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Inatsisartutlov nr. x af x. x om tillægsbevilling for 2022      

 

 

  § 1. Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2022 fastsættes i bilag 1. 

 

  § 2. Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2022 fastsættes 

i bilag 2. 

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den x. x 2023. 

 

 

 

Múte Bourup Egede 
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TB 2022 Tekstanmærkninger 

Formanden for Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 

Til hovedkonto 10.13.10 Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber 

Tekstanmærkning og dertilhørende bemærkninger i FL2022 til nærværende hovedkonto søges slettet 

og følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillings-

lov for 2022: 

” Naalakkersuisut bemyndiges til, med godkendelse af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, at ind-

skyde indtægter på hovedkonto 10.13.10 Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber, der overstiger 

181,9 mio. kr. og tilbageførsler af mindre forbrug på anlægsprojekter på hovedkonto 80.00.10 Tilba-

geførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden i Fonden for Langsigtede Investeringer. 

”  

Bemærkninger til tekstanmærkning til hovedkonto 10.13.10 Udbytte, udlodning og salg fra ak-

tieselskaber 

Bemærkningerne til tekstanmærkning til nærværende hovedkonto i FL2022 søges slettet og følgende 

bemærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2022: 

” Naalakkersuisut bemyndiges ifølge tekstanmærkningen til, med godkendelse af Inatsisartuts Fi-

nans- og Skatteudvalg, at indskyde indtægter på hovedkonto 10.13.10 Udbytte, udlodning og salg fra 

aktieselskaber, der overstiger 181,9 mio. kr., og tilbageførsler af mindre forbrug på anlægsprojekter 

på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden, i Fonden for Langsigtede 

Investeringer. De 181,9 mio. kr. er de forventede ordinære indtægter på hovedkonto 10.13.10 Udbytte, 

udlodning og salg fra aktieselskaber. Dermed betragtes eventuelle yderligere indtægter på hovedkon-

toen som ekstraordinære indtægter, som kan indgå i Fonden for Langsigtede Investeringer. 

Tekstanmærkningen skal ses som et led i at støtte Grønlands Selvstyres investeringer i infrastruktur 

og andet, som kan fremme økonomisk holdbarhed, i de kommende år. Dette er formålet med Fonden 

for Langsigtede Investeringer, jævnfør § 18, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om 

kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Denne tekstanmærkning sikrer Fon-

den for Langsigtede Investeringer nødvendige midler. 

Grænsen for hvornår midlerne går i fonden for langsigtede investeringer er forhøjet med 11,5 mio.kr., 

da disse midler skal gå til øget servicekontrakt til KNI A/S. 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2021 i tilrettet form.” 

 

Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 28-06-2022, sag nr. 22-988. 
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Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling - Aktivitetsområde 20 – 24 

Til hovedkonto 20.05.45 Prisafbødende tiltag 

Følgende tekstanmærkning søges tilføjet til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov 

for 2022: 

”Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftale med Royal Arctic Line A/s om reduktion af selskabets 

oliepristillæg i sidste kvartal af 2022 inden for en samlet ramme på 30 mio. kr. idet eventuelt reste-

rende midler ved udgangen af regnskabsåret 2022 tilbagebetales til Landskassen.” 

Bemærkninger til hovedkonto 20.05.45 Prisafbødende tiltag 

Følgende søges tilføjet bemærkningerne til tekstanmærkning til hovedkonto i forslag til tillægsbevil-

lingslov for 2022: 

”Med nærværende tekstanmærkning foreslås Naalakkersuisut bemyndiget til at indgå en aftale med 

Royal Arctic Line A/S mhp. en nedsættelse af selskabets oliepristillæg for nordgående fragt for de 

sidste 3 måneder af 2022. Aftalen skal søges at omfatte også allerede afsendte eller indkøbte vinter-

forsyninger til vinteren 2022/2023, uanset om disse måtte være indkøbt eller afsendt før den 1. sep-

tember 2022. Oliepristillægget er steget i takt med den stigende inflation og de stigende oliepriser. 

Tiltaget vil reducere de samlede fragtomkostninger på importen af især fødevarer her til landet og 

dermed bidrage til af bøde prisstigningerne. 

Tekstanmærkningen er ny.” 

Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 26-09-2022, sag nr. 22-995. 

Til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter 

Tekstanmærkning og dertilhørende bemærkninger i FL2022 til nærværende hovedkonto søges slettet 

og følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillings-

lov for 2022: 

”Nr. 1 

Naalakkersuisut bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen: 

 

Mittarfeqarfiit 200,00 mio. kr. 

Nukissiorfiit 86,70 mio. kr. 

 

Anvendelse af trækningsretten forrentes med 3 % p.a. Indestående forrentes med 0 % p.a. Renten 

beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med et år på 360 dage. Rente af hen-

holdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis.” 
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Nr. 2 

Følgende tekstanmærkning søges tilføjet til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov 

for 2022: 

“Naalakkersuisut bemyndiges til at eftergive Mittarfeqarfiits gæld til landskassen på i alt 135.000.000 

kr.”   

Bemærkninger til hovedkonto 20.10.11 Nettorenter 

Bemærkningerne til tekstanmærkning til nærværende hovedkonto i FL2022 søges slettet og følgende 

bemærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2022: 

”Nr. 1 

På grund af likviditetsforskydninger i den daglige drift af Mittarfeqarfiit og Nukissiorfiit er der behov 

for en trækningsret i Landskassen, idet de nettostyrede virksomheder ikke har mulighed for at optage 

lån på kommercielle vilkår. Renten på indestående fra de nettostyrede virksomheder er på 0 % p.a.  

Med nærværende tillægsbevilling søges der om en forhøjelse af Nukissiorfiits trækningsret i Lands-

kassen fra 70 til 86,7 mio. kr. Baggrunden herfor er vedtagelsen Inatsisartutlov nr. 22 af 1. december 

2021 om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende facili-

teter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat.  

Nukissiorfiit skal til ovenstående formål gennemføre en række aktiviteter frem til der er gennemført 

udbudsrunde og valgt en bygherre. Dette indebærer bl.a. VVM-redegørelse, supplerende forundersø-

gelser samt bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale og udvælgelse af bygherre.  

Nukissiorfiit estimerer, at deres udgifter til dette beløber sig til i alt 51,1 mio. kr. over årene 2022 – 

2026, hvoraf udgifterne for 2022 vurderes at udgøre 16,7 mio. kr. Det er udgifter, som Nukissiorfiit 

ikke har mulighed for at finansiere med deres nuværende bevilling.  

Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt at øge Nukissiorfiits trækningsret til anvendelse til ovenstå-

ende udbudsrunde og forundersøgelser mv., som ikke kan betragtes som værende likviditetsforskyd-

ninger i den daglige drift, som trækningsretten er tiltænkt. Der skal i den forbindelse gøres opmærk-

som på, at der i den kommende tid vil søges gennemført andre tiltag, som skal søge at tage hånd om 

Nukissiorfiits langsigtede økonomiske udfordringer for virksomhedens nuværende forsyningsanlæg, 

hvor der vurderes at være et betydeligt efterslæb. 

Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2021 i tilrettet form.” 

Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 23-03-2022, sag nr. 22-975. 
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Nr. 2 

”Den nettostyrede virksomhed Mittarfeqarfiit (MIT Netto) er i henhold til tekstanmærkning til ho-

vedkonto 20.10.11 Nettorenter givet en trækningsrettighed i landskassen på op til 200 mio. kr. Årsa-

gen hertil er, at nettostyrede virksomheder ikke har mulighed for at optage lån på kommercielle vilkår, 

hvorfor der på grund af likviditetsforskydninger har været behov for denne adgang til at kunne trække 

direkte i landskassen. 

