannelsesindsats indenfor det social
Tech College Greenland

48.016.000

40 40 01 D Uddannelsesstyrelsen
40 40 01 D Uddannelsesstyrelsen

D
D
D
D
D
D
D

37.618.000
38.524.000

40 12 35 D GUX Aasiaat
40 12 36 D GUX Nuuk

08
14
20
21
23
26
27

12.303.000

8.227.000

15.016.000
63.000.000

40 02 01 D Kollegieadministrationens Fælleskonto
40 02 07 T Særydelser, rejseudgifter mm, institut

40 10 11 D Ado Lyngep Atuarfia
40 10 11 D Ado Lyngep Atuarfia
40 10 12 L Efterskole

10.744.000

27.305.000

FL
2018

40 01 01 D Departementet for Uddannelse, Kultur o
40 01 01 D Departementet for Uddannelse, Kultur o
40 01 08 T Sektorprogram for Uddannelse

40 Departementet for Uddannelse, Kultur og

Bilag 1, bevillingsoversigt

-3.267.000

-808.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-100.000
-31.000
-200.000

950.000
-315.000
-474.000
-423.000
-574.000
16.200.000
-127.000

-1.000.000
-9.000
3.000.000

-700.000
-8.000

-1.386.000
-22.000

700.000
-79.000
-233.000

-253.000
-950.000

-51.000
-140.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

18-12-2018
22-12-2018
22-12-2018
22-12-2018
22-12-2018
13-07-2018
22-12-2018
13-09-2018
13-07-2018
94.084.000 22-12-2018
1.699.000 13-07-2018

3.632.000
5.941.000
30.603.000
2.780.000
16.558.000
16.200.000
33.851.000

19.566.000 18-12-2018
18.083.000 22-12-2018
16.531.000 18-12-2018

18-12-2018
47.308.000 22-12-2018

36.232.000 22-12-2018
38.502.000 22-12-2018

18-12-2018
8.848.000 22-12-2018
12.070.000 22-12-2018

14.763.000 22-12-2018
62.050.000 18-12-2018

13-09-2018
26.446.000 22-12-2018
10.604.000 13-07-2018

Bevilling
herefter

Ressortændring
18-800
18-817
18-800

18-830
18-817
18-817
18-817
18-817
18-801
18-817

18-830
18-817
18-830

18-830
18-817

18-817
18-817

18-830
18-817
18-817

18-817
18-830

Ressortændring
18-817
18-800

Sagsnr.

13

Nunatta Atuagaateqarfia
Katuaq
Projekttilskud til skrevne medier i Gr
Driftstilskud til skrevne medier i Grø

40 97 03 D Kirken i Grønland
40 97 03 D Kirken i Grønland
40 97 03 D Kirken i Grønland

40 96 01 D Forskning
40 96 02 D Grønlands Forskningsråd

40 95 01 T Andre tilskud til kunst og kultur
40 95 05 T Grønlands Nationalteater

D
T
T
T

50.274.000

1.671.000
1.000.000

12.095.000
7.416.000

15.679.000
5.109.000
1.036.000
1.510.000

11
18
28
29

40
40
40
40

94
94
94
94

FL
2018

Bilag 1, bevillingsoversigt

-1.671.000
-1.000.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

440.000
-300.000
-381.000

3.500.000
3.000.000

300.000
-28.000
-1.000.000
1.000.000

Godkendt af
Finansudvalget

18-12-2018
22-12-2018
12-12-2018
12-12-2018

Dato for
godk.

13-07-2018
18-12-2018
50.033.000 22-12-2018

13-09-2018
13-09-2018

15.595.000 13-10-2018
10.416.000 02-03-2018

15.979.000
5.081.000
36.000
2.510.000

Bevilling
herefter

18-800
18-830
18-817

Ressortændring
Ressortændring

18-811
18-793

18-830
18-817
18-827
18-827

Sagsnr.

14

51
51
51
51
51

07
07
07
07
07

40
42
43
44
50

T
T
I
I
T

Rente- og afdragsfrie udlån
Rentebærende udlån
Afdrag rentebærende udlån
Renteindtægter
Indfrielse af garantier for lån til gr

51 03 02 T Finansieringsstøtte til landbrugserhve
51 03 03 T Udviklingsstøtte, landbrug

51

50 01 01 D Departementet for Fiskeri, Fangst og L

50 Departementet for Fiskeri, Fangst og Lan

Bilag 1, bevillingsoversigt

5.767.000
3.909.000
-4.000.000
-925.000
0

0
0

30.585.000

FL
2018

6.369.000
7.512.000
-3.000.000
-1.075.000
1.027.000

13.709.000
3.110.000

1.492.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

12.136.000
11.421.000
-7.000.000
-2.000.000
1.027.000

13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018

13.709.000 13-09-2018
3.110.000 13-09-2018

32.077.000 13-09-2018

Bevilling
herefter

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring

Sagsnr.

15

02
03
04
05

D
D
D
D

Indtægtsdækket myndighedsbehandling
Kulbrinterelaterede forsknings- og udv
Kulbrinte- og markedsføringsprojekter
Indtægtsdækket virksomhed - kulbrinteo

0
0
0
0

16
16
16
16

64
64
64
64

Mobilitetsfremmende ydelse
Revalidering
Majoriaq
Landsdækkende jobportal
Elevstøtte - Majoriaq

1.116.000
10.781.000
75.280.000
1.101.000
35.350.000

T
L
T
D
L

13
13
13
13
13

64
64
64
64
64

19
21
23
26
27

19.739.000

28.524.000

26.388.000

FL
2018

64 10 12 T Vare- og bankforsyning
64 10 12 T Vare- og bankforsyning

64 01 01 D Departementet for Erhverv og Energi
64 01 01 D Departementet for Erhverv og Energi
64 01 04 T Kompetenceudviklingskurser

64 Departementet for Erhverv og Energi

Bilag 1, bevillingsoversigt

2.526.000

-1.116.000
-10.781.000
-75.280.000
-1.101.000
-35.350.000

4.293.000

3.104.000
-2.014.000
-28.524.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-1.150.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

13-09-2018
13-09-2018
2.526.000 13-09-2018
13-09-2018

13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018

10-01-2018
22.882.000 13-09-2018

13-09-2018
27.478.000 13-09-2018
13-09-2018

Bevilling
herefter

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

18-791
Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Sagsnr.

16

01
01
01
01

01
03
05
06

D
D
D
D

Råstofstyrelsen, administration
Råstofstyrelsen - Indtægtsdækket virks
Indtægtsdækket myndighedsbehandling
Kulbrinterelaterede forsknings- og udv

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

03
03
03
03
03

67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

67
67
67
67
67

01
01
02
02
03

01
02
03
04
05
05
05
05
06
07

02
03
04
04
05
05
06
06
07
07

D
D
D
D
T

D
T
T
L
T
T
T
T
D
L

D
D
T
T
D
D
D
D
D
D

Indenrigsafdelingen
Indenrigsafdelingen
Tilsynsrådet for kommunerne
Tilsynsrådet for kommunerne
Tilskud til partiernes valgkamp

Arbejdsmarkedsafdelingen
Kompetenceudviklingskurser
Mobilitetsfremmende ydelser
Revalidering
Majoriaq
Majoriaq
Majoriaq
Majoriaq
Landsdækkende jobportal
Elevstøtte - Majoriaq

Afdelingen for Geologi
Geologi- og markedsføringsprojekter
ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands fo
ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands fo
Landsplanlægning
Landsplanlægning
Afdelingen for Selvstændighed
Afdelingen for Selvstændighed
Forfatningskommission og -sekretariat
Forfatningskommission og -sekretariat

67 Departementet for Råstoffer og Arbejdsma

66
66
66
66

66 Råstofstyrelsen

Bilag 1, bevillingsoversigt

2.221.000
-2.221.000
1.455.000
-1.455.000
5.526.000
-5.526.000

0

0

0

4.155.000
-4.155.000
120.000
-120.000
3.620.000

1.101.000
35.350.000

0
0
0

2.014.000
28.524.000
1.116.000
10.781.000
75.280.000

0
0
0
0
0

0

0

-1.829.000
-2.526.000
-14.147.000

-1.275.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

10.260.000
10.709.000
14.241.000

13.112.000
0
0
0

FL
2018

Landstingsbeslutning

-500.000
-8.760.000
-4.963.000

-94.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

13-09-2018
02-11-2018
13-09-2018
02-11-2018
13-09-2018

13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
24-11-2018
18-12-2018
61.057.000 18-12-2018
1.101.000 13-09-2018
35.350.000 13-09-2018

2.014.000
28.524.000
1.116.000
10.781.000

8.431.000 13-09-2018
8.183.000 13-09-2018
02-11-2018
22-12-2018
13-09-2018
02-11-2018
13-09-2018
02-11-2018
13-09-2018
02-11-2018

11.837.000 13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018

Bevilling
herefter

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
18-822
18-823
18-829
Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
18-817
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Sagsnr.

17

67
67
67
67
67

03
03
03
03
03

03
04
04
05
05

T
T
T
T
T

Tilskud til partiernes valgkamp
Borgerråd
Borgerråd
Udgifter til valg
Udgifter til valg

Bilag 1, bevillingsoversigt

FL
2018

0

0

-3.620.000
402.000
-402.000
953.000
-953.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Bevilling
herefter

02-11-2018
13-09-2018
02-11-2018
13-09-2018
02-11-2018

Dato for
godk.

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Sagsnr.

18

Indenrigsafdelingen
Tilsynsrådet for kommunerne
Tilskud til partiernes valgkamp
Borgerråd
Udgifter til valg

72 26 02 D Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit

72 20 05 T Tilskud til passagerbefordring
72 20 05 T Tilskud til passagerbefordring
72 20 07 D Udvikling og monitorering, trafikområd

72 Boliger

D
D
T
T
T

-12.947.000

9.694.000

153.750.000

4.155.000
120.000
3.620.000
402.000
953.000

01
02
03
04
05

70
70
70
70
70

15
15
15
15
15

7.738.000

FL
2018

70 01 01 D Departementet for Boliger og Infrastru

70 Departementet for Boliger og Infrastrukt

Bilag 1, bevillingsoversigt

-4.155.000
-120.000
-3.620.000
-402.000
-953.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-1.225.000

1.300.000
600.000
1.146.000

-73.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

-14.172.000 22-12-2018

24-11-2018
155.650.000 19-12-2018
10.840.000 13-07-2018

13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018
13-09-2018

7.665.000 22-12-2018

Bevilling
herefter

18-817

18-821
18-828
18-802

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

18-817

Sagsnr.

19

77 05 02 D Grønlands Naturinstitut

77 Natur og Miljø

73 06 01 D Forskning
73 06 02 D Grønlands Forskningsråd
73 06 03 D Ph.d.-studium Forskeruddannelse

73 01 01 D Departementet for Natur, Miljø og Fors

73 Departementet for Natur, Miljø og Forskn

Bilag 1, bevillingsoversigt

65.048.000

0
0
0

18.867.000

FL
2018

1.671.000
1.000.000
3.267.000

808.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-16.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

65.032.000 22-12-2018

1.671.000 02-11-2018
1.000.000 02-11-2018
3.267.000 02-11-2018

19.675.000 02-11-2018

Bevilling
herefter

18-817

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring

Sagsnr.

20

00
00
00
00

01
01
10
10

A
A
A
A

Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri

40
40
40
40
40
40
40

12
12
14
15
16
17
17

A
A
A
A
A
A
A

Uddannelsesbyggeri
Uddannelsesbyggeri
Kultur- og idrætsbyggeri
Kollegiebyggeri
Kulturbyggeri
Institutioner for børn og unge
Institutioner for børn og unge

87 73 10 A Havneanlæg
87 73 12 A Reinvestering i havne og kajanlæg

87 72 22 A Boligprogram for bygder og yderdistrik

87 11 06 A 5-års eftersyn

87 Anlæg, Dir. for Boliger og Infrastr.

86 60 01 A Sundhedsvæsenet
86 60 01 A Sundhedsvæsenet

86 Anlæg, Departementet for Sundhed

84
84
84
84
84
84
84

84 Anlæg, Dep. for Kult. Udd. Forsk. Kirke

83 30 13 A Landsdækkende institutioner
83 30 13 A Landsdækkende institutioner

83 Familiedirektoratet

80
80
80
80

80 Anlægsområdet

Bilag 1, bevillingsoversigt

0
27.700.000

0

500.000

51.500.000

5.000.000
54.000.000
0
0

0

41.000.000

0

12.000.000

FL
2018

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-200.000

-220.000

-370.000

3.000.000

-1.000.000
6.500.000
-240.000
-2.050.000
-190.000
-1.000.000
-6.500.000

-170.000

-3.500.000
-8.500.000
8.440.000
-8.440.000

Godkendt af
Finansudvalget

13-10-2018
18-12-2018
08-08-2018
08-08-2018

Dato for
godk.

-200.000 08-08-2018
27.700.000 17-08-2018

-220.000 08-08-2018

130.000 08-08-2018

08-08-2018
54.500.000 19-09-2018

08-08-2018
13-10-2018
08-08-2018
08-08-2018
08-08-2018
08-08-2018
-7.500.000 13-10-2018
5.500.000
4.760.000
51.950.000
-190.000

08-08-2018
40.830.000 16-11-2018

Bevilling
herefter

18-803
18-809

18-803

18-803

18-799
18-812

18-803
18-814
18-803
18-803
18-803
18-803
18-814

18-803
18-818

18-815
18-823
18-803
18-804

Sagsnr.

21

DA-RESULTAT FL 2018 + TB 2018

DA-resultat i FL 2018

-11.184.000

Dato for
godk.

145.010.000

3.265.550.000

15-06-2018
08-08-2018
08-08-2018
180.000.000 16-10-2018

95.000.000 08-08-2018

Bevilling
herefter

133.826.000

145.010.000

139.060.000

11.100.000
-3.000.000
43.400.000
-3.000.000

95.000.000

Godkendt af
Finansudvalget

Ændringer i DA-resultatet ved TB 2018

5.950.000

Landstingsbeslutning

151.747.000

6.737.000

0

Landsstyrerok.
Bilag 2

DAU-RESULTAT FL 2018 + TB 2018

DAU-resultat i FL 2018

Ændringer i DAU-resultatet ved TB 2018

3.120.540.000

A
A
A
A

Total for hovedkonti berørt af tillægsbevillinger

12
12
12
12

0

131.500.000

72
72
72
72

FL
2018

Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri

89
89
89
89

89 Anlægsudlån

87 75 01 A Nyt skib til Pinngortitaleriffik

Bilag 1, bevillingsoversigt

18-797
18-803
18-804
18-813

18-805

Sagsnr.

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

TB 2018

Inatsisartut - Aktivitetsområde 01
Til hovedkonto 01.10.15 Anlæg og vedligehold under Inatsisartut
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2018:
”Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå en aftale med Illuut A/S om opførelse og finansiering
af indkvarteringsboliger til medlemmer af Inatsisartut.
Inatsisartuts Formandskab indgår en uopsigelig 30-årig lejekontrakt med Illuut A/S.
Nr. 2.
Med henblik på projekteringen af ejendommen bemyndiges Naalakkersuisut til at yde et rente- og afdragsfrit lån til Illuut A/S med et beløb svarende til bevillingen på projekt
060.10.049, Indkvarteringsboliger til Inatsisartut på hovedkonto 01.10.15 Anlæg og vedligehold under Inatsisartut.
Nr. 3.
Endvidere bemyndiges Naalakkersuisut til at yde et rente- og afdragsfrie lån til Illuut A/S med
et beløb svarende til udgiften til nedrivning af B-76 og B-237 Noorlernut samt B-586 og B587 Saqqarlernut. Lånet kan ikke overstige 3,0 mio. kr., som udgør nedrivningsprojektets Boverslag.”
Bemærkninger til hovedkonto 01.10.15 Anlæg og vedligehold under Inatsisartut
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i
forslag til tillægsbevillingslov for 2018:
”Nr. 1.
Illuut A/S forestår dermed opførelsen af ejendommen med indkvarteringsboliger til
Inatsisartutmedlemmer, ejer og driver bygningen, indgår lejeaftale med Inatsisartuts Formandskab, etablerer byggefinansiering, indhenter lånetilsagn fra Selvstyret, og indgår entreprisekontrakter og sikrer tilsyn af byggeriet under opførelse.
Endvidere etablerer Illuut A/S endelig finansiering fra bank- og realkreditinstitut i det omfang, byggeriets omkostninger overstiger Selvstyrets rente- og afdragsfrie lån. Der forventes
en samlet lånoptagelse til finansiering af de op til 25 boliger, hvortil kommer rente- og afdragsfrie lån fra Landskassen for et samlet bruttoetageareal på omkring 2.221 m2.
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Byggeriet følger de byggetekniske og administrative retningslinjer, som Selvstyrets Bygningsmyndighed foreskriver. I forbindelse med planlægning og udførelse af byggeriet etableres en styregruppe med deltagelse af Inatsisartut og Illuut A/S.
Huslejen, som Inatsisarut betaler til Illuut A/S, skal mindst kunne finansiere de renter og afdrag, som Illuut A/S skal afholde til projektet samt driftsudgifter.
Inatsisartut afholder i dag lejeudgifter til indkvartering for Inatsisartuts medlemmer under
samlingerne. Udgiften afholdes på hovedkonto 01.10.10 Inatsisartut og udgør årligt lidt over 3
mio. kr. i gennemsnit. Den nuværende ordning indebærer leje af indkvartering på den private
marked, og medfører større administration for Inatsisartut, samtidig med en vis usikkerhed i
forhold til lejen. Det er ikke muligt at indgå prisaftaler for længere tid ad gangen, og det medfører risiko for overskridelse af det årlige budget for lejeudgifter til indkvartering. Ordningen
medfører ligeledes en del udfordringer vedrørende fleksibilitet i forbindelse med ekstraordinære samlinger, hvor det kan være vanskeligt at finde ledige lejemål til indkvartering, med
større omkostninger til følge.
Låneoptagelsen vil skulle respektere bestemmelser om optagelse af gæld jf. Inatsisartutlov nr.
26 af 28. november om kommunernes og Grønlands Selvstyrets budgetter og regnskaber, og
andre bestemmelser, som Inatsisartut måtte vedtage.
Tekstanmærkningen er ny.
Nr. 2.
Tekstanmærkningens formål er at sikre at den resterende bevilling på projekt nr. 060.10.049,
Indkvarteringsboliger til Inatsisartut på hovedkonto 01.10.15 Anlæg og vedligehold under
Inatsisartut, overdrages til Iluut A/S med henblik på at Illuut A/S sikrer færdigprojektering af
indkvarteringsboliger.
Tekstanmærkningen er ny.
Nr. 3.
Tekstanmærkningens formål er at sikre at de i forvejen afsatte midler til nedrivning af B-76
og B-237 Noorlernut samt B-586 og B-587 Saqqarlernut, anvendes til formålet, og at arealet
således kan benyttes til byggeri af indkvarteringsboliger.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden d. 28-06-2018.
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Formanden for Naalakkersuisut- Aktivitetsområde 10-12
Til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber
Der er konstateret mindre sproglige uoverensstemmelser imellem tekstanmærkningerne til
hoved-kontoen i den grønlandske og den danske udgave af FL2018. Tekstanmærkningerne er
derfor blevet gennemgået med henblik på at sikre at disse er sprogligt enslydende på grønlandsk og dansk. Af rent praktiske årsager foreslås et samlet nyt sæt tekstanmærkninger til
erstatning af de eksisterende.
Tekstanmærkningerne og dertilhørende bemærkninger i FL2018 til nærværende hovedkonto søges
slettet og følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2018:

”Nr. 1.
Disponering af ordinære og ekstraordinære indtægter til indskud i Kalaallit Airports A/S
I det omfang Grønlands Selvstyre modtager ordinære og ekstraordinære indtægter i form af
udlodninger, udbytter, salg af aktier, engangsafgifter, tilbageførsler af mindreforbrug på anlægsprojekter på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden eller
anden tilsvarende form for engangsindtægt, bemyndiges Naalakkersuisut til at anvende sådanne som kapitalindskud med et samlet beløb op til 2,1 mia. kr. i Kalaallit Airports A/S til
anlæggelse af lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Kapitalforhøjelser kan tegnes til kurs
100 eller en af Naalakkersuisut bestemt højere kurs.
Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S inden for
rammerne beskrevet i nedenstående punkter:
1. I det omfang Grønlands Selvstyre modtager særlige udbytter fra Tele Greenland A/S for
årene 2017, 2018 og 2019, bemyndiges Naalakkersuisut til på baggrund af disse udbytter at
indskyde i alt op til 250 mio. kr. i kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S.
2. I det omfang Grønlands Selvstyre modtager særligt udbytte fra Royal Greenland A/S for
2017, bemyndiges Naalakkersuisut til på baggrund af dette udbytte at indskyde i alt op til 70
mio. kr. i kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S.
3. I det omfang Grønlands Selvstyre modtager særlige udbytter fra andre helt eller delvist
selvstyreejede aktieselskaber for 2017, bemyndiges Naalakkersuisut til på baggrund af disse
udbytter at indskyde i alt op til 100 mio. kr. i kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S. Subsidiært bemyndiges Naalakkersuisut til at afhænde aktieposter for en værdi af op til 100 mio.
kr. og indskyde dette salgsprovenu i Kalaallit Airports A/S.
4. I det omfang der fra Landskassens Regnskab i 2016, 2017, 2018 og 2019 er overskud ved
Landskassens Regnskab, bemyndiges Naalakkersuisut til at indskyde disse overskud som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S.
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5. I forbindelse med ophør af nuværende pensionsforsikringsordninger oprettet i PFA Soraaneq Pensionsforsikringsaktieselskab kan der forventes betydelige engangsindtægter. I det omfang Grønlands Selvstyre modtager sådanne indtægter bemyndiges Naalakkersuisut til at indskyde disse midler som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S.
6. Naalakkersuisut bemyndiges til at indskyde eventuelle tilbageførsler af mindreforbrug på
anlægsprojekter i 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 med op til 50 mio. kr. årligt som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S.
7. Naalakkersuisut bemyndiges til at anvende provenuet fra eventuel bruttobeskatning af udefra kommende arbejdskraft i forbindelse med anlæggelse af landingsbaner med tilhørende
terminalanlæg og vejanlæg i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq til kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S.
8. Naalakkersuisut bemyndiges til at tegne aktiekapital i Kalaallit Airports A/S med et beløb,
der modsvarer værdien af og berigtiges ved apportindskud af et eller begge Grønlands Selvstyres bestående lufthavnsanlæg i Nuuk og Ilulissat med tilhørende faste ejendomme, tekniske
anlæg og løsøre eller dele deraf. Fysisk overtagelse af apportindskud kan finde sted senere
end kapitalforhøjelse ved apportindskud. Naalakkersuisut kan forpligte Kalaallit Airports A/S
til at udleje de indskudte lufthavnsanlæg i Ilulissat og Nuuk til Grønlands Selvstyre v/ Mittarfeqarfiit indtil ibrugtagning af international lufthavn i Nuuk henholdsvis Ilulissat. I lejeperioden oppebærer Mittarfeqarfiit indtægter og afholder udgifter forbundet med drift af de bestående lufthavnsanlæg.
Nr. 2.
Fritagelse for stempelafgift
Dokumenter, lånedokumenter, udskrifter og attester m.v., som udfærdiges i forbindelse med
Kalaallit Airports A/S’ finansiering og anlæg af lufthavne med tilhørende faste ejendomme,
tekniske anlæg og løsøre i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq fritages for stempelafgifter til det offentlige.
Stempelfritagelse omfatter tillige eventuelle overdragelser af bestående lufthavnsanlæg i Nuuk og Ilulissat med tilhørende faste ejendomme, tekniske anlæg og løsøre ved apportindskud
heraf eller ved salg af sådanne aktiver til Kalaallit Airports A/S.
Nr. 3.
Landsplanlægning
Naalakkersuisut kan i et landsplandirektiv fastsætte nærmere bestemmelser for anlæg af de
nye lufthavne med tilhørende infrastruktur, faste ejendomme og tekniske anlæg og Naalakkersuisut kan beslutte, at et landsplandirektiv med detaljerede bestemmelser for et delområdes
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anvendelse til anlæg af ny lufthavn i Ilulissat, Nuuk eller Qaqortoq med tilhørende infrastruktur, faste ejendomme og tekniske anlæg skal have retsvirkning som en kommuneplan.
Nr. 4.
Ekstern finansiering
Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, at
stille garantier for lån ydet af eksterne långivere til Kalaallit Airports A/S på op til 2,0 mia.
kr., subsidiært at optage landskasselån på op til 2,0 mia. kr. og videreudlåne disse til Kalaallit
Airports A/S.
Nr. 5
Udbud på internationale vilkår
Naalakkersuisut bemyndiges til at godkende, at indhentning af tilbud på anlægsaftaler og tildeling af ordrer om anlægsaftaler, kan udbydes internationalt og ved international indhentning
af underhåndsbud i overensstemmelse med international praksis, når Kalaallit Airports A/S
indhenter tilbud og tildeler ordrer vedrørende hele eller dele af anlægget af nye lufthavne i
Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.
Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren finder ikke anvendelse på anlægsaftaler omfattet af Naalakkersuisuts godkendelse efter 1.
afsnit.
Tilbudsgivere, som udfører arbejde med anlæg af lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq for
Kalaallit Airports A/S skal sikre at arbejdet udføres på vilkår som minimum svarende til vilkårene i Overenskomst mellem Grønlands Erhverv og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut
Kattuffiat for Timelønsansatte Bygningshåndværkere, VVS- og EL-montører og Entreprenørbeskæftigede, gældende i perioden 1. april 2016 til 31. marts 2019.
Nr. 6.
Søtransport
Landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland finder ikke anvendelse på
søtransport i tilknytning til bygge- og anlægsaktiviteter ved anlæg af nye lufthavne med tilhørende faste ejendomme, tekniske anlæg og løsøre i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq udført for Kalaallit Airports A/S.
Bemærkninger til tekstanmærkning til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber
Følgende bemærkninger til tekstanmærkningerne søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2018:
”Nr. 1.
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Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut mulighed for at foretage kapitalindskud i Kalaallit
Airports A/S. Kapitalindskud sker ved kapitalforhøjelse. Den samlede anlægssum for anlæg
af lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq skønnes til 3,4 mia. kr. (2017-priser), som dels finansieres ved kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S og dels ved at selskabet optager langfristede lån. Det samlede behov for egenkapital i Kalaallit Airports A/S skønnes på den baggrund til 2,1 mia. kr. Heraf er der på nuværende tidspunkt indskudt 294 mio. kr. Fremtidige
kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S kan ske i form af anvendelse af en række ekstraordinære og ordinære indtægter for Grønlands Selvstyre. De samlede bemyndigelser til kapitalindskud overstiger det samlede behov for egenkapital. Derved bliver der skabt finansielt råderum for, at visse af de enkelte kapitalindskud bliver mindre end forudset.
Kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S forventes i de tilfælde, hvor Grønlands Selvstyre
modtager en række ordinære og ekstraordinære indtægter i budgetlovens forstand samt eventuelle indtægter i forbindelse med en bruttoskatteordning for arbejdskraft ansat på anlægsprojekterne.
Som særlige udbytter, udlodninger og lignende anses indtægter, der overstiger indtægtsbevilling på en finanslov.
I forbindelse med indskud af særlige udbytter fra aktieselskaber gælder, at udlodning af udbytter fra selskaber sker efter gældende regler i selskabslovgivningen. Såfremt der ikke modtages udbytter i det i tekstanmærkningen anførte omfang bemyndiges Naalakkersuisut til at
afhænde aktieposter op til en samlet værdi på 100 mio. kr.
I Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønland Selvstyres budgetter og regnskaber er der fastsat nærmere regler om anvendelse af overskud i Grønlands
Selvstyres regnskaber. Overskud, som ikke er anvendt inden udgangen af året efter finansåret
kan i henhold til § 18, stk. 3, overføres til Fonden for Langsigtede investeringer. Fondens
midler skal investeres, så der på lang sigt opnås betryggende sikkerhed, størst muligt afkast og
de bedst mulige samfundsøkonomiske virkninger. Kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S
tilgodeser sådanne langsigtede økonomiske hensyn. Udbygning af landingsbanestrukturen
forventes at føre til et varigt løft i infrastrukturen, samfundsøkonomiske gevinster og nedbringelser af billetudgifter til gavn for den økonomiske udvikling.
I 2018 forventes der overført 211 mio. kr. til fonden på baggrund af landskasseregnskabet for
2016, og i 2019 forventes tilsvarende en overførsel i størrelsesordenen 80 mio. kr.
Hvad angår engangsindtægter i forbindelse med ophør af pensionsordninger er der pt. stor
usikkerhed om størrelsen af engangsbeskatningen. Afhængigt af i hvilket omfang pensionsordningerne bliver opsagt og videreført i pensionsordninger i Danmark kan der blive tale om
en engangsbeskatning i størrelsesordenen 200 mio. kr. – 400 mio. kr. I det omfang Grønlands
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Selvstyre modtager sådanne ekstraordinære indtægter bemyndiges Naalakkersuisut med tekstanmærkningen til at indskyde disse midler som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indskyde eventuelle tilbageførsler af mindreforbrug på anlægsprojekter med op til 50 mio. kr. årligt som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S. Denne
bemyndigelse skal ses på baggrund af, at der de allerfleste år er mindreforbrug på anlægskonti, som kan nyttiggøres som finansieringsgrundlag for landingsbaner.
Tekstanmærkningen giver herudover Naalakkersuisut mulighed for at indskyde et eller begge
lufthavnsanlæg med tilhørende faste ejendomme, tekniske anlæg og løsøre i Ilulissat og Nuuk
eller dele deraf i selskabet som apportindskud. Kalaallit Airports A/S vil skulle overtage de
eksisterende lufthavnsanlæg i Nuuk og Ilulissat, da de indgår i anlæg af de nye internationale
lufthavne. Grønlands Selvstyre v/ Mittarfeqarfiit vil indtil ibrugtagning af internationale lufthavne i Nuuk henholdsvis Ilulissat forsat skulle stå for driften af de bestående lufthavnsanlæg
i Nuuk og Ilulissat indtil de nye internationale lufthavne kan ibrugtages af Kalaallit Airports
A/S. Ved apportindskud af de bestående lufthavnsanlæg kan Kalaallit Airports A/S pålægges
at udleje lufthavnsanlæggene til Grønlands Selvstyre. I lejeperioden oppebærer Mittarfeqarfiit
indtægter og afholder udgifter forbundet med drift af de bestående lufthavnsanlæg.
Apportindskuddet kan kombineres med en betingelse om tidsmæssig forskydning af den fysiske overtagelse. Det kan være relevant i forhold til spørgsmål om f.eks. pligt til forsikring og
den skattemæssige behandling af økonomiske relationer mellem Kalaallit Airports A/S og
Grønlands Selvstyre.
Det er hensigten, at der fremover skal opkræves særlige afgifter på internationale ruter til Nuuk og Ilulissat med henblik på finansiering af krydssubsidiering til underskudsgivende lufthavne.
Før eller i forbindelse med eventuelle overdragelser af lufthavnsanlæg til Kalaallit Airports
A/S skal der udarbejdes et forslag til finansiering af underskudsgivende drift af lufthavne og
heliporte, der finansieres via krydssubsidiering i Mittarfeqarfiit. Det forventes at ske i sammenhæng med udarbejdelsen af et forslag til ny takststruktur og afgifter for lufthavne drevet
af Kalaallit Airports A/S og for Mittarfeqarfiit, som afspejler indfasningen af den kommende
lufthavnsstruktur.
Investeringerne i landingsbaner forventes at føre til særlige skatteindtægter. En mærkbar del
af anlægsarbejderne kan forventes at blive udført af udefra kommende arbejdskraft, som kun i
begrænset omfang trækker på offentlige serviceydelser og indkomstoverførsler. Naalakkersuisut bemyndiges til at indskyde sådanne skatteindtægter fra anlægsaktiviteter i årene 2018 til
og med 2023 som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S. Naalakkersuisut agter på efterårssamlingen 2017 at fremsætte forslag om, at § 68, stk. 2, nr. 7 samt § 72 a, stk. 1, i landstingslov om indkomstskat finder anvendelse på anlæg af lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.
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Anvendelsen betyder, at arbejdskraft ansat på anlægsprojekterne er underlagt en bruttoskatteordning (forudsat den ansatte ikke indenfor de seneste 6 måneder har været skattepligtig i
Grønland). Dermed gælder samme regler om bruttoskat som for visse ansættelsesforhold ved
udnyttelse af mineralske råstoffer og i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver uden for
eksisterende byer og bygder.
Tekstanmærkningen er videreført i redigeret form fra FL 2017.
Nr. 2.
Kalaallit Airports A/S vil være ejet og delvist finansieret af Grønlands Selvstyre. Det vil ikke
være hensigtsmæssigt at lægge yderligere pres på selskabets likvide beredskab ved krav om
betaling af stempelafgift. Udgifter til stempelafgifter ved optagelse af lån kr. 1,6 mia. vil alene
udgøre 24 mio. kr.
Tilsvarende fritagelser for betaling af stempelafgifter har også været gældende for Sikuki Nuuk Harbour A/S ved anlæg af ny atlanthavn i Nuuk.
Det er vurderingen at ændringerne må gennemføres med virkning fra den 1. januar 2018 af
hensyn til Kalaallit Airports A/S finansiering og udbud i 2018 af anlæg af lufthavne mv. i
Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Det kan samtidig anføres, at der på FM2018 fremlægges forslag
til Inatsisartutlov, der formaliserer tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen er ny.
Nr. 3.
Tekstanmærkningen om landsplanlægning er indarbejdet med henblik på at sikre, at landingsbanebyggerier ikke forsinkes unødigt af uklarheder eller uenigheder om plangrundlagene.
Naalakkersuisut kan formentlig allerede efter § 9, stk. 1-2 i Inatsisartutlov om planlægning og
arealanvendelse beslutte at landsplandirektiv skal have retsvirkning som en kommuneplan.
Tekstanmærkningen er medtaget for at der ikke skal opstå tvivl om Naalakkersuisuts kompetence til at sikre plangrundlaget for anlæg af lufthavne med tilhørende faste ejendomme, tekniske anlæg og løsøre i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.
Den miljømæssige behandling af anlæg af international lufthavn i Nuuk og Ilulissat sker i
henhold til gældende lovgivning, herunder selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013
om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn.
Der skal udarbejdes en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse) ved anlæg af
international lufthavn i henholdsvis Nuuk og Ilulissat. Kalaallit Airports A/S udarbejder
VVM-redegørelserne. VVM-redegørelserne skal sikre, at Naalakkersuisut får de nødvendige
oplysninger om et anlægs sandsynlige påvirkninger på miljøet når der skal gives godkendelse
til etablering. VVM-redegørelserne skal ligeledes være med til at sikre, at Naalakkersuisut
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ved en godkendelse har de nødvendige oplysninger for fastsættelse af vilkår, der kan minimere et anlægs negative påvirkninger på miljøet. Der er fastsat procedurer for borgerinddragelse
i VVM-processen.
I forbindelse med Naalakkersuisuts behandling af VVM-redegørelsen og indkomne høringssvar vil der blandt andet blive taget stilling til vilkår for eventuelle anlægsarbejdernes tilrettelæggelse. De eksisterende lufthavnsanlæg i Nuuk og Ilulissat skal være i drift i hele anlægsfasen, hvorfor det må forventes, at der vil være behov for, at en stor del af anlægsarbejdet kan
foregå uden for de tidspunkter, hvor de eksisterende lufthavne er i anvendelse.
Det er vurderingen at ændringerne må gennemføres med virkning fra den 1. januar 2018 af
hensyn til Kalaallit Airports A/S finansiering og udbud i 2018 af anlæg af lufthavne mv. i
Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Det kan samtidig anføres, at der på FM2018 fremlægges forslag
til Inatsisartutlov, der formaliserer tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen er ny.
Nr. 4.
Naalakkersuisut bemyndiges ifølge tekstanmærkningen til, med godkendelse af Inatsisartuts
Finans- og Skatteudvalg, at stille garantier for lån ydet af eksterne långivere til Kalaallit Airports A/S på op til 2,0 mia. kr., subsidiært at optage landskasselån på op til 2,0 mia. kr. og
videreudlåne disse til Kalaallit Airports A/S.
Dette med henblik på midlertidig finansiering af Kalaallit Airports A/S i byggeperioden, langfristet finansiering og midlertidig finansiering af en del af selvstyrets kapitalindskud.
Tallene i nærværende tekstanmærkning er rundet op, så tekstanmærkningen er robust over for
almindelige ændringer i priser og projekter.
Lånoptagelsen er en forudsætning for, at landingsbaneprojektet kan gennemføres.
Forinden udstedelser af garantier skal der i henhold til Budgetregulativ 2008 af 17. juni 2008
indhentes en økonomisk og juridisk erklæring fra uvildige eksperter.
Tekstanmærkningen er ny.
Nr. 5.
Bestemmelsen i tekstanmærkning nr. 5 svarer til allerede gældende fremgangsmåde i
Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (Storskalaloven), § 7, stk. 4.
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Det er målsætningen at rekruttere flest mulige anlægsarbejdere fra det grønlandske arbejdsmarked til at bygge de nye lufthavne. Lufthavnsprojektet indebærer gennemførelsen af så betydelige anlægsarbejder, at der vil være behov for flere anlægsarbejdere, end det er muligt at
rekruttere i Grønland. Da flere andre store anlægsarbejder planlægges eller er igangsat i
Kommuneqarfik Sermersooq er der risiko for at lufthavnsudbygningen vil skabe flaskehalse
på arbejdsmarkedet, og at mangel på arbejdskraft vil øge de samlede omkostninger til anlægsarbejdet. For at undgå overophedning i byggebranchen og for at holde de samlede anlægspriser nede er der i tekstanmærkningen givet bemyndigelse til Naalakkersuisut til at godkende, at
indhentning af tilbud på anlægsaftaler og tildeling af ordrer om anlægsaftaler, kan udbydes
internationalt og ved international indhentning af underhåndsbud i overensstemmelse med
international praksis. Krav om udbud i overensstemmelse med god international praksis giver
for eksempel mulighed for at anvende FIDIC´s internationale standarder ved udbuddet. Internationale udbud giver ligeledes mulighed for at anvende udenlandsk arbejdskraft. Det stilles
som krav, at tilbudsgivere, som udfører arbejde med anlæg af lufthavne i Ilulissat, Nuuk og
Qaqortoq for Kalaallit Airports A/S skal sikre at arbejdet som minimum udføres på vilkår
svarende til vilkårene i Overenskomst mellem Grønlands Erhverv og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Timelønsansatte Bygningshåndværkere, VVS- og EL-montører
og Entreprenørbeskæftigede, gældende i perioden 1. april 2016 til 31. marts 2019.
Ved internationalt udbud finder Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af
tilbud i bygge- og anlægssektoren ikke anvendelse. Det indebærer blandt andet at der ikke er
krav om udbud på grundlag af AP 95.
Det er vurderingen at ændringerne må gennemføres med virkning fra den 1. januar 2018 af
hensyn til Kalaallit Airports A/S finansiering og udbud i 2018 af anlæg af lufthavne mv. i
Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Det kan samtidig anføres, at der på FM2018 fremlægges forslag
til Inatsisartutlov, der formaliserer tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen er ny.
Nr. 6.
Forslaget til tekstanmærkning nr. 6 om søtransport svarer til allerede gældende fremgangsmåde på storskalaprojekter. Inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter
(Storskalaloven), § 13 lyder:” Lovgivningen om søtransport af gods til, fra og i Grønland finder ikke anvendelse på søtransport i tilknytning til aktiviteter omfattet af en tilladelse meddelt
efter denne inatsisartutlov.”
Det er vurderingen, at ændringerne må gennemføres med virkning fra den 1. januar 2018 af
hensyn til Kalaallit Airports A/S finansiering og udbud i 2018 af anlæg af lufthavne mv. i
Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Det kan samtidig anføres, at der på FM2018 fremlægges forslag
til Inatsisartutlov, der formaliserer tekstanmærkningen.
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Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 12-12-2018, sag nr. 18-824.

Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde - Aktivitetsområde
20 – 24
Til aktivitetsområde 20 – 24 Departementet for Finanser samt Skattestyrelsen
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2018:
”Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at afstå fra opgørelsen af budgetstillingen som angivet i § 2
og § 4 i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.”
Bemærkninger til aktivitetsområde 20 – 24 Departementet for Finanser samt Skattestyrelsen
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende aktivitetsområde i
forslag til tillægsbevillingslov for 2018:
”Nr. 2.
Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber trådte i kraft den 1. januar 2018.
Af § 2 i loven fremgår det, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser i
kommunerne og Grønlands Selvstyre over den 4-årige budgetperiode skal være i balance eller
udvise et overskud. Desuden indeholder paragraffen bestemmelser om størrelsen af den maksimale vækst i driftsudgifterne, og at der som minimum skal afsættes 7 % af de samlede indtægter til anlæg. Budgetstillingen skal opgøres for en 4-årig periode fremadrettet, men også
bagudrettet i form af indeværende år samt de 3 foregående regnskabsår.
Af § 4 i loven fremgår det, at Naalakkersuisoq bemyndiget hertil af Formanden for Naalakkersuisut inden udgangen af april skal foretage en opgørelse af budgetstillingen for hver
kommune og Grønlands Selvstyre.
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at afstå fra opgørelsen af budgetstillingen i 2018. Baggrunden for dette er afholdelsen af valg til Inatsisartut, som har medført
der ikke var tiltrådt en ny koalition ved udgangen af april, hvor budgetstillingen skulle opgøres og udmeldes. Endvidere er der flere problematikker i bestemmelserne i den vedtagne budgetstilling, der i praksis gør den vanskelig at administrere, og at den ikke fungerer som tilsigtet. I en kommende revidering af budget- og regnskabsloven kan bestemmelserne derfor forventes at blive søgt ændret.
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Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 13-10-2018, sag nr. 18-798.
Til hovedkonto 20.01.10 ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser)
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af
landsplan:
”Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige resultatkontrakter med Asiaq. Aftalerne må
ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.
Nr. 2.
Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i Asiaq. Akkumulerede henlæggelser indgår i efterfølgende år i driften af Asiaq og kan anvendes til såvel drift,
reinvestering og nyanlæg. Finans- og Skatteudvalget orienteres om anvendelsen af tekstanmærkningen.
Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at disponere over nettosalgsprovenuet til investeringsformål
for Asiaq, ved eventuelle frasalg af bygninger, som Asiaq har brugsretten til.”
Bemærkninger til hovedkonto 20.01.10 ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser)
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af
ressortændring af landsplan:
” Nr. 1.
Formålet med tekstanmærkningen er, at der i højere grad kan stilles krav til, at Asiaq leverer
nærmere aftalte resultater i overensstemmelse med virksomhedens kernekompetencer omkring indsamling, opbevaring og formidling af data vedrørende det fysiske miljø i Grønland.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.
Nr. 2.
Formålet med tekstanmærkningen er at give Asiaq større frihed til generelt at foretage investeringer og tilpasse aktiviteten for at leve op til målsætningerne i resultatkontrakter indgået
med selvstyret.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.
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Nr. 3.
Asiaq har på grund af udviklingen på boligområdet samt et nedslidt depot og værksted behov
for fleksibilitet i forhold til ændret anvendelse (ombygning) og evt. afhændelse af de bygninger, som Asiaq har brugsretten til. Øget fleksibilitet vil kunne gøre arbejdsplanlægningen mere hensigtsmæssig, blandt andet ved at kunne disponere over nettosalgsprovenu til ombygnings- og rationaliseringsprojekter.
Frasalg af bygninger skal godkendes af Naalakkersuisut. Tekstanmærkningen sikrer, at Asiaq,
der har driftsansvaret og vedligeholdelsesforpligtelsen for bygningen, også erhverver et evt.
nettosalgsprovenu.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
Til hovedkonto 20.01.13 Forfatningskommission og -sekretariat
Følgende tekstanmærkning søges optaget:
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til
det efterfølgende finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 20.01.13 Forfatningskommission og -sekretariat
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget:
”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til det efterfølgende finansår med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen.
Tekstanmærkningen er videreført fra forslag til tillægsbevillingslov for 2017.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 12-12-2018, sag nr. 18-826.
Til hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning
Tekstanmærkning nr. 1 og 2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. Bankforsyning varetages fremover under hovedkonto 64.10.12 Vare- og Bankforsyning.
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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Til formålskonto 24.10 Direkte skatter
Følgende nye tekstanmærkning foreslås optaget:
”Nr. 3.
Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast træder i kraft
den 1. januar 2018.”
Bemærkninger til formålskonto 24.10 Direkte skatter
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget:
”Nr. 3.
Under Inatsisartuts efterårssamling 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast (EM2017/89).
Efter vedtagelsen af loven er det konstateret, at lovens ikrafttræden er angivet forskelligt i
såvel lovens ikrafttrædelsesbestemmelser som i lovens bemærkninger i såvel den grønlandske
som den danske udgave. I den danske udgave af loven er ikrafttrædelsestidspunktet angivet
korrekt til 1. januar 2018 i lovteksten, men til 1. januar 2019 i bemærkningerne, hvilket er
forkert. I den grønlandske udgave forholder det sig lige omvendt. Det er dermed indført en
utilsigtet uklarhed i retstilstanden.
Det har været målsætningen, at den nævnte lov skulle træde i kraft den 1. januar 2018. Dette
afspejles bl.a. i, at der blev vedtaget et ændringsforslag til 3. behandlingen af finanslovsforslaget for 2018, som budgetterer indtægter med udgangspunkt i, at loven træder i kraft den 1.
januar 2018.
På denne baggrund medtages nærværende tekstanmærkning med henblik på at tilsikre, at der
er klarhed om hjemlen til at opkræve den af loven følgende beskatning af visse kapitalafkast
med virkning allerede fra 1. januar 2018.
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 07-02-2018, sag nr. 18-792.
Til hovedkonto 24.11.14 Stempelafgift
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2018:
”Fritagelse for stempelafgift
Dokumenter, attester m.v., som udfærdiges i forbindelse med overdragelse af Ilulissat Isfjordscenter til Grønlands Selvstyre eller et selvstyreejet aktieselskab, en nettostyret virksomhed, en offentlig institution, en selvejende institution eller lignende fritages for stempelafgifter til det offentlige.”
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Bemærkninger til hovedkonto 24.11.14 Stempelafgift
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2018:
”Ilulissat Isfjordscenter er det første besøgscenter, der bliver opført som led i Naalakkersuisuts turismestrategi. Opførelsen af Isfjordscentret er primært finansieret gennem bidrag fra
Realdania, der ligeledes er projektejer frem til færdiggørelse, hvorefter det færdige Isfjordscenter inklusiv udstilling finansieret af Nordea-fonden overdrages til en selvejende institution
under Grønlands Selvstyre som gave. Det er umiddelbart ikke hensigtsmæssigt at belaste
hverken gavegiver eller den selvejende institutions økonomi med krav om betaling af stempelafgift, hvorfor der med nærværende tekstanmærkning fritages for dette i forbindelse med
overdragelse.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 09-03-2018, sag nr. 18-794.
Til hovedkonto 24.11.14 Stempelafgift (indtægtsbevilling)
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2018:
”Fritagelse for stempelafgift
Dokumenter, lånedokumenter, udskrifter og attester m.v., som udfærdiges i forbindelse med
en udlodning af Royal Arctic Line A/S bygninger på havnen i Nuuk til selvstyret og efterfølgende overdragelse af bygningerne vederlagsfrit til en selvejende almennyttig institution, der
etableres af Grønlands Selvstyre i medfør af Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2016 om
etablering og drift af besøgscentre og turistanlæg fritages for stempelafgifter til det offentlige.”
Bemærkninger til hovedkonto 24.11.14 Stempelafgift (indtægtsbevilling)
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2018:
”Selvstyret vil videreoverdrage bygningerne til en selvejende almennyttig institution, der skal
eje og drive besøgscentret Nuuk Natur- og Geopark. Det er ikke hensigtsmæssigt at belaste
Royal Arctic Line A/S som udlodder ejendommen eller den modtagende selvejende alemennyttige institutions økonomi med krav om betaling af stempelafgift. Denne tekstanmærkning
fritager derfor for stempelafgift i forbindelse med disse overdragelser.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 12-12-2018, sag nr. 18-819.