Det fremgår af bemærkningerne til Inatsisartutlov nr. 19 af 21. november 2022 om Mittarfeqarfiit A/S 

(MIT A/S), som blev vedtaget på efterårssamlingen 2022, at MIT Nettos gæld til landskassen forven-

tes nedskrevet til kr. 0 inden MIT Netto omdannes til et aktieselskab. 

Når MIT A/S herefter opererer på forretningsmæssige vilkår som et aktieselskab, er det ikke længere 

relevant at oppebære trækningsretten i Landskassen. MIT Nettos trækningsrettighed ophører derfor 

pr. 31. december 2022 og er således ikke indarbejdet i Finanslov 2023. 

Tekstanmærkningen er ny.” 

Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 30-12-2022, sag nr. 22-1009. 

Til hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA 

Følgende nye tekstanmærkning søges medtaget i forslag til tillægsbevillingslov for 2022: 

”Nr. 4. 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på op til 3 mio. kr. på nærvæ-

rende hovedkonto til det efterfølgende finansår. ” 

Bemærkninger til hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA 

Følgende bemærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov 

for 2022: 

”Nr. 4.  

Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler mellem finansår, 

for at sikre en bedre udnyttelse af bevillingen.  

Tekstanmærkningen er ny.” 

Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 27-05-2022, sag nr. 22-980. 

Aktivitetsområde 34  

Til hovedkonto 34.12.01 Sundhedsregioner 

Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillings-

lov for 2022: 
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”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre op til 3,5 mio. kr. til hovedkonto 34.12.01 Sundhedsre-

gioner i 2023, såfremt der samlet måtte være mindreforbrug på hovedkonti under aktivitetsområde 34 

i 2022” 

Bemærkninger til hovedkonto 34.12.01 Sundhedsregioner 

Følgende bemærkninger til ovenstående tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hoved-

konto i forslag til tillægsbevillingslov for 2022: 

”Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at overføre op til 3,5 mio. kr. til hovedkonto 

34.12.01 Sundhedsregioner i 2023 såfremt der realiseres et mindreforbrug på bevillingerne under 

aktivitetsområde 34 i 2022. 

Tekstanmærkningen medtages i Tillægsbevillingsloven for 2022 som en konsekvens af Finanslovs-

aftalen for 2023, og den her udtrykte målsætning om en akutpakke for sundhedsvæsenet i 2022.  

 

Tekstanmærkningen er ny.” 

Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 29-12-2022, sag nr. 22-1007. 

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke  

Aktivitetsområde 40 

Til hovedkonto 40.92.20 Tilskud til Sulisartut Højskoliat 

Følgende tekstanmærkning søges tilføjet til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov 

for 2022: 

”Naalakkersuisut bemyndiges til at eftergive Sulisartut Højskoliats hypotekslån til Selvstyret på i alt 

4.969.300 kr.” 

Bemærkninger til hovedkonto 40.92. 20 Tilskud til Sulisartut Højskoliat 

Følgende bemærkninger til ovenstående tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hoved-

konto i forslag til tillægsbevillingslov for 2022: 

”Sulisartut Højskoliats bestyrelse har på baggrund af Sulisartut Højskoliats kritiske økonomiske situ-

ation, henvendt sig til Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, vedrørende muligheder 

for gældssanering af gæld til Selvstyret, og tilskud til indfrielse af privat lån, samt støtte til renovering 

af skolens kollegiebygninger og nedrivning af skolens nedrivningsmodne bygninger.  

I forhold til gældssanering, er der konkret tale om at Selvstyret eftergiver Sulisartut Højskoliats hy-

potekslån. Gælden udgør pr. 1. maj 2022 i alt 4.969.300 kr. Skolen har i starten af indeværende fi-

nansår, afbetalt skyldige renter på lånet på i alt ca. 900.000 kr. Eftergivelse af hypotekslånet vil fritage 

skolen for renteudgifter i de kommende år, på omkring 200.000 årligt. 
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Som en konsekvens af eftergivelsen af gælden bliver bevillingen på hovedkonto 20.10.11 Nettorenter 

nedsat med 200.000 kr. Dertil optages der ny hovedkonto 40.92.20 Tilskud til Sulisartut Højskoliat, 

hvor bevillingen forhøjes med 4.925.000 kr. i 2022.  

Sulisartut Højskoliat er i en kritisk økonomisk situation, der giver markante udfordringer i forhold til 

fortsat at udvikle skolen og tilpasse fremtidens unge. Den nuværende situation medfører at skolen 

ikke kan fortsætte driften året ud. Hertil kommer, at der er behov for større renovering af skolens 

kollegier. 

For at sikre at skolen kan fortsætte driften året ud, og fra 2023 optage nye elever, er der behov for 

økonomisk understøttelse. 

Tekstanmærkningen er ny.” 

Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 15-08-2022, sag nr. 22-991. 

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst  

Aktivitetsområde 51 

Til hovedkonto 51.01.07 Konsulenttjeneste for fiskere og fangere 

Følgende tekstanmærkning søges tilføjet til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov 

for 2022: 

”Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst bemyndiges til at indgå aftale med KNAPK om Konsulent-

tjeneste for fiskere og fangere for perioden 1. januar - 30. juni 2023. ” 

Til hovedkonto 51.01.07 Konsulenttjeneste for fiskere og fangere  

Følgende bemærkninger til ovenstående tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hoved-

konto i forslag til tillægsbevillingslov for 2022: 

”Tekstanmærkningen sikrer at der forsat er en aktiv konsulenttjeneste, mens det offentlige udbud af 

opgaven pågår samt de gældende opsigelsesvarsler til konsulenttjenestens to nuværende ansatte over-

holdes. Aftalen med KNAPK forventes at fortsætte i 6 måneder på de samme vilkår som i 2022. 

Betalingen for opgaven er højest 1/2 af den samlede bevilling til nærværende hovedkonto. 

Tekstanmærkningen er ny.” 

Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 10-12-2022, sag nr. 22-1012. 
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Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet - Aktivitetsområde 66-67  

Til hovedkonto 67.01.13 Procesbevilling, retssager på råstofområdet 

Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov 

for 2022: 

”Under hovedkonto 67.01.13 Procesbevilling, retssager på råstofområdet afholdes alle udgifter (og 

delte udgifter) til retssager, samt udgifter til advokat mv. forud for sagens eventuelle indbringelse for 

domstole samt voldgiftssager mv., i forbindelse med eventuelle tvister ved afgørelser, sagsbehandling 

m.v. på råstofområdet. Uanset bevillingen på hovedkontoen kan der for hver enkelt retssag disponeres 

midler op til 2.500.000 kr. Beløb over 2.500.000 kr. skal før disponering forelægges Finans- og Skat-

teudvalget.” 

Bemærkninger til hovedkonto 67.01.13 Procesbevilling, retssager på råstofområdet 

Følgende bemærkninger til ovenstående tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hoved-

konto i forslag til tillægsbevillingslov for 2022: 

”Departementet for Råstoffer og Justitsområdet har ansvaret for bl.a. udarbejdelse af lovgivning på 

råstofområdet samt udstedelse af tilladelser mv. i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og 

udnyttelse af mineralske råstoffer i Grønland, jf. Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mine-

ralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, med efterfølgende ændringer og bekendtgørelser 

(Råstofloven). Nærværende hovedkonto er oprettet for at sikre en finansiering af de procesudgifter 

mv., der eventuelt opstår i forbindelse med rets- og voldgiftssager mv. som følge af eventuelle tvister, 

som kan opstå i forbindelse med afgørelser, sagsbehandlingen mv. på råstofområdet, jf. råstofloven 

og andre relaterede love. 

Tekstanmærkningen er ny.” 

Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-997.   

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø – Aktivitetsområde 73-77 

Til formålskonto 73.04 Landbrug og Selvforsyning 

Tekstanmærkning nr. 4 i FL2022 til nærværende formålskonto søges slettet og følgende tekstanmærk-

ning søges optaget til nærværende formålskonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2022: 

” Nr. 4.  

Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til landbrugere for et samlet beløb på indtil 

5 millioner kroner på nedenfor anførte vilkår:  

• Garanti kan stilles som sikkerhed for lån opnået i bank, sparekasse, i Vestnordenfonden 

eller i en kombination af disse. Garantien skal have samme løbetid som det underliggende lån, 

som maksimalt kan være 1½ år.  
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• Lånet kan alene bruges til at finansiere grovvareindkøb af følgende: Kraftfoder til land-

brugsdyr, gødning og kalk samt såsæd til foder- og grønsagsproduktion.  

• 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 2022.    

• Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive erhvervs-

mæssigt landbrug i Grønland samt organisationer der repræsenterer personer med ret til at 

drive erhvervsmæssigt landbrug på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt.  

• Det er en betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig- og øko-

nomisk 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 garantistil-

lelsen ikke omfatter långivers pålignede renter og gebyrer.” 

Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 29-06-2022, sag nr. 22-989. 

Til hovedkonto 73.04.01 Finansieringsstøtte til landbruget 

Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov 

for 2022: 

”Naalakkersiusut bemyndiges til at give et tilskud på i alt 5 mio. kr. til landbrugerne til dækning af 

ekstraordinære udgifter til gødning og foder i 2022. Naalakkersuisut kan udbetale tilskud til landbru-

gerne efter ansøgning om ekstra støtte i forbindelse med indhandling af lam og kvæg og på baggrund 

af de officielle indhandlingstal fra slagterierne. ” 

Bemærkninger til 73.04.01 Finansieringsstøtte til landbruget 

Følgende bemærkninger til ovenstående tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hoved-

konto i forslag til tillægsbevillingslov for 2022: 

”Tekstanmærkningen har til formål at sikre hjemmel til, at Naalakkersuisut kan udbetale ekstraordi-

nære tilskudsmidler til landbrugerne på baggrund af den indhandlede mængde lam og kvæg. 

Tekstanmærkningen er ny.” 

Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 16-12-2022, sag nr. 22-997. 

Til hovedkonto 77.05.08 Miljøfonden 

Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov 

for 2022: 
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”Nr. 3 

Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre 50 mio. kr. fra miljøfonden som tilskud til kommunernes 

etablering af den nationale affaldsløsning. Kommunerne skal herefter anvende midlerne som kapital-

indskud i ESANI A/S. ” 

Bemærkninger til hovedkonto 77.05.08 Miljøfonden 

Følgende bemærkninger til ovenstående tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hoved-

konto i forslag til tillægsbevillingslov for 2022: 

”Nr. 3  

Formålet med tekstanmærkningen er at give 50 mio. kr. som tilskud til kommunernes etablering af 

den nationale affaldsløsning, der herefter skal anvende midlerne som kapitalindskud i ESANI A/S.   

Dette skal sikre at kravene i Inatsisartutlov nr. 23. af 28. november 2018 om godkendelse af kommu-

nalt ejede virksomheders anskaffelse, sikkerhedsstillelse og leje af visse ejendomme og anlæg opfyl-

des. ESANI A/S der er et kommunalt ejet selskab kan ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen 

sætte forbrændingsanlæg m.v. til sikkerhed for virksomhedens forpligtelser overfor 3. mand. Kom-

munalbestyrelsen kan kun give tilladelse til sikkerhedsstillelse, såfremt ESANI A/S har en soliditet 

på mindst 25 procent medregnet eventuelle gældsforpligtelser omfattet af en ansøgning om tilladelse 

til sikkerhedsstillelse. 

Naalakkersuisut har tidligere givet ESANI A/S et forhåndstilsagn om støtte på 50 mio. kr. fra miljø-

fonden til etablering af den nationale affaldsløsning. De midler som ESANI A/S allerede har fået 

udbetalt som tilskud til etablering af den nationale affaldsløsning vil efterfølgende blive tilbageført 

til miljøfonden. Der er tale om en regnskabsteknisk løsning, der skal sikre at ESANI A/S kan opfylde 

kravene i Inatsisartutlov nr. 23. af 28. november 2018 om godkendelse af kommunalt ejede virksom-

heders anskaffelse, sikkerhedsstillelse og leje af visse ejendomme og anlæg. 

Formålet med tilskuddet på de 50 mio. kr. til den nationale affaldsløsning ændrer sig derfor ikke og 

er budgetneutral.” 

Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 27-12-2022, sag nr. 22-1015. 
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Forslag til Tillægsbevillingslov for 2022 FM 2023/8  

                         

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 tillægsbevil-

lingslov. Der er således tale om en efterbevillingslov, som formaliserer Inatsisartuts og Inatsisartuts 

Finansudvalgs tidligere afgørelser samt Naalakkersuisuts dispositioner med hjemmel i tekstanmærk-

ning.  

§ 1 fastsætter ændringer til bevillinger i Finansloven for 2022. § 2 fastsætter ændringer i tekstan-

mærkninger i Finansloven for 2022. Bestemmelserne henviser til henholdsvis bilag 1 og bilag 2, som 

indeholder de konkrete bevillingsændringer i forhold til Finansloven for 2022.Som følge af, at der er 

tale om en efterbevillingslov, vil Finansloven for 2022 og tillægsbevillingsloven (TB) 2022 tilsam-

men udgøre bevillinger og tekstanmærkninger, der har været gældende i finansåret 2022. De i Finans-

loven for 2022 og TB 2022 optagne bevillinger, herunder projektbevillingerne på anlægsområdet, er 

således grundlaget for Landskasseregnskab 2022 og Redegørelsen om Anlægs – og Renoveringsfon-

den 2022. 

I Landskasseregnskab 2022 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i 2022. 

Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige regnskab. Re-

degørelsen om Anlægs – og Renoveringsfonden 2022 redegør for anlægs- og renoveringsfondens 

aktiviteter i 2022. Redegørelsen indeholder en status pr. 31.12.2022 for samtlige anlægsprojekter samt 

et overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet, især set i forhold til finanslovens for-

udsætninger på området.  

 

Tillægsbevillinger i finansåret 2022 

I finansåret 2022 har der været 46 sager med bevillingsmæssige konsekvenser for 2022.  

Finansloven for 2022 viste et budgetteret DAU-overskud på 17,6 mio. kr. Inatsisartuts Finans- og 

Skatteudvalg, Inatsisartut og Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden (IUF) har i løbet af 2022 god-

kendt i alt 15 tillægsbevillinger, der forværrer det budgetterede DAU-resultat med 277,1 mio. kr. 
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Forslaget til tillægsbevillingslov indebærer på den baggrund et budgetteret DAU-underskud for fi-

nansåret 2022 på 259,4 mio. kr. 

I nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over de 15 sager, som har ændret det budgetterede DAU-

resultat. 