36

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Aktivitetsområde 27
Til formålskonto 27.04 Landbrug
I tekstanmærkning nr. 4 til formålskonto 27.04 Landbrug søges nedenstående afsnit slettet:
”Nr. 4.
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet beløb
på indtil 3 millioner kroner på nedenfor anførte vilkår:”
Og erstattet af nedenstående:
”Nr. 4.
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet beløb
på indtil 3,5 millioner kroner på nedenfor anførte vilkår:”
Bemærkninger til formålskonto 27.04 Landbrug
Følgende supplerende bemærkninger til tekstanmærkning nr. 4 søges optaget til nærværende
hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2018:
”Nr. 4.
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har modtaget en ansøgning fra SPS med anmodning om en ekstraordinær forhøjelse af garantien til lån for grovvarekøb til fåreavlen i
2018. Garantien søges forhøjet fra 3,0 mio. kr. til 3,5 mio. kr.
Årsagen til anmodningen om denne ekstraordinære forhøjelse af garantien er, at landbrugerne
har fået besøg af eksperter på landbrugsjord, som har givet udtryk for, og konstateret, at der i
den næste 5 års periode skal gøres ekstraordinær indsats for landbrugsjorden, således deres
afgrøde kan optimeres. Midlerne skal bruges til et større end normalt indkøb af gødning, kalk
og lignende som landbrugsjorden har brug.
Indfrielser af garantier ved køb af foder finansieres gennem bevillingen til hovedkonto
27.04.07 Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen. Den ekstraordinære forhøjelse af garantien fra 3,0 mio. kr. til 3,5 mio. kr. i 2018 forventes ikke at medføre et merforbrug for hovedkontoen i indeværende eller de følgende finansår.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 23-08-2018, sag nr. 18-810.
Til formålskonto 27.04 Landbrug
Tekstanmærkning nr. 1-4 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring.
Landbrug varetages fremover under formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU).
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Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug - Aktivitetsområde 50-51
Til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU)
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til formålskontoen som følge af ressortændring af
landbrug. De ressortændrede tekstanmærkninger omfatter i den forbindelse de vedtagne nr. 1,
3 og 4 til formålskonto 27.04 Landbrug i FL2018 samt den godkendte ændring i TB-sag 18810, hvor bemyndigelsen til udstedelse af garanti til fåreholderne forhøjes fra 3 til 3,5 mio.
kr., jf. indholdet i tekstanmærkning nr. 6:
”Nr. 4.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indfri misligholdte garanterede lån og kreditter i overensstemmelse 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 tidligere gældende erhvervsstøtteregler eller nye forordning af erhvervsfremme
for landbrug.
Naalakkersuisut kan konvertere indfriede garanterede lån til erhvervsstøttelån på de herfor
gældende vilkår, dog således at den efter erhvervsstøtteforordningen / erhvervsfremmeforordningen gældende markedsrente kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over Danmarks
Nationalbanks diskonto.
Nr. 5.
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 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 erhvervsmæssig fåreavl i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt.
 Det er en betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig- og
økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre.
 Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den
til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det oprindelige
lånebeløb, idet garantistillelsen ikke omfatter långivers pålignede renter og gebyrer.
Nr. 6.
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet beløb
på indtil 3,5 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,
gødning og kalk samt såsæd til foder- og grøntsagsproduktion.
Der kan maksimalt stilles garanti på op til 100 % af lånebeløbet. Lånet skal være ydet
på markedsmæssige vilkår med en maksimal løbetid på 1½ år og med udløb i 2019.
Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive erhvervsmæssig fåreavl i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt.
Det er en betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig- og
økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre.”
Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den
til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det oprindelige
lånebeløb, idet garantistillelsen ikke omfatter långivers pålignede renter og gebyrer.”

Bemærkninger til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU)
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af
ressortændring af landbrug:
”Nr. 4.
Tekstanmærkningen har ingen økonomiske konsekvenser udover den risiko, der er påtaget i
forbindelse med afgivelsen af garantier. De maksimale garantiforpligtigelser fremgår af
landskassens regnskaber.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.
Nr. 5.
Det daværende Landsting vedtog under efterårssamlingen 2007 pkt. 108: Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til at arbejde for at fremme mulighederne for at
opnå offentlig garantistillelse i forbindelse med banklån til etablering af små vandkraftværker.
Som konsekvens af denne beslutning foreslås det, at Naalakkersuisut indenfor en økonomisk
ramme bemyndiges til at udstede garantier for lån, der optages med henblik på etablering af
mindre, private vandkraftværker ved fåreholderstederne.
Denne 90 % garantistillelse skal ses som inddækning af den risiko, som det kreditgivende
pengeinstitut løber.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.
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Nr. 6.
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til udstedelse af garantier og sætter
samtidig en maksimal ramme for det samlede garantibeløb i finansåret.
Der kan stilles garanti af Grønlands Selvstyre på 100 % af lånebeløbet for grovvarekøb finansieret i en bank, hvis banken vurdere dette som nødvendigt.
Denne garanti finansieres ved et udlån finansieret låneudstedelse via hovedkonto 51.07.42
Rentebærende udlån.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2017.
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har modtaget en ansøgning fra SPS med anmodning om en ekstraordinær forhøjelse af garantien til lån for grovvarekøb til fåreavlen i
2018. Garantien søges forhøjet fra 3,0 mio. kr. til 3,5 mio. kr.
Årsagen til anmodningen om denne ekstraordinære forhøjelse af garantien er, at landbrugerne
har fået besøg af eksperter på landbrugsjord, som har givet udtryk for, og konstateret, at der i
de næste 5 års periode skal gøres ekstraordinær indsats for landbrugsjorden, således deres
afgrøde kan optimeres. Midlerne skal bruges til et større end normalt indkøb af gødning, kalk
og lignende som landbrugsjorden har brug.
Indfrielser af garantier ved køb af foder finansieres gennem bevillingen til hovedkonto
51.07.50 Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen. Den ekstraordinære forhøjelse af garantien fra 3,0 mio. kr. til 0,5 mio. kr. i 2018 forventes ikke at medføre et merforbrug for hovedkontoen i indeværende eller de følgende finansår.”
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi - Aktivitetsområde 62 – 64
Til aktivitetskonto 64 Departementet for Erhverv og Energi
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. Arbejdsmarked varetages fremover under formålskonto 67.02 Arbejdsmarked.
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
Til hovedkonto 64.01.04 Kompetenceudviklingskurser
Tekstanmærkning nr. 1 og 2 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. Bevillingen fremover under hovedkonto 67.02.02 Kompetenceudviklingskurser.
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Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
Til hovedkonto 64.10.12 Vare- og Bankforsyning
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af
bankforsyning:
”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.
Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til 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 må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.”
Bemærkninger til hovedkonto 64.10.12 Vare- og Bankforsyning
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af
ressortændring af bankforsyning:
”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. Kangerlussuaq og
Narsarsuaq har dog hidtil været undtaget. Pengeforsyningen har her i stedet været varetaget af
Mittarfeqarfiit.
Til dette formål har Grønlands Selvstyre indgået servicekontrakt, der stiller 45 mio. kr. til
rådighed for KNI A/S i 2017. Det forventes, at der også indgås servicekontrakt med dette
formål for 2018. 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.
Behovet for nærværende tekstanmærkning forventes i de kommende år at blive mindre, i takt
med at elektroniske alternativer til den nuværende traditionelle pengeforsyning vinder almindeligt indpas.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.
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Nr. 3.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kunne planlægge langsigtet, og opnå besparelser
ved indgåelse af kontrakter med eksterne samarbejdspartnere om bankforsyning.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.”
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
Til hovedkonto 64.13.23 Majoriaq
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 67.02.05 Majoriaq.
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
Til hovedkonto 64.16.02 Indtægtsdækket myndighedsbehandling
Følgende tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af
kulbrinter:
”Naalakkersuisut bemyndiges til som led i Departementet for Erhverv og Energis indtægtsdækkede virksomhed at henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nærværende hovedkonto og uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 64.16.02 Indtægtsdækket myndighedsbehandling
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af
ressortændring af kulbrinter:
”Tekstanmærkningens formål er at sikre, at afgifter m.v. som betales til dækning af udgifter i
Departementet for Erhverv og Energis regi, anvendes i henhold til de formål og efter de retningslinjer der er fastlagt i Inatsisartutlov 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 bemyndigelse til, at ikke forbrugte midler overføres til senere
finansår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.”
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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Til hovedkonto 64.16.03 Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklingsprojekter
Følgende tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af
kulbrinter:
”Naalakkersuisut bemyndiges til som led i indgåelse af aftaler om efterforsknings- og udnyttelsestilladelser på kulbrinteområdet, at Departementet for Erhverv og Energi kan modtage
forudbetaling af de projektmidler, som tilladelseshaverne er forpligtet til at gennemføre i relation til deres efterforskningsprogram, eksempelvis forsknings- og udviklingsformål. Departementet for Erhverv og Energi kan henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt
over nærværende hovedkonto og uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 64.16.03 Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklingsprojekter.
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af
ressortændring af kulbrinter:
”Tekstanmærkningens formål er at sikre, at selskaber med efterforsknings- og udnyttelsestilladelser på kulbrinteområdet, kan forudbetale projektmidler, som de har forpligtiget sig til
som en del af tilladelsesbetingelserne. Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelsen til, at ikke forbrugte midler overføres til senere finansår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.”
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
Til hovedkonto 64.16.04 Kulbrinte- og markedsføringsprojekter
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af
kulbrinter:
”Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til 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 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 64.16.04 Kulbrinte- og markedsføringsprojekter
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af
ressortændring af kulbrinter:
”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
geologiområdet. Disse projekter indebærer ofte dataindsamling, også i flere sæsoner, og efterfølgende databearbejdning, hvorfor det er nødvendigt at indgå flerårige aftaler.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.
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 udgiften/bevillingen, hvilket er beskrevet i tekstbidraget til nærværende hovedkonto.
Indtægter fra aftaler indgået i henhold til hovedkonto 64.16.04 Kulbrinte- og markedsføringsprojekter bliver hensat på hovedkonto 64.16.04 Kulbrinte- og markedsføringsprojekter. De
kan efterfølgende genanvendes til nye råstofprojekter i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne for hovedkontoen. Budget- og Regnskabslovens bruttoprincip jf. § 10 kan fraviges for nærværende hovedkonto.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017 i revideret form.”
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
Til hovedkonto 64.16.05 Indtægtsdækket virksomhed - kulbrinteområdet
Følgende tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af
kulbrinter:
”Naalakkersuisut bemyndiges til som led i Departementet for Erhverv og Energis indtægtsdækkede virksomhed at henlægge forskellen mellem indtægter og udgifter afholdt over nærværende hovedkonto og uforbrugte midler fra tidligere finansår til anvendelse i senere finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 64.16.05 Indtægtsdækket virksomhed - kulbrinteområdet
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til hovedkontoen som følge af
ressortændring af kulbrinter:
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”Tekstanmærkningens formål er at sikre, at afgifter m.v. som betales til dækning af udgifter i
Departementet for Erhverv og Energis regi, anvendes til de i Råstoflovens nævnte formål.
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til, at ikke forbrugte midler overføres til senere finansår.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.”
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.

Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked - Aktivitetsområde 66 –
67
Til hovedkonto 67.01.04 ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser)
Tekstanmærkning nr. 1-3 samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring.
Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 20.01.10 ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser).
Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
Til formålskonto 67.02 Arbejdsmarked
Følgende tekstanmærkning søges optaget til formålskontoen som følge af ressortændring af
arbejdsmarked:
”Naalakkersuisut bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem følgende hovedkonti: 67.02.02 Kompetenceudviklingskurser, 67.02.03 Mobilitetsfremmende ydelse,
67.02.04 Revalidering, 67.02.05 Majoriaq og 67.02.06 Landsdækkende jobportal.”
Bemærkninger til formålskonto 67.02 Arbejdsmarked
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til formålskontoen som følge af
ressortændring af arbejdsmarked:
”Tekstanmærkningen medtages for at smidiggøre driften af arbejdsmarkedsindsatsen, således
det er muligt for Naalakkersuisut at sikre en hurtig indsats mod bekæmpelse af ledighed ved
at have mulighed for at rokere bevillinger mellem de enkelte hovedkonti.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL2017.”
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger
Til hovedkonto 67.02.02 Kompetenceudviklingskurser
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til hovedkontoen som følge af ressortændring af
arbejdsmarked:
”Nr. 1
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på nærværende hovedkonto på op til 5.000.000 kr. til det efterfølgende finansår.
Nr. 2
Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige aftaler med eksterne samarbejdspartnere til
løsning af opgaver der falder indenfor formålet med nærværende hovedkonto. Aftalerne må
ikke overstige den samlede bevilling, og må ikke gå ud over budgetoverslagsårene.”
Bemærkninger til hovedkonto 67.02.02 Kompetenceudviklingskurser
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til aktivitetsområdet som følge
af ressortændring af arbejdsmarked:
”Nr. 1
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 2017.
Nr. 2
Tekstanmærkningen giver mulighed for Naalakkersuisut til at kunne indgå flerårige aftaler
med samarbejdspartenere såsom de enkelte brancheskoler, således det er muligt at planlægge
langsigtet.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017.”
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
Til hovedkonto 67.02.05 Majoriaq
Følgende tekstanmærkning søges optaget til aktivitetsområdet som følge af ressortændring af
arbejdsmarked:
”Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige serviceaftaler med kommunerne og private
aktører til løsning af opgaver, 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 67.02.05 Majoriaq
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til aktivitetsområdet som følge af
ressortændring af arbejdsmarked:
”Tekstanmærkningen giver mulighed for Naalakkersuisut til at kunne indgå flerårige serviceaftaler med kommunerne og private aktører, således det er muligt at planlægge langsigtet.
Bemyndigelsen omfatter ikke udelegeringer af egentlige myndighedsopgaver til private aktører.
Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2017 i tilrettet form.”
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
Til hovedkonto 66.01.06 Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklingsprojekter
Tekstanmærkning samt bemærkninger hertil nedlægges som følge af ressortændring. Bevillingen varetages fremover under hovedkonto 64.16.03 Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklingsprojekter.
Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.

Anlægsområdet - Aktivitetsområde 80 – 89
Til hovedkonto 85.50.20 Turismeanlæg (Anlægsbevilling)
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2018:
”Naalakkersuisut bemyndiges til på hovedkonto 85.50.20 Turismeanlæg (Anlægsbevilling) at
overdrage bygninger på havnen i Nuuk, der tidligere har været hovedkontor for Royal Arctic
Line A/S, vederlagsfrit til en selvejende almennyttig institution, etableret af Naalakkersuisut i
medfør af Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2016 om etablering og drift af besøgscentre
og turistanlæg.”
Bemærkninger til hovedkonto Til hovedkonto 85.50.20 Turismeanlæg (Anlægsbevilling
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2018:
”Nuuk Natur- og Geopark er det andet besøgscenter, der bliver etableret som led i Naalakkersuisuts turismestrategi. Etableringen af Nuuk Natur- og Geopark vil blandt andet blive
finansieret gennem bidrag fra nogle selskaber, herunder i form af udlodning af bygninger, der
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er egnede til formålet med hensyn til blandt andet udformning og beliggenhed. Det planlægges at etablere Nuuk Natur- og Geopark i de bygninger, der ligger på havnen i Nuuk og tidligere har været hovedkontor for Royal Arctic Line A/S. Bygningerne forventes udloddet af
Royal Arctic Line A/S til Selvstyret. Naalakkersuisut bemyndiges på hovedkonto 85.50.20
Turismeanlæg (Anlægsbevilling) at indskyde bygningerne ved en overdragelse til en selvejende alemennyttig institution, der etableres af Naalakkersuisut i medfør af Inatsisartutlov nr.
25 af 28. november 2016 om etablering og drift af besøgscentre og turistanlæg. Den selvejende institution skal blandt andet eje og drive Nuuk Natur- og Geopark og herunder de bygninger der forventes udloddet af Royal Arctic Line A/S og efterfølgende overdrages den selvejende institution. Udlodning af bygninger som udbytte fra Royal Arctic Line A/S sker efter
gældende regler i selskabslovgivningen. Den selvejende almennyttige institution er fritaget
for beskatning i henhold til landstingslov om indkomstskat § 3, stk. 2, da den ikke driver erhvervsmæssig virksomhed. Overførslen af bygningerne, beskattes derfor ikke som en skattepligtig indkomst efter § 13 i landstingslov om indkomstskat.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 12-12-2018, sag nr. 18-819.
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Forslag til Tillægsbevillingslov for 2018

FM 2019/8

Almindelige bemærkninger
§ 16, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut,
med senere ændringer, fastsætter, at ”De af Finansudvalget for Inatsisartut godkendte udgifter samles på en årlig tillægsbevillingslov, som behandles på første ordinære møde i
Inatsisartut i det følgende finansår.”
Naalakkersuisuts dispositioner med hjemmel i tekstanmærkning skal også optages på tillægsbevillingslov. Der er således tale om en efterbevillingslov, som formaliserer Inatsisartuts og
Inatsisartuts Finansudvalgs tidligere afgørelser samt Naalakkersuisuts dispositioner med
hjemmel i tekstanmærkning.
§ 1 fastsætter ændringer til bevillinger i Finansloven for 2018. § 2 fastsætter ændringer i
tekstanmærkninger i Finansloven for 2018. Bestemmelserne henviser til henholdsvis bilag 1
og bilag 2, som indeholder de konkrete bevillingsændringer i forhold til Finansloven for 2018.
Som følge af, at der er tale om en efterbevillingslov, vil Finansloven for 2018 og tillægsbevillingsloven (TB) 2018 tilsammen udgøre bevillinger og tekstanmærkninger, der har været gældende i finansåret 2018. De i Finansloven for 2018 og TB 2018 optagne bevillinger, herunder
projektbevillingerne på anlægsområdet, er således grundlaget for Landskasseregnskab 2018
og Redegørelsen om Anlægs – og Renoveringsfonden 2018.
I Landskasseregnskab 2018 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i
2018. Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige
regnskab. Redegørelsen om Anlægs – og Renoveringsfonden 2018 redegør for anlægs- og
renoveringsfondens aktiviteter i 2018. Redegørelsen indeholder en status pr. 31.12.2018 for
samtlige anlægsprojekter samt et overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet,
især set i forhold til finanslovens forudsætninger på området.
Tillægsbevillinger i finansåret 2018
I finansåret 2018 har der været 47 sager med bevillingsmæssige konsekvenser for 2018.
40 sager blev fremsendt til behandling i Finans- og Skatteudvalget, hvoraf 38 sager blev godkendt, mens 2 sager ikke blev behandlet som følge af der var udskrevet valg til Inatsisartut.
Endvidere er én sag blevet godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden (IUF) og 7
sager er blevet godkendt af Naalakkersuisut. Det skal bemærkes, at en enkelt sag indeholdte
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indstillinger, hvor nogle af indstillingerne skulle godkendes af Naalakkersuisut og andre af
Finans- og Skatteudvalget.
Af de i alt 45 godkendte sager er 39 sager budgetneutrale, mens 6 sager har konsekvenser for
DAU-saldoen.
Finansloven for 2018 viste et budgetteret DAU-underskud på 6,7 mio. kr. Inatsisartuts Finansog Skatteudvalg og Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden har i løbet af 2018 godkendt i
alt 6 tillægsbevillinger, der forværrer det budgetterede DAU-resultat med 145,0 mio. kr.
Forslaget til tillægsbevillingslov indebærer på den baggrund et budgetteret DAU-underskud
for finansåret 2018 på 151,7 mio. kr.
I nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over de 6 sager, som har ændret det budgetterede
DAU-resultat.
Tabel 1 – Sager i 2018 med DAU-effekt
Sagsnr. Sagsindhold
18-797 Erstatningsboliger til borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit
18-804 Renovering af altangange og altaner i Nuuk
18-805 Nyt forskningsfartøj til Pinngortitaleriffik
Ændret brug midler på 30.01.02 og tilbageførsel af udisponerede
18-816
midler
18-829 Udmøntning af 20.11.56 og tilbageførsel af midler til landskassen
IUF Tilskud til politisk arbejde efter valg til Inatsisartut
I alt

DAU-effekt
11.100.000
34.960.000
95.000.000
-500.000
-1.500.000
5.950.000
145.010.000

I forhold til det budgetterede DA-resultat, som dermed ikke omfatter udlånsdelen af bevillingerne (U), men udelukkende drift og anlæg, så indebærer de godkendte tillægsbevillinger en
forværring af det budgetterede DA-resultat med 145,0 mio. kr., hvilket dermed er tilsvarende
forværringen af det budgetterede DAU-resultat.
Finansloven for 2018 viste et budgetteret DA-overskud på 11,2 mio. kr. Forslaget til tillægsbevillingslov indebærer derved et budgetteret DA-underskud for finansåret 2018 på 133,8
mio. kr.
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til § 1
Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2018 er fastsat i bilag
1. Bemærkningerne til de enkelte bevillingsændringer er gengivet nedenfor for hver bevillingsændring, fordelt efter hovedkonto.
I bilag 1 er der medtaget hovedkonti, hvor der har været nye eller ændrede bevillinger i 2018
som omhandler:
 Sager godkendt af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg,
 Sager godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsordenen,
 Rokeringer godkendt af Naalakkersuisut med hjemmel i tekstanmærkning.
I den følgende kolonne Bevilling herefter, er vist summen af FL 2018 og TB 2018. Endelig er
der medtaget oplysninger om dato for godkendelsen samt sagsnummer.
Til § 2
Det fastsættes i § 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2018 er fastsat i bilag 2.
Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til tekstanmærkninger.
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6.737.000

2.956.001.000
1.065.006.000
2.446.486.000
456.900.000
-6.917.656.000
0

0
0
190.186.000
0
-190.186.000

Godkendt iht.
tekstanmærkning

5.950.000

4.100.000
0
1.850.000
0
0

Godkendt af
Landstinget

Ændringer i bevillinger på hovedkonto 20.11.50. Driftsreserven indgår under tilskudsbevillinger.
Herudover henvises vedrørende de enkelte bevillingsændringer til bilag 1 og til budgetbidragene.