Tabel 1 – Sager i 2022 med DAU-effekt 

 
Sagsnr. Sagsindhold DAU-effekt 

Inatsisar

tut 
Renovering 

4.000.000 

22-970 TB - udvidelse af 20-Pakken 10.000.000 

22-971 TB - Indførelse af to nye hjælpepakker: ”Vinter-pakke” 

og ”50-pakken" 

10.000.000 

22-972 TB - Covid19 relateret arb.mkd.shjælpepakke til private 

virks. til dækning for lønudgifter 

50.000.000 

22-976 TB - plan for konkurrenceudsættelse af vandkraft 400.000 

22-977 TB - vedr helikopterbefordring i Sydgrønland 1.000.000 

22-991 TB - Afskrivning af gæld og tilskud til Sulisartut Højsko-

liat 

5.125.000 

22-995 TB - Iværksættelse af midlertidige prisafbødende tiltag. 30.000.000 

22-996 TB - Hjælpepakke til landbrugserhvervet i forbindelse 

med ekstraordinære udgifter til gødning og foder. 

5.000.000 

22-1007 TB - Akutpakke til sundhedsvæsenet 10.000.000 

22-1008 TB - Informationsindsats til ny lov om offentlig hjælp 

og jobsøgningsydelse 

250.000 

22-1009 TB - Ophævelse af MIT's trækningsret  135.000.000 

22-1010 TB - Omkostninger cyberangreb sundhedsvæsenet 4.300.000 

22-1018 TB - Overvågningssystem Kigarsima 4.500.000 

22-1019 TB - Cyberangreb digitaliseringsstyrelsen 7.494.000 

 I alt 277.069.000 

 

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 277,1 mio. kr., hvilket dermed er tilsvarende forværringen af det 

budgetterede DAU-resultat.    
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Finansloven for 2022 viste et budgetteret DA-overskud på 7,6 mio. kr. Forslaget til tillægsbevillings-

lov indebærer derved et budgetteret DA-underskud for finansåret 2021 på 269,4 mio. kr. 
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2022 er fastsat i bilag 1. Be-

mærkningerne 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 2022 som 

omhandler: 

− Sager godkendt af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, 

− Rokeringer godkendt af Naalakkersuisut med hjemmel i tekstanmærkning, 

− Sager godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsordenen, og 

− Sager godkendt ved behandling i Inatsisartut. 

 

I den følgende kolonne Bevilling herefter, er vist summen af FL 2022 og TB 2022. Endelig er der 

medtaget oplysninger om dato for godkendelsen samt sagsnummer.  

Til § 2 

 

Det fastsættes i § 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2022 er fastsat i bilag 2. 

 

Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til tekstanmærk-

ninger.  
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TB2022 bevillingsændringer ved bevillingstype 

 FL 2022 
Godkendt ved 
tekstanmærkning 

Landstings- 
beslutning 

Godkendt af 
Finansudvalget FL + TB 2022 

Anlægsbevilling 524.500.000 0 0 4.000.000 528.500.000 

Driftsbevilling 3.024.139.000 2.407.000 4.000.000 93.499.000 3.124.045.000 

Indtægtsbevilling -7.396.725.000 0 0 121.200.000 -7.275.525.000 
Lovbunden 
bevilling 1.109.497.000 0 0 8.600.000 1.118.097.000 

Tilskudsbevilling 2.720.969.000 -2.407.000 0 45.770.000 2.764.332.000 

I alt -17.620.000 0 4.000.000 273.069.000 259.449.000 
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Budgetbidrag tillægsbevillingslov 2022 

01.01.01 Inatsisartuts Bureau (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           4.000 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4.000.000 kr. 

Bevillingsforhøjelsen sker som følge af udgiften til udflytning af dele af bureauets administration 

samt medlemmerne af Inatsisartut til andre lokaler i nærheden af salen. Udflytningen sker på bag-

grund af at der i 2019 blev konstateret PCB i Inatsisartuts bygninger. De fraflyttede lokaler forventes 

saneret og hvor der forventes opført nye lokaler på samme sted.   

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 34.207.000 kr. 

Godkendt af Udvalg for Forretningsordenen d. 27.01.2022.   
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10.01.01  Formandens Departement, NSN, administration (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           1.100 

Øvrige udgifter           1.100 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.100.000 kr. 

Under hovedkonto 10.01.01 Formandens Departement afholdes departementets udgifter til drift og 

administration. Det forhøjede forbrug skyldes ekstraordinære udgifter til kvalitetssikring af skriftlige 

oversættelser, foruden øgede personale- og it-udgifter. Således måtte blandt andet det elektroniske 

videokonferencesystem i departementet og Naalakkersuisuts mødelokale udskiftes, da selskabet bag 

”Starleaf” indgav konkursbegæring.  

Forhøjelsen af bevillingen søges finansieret ved en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 10.01.28 

Forfatningskommissionen- og sekretariat. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 21.883.000 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 28-12-2022., sag nr. 22-1016.   
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10.01.01  Formandens Departement, NSN, administration (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           476 

Lønudgifter           476 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 64.01.01 Departement for 

Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel. 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Protokollen. 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 20.783.000 kr. 
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10.10.10 Naalakkersuisut (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           750 

Lønudgifter           750 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 750.000 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. (med efterfølgende ændringer). Det forhøjede forbrug 

skyldes primært koalitionsændringen i april 2022, og de deraf følgende udgifter forbundet med til-

trædelse og fratrædelse af medlemmerne af Naalakkersuisut i form af vederlag, eftervederlag samt 

bolig- og bohaveflytning.   

Forhøjelsen af bevillingen søges finansieret ved en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 31.07.02 

Kompetenceudviklingskurser. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 17.021.000 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 28-12-2022., sag nr. 22-1016.   
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10.13.10 Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber (Indtægtsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoindtægt           -11.500 

Tillægsbevilling 2022 

Der foretages i 2022 udbyttebetaling fra Polaroil på 11,5 mio. kr. med henblik på at finansiere under-

skud i KNI A/S’ varedivision og Neqi A/S på hhv. 8 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Der underskrives adden-

dum til servicekontrakten med KNI A/S, som sikrer at koncernen kan leve op til overskudsgrav til 

sine kreditorer på 84 mio. kr. årligt, samt sikring af overskud i de enkelte divisioner. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter -181.900.000 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 29/6 2022, sag nr. 22-998. 
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10.98.01 Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           6.746 

Øvrige udgifter           6.746 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 6.746.000 kr. 

Midlerne skal Digitaliseringsstyrelsen anvende til afregning af særomkostninger vedrørende cybe-

rangreb i marts måned 2022 samt til at styrke modstandskraften overfor nye cyberangreb. 

Digitaliseringsstyrelsen afholder inden for egen driftsbevilling omkostninger på 1 mio. kr. til en række 

leverandører. 

Styrkelsen af modstandskraften er sket ved indkøb at et nyt IT-system til at overvåge trafikken på 

Naalakkersuisuts IT-infrastruktur. Desuden til etablering af kontrollen med, at der ved indkøb af nye 

IT-systemer bliver fastsat tilstrækkelige bestemmelser til sikring af et højt niveau for informations-

sikkerhed.  

Ligeledes skal Digitaliseringsstyrelsen anvende midlerne i forbindelse med Naalakkersuisuts og re-

geringens aftale om udveksling af klassificerede informationer til at sikre, at centraladministrationen 

kan arbejde på et tilstrækkeligt sikkert niveau omkring klassificerede informationer. En væsentlig del 

af denne indsats vil være til at styrke det organisatoriske sikkerhedsniveau i centraladministrationen. 

Styrkelsestiltagene vil medføre, at 10.98.01 for finansår 2023 og de følgende overslagsår skal forhøjes 

med 4.442.000 kr. 

Forhøjelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto 

20.11.50 Driftsreserven. De økonomiske konsekvenser for 2023 og frem vil blive indarbejdet i 

FFL2023. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 52.925.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 27-12-2022., sag nr. 22-1019.   
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10.98.03 Inussuk IT (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation             

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. --     

Nettoudgift           49 

Øvrige udgifter   49 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 49.000 kr. 

Midlerne skal Inussuk IT anvende til afregning af særomkostninger vedrørende cyberangrebet i marts 

måned 2022 

Forhøjelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto 

20.11.50 Driftsreserven. De økonomiske konsekvenser for 2023 og frem vil blive indarbejdet i 

FFL2023. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 16.633.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 27-12-2022., sag nr. 22-1019.   
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10.98.03 Inussuk IT (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation             

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. --     

Nettoudgift           24.764 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 20.50.01 Inussuk IT  

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Inussuk IT  

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 24.764.000 kr. 
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12.01.01 Grønlands Repræsentation i København, Drift (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           8.351 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 27.02.01 Grønlands Repræ-

sentation i København, Drift 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Grønlands Repræsentation i Køben-

havn 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 8.351.000 kr. 
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12.01.10 Grønlands Repræsentation i København, Husleje (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           4.930 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 27.02.02 Grønlands Repræ-

sentation i København, Husleje 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Grønlands Repræsentation i Køben-

havn 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 4.930.000 kr. 
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12.01.11 Grønlands Selvstyres Lejligheder i København (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           111 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 27.02.03 Grønlands Selvsty-

res Lejligheder i København  

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Grønlands Repræsentation i Køben-

havn 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 111.000 kr. 
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12.01.14 Tilskud til Nordatlantes Brygge (tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           500 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 27.02.04 Tilskud til Nordat-

lantes Brygge 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Grønlands Repræsentation i Køben-

havn 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 500.000 kr. 
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20.01.01 Departementet for Finanser og Ligestilling (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -100 

Øvrige udgifter           -100 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 100.000 kr. 

 

Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansieringen af en forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 

73.01.01 Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø med 4,4 mio. kr. Midlerne 

skal departementet anvende til at arbejde for at konkurrenceudsætte Grønlands største vandkraft-

potentialer (de såkaldte Alcoa-potentialer) via en udbudsrunde, som tidligst afholdes i 2023. Po-

tentialerne er beliggende ved Tasersiaq og nord for Nuuk i Isukasia-området (Imarsuup Isua). 

Dette følger af vedtagelsen af beslutningsforslag herom på Inatsisartuts efterårssamling 2021, som 

pålægger Naalakkersuisut at udarbejde en konkret plan for at markedsføre og konkurrenceudsætte 

vandkraftpotentialet i Tasersiaq og nærtliggende potentialer. I bevillingen indgår midler til frikøb 

af Alcoa-data, som omfatter historiske datapakker for førnævnte områder. 

 

Det vurderes muligt at nedsætte bevillingen for nærværende hovedkonto med 100.000 kr. uden 

det får betydning for aktiviteten under hovedkontoen. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 24.017.000 kr. 

 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 23-03-2022., sag nr. 22-976 
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20.01.01 Departementet for Finanser og Ligestilling (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           600 

Lønudgifter           600 

Øvrige udgifter           0 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges øget med 600.000 kr.  

For at styrke indsatsen på ligestillingsområdet yderligere søges en tillægsbevilling på 600.000 kr. i 

2022. Området har været bevillingsmæssigt og politisk underprioriteret i en årrække, og såfremt 

Naalakkersuisuts ambitioner på ligestillingsområdet skal løftes, kræver det tilførsel af kvalificeret 

personale til opgaven. 

Kommende konkrete opgaver på ligestillingsområdet omfatter blandt andet udarbejdelsen af en helt 

ny ligestillingslov med dertil hørende borgerinddragelse, og tiltag, som er egnede til at styrke den 

kønsmæssige sammensætning i virksomheders og offentlige myndigheders ledelse, samt mere ligelig 

repræsentation af køn i kommunalbestyrelser og i politik. Endvidere ønskes sat fokus på det kønsop-

delte arbejdsmarked og de heraf følgende begrænsninger i samfundets økonomiske vækst. Hertil 

kommer holdningsbearbejdende tiltag med henblik på at sætte ligestilling på den offentlige agenda. 

Kommende tiltag på området vil i øvrigt inddrage i FN’s 2030 Verdensmål nr. 5 om ligestilling mel-

lem kønnene. Ligeledes vil relevante internationale samarbejder i regi af særligt Nordisk Råd indgå. 

Der er i øjeblikket beskæftiget én AC-fuldmægtig på området. Denne ressourceindsats afspejler ikke 

den af Naalakkersuisut ønskede prioritering af ligestillingsarbejdet. Der ønskes derfor tilførsel af 

yderligere en stilling med særlige kvalifikationer på området. Stillingen vil blive søgt besat på chef-

konsulent niveau eller evt. kontorchefniveau alt efter ansøgernes evne og interesser. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 24.617.000 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 23-03-2022., sag nr. 22-976 
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20.01.01 Departement for Finanser og Ligestillling (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           600 

Øvrige udgifter           600 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 70.01.07 Bygningsmydighe-

den. 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Ligestilling  

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 25.217.000 kr. 
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20.01.06 Tilsynsynsrådet (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -121 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 31.08.06 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. 17-02-2022. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: 

Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   



Budgetbidrag tillægsbevillingslov 2022 

42 

20.01.07 Udgifter til valg (Tilskudsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -200 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 31.08.06 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. 17-02-2022. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: 

Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.  
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20.01.14 Afdeling for Indenrigsanliggender (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -9.364 

Lønudgifter           -5.951 

Øvrige udgifter           -3.413 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 31.01.01 Departementet for 

Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender. 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 

Godkendt af Naalakkersuisut d. 17-02-2022. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: 

Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1. 
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20.01.15  Ligestillingsråd (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           1.600 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 72.29.01 Ligestillingsråd. 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Ligestilling  

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.600.000 kr.  
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20.01.96 Overenskomstkommission (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -3.103 

Øvrige udgifter           -3.103 

Tillægsbevilling 2022 

Overenskomstkommissionen har afsluttet arbejdet med et mindreforbrug på 3.103.000 kr. Hermed 

søges dette mindreforbrug overført til ASA med henblik på, at midlerne anvendes til det videre ar-

bejde med kommissionens anbefalinger. Det er væsentligt, at arbejdet med at søge at afklare anbefa-

lingerne i forhold til det politiske niveau påbegyndes, og i forlængelse heraf søges implementeret i 

relevant omfang. Det er i den forbindelse væsentligt, at arbejdet fortsættes for at sikre en hensigts-

mæssig proces og fastholdelse af vidensniveauet for arbejdet.  

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.  
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20.05.20 Bloktilskud til kommunerne (Tilsudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           2.000 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende finanslovskonto søges forhøjet med 2.000.000 kr. 

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende finanslovskonto sker som led i udmøntningen af ældrepul-

jen på 15.000.000 kr. for 2022 afsat på finanslovskonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer. 

Udmøntningen sker som følge af vedtagelsen på EM 2022 af Inatsisartutlov om ændring af 

Inatsisartutlov om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension  

De bevillingsmæssige konsekvenser for 2023 og frem er indarbejdet i FFL 2023. 

Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på finanslovs-

konto 31.03.08 Offentlig pension til Alderspensionister med 15.500.000 kr samt nedsættelsen af be-

villingen på finanslovskonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer med 15.000.000 kr. og nedsættelsen 

af bevillingen på finanslovskonto 24.10.10 Landsskat med 2.500.000 kr. 