Budgetteret DAU-saldo

Driftsudgifter
Lovbundne udgifter
Tilskud
Anlægsudgifter
Indtægter

FL
2018

139.060.000

42.104.000
-233.000
-34.871.000
132.060.000
0

Godkendt af
Finansudvalget

Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2018 fordelt på bevillingstype

151.747.000

3.002.205.000
1.064.773.000
2.603.651.000
588.960.000
-7.107.842.000

FL+TB
2018
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Sum

Inatsisartuts Formandskab
Formanden for Naalakkersuisut
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur
Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Forskning
Anlægsområdet
6.737.000

92.019.000
-124.663.000
-4.527.379.000
66.703.000
805.153.000
1.461.412.000
1.184.327.000
-28.865.000
221.608.000
55.266.000
232.141.000
112.115.000
456.900.000

FL
2018

0

0
9.250.000
17.335.000
-36.625.000
-1.801.000
1.801.000
-6.746.000
29.144.000
-144.243.000
134.389.000
-9.250.000
6.746.000
0

Godkendt iht.
tekstanmærkning

5.950.000

5.950.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Godkendt af
Landstinget

Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2018 pr. landsstyreområde

139.060.000

3.000.000
3.000.000
-34.577.000
0
-532.000
32.538.000
20.306.000
0
-1.150.000
-14.317.000
1.748.000
-16.000
129.060.000

Godkendt af
Finansudvalget

151.747.000

100.969.000
-112.413.000
-4.544.621.000
30.078.000
802.820.000
1.495.751.000
1.197.887.000
279.000
76.215.000
175.338.000
224.639.000
118.845.000
585.960.000

FL+TB
2018
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0
0
0
0
-233.000
0
-46.131.000
46.131.000
0
0
0

-1.510.000
-8.973.000
-532.000
32.538.000
9.411.000
1.492.000
2.515.000
-2.515.000
-4.427.000
6.730.000
0
46.204.000

Sum

-233.000

0
0

Lovbunden

4.100.000
7.375.000

Drift

Inatsisartuts Formandskab
Formanden for Naalakkersuisut
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk
Samarbejde
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og
Udenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender
og Justitsområdet
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender
og Justitsområdet
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og
Udenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur
Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Forskning
Anlægsområdet

Aktivitetsområde

157.165.000

4.382.000
31.727.000
-101.777.000
76.456.000
-3.075.000
0
0

1.801.000

-1.801.000

-31.727.000

-15.732.000

1.850.000
195.061.000

Tilskud

TB 2018 Bevillingstype på aktivitetsområde

132.060.000

0
0
0
0
0
0
129.060.000

0

0

0

0

3.000.000
0

Anlæg

-190.186.000

0
-4.075.000
0
0
0
0
0

0

0

4.075.000

0

0
-190.186.000

Indtægt

145.010.000

13.560.000
29.144.000
-145.393.000
120.072.000
-7.502.000
6.730.000
129.060.000

34.339.000

-2.333.000

-36.625.000

-17.242.000

8.950.000
12.250.000

I alt

01.06.11
Politisk arbejde (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.850

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.850.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen er nødvendiggjort af at Samarbejdspartiet og Nunatta Qitornai som nye
partier er valgt til Inatsiartut ved valget den 24. april 2018, ligesom partiet Atassut blev
genindvalgt til Inatsisartut.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 13.775.000 kr.

Godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden d. 28-06-2018.
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01.10.10
Inatsisartut (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
4.100

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4.100.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen er nødvendiggjort af, at der efter valget den 24. april 2018 er sket ændringer
i Inatsisartut der betyder at medlemmer der ikke blev genvalgt ved valget har ret til eftervederlag.
Bevillingsforhøjelsen indeholder desuden tillægsbevilling til afholdelsen af Nordisk Råds
udvalgsmøde i Nuuk, hvor formandskabet er vært for denne begivenhed.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 41.548.000 kr.

Godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden d. 28-06-2018.
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01.10.15
Anlæg og vedligehold under Inatsisartut (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
3.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3,0 mio. kr. som overføres fra hovedkonto 89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 3.000.000 kr. i 2018.

Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.10.049

Projektnavn
Indkvarteringsboliger til
Inatsisartut

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ---3.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

0

3.000

3.000

6.000

3.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.10.049
Indkvarteringsboliger til Inatsisartut
Fra projekt 060.31.033 Diverse nedrivning i Nuuk, overføres 3,0 mio. kr. til nedrivning af B-76 og B-237 Noorlernut, samt B-586 og B-587.
Nedrivningen af ejendommene kan dermed udbydes samtidig og sammen med et nybyggeri på arealet.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 16-10-2018., sag nr. 18-813.
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10.01.01
Formandens Departement, NSN, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.600
2.600

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.600.000 kr.
Under nærværende hovedkonto skal midlerne anvendes til at finansiere afholdelse af udgifter i
forbindelse med en mulig overtagelse fra Grønlands Selvstyre af SAS' og den danske stats
aktieposter i Air Greenland A/S.
Forhøjelsen af bevillingen søges finansieret ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingerne for
hovedkonti 10.06.27 Pulje til støtte for uafhængige undersøgelser om råstof- og industriprojekter
og 20.11.50 Driftsreserven.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 23.666.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 17-08-2018., sag nr. 18-808.
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10.03.01
Indenrigsafdelingen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
4.155
3.200
955

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres til
Indenrigsafdelingen.

nærværende

hovedkonto

fra

følgende

hovedkonto:

67.03.01

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.

til

formålet

under

de

samme

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 4.155.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
2
4
6

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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10.03.02
Tilsynsrådet for kommunerne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
120
120

Nettoudgift
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 67.03.02 Tilsynsrådet for
kommunerne.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.

til

formålet

under

de

samme

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 120.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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10.03.03
Tilskud til partiernes valgkamp (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
3.620

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 67.03.03 Tilskud til
partiernes valgkamp.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.

til

formålet

under

de

samme

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 3.620.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.

61

10.03.04
Borgerråd (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
402

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 67.03.04 Borgerråd.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.

til

formålet

under

de

samme

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 402.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.

62

10.03.05
Udgifter til valg (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
953

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 67.03.05 Udgifter til valg.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.

til

formålet

under

de

samme

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 953.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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10.06.18
Nødhjælp til ulykkes- og katastroferamte (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
500

Tillægsbevilling 2018
Der søges bevilling til at yde et tilskud på 500.000 kr. til Government of Nunavut til humanitær
indsats i forbindelse med den alvorlige brand i Iqaluit den 8. november 2018, hvor byens eneste
supermarked og lager nedbrændte. Bevillingen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af
bevillingen for hovedkonto 67.02.05 Majoriaq.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 500.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2018., sag nr. 18-822.
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10.06.27
Pulje til støtte for uafhængige undersøgelser om råstof- og industriprojekter
(Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-600

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 600.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansieringen af en forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
10.01.01 Formandens Departement med 2,6 mio. kr., hvor midlerne skal anvendes til at finansiere
afholdelse af udgifter i forbindelse med en mulig overtagelse fra Grønlands Selvstyre af SAS' og
den danske stats aktieposter i Air Greenland A/S.
Det er muligt at nedsætte bevillingen for nærværende hovedkonto, da der forventes et
mindreforbrug under hovedkontoen i 2018.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 394.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 17-08-2018., sag nr. 18-808.
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10.10.10
Naalakkersuisut (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
500
250
250

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 500.000 kr.
Under hovedkonto 10.10.10 Naalakkersuisut afholdes de udgifter for Formanden for
Naalakkersuisut og øvrige medlemmer af Naalakkersuisut, som Landskassen afholder i henhold til
Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. Det forhøjede forbrug skyldes
primært valg til Inatsisartut, hvor der har været udgifter forbundet med tiltrædelser og fratrædelser
af medlemmerne i Naalakkersuisut, hvor de afledte udgifter anvendes til vederlag, eftervederlag
samt bolig- og bohaveflytning.
Forhøjelsen af bevillingen søges finansieret ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for
hovedkonto 20.11.73 Reserve til øget selvforsyning af fødevarer.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 17.989.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 05-12-2018., sag nr. 18-820.
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10.13.10
Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-190.186

Tillægsbevilling 2018
Indtægtsbevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med -190.186.000 kr.
Forhøjelsen af indtægtsbevillingen sker som følge af, at Selvstyret i 2018 har modtaget
ekstraordinære indtægter i form af ekstraordinær udbyttebetaling på 100 mio. kr. fra Tele
Greenland A/S og et provenu på 90,186 mio. kr. fra salget af Selvstyrets aktiepost i
GrønlandsBANKEN til Greenland Holding A/S. Disse merindtægter udgør dermed i alt
190.186.000 kr., som indtægtsføres under nærværende hovedkonto.
I forbindelse med forhøjelsen af indtægtsbevillingen for nærværende hovedkonto søges bevillingen
for hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber tilsvarende forhøjet med 190.186.000
kr. Under hovedkontoen vil midlerne blive anvendt som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S.
I henhold til tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber i
FL2018 kan Naalakkersuisut godkende nærværende tillægsbevilling.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 23-08-2018.
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10.13.11
Kontante udgifter til aktieselskaber (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
190.186

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 190.186.000 kr.
Midlerne skal anvendes til at yde Kalaallit Airports A/S yderligere kapital på 190.186.000 kr. i
form af en kapitalforhøjelse som egenkapital indskud. Med kapitalforhøjelsen er der foretaget
indskud i Kalaallit Airports A/S på i alt 484,5 mio. kr.
Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af
indtægtsbevillingen for hovedkonto 10.13.10 Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber.
Indtægtsbevillingen søges forhøjet som følge af, at Selvstyret i 2018 har modtaget ekstraordinære
indtægter i form af ekstraordinær udbyttebetaling på 100 mio. kr. fra Tele Greenland A/S og et
provenu på 90,186 mio. kr. fra salget af Selvstyrets aktiepost i GrønlandsBANKEN til Greenland
Holding A/S.
I henhold til tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber i
FL2018 kan Naalakkersuisut godkende nærværende tillægsbevilling.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 23-08-2018.
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20.01.01
Departementet for Finanser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-800
-400
-400

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 800.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 24.01.01 Skattestyrelsen, administration. Der forventes et merforbrug
på omkring 800.000 kr. for Skattestyrelsen i forhold til det bevilgede i finansloven for 2018. Det
skyldes primært, at Skattestyrelsen har haft udgifter til IT-området samt andre anskaffelser af
teknisk karakter.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 23.816.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 20-12-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 2.
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20.01.01
Departementet for Finanser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-2.221
-2.051
-170

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.01.05 Landsplanlægning som
følge af ressortændringen for landsplan.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 24.616.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
-1
-3
-4

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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20.01.10
ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser) (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
14.147

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 67.01.04 ASIAQ
(Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser).
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Landsplan.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.

til

formålet

under

de

samme

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 14.147.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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20.01.11
Landsplanlægning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
2.221
2.051
170

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres
Landsplanlægning.

til

nærværende

hovedkonto

fra

følgende

hovedkonto:

67.01.05

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Landsplan.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.

til

formålet

under

de

samme

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.221.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
1
3
4

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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20.01.12
Afdelingen for Selvstændighed (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.455
1.012
443

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 67.01.06 Afdelingen for
Selvstændighed.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Selvstændighed.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.

til

formålet

under

de

samme

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.455.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0,5
1,5
2,0

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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20.01.13
Forfatningskommission og -sekretariat (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
5.526
3.016
2.510

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres til nærværende
Forfatningskommission og -sekretariat.

hovedkonto

fra

følgende

hovedkonto:

67.01.07

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Selvstændighed.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.

til

formålet

under

de

samme

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 5.526.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
1
4
5

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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20.05.31
Reserve til merudgift på det kommunale område (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-886

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 886.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansieringen af en forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
34.11.02 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske med 12,2 mio. kr., hvor midlerne skal
anvendes til at finansiere en betydelig stigning i udgifterne til domsanbragte borgere.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-806.
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.146

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.146.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
72.20.07 Overvågning og monitorering, trafikområdet. Under hovedkontoen skal midlerne
anvendes til indgåelse af en ny kontrakt for varetagelsen af havnemyndighedsopgaver i 50 byer og
bygder.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 8.854.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-07-2018., sag nr. 18-802.
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-6.854

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 6.854.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansieringen af en forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
34.11.02 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske med 12,2 mio. kr., hvor midlerne skal
anvendes til at finansiere en betydelig stigning i udgifterne til domsanbragte borgere.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.000.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-806.
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.000

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.000.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansieringen af en forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
10.01.01 Formandens Departement med 2,6 mio. kr., hvor midlerne skal anvendes til at finansiere
afholdelse af udgifter i forbindelse med en mulig overtagelse fra Grønlands Selvstyre af SAS' og
den danske stats aktieposter i Air Greenland A/S.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 17-08-2018., sag nr. 18-808.
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20.11.56
Budgetregulering, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
10.737

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 10.737.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra nærværende
hovedkonto i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og frem vil blive indarbejdet i
FFL2019.
Der skal gøres opmærksom på, at besparelserne afledt af Naalakkersuisuts energiprisreform
forudsættes at udgøre 11,7 mio. kr. årligt, som det fremgår af budgetbidraget for nærværende
hovedkonto i FL2018. Årsagen til der med nærværende tillægsbevilling søges udmøntet
besparelser på 10.737.000 kr. er, at udgifterne under hovedkonti 30.10.37 Landsdækkende
døgninstitutioner for børn og unge og 30.13.41 Handicapinstitutioner finansieres af kommunerne
gennem takstbetaling for de anbragte borgere. Disse takster fastsættes ved indgangen til året. Det
vurderes derfor ikke muligt eller hensigtsmæssigt at gennemføre ændringer heri i 2018. I stedet
forudsættes de beregnede besparelser for institutionerne på i alt 988.000 kr. årligt gennemført ved
en nedsættelse af bevillingen for hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne med 1.976.000
kr. i 2019 og 988.000 kr. fra 2020, hvilket vil indgå i de kommunale bloktilskudsforhandlinger for
2019. Dermed vil der samlet set over årene blive gennemført besparelser på 11,7 mio. kr. årligt
som forudsat.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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20.11.56
Budgetregulering, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.463

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3.463.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen vedrører udmøntning af en negativ budgetregulering optaget i
finansloven for 2018 på nærværende hovedkonto.
For hovedkonto 67.02.05 Majoriaq er det muligt at nedsætte bevillingen med 4.963.000 kr., da der
i 2018 forventes et mindreforbrug på op mod 15 mio. kr. i forhold til bevillingen for Majoriaq i
FL2018. Mindreforbruget er på baggrund af, at kommunerne har udfordringer med at iværksætte
visse aktiviteter indenfor afklaringsforløb, værkstedsforløb og arbejdsmarkedsuddannelsen.
Bevillingen for hovedkontoen er søgt nedsat med i alt 9.260.000 i to andre
tillægsbevillingsansøgninger.
Nærværende tillægsbevilling under nærværende hovedkonto og hovedkonto 67.02.05 Majoriaq
forbedrer dermed det budgetterede DAU-resultat for 2018 med 1.500.000 kr.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter -10.737.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-829.
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20.11.56
Budgetregulering, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
500

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 500.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen vedrører udmøntning af en negativ budgetregulering optaget i
finansloven for 2018 på nærværende hovedkonto.
For hovedkonto 27.01.10 Grønlands Repræsentation i Reykjavik er det muligt at nedsætte
bevillingen med 500.000 kr., da Repræsentationen først åbnede i oktober måned, hvilket bl.a. var
på baggrund af afholdelsen af valg til Inatsisartut i april. Forhøjelsen af bevillingen for
nærværende hovedkonto med 500.000 kr. modsvares dermed af en tilsvarende nedsættelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.10 Grønlands Repræsentation i Reykjavik.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter -14.200.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-12-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 2.
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20.11.58
Reserve til indgåelse af overenskomster (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-10.850

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 10.850.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen er som følge af øgede lønudgifter ved den nye overenskomst med
sundhedspersonalet organiseret under PPK.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingerne for hovedkonti
34.11.03 Dronning Ingrids Hospital og 34.12.01 Sundhedsregioner, lægebetjening.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2018., sag nr. 18-825.
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-3.000
-3.000

Tillægsbevilling 2018
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 3 mio. kr. i 2018.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
40.95.05 Grønlands Nationalteater, hvor midlerne skal anvendes til at styrke teaterområdet.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af en pulje på 6,5 mio. kr. årligt til styrkelse af
kulturområdet, som er afsat under nærværende hovedkonto i FL2018. De resterende midler i puljen
påtænkes udmøntet ved en tillægsbevilling senere i 2018. De økonomiske konsekvenser for 2019
og frem forventes indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 29.700.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-03-2018., sag nr. 18-793.
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-16.200

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 16,2 mio. kr. i 2018.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
40.91.26 Uddannelsesindsats indenfor det sociale område, hvor midlerne skal anvendes til
uddannelsesinitiativer i form af oprettelse af hold for decentral socialrådgiveruddannelse,
efteruddannelse
af
socialrådgivere,
rådgivningsassistentuddannelsen,
decentral
pædagoguddannelse
specialpædagogik,
diplomuddannelse
for
pædagoger,
psykoterapeutuddannelse og supervisionsuddannelse. Desuden vil midlerne blive anvendt til at
foretage evalueringer af de enkelte uddannelsesinitiativer.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af en pulje på 16,2 mio. kr. årligt til en styrkelse
af uddannelsesindsatsen indenfor det sociale område, som er afsat under nærværende hovedkonto i
FL2018, hvilket følger af indholdet i aftale om finanslov for 2018. De økonomiske konsekvenser
for 2019 og frem forventes indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 13.500.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-07-2018., sag nr. 18-801.
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.500

Tillægsbevilling 2018
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 3,5 mio. kr. i 2018.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
40.95.01 Andre tilskud til kunst og kultur med 3,5 mio. kr., hvor midlerne skal anvendes til tilskud
til forfattere og udgivelse af bøger, samt til forbedring af vilkårene for filmskabere, herunder ved
etablering af et filmværksted. Desuden påtænkes midlerne anvendt til at dække rejseudgifter for
kunstnere, som optræder i forbindelse med åbningsceremonier og tilsvarende ved
idrætsarrangementer. Endelig kan midlerne forventes anvendt til tilskud til enkelte skuespillere
eller flere skuespillere i forening.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af en pulje på 6,5 mio. kr. årligt til styrkelse af
kulturområdet, som er afsat under nærværende hovedkonto i FL2018, hvilket følger af indholdet i
aftale om finanslov for 2018. Tidligere i 2018 blev der ved der tillægsbevilling ansøgt om
udmøntning af 3 mio. kr. fra puljen, som blev søgt tilført hovedkonto 40.95.05 Grønlands
Nationalteater. Med nærværende oplæg søges der hermed om udmøntning af de resterende 3,5
mio. kr. i puljen. De økonomiske konsekvenser for 2019 og frem er indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 10.000.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-10-2018., sag nr. 18-811.
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.300

Tillægsbevilling 2018
Midlerne skal anvendes til at Disko Line kan indsætte ekstra helikopterkapacitet i Sydgrønland og
Diskobugten i form af en AS 350 fra ultimo november 2018 til 31.december 2018.
Udgiften hertil er på 1,3 mio. kr. for resten af 2018. Udgiften afholdes på hovedkonto 72.20.05.
Nærværende hovedkonto nedsættes med 1,3 mio. kr. og hovedkonto 72.20.05 Tilskud til
passagerbefordring forhøjes med 1,3 mio. kr.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 8.700.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2018., sag nr. 18-821.
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-600

Tillægsbevilling 2018
Midlerne skal anvendes til at Air Greenland kan indsætte en ekstra helikopterbesætning til
helikopterbetjeningen i Upernavikdistrikt 15. december - 27. december 2018.
Udgiften hertil er på 0,6 mio. kr. for resten af 2018. Udgiften afholdes på hovedkonto 72.20.05.
Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,6 mio. kr. og hovedkonto 72.20.05 Tilskud til
passagerbefordring forhøjes med 0,6 mio. kr.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 6.100.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 19-12-2018., sag nr. 18-828.
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.000