Kommunal fordeling af ældrepulje (i 1.000 kr.)  

  Kommune Kommuneqarfik Qeqqata Avannaata Kommune   

  Kujalleq Sermersooq Kommunia Kommunia Qeqertalik I alt 

Ældrepulje 264 745 350 396 245 2.000 
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20.05.34 Tilskud til partiernes valgkamp (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           0 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 31.08.34 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. 17-02-2022. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: 

Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   



Budgetbidrag tillægsbevillingslov 2022 

48 

20.05.35 Borgerbestyrelse (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -607 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 31.08.35 Borgerbestyrelse. 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 

Godkendt af Naalakkersuisut d. 17-02-2022. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: 

Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
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20.05.45 Prisafbødende tiltag (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           30.000 

Tillægsbevilling 2022 

Der er tilknyttet en tekstanmærkning til nærværende hovedkonto.  

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges øget med 30.000.000 kr.  

De 30 mio. kr. er tilskud til Royal Arctic Line således at aftale Royal Arctic Line kan reducere olie-

pristillæg i resten 2022. Dette er for at dæmpe de forventede fødevareprisstigninger.  

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 30.000.000 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 26-09-2022., sag nr. 22-995. 
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20.10.11 Nettorenter (Indtægtsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           200 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende bevilling forhøjes med 0,2 mio. kr. som resultat af eftergivelse af gæld til Sulisartut 

Højskoliat. Dette er resultat af færre rentebetalinger på den eftergivende gæld.    

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -3,3 mio. kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 18-08-22 ., sag nr. 22-991   
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20.10.11 Nettorenter (Indtægtsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           135.000 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende bevilling forhøjes med 135 mio. kr. som resultat af eftergivelse af gæld til Mittarfeqar-

fiit.  

Godkendt af Finansudvalget d. 30-12-22., sag nr. 22-1009   
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20.10.34 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af coronavirus (COVID-19) 

(Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           10.000 

Tillægsbevilling 2022 

De grønlandske virksomheder er i forbindelse med nedtrapningen i hjælpepakkerne tilbage i som-

mers, og igen ved oprettelsen af genopstartspakken, blevet opfordret til at igen tilpasse sig til en hver 

dag uden Covid-19 og hjælpepakker. Med den stadig stigende vaccinationsgrad var forventningen, at 

verden ville fortsætte med at åbne op. De seneste restriktioner, herunder bl.a. forsamlingsrestriktioner 

på over 20 personer, rammer derfor hårdt i en periode hvor fokus har været på ”at finde tilbage til 

normalen”. 

20-pakken gør det muligt at søge om ekstraordinær støtte og kriselån i perioder, hvor ansøgningsbe-

rettigede virksomheder er ramt af forsamlingsrestriktioner på over 20 personer. 

Retningslinjer for pakkerne fastsættes med Finans- og Skatteudvalgets godkendelse. 

Godkendt af Finansudvalget d. 13-01-2022, sag nr. 22-970. 
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20.10.34 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af coronavirus (COVID-19) 

(Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           10.000 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 10 mio. kr. til erhvervshjælpepakker i 

form af en "Vinter-pakke" og "50-pakke" som beskrevet i det følgende. 

Den nuværende bevilling for erhvervshjælpepakkerne for 2022 er på 10 mio. kr., som også skal in-

kludere 20-pakken som blev godkendt af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg 13. januar 2022. Den 

samlede bevilling for 20-pakken, 50-pakken og Vinterpakken vil således være 20 mio. kr. 

Det grønlandske erhvervsliv har igennem pandemien gentagne gange skulle tilpasse sig nye restrik-

tioner og en uforudsigelig hverdag. Med en smittesituation i konstant forandring, har det været svært 

for erhvervslivet at forberede og planlægge sig ud af de pludselige restriktioner som er blevet pålagt 

dem. 

De seneste restriktioner, herunder krav for adgang til lokaler og midlertidigt ændring af lukketider for 

serveringssteder mv. i hele landet, samt midlertidigt forbud mod salg af alkoholholdige drikke i kom-

muner, rammer derfor hårdt. 

Kravet om at der maksimalt tillades adgang for 50 % af det antal personer, som lokalet er godkendt 

til af brandmyndighederne, udfordrer især restaurationsbranchen, barer og natklubber, sportshaller, 

forsamlingslokaler, mv. Det ønskes derfor at der oprettes en 50-pakke rettet mod de virksomheder 

som rammes hårdest, hvor der kan ansøges om ekstraordinær støtte og kriselån i de perioder, og for 

de byer og bygder, hvor restriktionerne er gældende. 

Derudover ønskes der oprettet en Vinter-pakke rettet mod serveringssteder i hele Grønland, samt mod 

virksomheder i kommuner, hvor der indføres forbud mod salg og udskænkning af alkoholholdig 

drikke. Vinter-pakken gør det muligt at søge om ekstraordinær støtte og kriselån i perioder, hvor an-

søgningsberettigede virksomheder er ramt af påbud om at holde lukket fra kl 22:00 til kl 05:00 og/ellr 

forbud mod salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. 

Departementet for Erhverv og Handel har udarbejdet retningslinjer for Vinter-pakken og 50-pakken, 

og disse administreres af Innovation Greenland. 

Godkendt af Finansudvalget d. 31-01-2022., sag nr. 22-971.   
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20.10.34 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af coronavirus (COVID-19) 

(Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           50.000 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 50 mio. kr. til en arbejdsmarkedshjælpe-

pakke som beskrevet i det følgende. 

Den igangværende COVID-19 situation er begyndt at afstedkomme meget betydelige økonomiske og 

menneskelige konsekvenser i form af tab af indtægt for lønmodtageren pga. isolation ifm. den omfat-

tende smittespredning. Isolationsramte lønmodtagere betragtes som hjemsendte ift. oprettelse af en 

arbejdsmarkedshjælpepakke. Baggrund for det er, udmelding den 17. januar 2022 til et pressemøde, 

hvor borgerne opfordres til at blive hjemme ved symptomer på smitte. 

Smittespredningen af Covid19 og særligt den nyeste variant Omikron stiller lønmodtagerne i en svær 

situation, særligt i private virksomheder. Derfor er det nødvendigt at genbesøge den seneste arbejds-

markedshjælpepakke for turismeerhvervet fra 2021 for at holde hånden under arbejdspladserne og 

sikre, at lønmodtagerne får løn som normalt. Den seneste hjælpepakke tilpasses nuværende situation 

med højt smittetryk i forskellige byer og bygder, og omfatter alle private virksomheder i forskellige 

brancher.  

Arbejdsmarkedshjælpepakken tilbyder lønkompensation til virksomheder, som hjemsender sine an-

satte ifm. Covid19-smitte. 

Hjælpepakken følger principperne i de seneste retningslinjer for ansøgning, tildeling og administra-

tion af midler under arbejdsmarkedspakken for turisterhvervet fra 1. juli 2021. Retningslinjerne for 

arbejdsmarkedspakken 2022 bliver tilpasset, således det omfatter alle brancher i den private sektor. 

Virksomheden kan maksimalt få lønkompensation fra 17. januar til 6. april. Lønkompensationen op-

hører, såfremt arbejdsgiveren genaktiverer medarbejderen. 

Hjælpepakken følger Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner for visse byer og byg-

der fra 5. januar 2022, og når byer og bygder tages ud af bekendtgørelsen, deaktiveres arbejdsmar-

kedshjælpepakken også. 

Godkendt af Finansudvalget d. 04-02-2022., sag nr. 22-972.   
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20.10.35 Ekstraordinære tiltag - Karratfjorden (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -4.400 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 4.400.000 kr. 