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.000.000 kr.
Bevillingen søges nedsat som følge af der forventes mindreforbrug i forhold til det bevilgede i
FL2018. Fra FL2018 er der afsat 2,0 mio. kr. til initiativer til forbedring af folkeskolen, som
Uddannelsesstyrelsen står for. Uddannelsesstyrelsen regner med mindreforbrug i 2018.
Mindreforbruget på hovedkonto 40.40.01 Uddannelsesstyrelsen skyldes, at Uddannelsesstyrelsen
har bl.a. haft færre trykte undervisningsmaterialer end budgetteret, samt har endnu ikke besatte
stillinger i styrelsen, hvorfor styrelsen har kunnet midlertidigt finansiere årets nye initiativer til
forbedring af folkeskolen indenfor egen ramme.
De igangsatte initiativer er "Engelsk lærer-til-lærer", "Qaqisa!" samt "Matematik lærer-til-lærer".
Projektet Engelsk lærer-til-lærer videoproduktion med fokus på undervisning er ment som opstart
og supplement til det store seminar 'Projekt med lærer-til-lærer videoer - med fokus på fag' i
efteråret 2018. Delprojektet giver både kommuner, Uddannelsesstyrelsen og &Learning erfaringer
ift. detailplanlægning af forløbet med produktion af lærer-til-lærervideoer inden for et bestemt
fag/fagområde, og det giver de involverede lærere, både videoproducent lærerne og
engelsklærerne, mulighed for intensivt at fokusere og samarbejde omkring specifikke faglige
emner.
Projektet Matematik lærer-til-lærer videoproduktion med fokus på undervisning er blevet til som
følge af vellykket tiltag med engelsk lærer-til-lærer videoproduktion nævnt foroven. I videoerne til
matematik vil der være fokus på matematiske kompetencer, undersøgende matematikundervisning
samt IT i matematikundervisning på yngstetrinnet. Videoerne gøres tilgængeligt online og bruges
på skolerne. Det er intentionen, at matematikundervisere i hele landet aktivt vil benytte videoerne
til at finde inspiration til egen matematikundervisning.
QAQISA!-guiden er en guide til skole-erhverv-samarbejde udviklet til at give skoler og
erhvervsliv inspiration til fælles aktiviteter, som kan motivere flere unge i ældstetrinnet til at vælge
en uddannelse efter folkeskolens afgangsprøve. Guiden er baseret på erfaringer fra pilotprojektet
Virksomhederne ud i skolen - skolen ud i virksomhederne (2015/2017) samt på en masse gode
input fra skoler og erhvervsliv rundt om i landet, som CSR Greenland har besøgt i efteråret 2017.
Guiden kan bruges af både lærere, vejledere, forældre og det lokale erhvervsliv.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mer-
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eller mindreforbrug i 2018. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2018 med et merforbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 6.700.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-830.
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20.11.73
Reserve til øget selvforsyning af fødevarer (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-4.460

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 4.460.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansieringen af en forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
34.11.02 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske med 12,2 mio. kr., hvor midlerne skal
anvendes til at finansiere en betydelig stigning i udgifterne til domsanbragte borgere.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 540.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-806.
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20.11.73
Reserve til øget selvforsyning af fødevarer (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-500

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 500.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
10.10.10 Naalakkersuisut. Det forhøjede forbrug skyldes primært valg til Inatsisartut, hvor der har
været udgifter forbundet med tiltrædelser og fratrædelser af medlemmerne i Naalakkersuisut, hvor
de afledte udgifter anvendes til vederlag, eftervederlag samt bolig- og bohaveflytning.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 40.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 05-12-2018., sag nr. 18-820.
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20.11.73
Reserve til øget selvforsyning af fødevarer (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-40

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 40.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen skal anvendes til at finansiere en forhøjelse af bevillingerne for
hovedkonti 34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk og 34.11.02 Patientbehandling i
udlandet, psykiatriske, der i alt søges tilført 17,3 mio. kr. til finansiering af merforbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-823.
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20.12.12
Bankforsyning (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.150

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.150.000 kr.
Aftalerne med KNI om pengeforsyning og bankforretning inkluderer som noget nyt Kangerlussuaq
og Narsarsuaq. Som følge heraf er aftalen med KNI om basale bankforretninger jfr. § 6 hævet med
1 mio. kr. til etablering og drift af bankforretning i Narsarsuaq og Kangerlussuaq.
Bankforretningerne i de nævnte byer blev tidligere varetaget af Mittarfeqarfiit.
Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende nedsættelse af
bevillingen for hovedkonto 64.10.12 Vareforsyning.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4.293.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 10-01-2018., sag nr. 18-791.
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20.12.12
Bankforsyning (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-4.293

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændring af bankforsyning.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 64.10.12 Vare- og bankforsyning.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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20.30.09
Midlertidig indkvartering (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-6
-6

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 6.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 4.819.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af bevilling (i 1.000 kr.)
Øvrig drift
I alt

TB 2018
-6
-6

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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20.30.10
Bygningsdrift og Vedligeholdelse (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-68
-68

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 68.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 72.570.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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24.01.01
Skattestyrelsen, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
3.500
3.500

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3.500.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen vedrører forventede udgifter til nødvendige IT-udviklinger i de såkaldte
e-Kapitalsystemer. Skattestyrelsen er i samarbejde med Danmark i gang med at sikre, at
Skattestyrelsen kan modtage samtlige indberetninger, som indberettes af finansielle institutter i
Grønland, herunder bl.a. dé indberetninger, som følger af Inatsisartutslove om beskatning af visse
pensionskapitaler og kapitalafkast, som blev behandlet under henholdsvis punkt 88 og 89 på
Efterårssamlingen 2017.
Ved 3. behandlingen af FFL 2018 blev bevillingen for nærværende hovedkonto forhøjet med 3,0
mio. kr. i 2018-2019 og 1,0 mio. kr. fra 2020. Udviklingen af de nødvendige IT-systemer viser sig
imidlertid mere omfattende end oprindeligt antaget. Nærværende tillægsbevilling søger at
imødekomme dette.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 83.116.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-10-2018., sag nr. 18-815.
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24.01.01
Skattestyrelsen, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-17
-17

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 17.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 83.899.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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24.01.01
Skattestyrelsen, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
800
800

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 800.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen er for at imødegå et forventet merforbrug for bevillingen til
Skattestyrelsen i forhold til det bevilgede i finansloven for 2018. Det forventede merforbrug på
800.000 kr. i skyldes primært, at Skattestyrelsen har haft udgifter til IT-området samt andre
anskaffelser af teknisk karakter. For IT-området har Skattestyrelsen bl.a. haft udgifter som følge af
vedtagelsen af Inatsisartutslove om beskatning af visse pensionskapitaler og kapitalafkast, som
blev behandlet under henholdsvis punkt 88 og 89 på Efterårssamlingen 2017.
Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende nedsættelse af
bevillingen for hovedkonto 20.01.01 Departementet for Finanser.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 83.916.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 20-12-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 2.
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27.01.01
Departementet for Udenrigsanliggender (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.455
-1.012
-443

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.01.06 Afdelingen for
Selvstændighed som følge af ressortændringen for selvstændighed.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 14.609.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
-0,5
-1,5
-2,0

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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27.01.01
Departementet for Udenrigsanliggender (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.492
-890
-602

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 50.01.01 Departementet for Fiskeri,
Fangst og Landbrug som følge af ressortændringen for landbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 13.117.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0
-2
-2

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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27.01.09
Grønlands Repræsentation i Washington D.C. (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
490
490

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 490.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen er som følge af, at der er sket en forhøjelse af de ordinære udgifter som
følge af forhøjelse af lønudgifterne på repræsentationen. Dette skyldes primært at lønudgifterne på
FL2018 ikke er reguleret så det afspejler den aftale der er indgået mellem Grønlands Selvstyre og
det danske udenrigsministerium, hvorefter der er placeret 2 medarbejde med diplomatisk status
samt en praktikant i tilknytning til den danske ambassade. Derudover har der været merudgifter
som følge af overenskomstmæssige reguleringer.
Forhøjelsen af bevillingen finansieres ved en nedsættelse af bevillingen til hovedkonto 27.01.10
Grønlands Repræsentation i Reykjavik.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 4.399.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 25-10-2018. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 2.

102

27.01.10
Grønlands Repræsentation i Reykjavik (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-490
-490

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 490.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen er som følge af, at der først med virkning fra 1. oktober 2018 er
udpeget en repræsentationschef for Reykjavik. Bevillingen for 2018 beroede på en forventet
etablering i foråret 2018. Udpegningen blev imidlertid udsat på grund af udskrivningen af valg. På
den baggrund forventes der et mindreforbrug på kontoen.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen til hovedkonto
27.01.09 Grønlands Repræsentation i Washington D.C.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.510.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 25-10-2018. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 2.
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27.01.10
Grønlands Repræsentation i Reykjavik (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-500
-250
-250

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 500.000 kr.
Bevillingen søges nedsat som følge af, at Repræsentationen i Reykjavik først åbnede i oktober
måned, hvilket bl.a. var på baggrund af afholdelsen af valg til Inatsisartut i april. Dermed forventes
der et mindreforbrug for hovedkontoen.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.010.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-12-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 2.
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27.03.01
Forfatningskommission og -sekretariat (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-5.526
-3.016
-2.510

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.01.07 Forfatningskommission og sekretariat som følge af ressortændringen for selvstændighed.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
-1
-4
-5

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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27.04.01
Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-13.709

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 51.03.02 Finansieringsstøtte til
landbrugserhvervet som følge af ressortændringen for landbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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27.04.02
Udviklingsstøtte, landbrug (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.110

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 51.03.03 Udviklingsstøtte, landbrug
som følge af ressortændringen for landbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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27.04.03
Rente- og afdragsfrie udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-6.369

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 51.07.40 Rente- og afdragsfrie udlån
som følge af ressortændringen for landbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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27.04.04
Rentebærende udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-7.512

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 51.07.42 Rentebærende udlån som
følge af ressortændringen for landbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.

109

27.04.05
Afdrag rentebærende udlån (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
3.000

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 51.07.43 Afdrag rentebærende udlån
som følge af ressortændringen for landbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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27.04.06
Renteindtægter (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
1.075

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 51.07.44 Renteindtægter som følge af
ressortændringen for landbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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27.04.07
Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.027

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 51.07.50 Indfrielse af garantier for
lån til grovvarekøb til fårevalen som følge af ressortændringen for landbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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30.01.02
Socialstyrelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-500
-500

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 500.000 kr.
I forbindelse med vedtagelsen af Lov om støtte til børn blev der ved tillægsbevilling i 2017
(sagsnr. 17-758) bl.a. bevilget midler under nærværende hovedkonto til udvikling af et
sagsbehandlingsmodul til kommunernes sagsbehandlingssystem SB-SYS. Efterfølgende blev der
ved tillægsbevilling (sagsnr. 17-784) godkendt optagelse af tekstanmærkning til nærværende
hovedkonto, der bemyndigede Naalakkersuisut til at overføre et mindreforbrug under
hovedkontoen på op til 800.000 kr. fra 2017 til finansåret 2018. I overensstemmelse med indholdet
i tekstanmærkningen blev der overført 800.000 kr. til finansåret 2018. Det fremgår af
bemærkningerne til tekstanmærkningen, at de overførte midler var til anvendelse til udviklingen af
førnævnte sagsbehandlingsmodul.
Projektet med udviklingen heraf løb imidlertid ind i nogle vanskeligheder på grund af stridigheder
om licensaftaler. På nuværende tidspunkt har kommunerne ikke taget initiativ til i fællesskab at
vælge et nyt system, hvorfor det ikke forventes at midlerne kan anvendes i indeværende finansår.
Det foreslås derfor, at 300.000 kr. af de overførte midler i stedet anvendes til implementeringen af
et
vagtplansystem,
der
vil
kunne
forbedre
personaleressourceanvendelsen
på
døgninstitutionsområdet og på sundhedsområdet. Vagtplansystemet vil således kunne anvendes af
flere områder. Socialstyrelsen har siden 2017 i samarbejde med Økonomi- og Personalestyrelsen
(ASA) og Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse undersøgt mulighederne for udvikling af et
digitalt vagtplansystem til sikring af bedre personaleressourceanvendelse.
I juni 2018 har Den Fælles Offentlige It-Styregruppe bevilget 4,65 mio. kr. til anskaffelse og
udvikling af et fælles offentligt vagtplansystem for i første omgang social- og sundhedsområdet.
Bevillingen på 4,65 mio. kr. er alene til anskaffelse og udvikling. Implementeringen kræver ekstra
ressourcer, hvilket der foreslås anvendt 300.000 kr. af de overførte midler til. De resterende
500.000 kr. af de overførte midler søges samtidig tilbageført til Landskassen ved en nedsættelse af
bevillingen.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 32.219.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-10-2018., sag nr. 18-816.
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30.10.45
Særlig indsats på børn- og ungeområdet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-32
-32

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 32.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 18.876.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Udgifter, i 1.000 kr.
Budgetregulering
I alt

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.

114

TB 2018
-32
-32

30.30.05
Ligestillingsråd (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-889

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 34.29.01 Ligestillingsråd som følge
af ressortændringen for ligestilling.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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30.30.06
Grønlands Råd for Menneskerettigheder (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-912

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 34.29.02 Grønlands Råd for
Menneskerettigheder som følge af ressortændringen for ligestilling.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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34.01.01
Departementet for Sundhed (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-808
-572
-236

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 73.01.01 Departementet for
Natur, Miljø og Forskning.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Forskning.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 22.412.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0
-2
-2

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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34.01.01
Departementet for Sundhed og Forskning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
808
572
236

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 40.01.01 Departementet for
Uddannelse, Kultur og Kirke som følge af ressortændringen for forskning. Under nærværende
hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før
rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 23.220.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0
2
2

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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34.11.01
Patientbehandling i udlandet, somatisk (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
10.000
10.000

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 10.000.000 kr.
Baggrunden for tillægsbevillingen er øgede udgifter til patienter, der modtager behandling i
Danmark. Der er siden ultimo 2016 ikke modtaget data og løbende faktureringer fra Region
Hovedstaden som følge af skift til Sundhedsplatformen. Dette betyder bl.a., at der endnu ikke er
modtaget endelig afregning for 2017, og prognosen for 2018 alene er baseret på prognose fra
Rigshospitalets budgetkonto.
I nærværende tillægsbevillingsansøgning søges hovedkonto 34.11.02 Patientbehandling i udlandet,
psykiatriske, ligeledes tilført midler i form af 7.300.000 kr. Dermed søges sundhedsvæsenet tilført
i alt 17,3 mio. kr. Forhøjelsen af disse to bevillinger søges finansieret ved en nedsættelse af
bevillingerne for hovedkonti 20.11.73 Reserve til øget selvforsyning af fødevarer, 67.02.05
Majoriaq og 80.00.01 Omrokeringsreserve.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 150.531.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-823.

119

34.11.01
Patientbehandling i udlandet, somatisk (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
13.000
13.000

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 13.000.000 kr.
Øgningen af bevillingen søges finansieret gennem en reduktion af hovedkontiene 34.11.07
Kræftplan, 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan, 34.12.02 Nationale Sundheds- og
Uddannelsesindsatser, 34.12.05 Landsapotek, 34.12.06 Fællesomkostninger og 34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.
Baggrunden for rokeringen er et stigende antal patientbehandlinger i udlandet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 140.531.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2018 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-11-2018.
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34.11.02
Patientbehandling i udlandet, psykiatriske (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
12.200
12.200

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 12.200.000 kr.
Bevillingen søges forhøjet som følge af der forventes et merforbrug på hovedkontoen.
Merforbruget kan henføres til stigningen i antallet af domsanbragte borgere. Ved vedtagelsen af
FL2018 var antallet af domsanbragte borgere på 5 personer, og det er nu steget til 9.
Sundhedsvæsenet har ingen styringsmuligheder i forhold til disse udgifter.
Forhøjelsen af bevillingen søges finansieret ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingerne for
hovedkonti 20.05.31 Reserve til merudgift på det kommunale område, 20.11.50 Driftsreserven og
20.11.73 Reserve til øget selvforsyning af fødevarer.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 56.004.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-806.
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34.11.02
Patientbehandling i udlandet, psykiatriske (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
7.300
7.300

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 7.300.000 kr.
Baggrunden for tillægsbevilling er, at der i FL 2018 på hovedkonto 34.11.02 Patientbehandling i
udlandet, psykiatriske er afsat en bevilling på 43,8 mio. kr. Af denne bevilling er 19,6 mio. kr.
inklusiv en tillægsbevilling på 12,3 mio. kr. i 2018, øremærket til dækning af domsanbragte
borgere på institutioner under retspsykiatrien. Den årlige udgift til de nuværende 9 domsanbragte
borgere vil udgøre 26,9 mio. kr., hvilket det ikke er muligt at afholde inden for bevillingen på
hovedkonto 34.11.02 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske i FL 2018.
I nærværende tillægsbevillingsansøgning søges hovedkonto 34.11.01 Patientbehandling i udlandet,
somatisk, ligeledes tilført midler i form af 10.000.000 kr. Dermed søges sundhedsvæsenet tilført i
alt 17,3 mio. kr. Forhøjelsen af disse to bevillinger søges finansieret ved en nedsættelse af
bevillingerne for hovedkonti 20.11.73 Reserve til øget selvforsyning af fødevarer, 67.02.05
Majoriaq og 80.00.01 Omrokeringsreserve.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 63.304.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-823.

122

34.11.03
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-432
-432

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 432.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 417.542.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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34.11.03
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
6.150
6.150

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 6.150.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen er som følge af øgede lønudgifter ved den nye overenskomst med
sundhedspersonalet organiseret under PPK.
Forhøjelsen af bevillingen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto
20.11.58 Reserve til indgåelse af overenskomster.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 417.974.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2018., sag nr. 18-825.
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34.11.03
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.500
1.500

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 1.500.000 kr.
Øgningen af bevillingen søges finansieret gennem en reduktion af hovedkontiene 34.11.07
Kræftplan, 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan, 34.12.02 Nationale Sundheds- og
Uddannelsesindsatser, 34.12.05 Landsapotek, 34.12.06 Fællesomkostninger og 34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.
Baggrunden for rokeringen er stigende rekrutteringsmæssige udfordringer og patientpres.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 411.824.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2018 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-11-2018.
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34.11.04
Det Grønlandske Patienthjem (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.000
1.000

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 1.000.000 kr.
Øgningen af bevillingen søges finansieret gennem en reduktion af hovedkontiene 34.11.07
Kræftplan, 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan, 34.12.02 Nationale Sundheds- og
Uddannelsesindsatser, 34.12.05 Landsapotek, 34.12.06 Fællesomkostninger og 34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.
Baggrunden for rokeringen er grundet et stort antal patienter samt ledsagere. Dette medfører
pladsproblemer, således at langt flere patienter må indkvarteres på hoteller, når DGP er fyldt op.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 33.456.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2018 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-11-2018.
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34.11.07
Kræftplan (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-600
-600

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 600.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges rokeret til hovedkontiene 34.11.01 Patientbehandling i udlandet,
somatisk, 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem, 34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening og 34.12.03 Patientrejser og evakueringer mv.
Baggrunden for rokeringen er, at apparaturindkøb er foretaget via apparaturpuljen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4.490.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2018 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-11-2018.
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34.11.08
Misbrugsbehandlingsplan (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-3.000
-3.000

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 3.000.000 kr. Reduktionen af
bevillingen søges omrokeret til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet (Anlæg), hvor midlerne
skal anvendes til en misbrugsbehandlingsenhed i Ilulissat.
Baggrunden for rokeringen af midler fra nærværende hovedkonto er, at der forventes et
mindreforbrug for bevillingen i 2018.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 36.047.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 19-09-2018., sag nr. 18-812.
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34.11.08
Misbrugsbehandlingsplan (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-13.400
-5.000
-8.400

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 13.400.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges rokeret til hovedkontiene 34.11.01 Patientbehandling i udlandet,
somatisk, 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem, 34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening og 34.12.03 Patientrejser og evakueringer mv.
Baggrunden for rokeringen er en række vakante stillinger i behandlingscentrene samt færre
udgifter til lokalbehandlinger uden for Nuuk.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 22.647.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2018 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-11-2018.
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34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-4.208
-4.208

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 4.208.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 451.272.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af bevillingen
Budgetregulering
I alt

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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TB 2018
-4.208
-4.208

34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
4.700
4.700

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4.700.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen er som følge af øgede lønudgifter ved den nye overenskomst med
sundhedspersonalet organiseret under PPK.
Forhøjelsen af bevillingen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto
20.11.58 Reserve til indgåelse af overenskomster.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 455.480.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2018., sag nr. 18-825.
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34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
6.600
6.600

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 6.600.000 kr.
Øgningen af bevillingen søges finansieret gennem en reduktion af hovedkontiene 34.11.07
Kræftplan, 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan, 34.12.02 Nationale Sundheds- og
Uddannelsesindsatser, 34.12.05 Landsapotek, 34.12.06 Fællesomkostninger og 34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.
Baggrunden for rokeringen er stigende rekrutteringsmæssige udfordringer og patientpres.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 450.780.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2018 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-11-2018.
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34.12.02
Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-11
-11

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 11.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 12.730.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Projekter
Budgetregulering
I alt

TB 2018
-11
-11

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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34.12.02
Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-5.700
-5.700

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 5.700.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges rokeret til hovedkontiene 34.11.01 Patientbehandling i udlandet,
somatisk, 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem, 34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening og 34.12.03 Patientrejser og evakueringer mv.
Der har på en række områder ikke været muligt at gennemføre de planlagte aktiviteter pga. færre
tilmeldte end forventet. Ligeledes har Sundhedsledelsen ikke gennemført en række interne
aktiviteter for at imødegå generelt merforbrug i sundhedsvæsenet
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 12.741.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2018 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-11-2018.
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34.12.03
Patientrejser og evakueringer mv (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
4.900
4.900

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 4.900.000 kr.
Øgningen af bevillingen søges finansieret gennem en reduktion af hovedkontiene 34.11.07
Kræftplan, 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan, 34.12.02 Nationale Sundheds- og
Uddannelsesindsatser, 34.12.05 Landsapotek, 34.12.06 Fællesomkostninger og 34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.
Det har ikke været muligt at imødegå merforbruget, da hver patientrejse eller evakuering foretages
på baggrund af en lægelig vurdering.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 98.987.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2018 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-11-2018.
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34.12.05
Landsapotek (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.000
-1.000

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 1.000.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges rokeret til hovedkontiene 34.11.01 Patientbehandling i udlandet,
somatisk, 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem, 34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening og 34.12.03 Patientrejser og evakueringer mv.
Baggrunden for rokeringen skyldes generelt ændring i indkøb.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 45.536.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2018 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-11-2018.
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34.12.06
Fællesomkostninger (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.300
-1.300

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 1.300.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges rokeret til hovedkontiene 34.11.01 Patientbehandling i udlandet,
somatisk, 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem, 34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening og 34.12.03 Patientrejser og evakueringer mv.
Baggrunden for rokeringen skyldes vakante stillinger bl.a. inden for TB-strategien.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 51.447.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2018 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-11-2018.
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34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-161
-161

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 161.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 67.800.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af bevilling (i 1000 kr.)
Budgetregulering
I alt

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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TB 2018
-161
-161

34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-5.000
-3.000
-2.000

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 5.000.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges rokeret til hovedkontiene 34.11.01 Patientbehandling i udlandet,
somatisk, 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem, 34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening og 34.12.03 Patientrejser og evakueringer mv.
Baggrunden for rokeringen er, at det ikke har været muligt at rekruttere kvalificeret personale,
ligesom der har været udvist tilbageholdenhed med indkøb af apparatur.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 67.961.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2018 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 19-11-2018.
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34.29.01
Ligestillingsråd (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
889

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 30.30.05 Ligestillingsråd som følge
af ressortændringen for ligestilling. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til
formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 889.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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34.29.02
Grønlands Råd for Menneskerettigheder (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
912

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 30.30.06 Grønlands Råd for
Menneskerettigheder som følge af ressortændringen for ligestilling. Under nærværende
hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før
rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 912.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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34.30.01
Forskning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.671

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 73.06.01 Forskning.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Forskning.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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34.30.01
Forskning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.671

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 40.96.01 Forskning som følge af
ressortændringen for forskning. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet
under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.671.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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34.30.02
Grønlands Forskningsråd (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.000
-429
-571

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 73.06.02 Grønlands
Forskningsråd.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Forskning.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0
-1
-1

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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34.30.02
Grønlands Forskningsråd (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.000
429
571

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 40.96.02 Grønlands Forskningsråd
som følge af ressortændringen for forskning. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.000.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0
1
1

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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34.30.03
Ph.d.-studium Forskeruddannelse (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-3.267
-3.267

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 73.06.03 Ph.d.-studium
Forskeruddannelse.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Forskning.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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34.30.03
Ph.d.-studium Forskeruddannelse (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
3.267
3.267

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 40.92.12 Ph.d.-studium
Forskeruddannelse som følge af ressortændringen for forskning. Under nærværende hovedkonto
afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af
midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 3.267.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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40.01.01
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-51
-51

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 51.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 26.446.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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40.01.01
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-808
-572
-236

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 34.01.01 Departementet for Sundhed
og Forskning som følge af ressortændringen for forskning.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 26.497.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0
-2
-2

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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40.01.08
Sektorprogram for Uddannelse (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-140

Tillægsbevilling 2018
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 140.000 kr. i 2018.
Nedsættelsen er som følge af der forventes mindreforbrug i forhold til det bevilgede i 2018.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
40.97.03 Kirken i Grønland, hvor midlerne skal anvendes til afholdelse af et pastoralseminarium.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 10.604.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-07-2018., sag nr. 18-800.
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40.02.01
Kollegieadministrationens Fælleskonto (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-253
-253

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 253.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 14.763.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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40.02.07
Særydelser, rejseudgifter mm, institutionerne (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-950

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 950.000 kr.
Bevillingen søges nedsat som følge af der forventes mindreforbrug i forhold til det bevilgede i
FL2018. Mindreforbruget skyldes bl.a. den nye bekendtgørelse om uddannelsesstøtte. Det skyldes
umiddelbart at feriefrirejse først ydes til studerende 9 måneder efter studiestart, samt udelukkende
til studerende som har fået bevilliget udrejsen til uddannelsesbyen fra hjembyen, og har mere end
12 måneder tilbage på deres uddannelse.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2018. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2018 med et merforbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 62.050.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-830.
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40.10.11
Ado Lyngep Atuarfia (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-79
-79

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 79.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 8.848.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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40.10.11
Ado Lyngep Atuarfia (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
700
700

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 700.000 kr.
Bevillingen søges forhøjet som følge af der forventes merforbrug i forhold til det bevilgede i
FL2018. Merforbruget skyldes vandskade på skolen som har nødvendiggjort ekstern leje af lokaler
til brug som undervisningslokaler, samt en forholdsvis stor renoveringsarbejde grundet skimmel.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2018. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2018 med et merforbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 8.927.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-830.
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40.10.12
Efterskole (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-233

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 233.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 12.070.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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40.12.35
GUX Aasiaat (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.386
-1.386

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.386.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 36.232.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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40.12.36
GUX Nuuk (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-22
-22

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 22.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 38.502.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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40.40.01
Uddannelsesstyrelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-8
-8

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 8.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 47.308.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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40.40.01
Uddannelsesstyrelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-700
-350
-350

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 700.000 kr.
Bevillingen søges nedsat som følge af der forventes mindreforbrug i forhold til det bevilgede i
FL2018. Mindreforbruget skyldes bl.a. færre trykte undervisningsmaterialer end budgetteret, samt
endnu ikke besatte stillinger i styrelsen.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2018. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2018 med et merforbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 47.316.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-830.
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40.90.02
Tilskud til De Grønlandske Huse (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.000

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.000.000 kr.
Bevillingen søges nedsat som følge af der forventes mindreforbrug i forhold til det bevilgede i
FL2018. Mindreforbruget skyldes, at midler til leje af kollegiekapacitet på hovedstadsområdet
(København) ikke har været fuldt udnyttet.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2018. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2018 med et merforbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 19.566.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-830.
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40.90.13
Center for National Vejledning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-9
-9

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 9.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 18.083.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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40.90.15
Leje af kollegiekapacitet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
3.000
3.000

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3.000.000 kr.
Bevillingen søges forhøjet som følge af der forventes merforbrug i forhold til det bevilgede i
FL2018. Merforbruget skyldes en stor aktivitet fra kollegieadministrationerne på leje af
kollegiekapacitet, som er en indikator for den akutte mangel på kollegiepladser.
Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF) har lejet ekstra kapacitet ift. 2017 pga.
skimmelsramte bygninger, samt har Maniitsup Efterskolia lejet ekstra kapacitet pga. vandskade og
efterfølgende vedligehold.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2018. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2018 med et merforbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 16.531.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-830.
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40.91.08
Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
950
950

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 950.000 kr.
Bevillingen søges forhøjet som følge af der forventes merforbrug i forhold til det bevilgede i
FL2018. Merforbruget skyldes en opgradering af en uddannelse i Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik,
hvor bl.a. to lærere fra Qaanaaq er ansat på skolen, samt udvidelse af leje af undervisningslokaler.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2018. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2018 med et merforbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 3.632.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-830.
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40.91.14
Grønlands Maritime Skole (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-315
-315

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 315.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 5.941.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Maritime Skole
Grundbevilling, inkl. kollegium (tkr.)
Driftsbevilling i alt
Samlet bevilling + tilskud

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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TB 2018
-315
-315
-315

40.91.20
Socialpædagogisk Seminarium (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-474
-474

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 474.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 30.603.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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40.91.21
Levnedsmiddelskolen, INUILI (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-423
-423

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 423.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.780.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Inuili
Grundbevilling, inkl. kollegium (tkr.)
Driftsbevilling i alt
Samlet bevilling + tilskud

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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TB 2018
-423
-423
-423

40.91.23
Campus Kujalleq (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-574
-574

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 574.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 16.558.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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40.91.26
Uddannelsesindsats indenfor det sociale område (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
16.200
16.200

Tillægsbevilling 2018
Nærværende hovedkonto søges optaget i Forslag til Tillægsbevillingslov for 2018 med en bevilling
på 16,2 mio. kr. i 2018.
Med bevillingen på nærværende hovedkonto afsættes der midler til gennemførsel af
uddannelsesinitiativer i form af oprettelse af hold for decentral socialrådgiveruddannelse,
efteruddannelse
af
socialrådgivere,
rådgivningsassistentuddannelsen,
decentral
pædagoguddannelse
specialpædagogik,
diplomuddannelse
for
pædagoger,
psykoterapeutuddannelse og supervisionsuddannelse. Desuden vil midlerne særligt i 2018 blive
anvendt til at foretage evalueringer af de enkelte uddannelsesinitiativer. Den forventede
anvendelse af midlerne i 2018 og i de kommende år fremgår af nedenstående aktivitetstal.
De ovennævnte uddannelsesinitiativer vil blive oprettet som uddannelseshold under bl.a.
Socialpædagogisk Seminarium og Ilisimatusarfik, hvor de finansieres fra nærværende hovedkonto
som indtægtsdækket virksomhed for disse uddannelsesinstitutioner. For psykoterapeutuddannelsen
vil midlerne blive anvendt til at finansiere uddannelseshold, som blev påbegyndt i 2016, og
yderligere et hold, som forventes påbegyndt i 2018/2019. For psykoterapeutuddannelsen er der tale
om 4-årige uddannelsesforløb.
Afsættelsen af nærværende bevilling vedrører udmøntning af en pulje på 16,2 mio. kr. årligt til en
styrkelse af uddannelsesindsatsen indenfor det sociale område, som er afsat under hovedkonto
20.11.70 Reserve til nye initiativer i FL2018, hvilket følger af indholdet i aftale om finanslov for
2018.
De økonomiske konsekvenser for 2019 og frem forventes indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 16.200.000 kr.
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Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af bevillingen (i 1.000 kr.)
Decentral socialrådgiveruddannelse
Efteruddannelse af socialrådgivere
Rådgivningsassistentuddannelsen
Decentral pædagoguddannelse specialpædagogik
Diplomuddannelse for pædagoger
Psykoterapeutuddannelse
Supervisionsuddannelse
Uddannelsesevalueringer
I alt

TB 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021
2.000
2.000
2.000
2.000
1.900
1.900
1.900
1.200
2.000
2.000
2.000
2.000
2.100
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.800
4.800
3.900
3.600
1.400
0
1.400
1.400
0
1.000
500
2.000
16.200
16.200
16.200
16.200

Godkendt af Finansudvalget d. 13-07-2018., sag nr. 18-801.
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40.91.27
Tech College Greenland (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-127
-127

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 127.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 33.851.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Tech College Greenland
Grundbevilling inkl. kollegium (tkr.)
Driftsbevilling i alt
Samlet bevilling + tilskud

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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TB 2018
-127
-127
-127

40.92.12
Ph.d.-studium Forskeruddannelse (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-3.267
-3.267

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 34.30.03 Ph.d.-studium
Forskeruddannelse som følge af ressortændringen for forskning.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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40.92.13
Ilisimatusarfik (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-100
-100

Tillægsbevilling 2018
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 100.000 kr. i 2018.
Nedsættelsen er som følge af der forventes mindreforbrug i forhold til det bevilgede i 2018.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
40.97.03 Kirken i Grønland, hvor midlerne skal anvendes til afholdelse af et pastoralseminarium.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 94.115.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af bevilling (1.000 kr.)
Budgetregulering
Bevilling totalt
Godkendt af Finansudvalget d. 13-07-2018., sag nr. 18-800.
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TB 2018
-100
-100

40.92.13
Ilisimatusarfik (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-31
-31

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 31.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 94.084.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af bevilling (1.000 kr.)
Bygning
Bevilling totalt

TB 2018
-31
-31

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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40.92.14
Kateket- og organistuddannelse (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-200
-200

Tillægsbevilling 2018
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 200.000 kr. i 2018.
Nedsættelsen er som følge af der forventes mindreforbrug i forhold til det bevilgede i 2018.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
40.97.03 Kirken i Grønland, hvor midlerne skal anvendes til afholdelse af et pastoralseminarium.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.699.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-07-2018., sag nr. 18-800.
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40.94.11
Nunatta Atuagaateqarfia (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
300
300

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 300.000 kr.
Bevillingen søges forhøjet som følge af der forventes merforbrug i forhold til det bevilgede i
FL2018. Merforbruget skyldes Nunatta Atuagaateqarfias overgang til et nyt bibliotekssystem.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2018. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2018 med et merforbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 15.979.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-830.
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40.94.18
Katuaq (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-28

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 28.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 5.081.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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40.94.28
Projekttilskud til skrevne medier i Grønland (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.000

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.000.000 kr.
Bevillingen søges nedsat som følge af der forventes mindreforbrug i forhold til det bevilgede i
FL2018. Mindreforbruget skyldes, at tildelingsudvalget vurderede, at ingen af ansøgerne levede op
til kravene for at modtage tilskud.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral rokering af midler inden for 40-området.
Bevillingen på hovedkonto 40.94.29 Driftstilskud til skrevne medier i Grønland forhøjes
tilsvarende.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 36.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2018., sag nr. 18-827.
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40.94.29
Driftstilskud til skrevne medier i Grønland (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.000

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.000.000 kr.
Der søges om budgetneutralt rokering af midler til medier, som anført i Finansloven for 2018.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral rokering af midler inden for 40-området.
Bevillingen på hovedkonto 40.94.28 Projekttilskud til skrevne medier i Grønland nedsættes
tilsvarende.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.510.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2018., sag nr. 18-827.
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40.95.01
Andre tilskud til kunst og kultur (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.500

Tillægsbevilling 2018
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2018.
Bevillingen på nærværende hovedkonto skal anvendes til;
0,5 mio. kr. anvendes til forfattere og udgivelse af bøger som er forøgelse af nærværende kontos
bevilling til "Tilskud til udgivelse af grønlandsksprogede bøger".
1 mio. kr. anvendes efter ansøgning til forbedring af vilkårene for filmskabere, herunder ved
etablering af et filmværksted.
Desuden anvendes 1 mio. kr. efter ansøgning til at dække rejseudgifter for kunstnere, som
optræder i forbindelse med åbningsceremonier og tilsvarende ved idrætsarrangementer.
Endelig anvendes 1 mio. kr. efter ansøgning til tilskud til enkelte skuespillere eller flere
skuespillere i forening.
Forhøjelsen af bevillingen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto
20.11.70 Reserve til nye initiativer. De økonomiske konsekvenser for 2019 og frem forventes
indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 15.595.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af bevilling (i 1.000 kr.)
Grønlandsk sprogede bøger
Filmværksted
Tilskud til kunstnere ifm. idrætsarrangementer
Tilskud til skuespillere eller skuespillerforening
I alt

TB 2018
500
1.000
1.000
1.000
3.500

Godkendt af Finansudvalget d. 13-10-2018., sag nr. 18-811.
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40.95.05
Grønlands Nationalteater (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.000

Tillægsbevilling 2018
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3 mio. kr. i 2018.
Bevillingen på nærværende hovedkonto blev fra 2014 nedsat med 3,0 mio. kr., som følge af
meromkostninger til midlertidige lejemål for opretholdelse af KNRs drift pga. skimmelskader i den
gamle KNR-bygning. I forbindelse med behandling af "Aftale om finansloven for 2018 mellem
Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq" blev koalitionsparterne enige om at øge bevillingerne
til kultur, fritids- og idrætsområdet. Parterne blev enige om at øge midlerne til Grønlands
Nationalteater med 3,0 mio. kr. Midlerne skal bruges af Grønlands Nationalteater til at styrke
teaterområdet.
Forhøjelsen af bevillingen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto
20.11.70 Reserve til nye initiativer. De økonomiske konsekvenser for 2019 og frem forventes
indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 10.416.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Aktiviteter
Forestillinger
Godkendt af Finansudvalget d. 02-03-2018., sag nr. 18-793.
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TB 2018
25

40.96.01
Forskning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.671
-1.671

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 34.30.01 Forskning som følge af
ressortændringen for forskning.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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40.96.02
Grønlands Forskningsråd (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.000
-429
-571

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 34.30.02 Grønlands Forskningsråd
som følge af ressortændringen for forskning.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0
-1
-1

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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40.97.03
Kirken i Grønland (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
440
440

Tillægsbevilling 2018
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 440.000 kr. i 2018.
Forhøjelsen af bevillingen er som følge af, at det ønskes at afholde et afholde et
pastoralseminarium i 2018, hvilket er med henblik på at styrke området, så der på sigt kan blive
uddannet flere præster. Forhøjelsen af bevillingen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af
bevillingerne for hovedkonti 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse, 40.92.13 Ilisimatusarfik og
40.92.14 Kateket- og organistuddannelse.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 50.714.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Bevilling fordelt pr. "kontor"
Pastoralseminarium
I alt

TB 2018
440
440

Godkendt af Finansudvalget d. 13-07-2018., sag nr. 18-800.
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40.97.03
Kirken i Grønland (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-381
-381

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 381.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 50.033.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Bevilling fordelt pr. "kontor"
Budgetregulering
I alt

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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TB 2018
-381
-381

40.97.03
Kirken i Grønland (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-300
-300

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 300.000 kr.
Bevillingen søges nedsat som følge af der forventes mindreforbrug i forhold til det bevilgede i
FL2018. Mindreforbruget skyldes, at Kirken i Grønland har haft et generelt lavere forbrug i 2018.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2018. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2018 med et merforbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 50.414.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-830.
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50.01.01
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.492
890
602

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 27.01.01 Departementet for
Udenrigsanliggender som følge af ressortændringen for landbrug. Under nærværende hovedkonto
afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af
midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 32.077.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0
2
2

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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51.03.02
Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
13.709

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 27.04.01 Finansieringsstøtte til
landbrugserhvervet som følge af ressortændringen for landbrug. Under nærværende hovedkonto
afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af
midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 13.709.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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51.03.03
Udviklingsstøtte, landbrug (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.110

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 27.04.02 Udviklingsstøtte, landbrug
som følge af ressortændringen for landbrug. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 3.110.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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51.07.40
Rente- og afdragsfrie udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
6.369

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 27.04.03 Rente- og afdragsfrie udlån
som følge af ressortændringen for landbrug. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 12.136.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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51.07.42
Rentebærende udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
7.512

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 27.04.04 Rentebærende udlån som
følge af ressortændringen for landbrug. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til
formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 11.421.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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51.07.43
Afdrag rentebærende udlån (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-3.000

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 27.04.05 Afdrag rentebærende udlån
som følge af ressortændringen for landbrug. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter -7.000.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.

191

51.07.44
Renteindtægter (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-1.075

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 27.04.06 Renteindtægter som følge af
ressortændringen for landbrug. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet
under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter -2.000.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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51.07.50
Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.027

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 27.04.07 Indfrielse af garantier for
lån til grovvarekøb til fårevalen som følge af ressortændringen for landbrug. Under nærværende
hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før
rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.027.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.

193

64.01.01
Departementet for Erhverv og Energi (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-2.014
-1.514
-500

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.02.01 Arbejdsmarkedsafdelingen
som følge af ressortændringen for arbejdsmarked.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 24.374.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
-1
-3
-4

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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64.01.01
Departementet for Erhverv og Energi (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
3.104
1.542
1.562

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonti 66.01.01 Råstofstyrelsen,
administration og 67.01.02 Afdelingen for Geologi som følge af ressortændringen for kulbrinter.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 27.478.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0,5
3,0
3,5

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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64.01.04
Kompetenceudviklingskurser (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-28.524

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne
rokeres
fra
nærværende
hovedkonto
til
hovedkonto
Kompetenceudviklingskurser som følge af ressortændringen for arbejdsmarked.

67.02.02

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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64.10.12
Vareforsyning (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.150

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.150.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning. Aftalerne med KNI om pengeforsyning og
bankforretning inkluderer som noget nyt Kangerlussuaq og Narsarsuaq. Som følge heraf er aftalen
med KNI om basale bankforretninger jfr. § 6 hævet med 1 mio. kr. til etablering og drift af
bankforretning i Narsarsuaq og Kangerlussuaq. Bankforretningerne i de nævnte byer blev tidligere
varetaget af Mittarfeqarfiit.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 18.589.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 10-01-2018., sag nr. 18-791.
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64.10.12
Vare- og bankforsyning (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
4.293

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændring af bankforsyning.
Midlerne rokeres fra hovedkonto 20.12.12 Bankforsyning til nærværende hovedkonto som følge af
ressortændring af bankforsyning. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet
under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 22.882.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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64.13.19
Mobilitetsfremmende ydelse (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.116

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.02.03 Mobilitetsfremmende
ydelse som følge af ressortændringen for arbejdsmarked.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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64.13.21
Revalidering (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-10.781

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.02.04 Revalidering som følge af
ressortændringen for arbejdsmarked.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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64.13.23
Majoriaq (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-75.280

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.02.05 Majoriaq som følge af
ressortændringen for arbejdsmarked.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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64.13.26
Landsdækkende jobportal (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.101

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.02.06 Landsdækkende jobportal
som følge af ressortændringen for indenrigsanliggender.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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64.13.27
Elevstøtte - Majoriaq (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-35.350

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.02.07 Elevstøtte - Majoriaq som
følge af ressortændringen for arbejdsmarked.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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64.16.02
Indtægtsdækket myndighedsbehandling (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
0

Tillægsbevilling 2018
Nærværende tillægsbevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Med nærværende tillægsbevilling søges varetagelsen af indtægtsdækket myndighedsbehandling for
kulbrinteområdet overført fra hovedkonto 66.01.05 Indtægtsdækket myndighedsbehandling til
nærværende hovedkonto. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under
de samme bevillingsforudsætninger som før gennemførslen af nærværende tillægsbevilling.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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64.16.03
Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklingsprojekter (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
0

Tillægsbevilling 2018
Nærværende tillægsbevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Med nærværende tillægsbevilling søges varetagelsen af kulbrinterelaterede forsknings- og
udviklingsprojekter for kulbrinteområdet overført fra hovedkonto 66.01.06 Kulbrinterelaterede
forsknings- og udviklingsprojekter til nærværende hovedkonto. Under nærværende hovedkonto
afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før gennemførslen
af nærværende tillægsbevilling.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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64.16.04
Kulbrinte- og markedsføringsprojekter (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.526
2.526

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 67.01.03 Geologi- og
markedsføringsprojekter som følge af ressortændringen for kulbrinter. Under nærværende
hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før
rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.526.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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64.16.05
Indtægtsdækket virksomhed - kulbrinteområdet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
0

Tillægsbevilling 2018
Nærværende tillægsbevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Med nærværende tillægsbevilling søges varetagelsen af indtægtsdækket virksomhed for
kulbrinteområdet overført fra hovedkonto 66.01.03 Råstofstyrelsen - Indtægtsdækket virksomhed
til nærværende hovedkonto. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under
de samme bevillingsforudsætninger som før gennemførslen af nærværende tillægsbevilling.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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66.01.01
Råstofstyrelsen, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.275
-950
-325

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 64.01.01 Departementet for Erhverv
og Energi som følge af ressortændringen for kulbrinter.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 11.837.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
-0,5
-2,0
-2,5

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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66.01.03
Råstofstyrelsen - Indtægtsdækket virksomhed (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
0

Tillægsbevilling 2018
Nærværende tillægsbevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Med nærværende tillægsbevilling søges varetagelsen af indtægtsdækket virksomhed for
kulbrinteområdet overført fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 64.16.05 Indtægtsdækket
virksomhed - kulbrinteområdet.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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66.01.05
Indtægtsdækket myndighedsbehandling (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
0

Tillægsbevilling 2018
Nærværende tillægsbevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Med nærværende tillægsbevilling søges varetagelsen af indtægtsdækket myndighedsbehandling for
kulbrinteområdet overført fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 64.16.02 Indtægtsdækket
myndighedsbehandling.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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66.01.06
Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklingsprojekter (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
0

Tillægsbevilling 2018
Nærværende tillægsbevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Med nærværende tillægsbevilling søges varetagelsen af kulbrinterelaterede forsknings- og
udviklingsprojekter for kulbrinteområdet overført fra nærværende hovedkonto til hovedkonto
64.16.03 Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklingsprojekter.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.01.02
Afdelingen for Geologi (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.829
-592
-1.237

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 64.01.01 Departementet for Erhverv
og Energi som følge af ressortændringen for kulbrinter.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 8.431.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0
-1
-1

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.01.03
Geologi- og markedsføringsprojekter (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-2.526
-2.526

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 64.16.04 Kulbrinte- og
markedsføringsprojekter som følge af ressortændringen for kulbrinter.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 8.183.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.01.04
ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser) (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-94

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 94.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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67.01.04
ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser) (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-14.147

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 20.01.10 ASIAQ
(Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser).
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Landsplan.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 94.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.01.05
Landsplanlægning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-2.221
-2.051
-170

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres
Landsplanlægning.

fra

nærværende

hovedkonto

til

følgende

hovedkonto:

20.01.11

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Landsplan.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
-1
-3
-4

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.01.05
Landsplanlægning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.221
2.051
170

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 20.01.01 Departementet for Finanser
som følge af ressortændringen for landsplan. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.221.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
1
3
4

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.