Den 17. juni 2017 udløste et fjeldskred en tsunami i Karratfjorden, som medførte store skader med 

fire omkomne til følge i bygden Nuugaatsiaq. Der forefindes fortsat ustabile områder ved Karrat 

fjeldskråninger og ifølge GEUS med meget stor risiko for nye store fjeldskred og tsunami til følge. 

Med henblik på at kunne gennemføre de nødvendige risikovurderinger og igangsætte risikoreduce-

rende foranstaltninger for den berørte befolkning, ønskes der implementeret et overvågningssystem 

med fokus på det største detekterede ustabile fjeldparti "Karrat 3". 

I finansloven for 2022 blev der som en del af finanslovsaftalen afsat 4,4 mio. kr. i 2022 og 4,9 mio. 

kr. i 2023 til dette formål under nærværende hovedkonto. 

Med nedsættelsen af bevillingen søges midlerne i finansloven for 2022 udmøntet til formålet under 

hovedkonto 67.01.02 Afdelingen for Geologi.  Midlerne til formålet for 2023 vil søges udmøntet til 

Afdelingen for Geologi i FFL2023. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 08-03-2022., sag nr. 22-974.  
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20.11.50 Driftsreserven (tilskudsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -2.000 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.000.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansierer af en forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 

73.01.01 Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø med 4,4 mio. kr. Midlerne skal 

departementet anvende til at arbejde for at konkurrenceudsætte Grønlands største vandkraftpotentia-

ler (de såkaldte Alcoa-potentialer) via en udbudsrunde, som tidligst afholdes i 2023. Potentialerne er 

beliggende ved Tasersiaq og nord for Nuuk i Isukasia-området (Imarsuup Isua). Dette følger af ved-

tagelsen af beslutningsforslag herom på Inatsisartuts efterårssamling 2021, som pålægger Naalak-

kersuisut at udarbejde en konkret plan for at markedsføre og konkurrenceudsætte vandkraftpotentialet 

i Tasersiaq og nærtliggende potentialer. I bevillingen indgår midler til frikøb af Alcoa-data, som om-

fatter historiske datapakker for førnævnte områder. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 5.500.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 28-03-2022., sag nr. 22-976.   
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20.11.50 Driftsreserven (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -600 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 600.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansierer af en forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 

20.01.01 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender med 600.000 kr. Midlerne skal anven-

des til øget politisk prioritering af ligestillingsområdet. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 4.900.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 28-10-2022., sag nr. 22-999. 
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20.11.50 Driftsreserven (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -400 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 400.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen finansierer en forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 73.01.01 Departe-

mentet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø med 400.000 kr. Midlerne skal departementet 

anvende til at finansiere gennemførelse af en ekstern samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af 

udvidelsen af vandkraftværket ved Tasiilaq. Dette følger af vedtagelsen af beslutningsforslag herom 

på Inatsisartuts forårssamling 2022, jf. punkterne FM 2022/109 og FM 2022/136. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 4.500.000 kr. 
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20.11.50 Driftsreserven (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -665 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 665.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen finansierer en forhøjelse af bevillingen for hovedkonto 40.94.13 Tilskud 

til Idræt med 665.000 kr., hvor midlerne skal anvendes til tilskud til Timersoqatigiit Assammik Arsart-

artut Kattuffiats afholdelse af håndboldsturneringen NORCA2023. 

Midlerne søges derfor overført fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 40.94.13 Tilskud til Idræt 

ved en budgetneutral rokering. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 4.235.000 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 21-10-2022., sag nr. 22-993. 
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20.11.50 Driftsreserven (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -3.100 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 3.100.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen modsvarer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto 

77.05.02 driftsbevillingen for Grønlands Naturinstitut. Midlerne skal dække forhøjede brændstofom-

kostninger og sikre, at det er muligt at gennemføre biologiske undersøgelser af udenskærsbestanden 

af hellefisk i Vestgrønland. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 215.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 28-10-2022., sag nr. 22-999. 
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20.11.50 Driftsreserven (tilskudsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -250 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 250.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto sker som konsekvens af udskrivelse af valg 

til Folketinget i Danmark. Valget skulle oprindeligt være afholdt i 2023. 

Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på 

hovedkonto 31.08.07  udgifter til valg på 250.000 kr. 

Godkendt af Finans – og Skatteudvalget d. 28.10.2022, sag nr. 22-1000 

 

[Klik og skriv tekst] 



Budgetbidrag tillægsbevillingslov 2022 

62 

20.11.50 Driftsreserven (tilskudsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -180 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 180.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 

64.01.01 Departementet for Udenrigsanliggender, Handel og Erhverv til brug for udsendelsen af en 

grønlandsk repræsentant til Kongerigets NATO-delegation pr. 1. december 2022.   

 

Godkendt af Finansudvalget d. 30-10-2022., sag nr. 22-1002.   
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20.11.51 Effekter af reformtiltag (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -1.000 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.000.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansieringen af en forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 

73.01.01 Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø med 4,4 mio. kr. Midlerne skal 

departementet anvende til at arbejde for at konkurrenceudsætte Grønlands største vandkraftpotentia-

ler (de såkaldte Alcoa-potentialer) via en udbudsrunde, som tidligst afholdes i 2023. Potentialerne er 

beliggende ved Tasersiaq og nord for Nuuk i Isukasia-området (Imarsuup Isua). Dette følger af ved-

tagelsen af beslutningsforslag herom på Inatsisartuts efterårssamling 2021, som pålægger Naalak-

kersuisut at udarbejde en konkret plan for at markedsføre og konkurrenceudsætte vandkraftpotentialet 

i Tasersiaq og nærtliggende potentialer. I bevillingen indgår midler til frikøb af Alcoa-data, som om-

fatter historiske datapakker for førnævnte områder. 

Det vurderes muligt at nedsætte bevillingen for nærværende hovedkonto med 1.000.000 kr., da reser-

ven til afledte udgifter til IT og administration ikke forventes at skulle anvendes til det forudsatte 

formål i 2022. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 3.000.000 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 28-03-2022., sag nr. 22-976.   
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20.11.70 Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -1.000 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.000.000 kr. 

Nedsættelsen vedrører udmøntning af reserve til opfølgning på fiskerikommission, og forventes an-

vendt til afholdelse af seminarer og borgermøder i Grønland.  

50.01.01 Departementet for Fiskeri og Fangst, er tilsvarende forhøjet med 1.000.000 kr. 
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20.11.70 Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -15.000 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende finanslovskonto søges nedsat med 15.000.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende finanslovskonto sker som led i udmøntningen af ældre-

puljen på 15.000.000 kr. for 2022 afsat på nærværende finanslovskonto. 

Udmøntningen sker som følge af vedtagelsen på EM 2022 af Inatsisartutlov om ændring af 

Inatsisartutlov om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension  

De bevillingsmæssige konsekvenser for 2023 og frem er indarbejdet i FFL 2023. 

Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på finanslovs-

konto 20.05.20 Bloktilskud til Kommunerne med 2.000.000 kr, en forhøjelse af bevillingen på finans-

lovskonto 31.03.08 Offentlig pension til Alderspensionister med 15.500.000 kr samt nedsættelsen af 

bevillingen på finanslovskonto 24.10.10 Landsskat med 2.500.000 kr. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.500.000 kr. 

 

 

Godkendt af Finans – og Skatteudvalget d. 21.10.2022, sag nr. 22-998 
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20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           1.250 

Lønudgifter           1.000 

Øvrige udgifter           250 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.250.000 kr. 