217

67.01.06
Afdelingen for Selvstændighed (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.455
-1.012
-443

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 20.01.12 Afdelingen for
Selvstændighed.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Selvstændighed.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
-0,5
-1,5
-2,0

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.01.06
Afdelingen for Selvstændighed (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.455
1.012
443

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 27.01.01 Departementet for
Udenrigsanliggender som følge af ressortændringen for selvstændighed. Under nærværende
hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før
rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.455.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0,5
1,5
2,0

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.

219

67.01.07
Forfatningskommission og -sekretariat (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-5.526
-3.016
-2.510

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende
Forfatningskommission og -sekretariat.

hovedkonto

til

følgende

hovedkonto:

20.01.13

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Selvstændighed.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
-1
-4
-5

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.01.07
Forfatningskommission og -sekretariat (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
5.526
3.016
2.510

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 27.03.01 Forfatningskommission og sekretariat som følge af ressortændringen for selvstændighed. Under nærværende hovedkonto
afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af
midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 5.526.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
1
4
5

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.02.01
Arbejdsmarkedsafdelingen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.014
1.514
500

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 64.01.01 Departementet for Erhverv
og Energi som følge af ressortændringen for arbejdsmarked. Under nærværende hovedkonto
afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af
midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.014.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
1
3
4

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.02.02
Kompetenceudviklingskurser (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
28.524

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne
rokeres
til
nærværende
hovedkonto
fra
hovedkonto
64.01.04
Kompetenceudviklingskurser som følge af ressortændringen for arbejdsmarked. Under
nærværende
hovedkonto
afholdes
bevillingen til formålet under de samme
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 28.524.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.02.03
Mobilitetsfremmende ydelser (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.116

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 64.13.19 Mobilitetsfremmende
ydelse som følge af ressortændringen for arbejdsmarked. Under nærværende hovedkonto afholdes
bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.116.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.02.04
Revalidering (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
10.781

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 64.13.21 Revalidering som følge af
ressortændringen for arbejdsmarked. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til
formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 10.781.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.02.05
Majoriaq (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-500

Tillægsbevilling 2018
Der søges om en nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto med 500.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen er som følge af, at der i 2018 forventes et mindreforbrug på omkring
15 mio. kr. i forhold til bevillingen for Majoriaq i FL2018. Mindreforbruget er på baggrund af, at
kommunerne har udfordringer med at iværksætte visse aktiviteter indenfor afklaringsforløb,
værkstedsforløb og arbejdsmarkedsuddannelsen.
Midlerne søges anvendt til at yde et tilskud på 500.000 kr. til Government of Nunavut til
humanitær indsats i forbindelse med den alvorlige brand i Iqaluit den 8. november 2018, hvor
byens eneste supermarked og lager nedbrændte. Tilskuddet er søgt på hovedkonto 10.06.18
Nødhjælp til ulykkes- og katastroferamte.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 74.780.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2018., sag nr. 18-822.
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67.02.05
Majoriaq (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-8.760

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 8.760.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen er som følge af, at der i 2018 forventes et mindreforbrug på omkring
15 mio. kr. i forhold til bevillingen for Majoriaq i FL2018. Mindreforbruget er på baggrund af, at
kommunerne har udfordringer med at iværksætte visse aktiviteter indenfor afklaringsforløb,
værkstedsforløb og arbejdsmarkedsuddannelsen.
Nedsættelsen af bevillingen skal anvendes til at finansiere en forhøjelse af bevillingerne til
sundhedsvæsenet under hovedkonti 34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk og 34.11.02
Patientbehandling i udlandet, psykiatriske, der i alt søges tilført 17,3 mio. kr. til finansiering af
merforbrug.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 66.020.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-823.
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67.02.05
Majoriaq (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-4.963

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 4.963.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen er som følge af, at der i 2018 forventes et mindreforbrug på op mod 15
mio. kr. i forhold til bevillingen for Majoriaq i FL2018. Mindreforbruget er på baggrund af, at
kommunerne har udfordringer med at iværksætte visse aktiviteter indenfor afklaringsforløb,
værkstedsforløb og arbejdsmarkedsuddannelsen.
Bevillingen for nærværende hovedkonto er søgt nedsat med i alt 9.260.000 i to andre
tillægsbevillingsansøgninger i 2018. Nedsættelsen af bevillingen skal anvendes til at finansiere en
forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration med 3.463.000
kr. Nærværende tillægsbevilling under nærværende hovedkonto og hovedkonto 20.11.56
Budgetregulering, administration forbedrer dermed det budgetterede DAU-resultat for 2018 med
1.500.000 kr.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 61.057.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-829.

228

67.02.05
Majoriaq (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
75.280

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 64.13.23 Majoriaq som følge af
ressortændringen for arbejdsmarked. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til
formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 75.280.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.02.06
Landsdækkende jobportal (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.101

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 64.13.26 Landsdækkende jobportal
som følge af ressortændringen for arbejdsmarked. Under nærværende hovedkonto afholdes
bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.101.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.02.07
Elevstøtte - Majoriaq (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
35.350

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 64.13.27 Elevstøtte - Majoriaq som
følge af ressortændringen for arbejdsmarked. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 35.350.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.03.01
Indenrigsafdelingen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-4.155
-3.200
-955

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres fra
Indenrigsafdelingen.

nærværende

hovedkonto

til

følgende

hovedkonto:

10.03.01

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
-2
-4
-6

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.03.01
Indenrigsafdelingen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
4.155
3.200
955

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 70.15.01 Indenrigsafdelingen som
følge af ressortændringen for indenrigsanliggender. Under nærværende hovedkonto afholdes
bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 4.155.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
2
4
6

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.03.02
Tilsynsrådet for kommunerne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-120
-120

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 10.03.02 Tilsynsrådet for
kommunerne.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.03.02
Tilsynsrådet for kommunerne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
120
120

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 70.15.02 Tilsynsrådet for
kommunerne som følge af ressortændringen for indenrigsanliggender. Under nærværende
hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før
rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 120.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.03.03
Tilskud til partiernes valgkamp (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.620

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 10.03.03 Tilskud til
partiernes valgkamp.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.03.03
Tilskud til partiernes valgkamp (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.620

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 70.15.03 Tilskud til partiernes
valgkamp som følge af ressortændringen for indenrigsanliggender. Under nærværende hovedkonto
afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af
midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 3.620.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.03.04
Borgerråd (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-402

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 10.03.04 Borgerråd.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.03.04
Borgerråd (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
402

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 70.15.04 Borgerråd som følge af
ressortændringen for indenrigsanliggender. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til
formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 402.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.03.05
Udgifter til valg (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-953

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 10.03.05 Udgifter til valg.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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67.03.05
Udgifter til valg (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
953

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 70.15.05 Udgifter til valg som følge
af ressortændringen for indenrigsanliggender. Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
til formålet under de samme bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 953.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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70.01.01
Departementet for Boliger og Infrastruktur (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-73
-73

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 73.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 7.665.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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70.15.01
Indenrigsafdelingen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-4.155
-3.200
-955

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.03.01 Indenrigsafdelingen som
følge af ressortændringen for indenrigsanliggender.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
-2
-4
-6

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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70.15.02
Tilsynsrådet for kommunerne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-120
-120

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.03.02 Tilsynsrådet for
kommunerne som følge af ressortændringen for indenrigsanliggender.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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70.15.03
Tilskud til partiernes valgkamp (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.620

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.03.03 Tilskud til partiernes
valgkamp som følge af ressortændringen for indenrigsanliggender.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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70.15.04
Borgerråd (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-402

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.03.04 Borgerråd som følge af
ressortændringen for indenrigsanliggender.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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70.15.05
Udgifter til valg (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-953

Tillægsbevilling 2018
Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af det nye
Naalakkersuisut efter valget til Inatsisartut den 24. april 2018.
Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 67.03.05 Udgifter til valg som følge
af ressortændringen for indenrigsanliggender.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 13-09-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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72.20.05
Tilskud til passagerbefordring (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.300

Tillægsbevilling 2018
Midlerne skal anvendes til at Disko Line kan indsætte ekstra helikopterkapacitet i Sydgrønland og
Diskobugten i form af en AS 350.
Udgiften hertil er på 1,3 mio. kr. for resten af 2018.
Nærværende hovedkonto forhøjes med 1,3 mio. kr. og hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye
initiativer nedsættes med 1,3 mio. kr.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 155.050.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2018., sag nr. 18-821.
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72.20.05
Tilskud til passagerbefordring (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
600

Tillægsbevilling 2018
Midlerne skal anvendes til at Air Greenland kan indsætte en ekstra helikopterbesætning til
helikopterbetjeningen i Upernavikdistrikt 15. december - 27. december 2018.
Udgiften hertil er på 0,6 mio. kr. for resten af 2018.
Nærværende hovedkonto forhøjes med 0,6 mio. kr. og hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye
initiativer nedsættes med 0,6 mio. kr.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 155.650.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 19-12-2018., sag nr. 18-828.
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72.20.07
Overvågning og monitorering, trafikområdet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.146
1.146

Tillægsbevilling 2018
På nærværende hovedkonto søges en tillægsbevilling på i alt 1,146 mio. kr. til varetagelse af
havnemyndighedsopgaver i 50 byer og bygder.
Den nuværende kontraktsum med KNI er på 0,7 mio. kr. årligt. Inklusiv tillægsbevillingen beløber
den nye kontraktsum sig til 1,8 mio. kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 10.840.000 kr. i 2018.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-07-2018., sag nr. 18-802.
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72.26.02
Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.225

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.225.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter -14.172.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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73.01.01
Departementet for Natur, Miljø og Forskning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
808
808

Nettoudgift
Lønudgifter
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 34.01.01 Departementet for
Sundhed.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Forskning.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.

til

formålet

under

de

samme

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 19.675.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0
2
2

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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73.06.01
Forskning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.671
1.671

Nettoudgift
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 34.30.01 Forskning.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Forskning.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.

til

formålet

under

de

samme

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.671.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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73.06.02
Grønlands Forskningsråd (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.000
429
571

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 34.30.02 Grønlands
Forskningsråd.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Forskning.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.

til

formålet

under

de

samme

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.000.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2018
0
1
1

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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73.06.03
Ph.d.-studium Forskeruddannelse (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
3.267
3.267

Nettoudgift
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2018

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer efter dannelsen af den nye
koalition for Naalakkersuisut i september 2018.
Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 34.30.03 Ph.d.-studium
Forskeruddannelse.
Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Forskning.
Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen
bevillingsforudsætninger som før rokeringen af midlerne.

til

formålet

under

de

samme

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 3.267.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 02-11-2018. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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77.05.02
Grønlands Naturinstitut (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-16
-16

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 16.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af besparelser afledt af Naalakkersuisuts
energiprisreform, som medfører lavere priser på el og vand fra 2018, og dermed færre udgifter til
enhederne i Selvstyret. Med nærværende tillægsbevilling udmøntes besparelserne fra hovedkonto
20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2018. De økonomiske konsekvenser for 2019 og
frem vil blive indarbejdet i FFL2019.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 65.032.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-12-2018., sag nr. 18-817.
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.500

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 3.500.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse
af bevillingen for hovedkonto 24.01.01 Skattestyrelsen, administration, hvor midlerne skal anvendes til at finansiere forventede udgifter til nødvendige IT-udviklinger i de såkaldte eKapitalsystemer. Midlerne under nærværende hovedkonto er i FL2018 forudsat at kunne anvendes til finansiering af merudgifter under bl.a. driftsbevillinger, hvilket f.eks. omfatter bevillingen
til Skattestyrelsen.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 8.500.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-10-2018., sag nr. 18-815.
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-8.500

Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 8.500.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen skal anvendes til at finansiere en forhøjelse af bevillingerne til sundhedsvæsenet under hovedkonti 34.11.01 Patientbehandling i udlandet, somatisk og 34.11.02 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske, der i alt søges tilført 17,3 mio. kr. til finansiering af merforbrug. Midlerne under nærværende hovedkonto er i FL2018 forudsat at kunne anvendes til
finansiering af merudgifter under bl.a. driftsbevillinger, hvilket f.eks. omfatter bevillingerne til
sundhedsvæsenet.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2018., sag nr. 18-823.
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
8.440

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 8.440.000 kr.

Bevillingen for nedenstående anlægsprojekter kan nedsættes eller regnes som afsluttede med en
restbevilling på baggrund af et mindreforbrug. Restbevillingerne fra disse anlægsprojekter søges
derfor tilbageført til nærværende hovedkonto, således de kan anvendes til andre projekter.
Hovedkonto Sted P.nr. Projekttitel
833013
80 40075 Lukket gårdmiljø til Isikkivik
844012 996 51020 Sektorstrategi for anlæg under uddannelse
844014 996 54005 Projektplan for National Stadion
844015
60 52077 Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape
844015
50 52091 Kollegiebyggeri i Paamiut, 2014
844016
60 55022 Nationale tegningsarkiv
844017 996 41045 Pulje til etablering af daginstitutioner, 2014
871106 996 73011 5 års eftersyn, 2016
871106 996 73012 5 års eftersyn, 2017
877222 998 36106 Udvikling og afprøvning af Illorput 2100
877310 996 24111 Ekstra renovering og istandsættelse 2014
897212 999 38016 Udvikling og afprøvning af lokale byggematerialer
897212
72 39032 1 kommunalt byggesæt, Napasoq 2014
897212
82 39034 4 kommunale byggesæt, Kangerlussuaq 2014
897212
83 39035 1 kommunalt byggesæt, Sarfannguit 2014

TotalTilbagebevilling
førsel
1.000.000
170.000
1.000.000 1.000.000
1.000.000
240.000
81.160.000 1.870.000
16.000.000
180.000
4.390.000
190.000
10.000.000 1.000.000
500.000
200.000
500.000
170.000
2.700.000
220.000
8.900.000
200.000
2.000.000 1.900.000
1.500.000
410.000
6.000.000
280.000
1.500.000
410.000
I alt 8.440.000

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.440.000 kr. i 2018.

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-803.
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-8.440

Tillægsbevilling 2018
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 8,44 mio. kr.
Midlerne vil blive søgt anvendt under hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
på projektnr. 060.31.048, Renovering af altangange og altaner i Nuuk. Renoveringen af altangange og altaner vil omfatte Blok 2-4 og Blok 7-10 på Narsarsuaq (Store Slette) og Blok 11-17
på Qapiarfiusaaq (Radiofjeldet) i Nuuk, som fremstår med omfattende betonskader på både altangange og altaner. Dette medfører, der er en større sikkerhedsmæssig fare for fodgængere i
området samt beboere i blokkene, der opholder sig på altangange eller altanerne.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 0 kr. i 2018.

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-804.
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83.30.13
Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-170

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat som følge af afslutning af anlægsprojekt
med mindreforbrug, jf. nedenstående projektspecifikation. Midlerne overføres til hovedkonto
80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Sisimiut
080.40.075

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Lukket gårdmiljø til Isikkivik
-170

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

0

-170

-170

830

-170

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Sisimiut
080.40.075
Lukket gårdmiljø til Isikkivik
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-803.
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83.30.13
Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

På nærværende hovedkonto søges budgetneutral udmøntet 3,9 mio. kr. til projekt nr. 060.40.081
Satallitafdeling til Meeqqat Illuat og projekt nr. 996.40.067 Pulje til nyanlæg og renovering nedsættes med 3,9 mio. kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 40.830.000 kr. i 2018.
Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Diverse steder
996.40.067
Nuuk
060.40.081

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Pulje til nyanlæg og renovering
Satellitafdeling til Meeqqat
Illuat, Nuuk

22.600

26.500

-3.900

-3.900

103.900

3.900

0

3.900

3.900

3.900

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.40.067
Pulje til nyanlæg og renovering
Projektet søges nedsat med 3,9 mio. kr. som udmøntes til projekt nr. 060.40.081 Satellitafdeling til Meeqqat Illuat
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2022

Nuuk
060.40.081
Satellitafdeling til Meeqqat Illuat, Nuuk
Projektet søges forhøjet med 3,9 mio. kr. til fuldførelsen af projektet.
Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen ønsker at købe et hus til to beboerne
samt personale i Nuuk og benytte huset som satellitafdeling til Meeqqat Illuat.
Der ønskes en bolig med følgende minimumskrav: Et badeværelse til beboerne, et badeværelse til personale, et
værelse til hver beboer, vagtværelse, kontor, køkken og stue.
Der ønskes afsat 3,9 mio. kroner der skal dække køb af hus, udgifter til tilstandsregistrering, udgifter til evt. istandsættelse, stempelafgift, samt advokatbistand.
Fysisk igangsætning: 2018

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 16-11-2018., sag nr. 18-818.

262

84.40.12
Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-1.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat som følge af afslutning af anlægsprojekt
med mindreforbrug, jf. nedenstående projektspecifikation. Midlerne overføres til hovedkonto
80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Sektorstrategi for anlæg under
996.51.020
uddannelse

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----1.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

0

-1.000

-1.000

0

-1.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.51.020
Sektorstrategi for anlæg under uddannelse
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-803.
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84.40.12
Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
6.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 6.500.000 kr.

Midlerne skal anvendes til gennemførslen af anlægsprojekt om opførslen af en delvist opvarmet
hal ved KTI i Sisimiut, jf. nedenstående projektbeskrivelse. Forhøjelsen af bevillingen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto 84.40.17 Institutioner for børn
og unge.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 5.500.000 kr. i 2018.
Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Diverse byer
999.52.095

Projektnavn
Skolepraktikhaller og haller til
konkrete formål

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ---6.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

0

6.500

6.500

36.500

6.500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse byer
999.52.095
Skolepraktikhaller og haller til konkrete formål
Under nærværende anlægsprojekt henstår der i august 2018 28,7 mio. kr. i uforbrugte midler. Midlerne ønskes
anvendt til opførslen af en delvist opvarmet hal til KTI i Sisimiut. Hallen skal indeholde et skolepraktikmiljø samt
teorilokaler til de korte erhvervsfaglige uddannelser af 1-2 års varighed under KTI.
Der foreligger et A-overslag på 34,8 mio. kr. fra byggerådgiver på opførslen af hallen. De indhentede A-overslag er
dermed godt 6,1 mio. kr. større end de uforbrugte midler under nærværende anlægsprojekt. Ved udbuddet var det
forventet at anlægsprojektet ville kunne opføres inden for de uforbrugte midler på 28,7 mio. kr. Men de indkomne
bud har dermed oversteget dette beløb, hvilket bl.a. kan tilskrives en porøs undergrund ved den ønskede placering.
Bevillingen for nærværende anlægsprojekt søges derfor forhøjet med 6,5 mio. kr. Forhøjelsen af bevillingen skal
sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for henholdsvis lærlinge samt undervisere ved KTI. Desuden bliver der afsat
midler til øvrige udgifter for projektet i form af byggeweb og gennemførsel af bygherrebesøg.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 13-10-2018., sag nr. 18-814.
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84.40.14
Kultur- og idrætsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-240

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat som følge af afslutning af anlægsprojekt
med mindreforbrug, jf. nedenstående projektspecifikation. Midlerne overføres til hovedkonto
80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Projektplan for National Stadi996.54.005
on

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----240

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

0

-240

-240

760

-240

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.54.005
Projektplan for National Stadion
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-803.
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-2.050

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat som følge af afslutning af anlægsprojekter
med mindreforbrug, jf. nedenstående projektspecifikation. Midlerne overføres til hovedkonto
80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.52.077
Paamiut
050.52.091

Projektnavn
Kollegiebyggeri i Kujallerpaat,
Nuuk 1. etape
Kollegiebyggeri i Paamiut,
2014

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----1.870

0

-1.870

-1.870

79.290

-180

0

-180

-180

15.820

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

-2.050

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.52.077
Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2019

Paamiut
050.52.091
Kollegiebyggeri i Paamiut, 2014
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2017

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-803.
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84.40.16
Kulturbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-190

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat som følge af afslutning af anlægsprojekt
med mindreforbrug, jf. nedenstående projektspecifikation. Midlerne overføres til hovedkonto
80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.55.022

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Nationale tegningsarkiv
-190

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

0

-190

-190

4.200

-190

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.55.022
Nationale tegningsarkiv
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-803.
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84.40.17
Institutioner for børn og unge (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-1.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat som følge af afslutning af anlægsprojekt
med mindreforbrug, jf. nedenstående projektspecifikation. Midlerne overføres til hovedkonto
80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Pulje til etablering af daginsti996.41.045
tutioner, 2014

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----1.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

0

-1.000

-1.000

9.000

-1.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.41.045
Pulje til etablering af daginstitutioner, 2014
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2002

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-803.
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84.40.17
Institutioner for børn og unge (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-6.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 6.500.000 kr.

Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
84.40.12 Uddannelsesbyggeri, hvor midlerne skal anvendes til anlæg af hal til skolepraktik ved
KTI i Sisimiut.
Bevillingen til anlæg af institutioner for børn og unge under nærværende hovedkonto blev overført til kommunerne med virkning fra 1. januar 2018, jf. bloktilskudsaftalen med kommunerne.
Før dette gav landskassen tilskud op til 50 % til kapacitetsudvidelserne på daginstitutionsområdet
efter indstilling af kommunerne. For puljen bevilget til formålet i 2015 henstår der en uforbrugt
bevilling på 7,6 mio. kr., som der med nærværende tillægsbevilling søges anvendt 6,5 mio. kr. af
til anlæg af hal til skolepraktik ved KTI i Sisimiut.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter -7.500.000 kr. i 2018.
Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Pulje til etablering af daginsti996.41.046
tutioner, 2015

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----6.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

0

-6.500

-6.500

1.100

-6.500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.41.046
Pulje til etablering af daginstitutioner, 2015
Bevillingen for nærværende anlægsprojekt søges nedsat med 6,5 mio. kr., da der henstår en uforbrugt bevilling på
7,6 mio. kr. på projektet. Midlerne søges anvendt til anlæg af hal til skolepraktik ved KTI i Sisimiut under hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri, projekt nr. 999.52.095 Skolepraktikhaller og haller til konkrete formål.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 13-10-2018., sag nr. 18-814.
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86.60.01
Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

På nærværende hovedkonto søges rokeret budgetneutralt ikke forbrugte midler fra afsluttede
projekter overført til projekt nr. 100.46.028 Retablering af patienthotel i Aasiaat. I alt 6,234 mio.
kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 51.500.000 kr. i 2018.
Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Aasiaat
100.46.028
Nuuk
060.46.015
Nuuk
060.46.025
Qaqortoq
020.47.040
Sisimiut
080.47.042
Maniitsoq
070.47.049
Narsaq
030.47.050
Aasiaat
100.47.058
Ilulissat
120.48.014
Illorsuit
156.49.035

Projektnavn
Retablering af patienthotel i
Aasiaat
DIH 3. fløj, Nuuk

FL

TB

2018

2018

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---6.234

0

6.234

6.234

21.294

-18

0

-18

-18

33.887

-3.000

0

-3.000

-3.000

0

-691

0

-691

-691

9

-1.122

0

-1.122

-1.122

378

-232

0

-232

-232

1.268

-70

0

-70

-70

1.730

-100

0

-100

-100

0

-397

0

-397

-397

2.603

-604

0

-604

-604

3.896

Udvidelse af patienthotel
Kølehus i Qaqortoq sygehus
Regionssygehus i Sisimiut
Udskiftning af tagbelægning
sygehus, Maniitsoq
Elevator Narsaq sygehus
Genopretning af brandskade,
Aasiaat
Inventar til tandklinik, Ilulissat
Konsultation, Illorsuit

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.46.015
DIH 3. fløj, Nuuk
Projektet søges afsluttet og ikke forbrugte midler overføres til projekt nr. 100.46.028 Retablering af patienthotel i
Aasiaat.
Fysisk igangsætning: 2007
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Ibrugtagning: 2012

Qaqortoq
020.47.040
Kølehus i Qaqortoq sygehus
Projektet søges afsluttet og ikke forbrugte midler overføres til projekt nr. 100.46.028 Retablering af patienthotel i
Aasiaat.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2019

Sisimiut
080.47.042
Regionssygehus i Sisimiut
Projektet søges afsluttet og ikke forbrugte midler overføres til projekt nr. 100.46.028 Retablering af patienthotel i
Aasiaat.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2018

Maniitsoq
070.47.049
Udskiftning af tagbelægning sygehus, Maniitsoq
Projektet søges afsluttet og ikke forbrugte midler overføres til projekt nr. 100.46.028 Retablering af patienthotel i
Aasiaat.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2019

Narsaq
030.47.050
Elevator Narsaq sygehus
Projektet søges afsluttet og ikke forbrugte midler overføres til projekt nr. 100.46.028 Retablering af patienthotel i
Aasiaat.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2019

Illorsuit
156.49.035
Konsultation, Illorsuit
Projektet søges afsluttet og ikke forbrugte midler overføres til projekt nr. 100.46.028 Retablering af patienthotel i
Aasiaat.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2019

Aasiaat
100.47.058
Genopretning af brandskade, Aasiaat
Projektet søges afsluttet og ikke forbrugte midler overføres til projekt nr. 100.46.028 Retablering af patienthotel i
Aasiaat.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2019

Ilulissat
120.48.014
Inventar til tandklinik, Ilulissat
Projektet søges afsluttet og ikke forbrugte midler overføres til projekt nr. 100.46.028 Retablering af patienthotel i
Aasiaat.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2019
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Aasiaat
100.46.028
Retablering af patienthotel i Aasiaat
Projektet søges forhøjet med 6,234 mio. kr., som overføres fra ikke forbrugte midler på afsluttede projekter.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2020

Nuuk
060.46.025
Udvidelse af patienthotel
Projektet søges afsluttet og ikke forbrugte midler overføres til projekt nr. 100.46.028 Retablering af patienthotel i
Aasiaat.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2021

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-799.
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86.60.01
Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
3.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3.000.000 kr. Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto finansieres gennem en reduktion af hovedkonto 34.11.08
Misbrugsbehandlingsplan.
Midlerne skal anvendes til køb af en ejendom i Ilulissat, som skal anvendes til etablering af lokaler til Allorfik, misbrugsbehandlingscenter i Ilulissat.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 54.500.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Ilulissat
120.46.030

Projektnavn
Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Ilulissat

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ---3.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

0

3.000

3.000

3.000

3.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Ilulissat
120.46.030
Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Ilulissat
Midlerne under nærværende projekt skal anvendes til køb af en ejendom i Ilulissat, som skal anvendes til etablering
af lokaler til Allorfik, misbrugsbehandlingscenter i Ilulissat.
Fysisk igangsætning: 2018

Ibrugtagning: 2020

Godkendt af Finansudvalget d. 19-09-2018., sag nr. 18-812.
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87.11.06
5-års eftersyn (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-370

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat som følge af afslutning af anlægsprojekter
med mindreforbrug, jf. nedenstående projektspecifikation. Midlerne overføres til hovedkonto
80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder 5 års eftersyn, 2016
996.73.011
Diverse steder 5 års eftersyn, 2017
996.73.012

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----200

0

-200

-200

300

-170

0

-170

-170

330

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

-370

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.73.011
5 års eftersyn, 2016
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2019

Diverse steder
996.73.012
5 års eftersyn, 2017
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-803.
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87.72.22
Boligprogram for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-220

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat som følge af afslutning af anlægsprojekt
med mindreforbrug, jf. nedenstående projektspecifikation. Midlerne overføres til hovedkonto
80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse bygder Udvikling og afprøvning af
998.36.106
Illorput 2100

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----220

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

0

-220

-220

2.480

-220

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse bygder
998.36.106
Udvikling og afprøvning af Illorput 2100
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-803.
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87.73.10
Havneanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-200

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat som følge af afslutning af anlægsprojekt
med mindreforbrug, jf. nedenstående projektspecifikation. Midlerne overføres til hovedkonto
80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Ekstra renovering og istandsæt996.24.111
telse 2014

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----200

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

0

-200

-200

8.700

-200

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.24.111
Ekstra renovering og istandsættelse 2014
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-803.
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87.73.12
Reinvestering i havne og kajanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Med Finans- og Skatteudvalgets godkendelse d. 08/12- 2017 som sags nr. 01.31.06/17 - 00778
blev der udmøntet 1,0 mio. kr. til projektering af projekt nr. 170.24.130 Læmole i Qaanaaq. Desuden blev der afsat 57,6 mio. kr. til udmøntning af nyanlæg for havnefaciliteter, herunder for en
læmole i Qaanaaq.
På nærværende hovedkonto søges udmøntet 32,0 mio. kr. til gennemførsel af projektet. Læmolen
i Qaanaaq bliver udført over tre anlægssæsoner, og ikke to som ellers planlagt, da projektet blev
forsinket som resultat af, at der ikke indkom bud til licitationen. Departementet har derfor valgt
at indhente underhåndsbud.
Projektspecifikation
Total
i
2018

TB

2018

2018

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Læmole i Qaanaaq
Qaanaaq
170.24.130
Diverse steder Diverse nyanlæg
996.24.128

32.000

0

32.000

32.000

33.000

-32.000

0

-32.000

-32.000

25.622

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

FL

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaanaaq
170.24.130
Læmole i Qaanaaq
Departementet for Boliger og Infrastruktur har været i Qaanaaq i perioden 11. - 18. april 2018. Sammen med
Avannaata Kommunia blev der afholdt brugermøder for at sikre bedst mulige projektering og udmøntning af
Inatsisartuts beslutning om en læmole i Qaanaaq.
Departementet har på baggrund af brugernes ønsker revideret læmolens placering og udformning, således at det
anlæg, der sættes i udbud har følgende udformning:
- Stenmole med kørevej ovenpå.
- Betonsliske for enden af mole, der kan bruges af hundeslæder og forlænge fangstsæsonen. Desuden kan betonslisken lette losning af containere.
- To indsejlinger i revet så molen kan benyttes på begge sider.
- Tidevandstrappe der dels letter losning og indhandling af fisk, dels letter adgangen til byen for tenderbåde med
krydstogtsturister. I dag ilandssætter krydstogtskibene oftest ikke turister i Qaanaaq grundet besværlige adgangsforhold.
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- Klargøring til etablering af kran ved tidevandstrappe.
- Klargøring til fastgørelse af pontonbroer.
- Fortøjningsanordninger langs læmolen til joller og fiskefartøjer
- Stenmolen påbegyndes på fast grund og ikke på strandkanten, da stranden bliver mudret om sommeren.
I den første anlægssæson (i år) vil maskiner blive sendt op til Qaanaaq, og sortering af stenmateriale påbegyndes. I
de to følgende anlægssæsoner (2019 og 2020) vil selve anlæggelsen af læmolen blive sat i gang og gennemført.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

Diverse steder
996.24.128
Diverse nyanlæg
Projektet nedsættes med 32,0 mio. kr. som overføres til projekt nr. 170.24.130 Læmole i Qaanaaq.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2022

Godkendt af Finansudvalget d. 17-08-2018., sag nr. 18-809.
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87.75.01
Nyt skib til Pinngortitaleriffik (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
95.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

På nærværende hovedkonto søges om en bevilling på 95,0 mio. kr. til et nyt fiskeriundersøgelsesfartøj til Pinngortitaleriffik, som skal erstatte det gamle skib "Paamiut", der blev taget ud af
drift i marts 2018.
Igangsætning af projektering, udbud og kontraktindgåelse for nybygning af havgående fiskeriundersøgelsesfartøj er derfor af højeste prioritet. Der forventes at være behov for en samlet projektbevilling på 200 mio. kr. De resterende 105 mio. kr. vil blive indarbejdet i FFL2019 med projektbevilling i 2019 og 2020.
Et nybygget forskningsfartøj kan indsættes i sæson 2021, såfremt der indgås byggekontrakt i
2018. Dette vil minimere overgangsperioden fra gammel til ny dataserie og sikre fundamentet for
havgående undersøgelser 40 år frem i tiden.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 95.000.000 kr. i 2018.

Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.61.003

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Nyt skib til Pinngortitaleriffik
95.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

0

95.000

95.000

95.000

95.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.61.003
Nyt skib til Pinngortitaleriffik
Der søges afsat midler til nyt skib til Pinngortitaleriffik, som skal erstatte det gamle skib "Paamiut", der blev taget
ud af drift i marts 2018. Midlerne skal anvendes til igangsætning af projektering, udbud og kontraktindgåelse for
nybygning af havgående fiskeriundersøgelsesfartøj. Der forventes at være behov for en samlet projektbevilling på
200 mio. kr. De resterende 105 mio. kr. vil blive indarbejdet i FFL2019 med projektbevilling i 2019 og 2020.
Fysisk igangsætning: 2018

Ibrugtagning: 2020

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-805.
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89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
11.100

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 11,1 mio. kr.
Forhøjelsen overføres til projekt nr. 340.39.041 Genhusning efter oversvømmelse.

Efter afholdt licitation vedr. fysisk opførelse af 40 erstatningsboliger i Uummannaq og distrikt,
er den samlede behov for erstatningsboligbyggeri alt 110,8 mio. kr. Selvstyret bevilger i alt 80,8
mio. kr., og Den danske Stat bidrager med 30,0 mio. kr., som søges overført efter projektet er
gennemført.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 142.600.000 kr. i 2018.
Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Qaasuitsup
Kommunia
340.39.041

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Genhusning efter oversvømmelse
11.600

500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

11.100

11.100

81.554

11.100

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaasuitsup Kommunia
340.39.041
Genhusning efter oversvømmelse
Efter afholdt licitation af fysisk opførelse af 40 erstatningsboliger søges projektet forhøjet med 11,1 mio. kr. Heraf
tildeles der erstatning til 6 husstande, som via ejerskab af egen bolig har boligforsynet sig selv siden flodbølgen.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2020

Godkendt af Finansudvalget d. 15-06-2018., sag nr. 18-797.
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89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-3.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat som følge af afslutning af anlægsprojekter
med mindreforbrug, jf. nedenstående projektspecifikation. Midlerne overføres til hovedkonto
80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Napasoq
072.39.032
Kangerlussuaq
082.39.034
Sarfannguaq
083.39.035
Diverse byer
999.38.016

Projektnavn
1 kommunalt byggesæt, Napasoq 2014
4 kommunale byggesæt, Kangerlussuaq 2014
1 kommunalt byggesæt, Sarfannguit 2014
Udvikling og afprøvning af
lokale byggematerialer

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----410

0

-410

-410

1.090

-280

0

-280

-280

5.720

-410

0

-410

-410

1.090

-1.900

0

-1.900

-1.900

100

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

-3.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Napasoq
072.39.032
1 kommunalt byggesæt, Napasoq 2014
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2015

Kangerlussuaq
082.39.034
4 kommunale byggesæt, Kangerlussuaq 2014
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2018

Sarfannguaq
083.39.035
1 kommunalt byggesæt, Sarfannguit 2014
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
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Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2015

Diverse byer
999.38.016
Udvikling og afprøvning af lokale byggematerialer
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-803.
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89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
43.400

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

På nærværende hovedkonto søges oprettet et nyt projekt nr. 060.31.048 Renovering af altangange og altaner i Nuuk med en bevilling på 55,9 mio. kr. i 2018.
Bevillingen på det nye projekt søges finansieret ved overførsel af 12,5 mio. kr. fra projekt nr.
996.34.527 Diverse renovering og sanering og ved forhøjelse af bevillingen for nærværende hovedkonto med 43,4 mio. kr. Bevillingen på det nye projekt skal anvendes til renovering af altangange og altaner i Blok 2-4 og Blok 7-10 på Narsarsuaq (Store Slette) samt Blok 11-17 på
Qapiarfiusaaq (Radiofjeldet) i Nuuk, jf. nedenstående projektbeskrivelse.
I 2019 forventes der et behov for en bevilling på 40,2 mio. kr. til det nye projekt, som forventes
indarbejdet i finansloven for 2019. Dermed vil den samlede projektbevilling udgøre 96,1 mio. kr.
i 2019.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 183.000.000 kr. i 2018.

Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Diverse steder
996.34.527
Nuuk
060.31.048

FL

TB

2018

2018

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Diverse renovering og sanering
Renovering af altangange og
altaner, Nuuk

36.200

48.700

-12.500

-12.500

338.005

55.900

0

55.900

55.900

55.900

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

43.400

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.34.527
Diverse renovering og sanering
Projektet nedsættes med 12,5 mio. kr. som overføres til et særskilt nyt projekt nr. 060.31.048 Renovering af altangange og altaner i Nuuk under nærværende hovedkonto.
Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2021
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Nuuk
060.31.048
Renovering af altangange og altaner, Nuuk
Nærværende projekt søges oprettet med en bevilling på 55,9 mio. kr. i 2018. Bevillingen søges delvist finansieret
ved overførsel af 12,5 mio. kr. fra projekt nr. 996.34.527 Diverse renovering og sanering under nærværende hovedkonto, hvor udgifter til renoveringsopgaver hidtil er blevet afholdt. Det vurderes som værende mest hensigtsmæssigt og budgetteknisk korrekt, at udgifter hertil afholdes over et projekt der har stedkode for Nuuk i Anlægsog Renoveringsfonden (A&R fonden), da anvendelsen af midlerne vil omfatte renoveringen af altangange og altaner i Blok 2-4 og Blok 7-10 på Narsarsuaq (Store Slette) og Blok 11-17 på Qapiarfiusaaq (Radiofjeldet) i Nuuk.
Desuden giver det en større gennemsigtighed i den årlige Finanslov og årlige redegørelse for A&R fonden, hvor
midlerne kan tilknyttes til en stedkode og et bestemt projekt.
Dermed søges der netto tilført yderligere 43,4 mio. kr. til projektet i 2018. De ekstra midler til projektet er som
følge af, at ovennævnte blokke på Narsarsuaq og Qapiarfiusaaq i Nuuk fremstår med omfattende betonskader på
både altangange og altaner. Dette medfører, der er en større sikkerhedsmæssig fare for fodgængere i området samt
beboere i blokkene, der opholder sig på altangange eller altanerne. Renoveringen af altangange og altaner i blokkende blev derfor igangsat som en hasteopgave i 2017. Betonskaderne har imidlertid vist sig at være større end
tidligere forventet. Det skyldes primært, at mange af skaderne er skjult under malingen og en konstatering af større
skader ved ophugning af løs beton.
I 2019 forventes der et behov for en bevilling på 40,2 mio. kr. til projektet, som forventes indarbejdet i finansloven
for 2019. Dermed vil den samlede projektbevilling udgøre 96,1 mio. kr. i 2019.
Fysisk igangsætning: 2018

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 08-08-2018., sag nr. 18-804.
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89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-3.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2018

På nærværende hovedkonto søges en række budgetneutrale rokeringer inden for hovedkontoen.
Endvidere søges 3,0 mio. kr. overført fra nærværende hovekonto til hovedkonto 01.10.15 Anlæg
og vedligehold under Inatsisartut til projekt nr. 060.10.049 Indkvarteringsboliger til Inatsisartut.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 180.000.000 kr. i 2018.

Projektspecifikation
Total
i
2018
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.31.033
Aasiaat
100.31.036
Aasiaat
100.31.046
Diverse steder
996.31.043
Qaqortoq
020.31.049

FL

TB

2018

2018

Projektbevillingen
ændring i 2018
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Diverse nedrivning
-16.500

8.500

-25.000

-25.000

3.500

-8.706

0

-8.706

-8.706

294

12.706

4.000

8.706

8.706

12.706

18.500

13.500

5.000

5.000

45.000

17.000

0

17.000

17.000

17.000

Diverse nedrivning
Renovering af boliger, Aasiaat
Landsdækkende skimmelrenovering
Renovering af Centerbebyggelsen. Qaqortoq

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

-3.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.31.033
Diverse nedrivning
Der søges om en nedsættelse på 25 mio. kr. på dette projekt, idet der ikke har været muligt at gennemføre de planlagte nedrivninger. Som eksempler herpå kan nævnes, at der har været udbud af nedrivning af ejendommene på
arealet, hvor Inatsisartut ønsker at bygge boliger. Der indkom et for højt bud. Eksempelvis har nedrivning af Blok 1
i Nuuk også været i udbud, uden at der kom tilstrækkeligt med bud til at nedrivningen kunne gennemføres. Det er
derfor ønskeligt at tilpasse tidsplaner, og fremme andre opgaver, så midlerne bliver aktiveret.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2021
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Aasiaat
100.31.036
Diverse nedrivning
Projekt nr. 100.31.036 omfatter nedrivning i Aasiaat, i henhold til anbefalinger herom jf. sektorplan for byen.
Kommunedelingen pr. 1. januar 2018 har medført øget behov for boliger i Aasiaat, hvorfor der er foretaget ajourføring af sektorplanen. Bygninger anbefalet til nedrivning pga. boligoverskud, er nu genaktiveret og renoveret. Der
søges således budgetteknisk rettelse, hvor der anmodes om midler afsat til nedrivning i Aasiaat, rokeres til et renoveringsprojekt.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2021

Aasiaat
100.31.046
Renovering af boliger, Aasiaat
Overgangsudvalget for kommunedelingen af Qaasuitsup Kommunia tilkendegav medio 2017 et behov for op til 40
personaleboliger i Aasiaat i forbindelse med kommunedelingen 1. januar 2018.
Dette ønske er forsøgt delvist imødekommet, hvorfor der er foretaget ajourføring af sektorplanen for Aasiaat. Denne ajourføring indebærer, at sektorplanens anbefaling om nedrivning af 2 blokke med i alt 28 boliger, er ændret til
renovering af disse blokke, og der er derfor igangsat en omfattende renovering af lejlighederne, inklusiv bygningernes vandinstallationer.
For at sikre beskæftigelse til de lokale entreprenører blev opgaverne udbudt som underhåndsbud. Opgaven er derfor allerede gennemført, men hvor det er konstateret, at der ikke forud gennemførelsen er anmodet om en rokering
af midlerne.
For at sikre, at udgifter i relation til opgaven er regnskabsmæssigt korrekt opført, anmodes der derfor hermed om
en rokering af midlerne.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2020

Diverse steder
996.31.043
Landsdækkende skimmelrenovering
Finanslov 2018 er afsat særskilt bevilling på i alt 13,5 mio.kr., på projekt nr. 996.31.043 Landsdækkende skimmelrenovering. Imidlertid kan konstateres et større behov i 2018 end forventet og der er modtaget ansøgning fra INI
om yderligere på 5,0 mio. kr., som ønskes anvendt til landsdækkende skimmelrenoveringer.
Fysisk igangsætning: 2018

Ibrugtagning: 2022

Qaqortoq
020.31.049
Renovering af Centerbebyggelsen. Qaqortoq
På baggrund af det øgede behov for boliger i byen, er det nødvendigt og foretage ajourføring af sektorplanen. Heri
anbefales at de 5 tomme bygninger i Centerbebyggelsen genaktiveres, og at boligerne i disse ejendomme undergår
renovering med henblik på levetidsforlængelse i 10-20 år. Renoveringen påtænkes at omfatte udskiftning af vinduer og døre, gennemgang af installationer, radonsikring og udluftning af krybekælder, samt nødvendig indvendig
renovering. Behovet varierer fra bolig til bolig, hvor der i nogle lejligheder vil være mindre behov for renoveringer
og istandsættelse, mens der i andre lejligheder vil blive tale om fuld udskiftning af gulve, badeværelser, inventarer.
Fysisk igangsætning: 2018

Ibrugtagning: 2020

Godkendt af Finansudvalget d. 16-10-2018., sag nr. 18-813.
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