I FL2021 blev visse dele af HR-funktionen på sundhedsområdet overført fra hovedkonto 34.10.01 

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse til ASA under nærværende hovedkonto. I den forbindelse 

blev bevillingen for nærværende hovedkonto forhøjet med 600.000 kr. årligt til at varetage det over-

førte område, mens hovedkonto 34.10.01 blev nedsat med 1,2 mio. kr. Dermed blev der gennemført 

en besparelse på 600.000 kr. årligt, hvilket var på baggrund af at området blev samlet under ASA. 

Imidlertid ønskes der med virkning fra 2022 overført den resterende del af HR-funktionen på i alt 

1.250.000 kr. Overførslen af disse midler blev ikke indarbejdet i FL2022, hvilket søges gennemført 

med nærværende tillægsbevilling. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 56.260.000 kr. 

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-02-2022. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til aktivi-

tetsområde: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 2.  
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20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           3.103 

Øvrige udgifter           3.103 

Tillægsbevilling 2022 

Hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA forhøjes med 3.103.000 kr. 

Der afsættes midler til det videre arbejde med overenskomstkommissionens anbefalinger, herunder 

indledende undersøgelser af muligheden for oprettelsen af en landsmæglerinstitution. 

I relation hertil søges der med bemyndigelse i tekstanmærkning nr. 2 til aktivitetsområde 10-89 i 

finansloven for 2022 om Naalakkersuisuts godkendelse af, at bevillingen på hovedkonto 20.30.01 

Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA forhøjes med 3.103.000 kr. og samtidig at nedsætte bevillin-

gen på hovedkonto 20.01.96 Overenskomstkommission med samme beløb.  

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 59.363.000 kr. 
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20.50.01 Inussuk IT (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -24.764 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 10.98.03 Inussuk IT 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Inussuk IT  

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 
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24.01.01 Skattestyrelsen (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           370 

Øvrige udgifter           370 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 370.000 kr. 

Midlerne skal Skattestyrelsen anvende til afregning af særomkostninger vedrørende cyberangrebet i 

marts måned 2022 

Forhøjelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto 

20.11.50 Driftsreserven. De økonomiske konsekvenser for 2023 og frem vil blive indarbejdet i 

FFL2023. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 67.774.0000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 27-12-2022., sag nr. 22-1019.   
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24.10.10 Landsskat (Indtægtssbevilling) 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -2.500 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende finanslovskonto søges nedsat med 2.500.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen på nærværende finanslovskonto sker som led i udmøntningen af ældre-

puljen på 15.000.000 kr. for 2022 afsat på finanslovskonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer. 

Udmøntningen sker som følge af vedtagelsen på EM 2022 af Inatsisartutlov om ændring af 

Inatsisartutlov om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension. 

De bevillingsmæssige konsekvenser for 2023 og frem er indarbejdet i FFL 2023. 

Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på finanslovs-

konto 20.05.20 Bloktilskud til Kommunerne med 2.000.000 kr, en forhøjelse af bevillingen på finans-

lovskonto 31.03.08 Offentlig pension til Alderspensionister med 15.500.000 kr samt nedsættelsen af 

bevillingen på finanslovskonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer med 15.000.000 kr. 

Bevillingen for nærværende finanslovskonto udgør herefter -1.246.275.000.kr. 



Budgetbidrag tillægsbevillingslov 2022 

71 

27.01.01 Departement for Udenrigsanliggender (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -25.125 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 64.01.01 Departement for 

Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel  

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Udenrigsområdet 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 
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27.01.07 Inuit Circumpolar Council (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -2.009 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 64.20.07 Inuit Circumpolar 

Council  

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Udenrigsområdet 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 
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27.01.12 Formandskabsprojektet 2020-2022 (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           0 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 64.20.12 Formandskabspro-

jektet 2020-2022 (Driftsbevilling)  

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Udenrigsområdet 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 
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27.02.01 Grønlands Repræsentation i København, Drift (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -8.351 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 12.01.01 Grønlands Repræ-

sentation i København, Drift 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Grønlands Repræsentation i Køben-

havn 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 
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27.02.02 Grønlands Repræsentation i København, Husleje (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -4.930 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 12.01.10 Grønlands Repræ-

sentation i København, Husleje 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Grønlands Repræsentation i Køben-

havn. 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 
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27.02.03 Grønlands Selvstyres Lejligheder i København (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -111 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 12.01.11 Grønlands Selvstyres 

Lejligheder i København  

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Grønlands Repræsentation i Køben-

havn 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 
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27.02.04 Tilskud til Nordatlantes Brygge (tilskudsbevilling)   

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -500 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 12.01.14 Tilskud til Nordat-

lantes Brygge  

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Grønlands Repræsentation i Køben-

havn 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 



Budgetbidrag tillægsbevillingslov 2022 

78 

30.01.02 Socialstyrelsen  (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           2.400 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. Ressortændringsaftalen er gældende fra 1. maj 2022. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 40.40.01Uddannelsesstyrel-

sen  

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Førskoleområdet  

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 46.840.000 kr. 
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31.01.01 Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           250 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 250.000 kr. 

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto sker som konsekvens af vedtagelsen på FM 

2022 af Inatsisartutlov nr. 6 af 20. juni 2022 om offentlig hjælp og Inatsisartutlov nr. 7 af 20. juni 

2022 om jobsøgningsydelse til dækning af udgifter til information af politikere og administrativt per-

sonale i kommunerne på 250.000 kr. for 2022. 

 De bevillingsmæssige konsekvenser for 2023 og frem er indarbejdet i FFL 2023. 

Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af DAU’en. 
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31.01.01 Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender 

(Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           9.364 

Lønudgifter           5.951 

Øvrige udgifter           3.413 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 31.01.01 Departementet for 

Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender. 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 

Godkendt af Naalakkersuisut d. 17-02-2022. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: 

Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.  
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31.02.01 Indsatser til socialt udsatte voksne (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -1.900 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med -1.900.000 kr. 

Nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto sker som led i finansieringen af renoveringen 

af boligtilbud for hjemløse i Nuuk, som er optaget på hovedkonto 83.30.14 Hjemløseindsatser. projekt 

nr. 40.093 Forsøgsordning for hjemløse i Nuuk 

 Nedsættelse af bevillingen skal ses i sammenhæng med en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 

80.00.01 Omrokeringsreserven på -1,5. mio. kr, samt en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 

83.30.14 Hjemløseindsatser. 
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31.03.08 Offentlig pension til alderspensionister (Lovbunden bevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           15.500 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende finanslovskonto søges forhøjet med 15.500.000 kr. 

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende finanslovskonto sker som led i udmøntningen af ældrepul-

jen på 15.000.000 kr. for 2022 afsat på finanslovskonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer. 

Udmøntningen sker som følge af vedtagelsen på EM 2022 af Inatsisartutlov om ændring af 

Inatsisartutlov om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension  

De bevillingsmæssige konsekvenser for 2023 og frem er indarbejdet i FFL 2023. 

Forhøjelse af bevillingen skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på finanslovskonto 

20.05.20 Bloktilskud til Kommunerne med 2.000.000 kr samt nedsættelsen af bevillingen på finans-

lovskonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer med 15.000.000 kr og nedsættelsen af bevillingen på 

finanslovskonto 24.10.10 Landsskat med 2.500.000 kr. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 427.117.000 kr. 
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31.07.02 Kompetenceudviklingskurser (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -750 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 750.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto 

10.10.10 Naalakkersuisut. Det forhøjede forbrug skyldes primært koalitionsændringen i april 2022, 

og de deraf følgende udgifter forbundet med tiltrædelse og fratrædelse af medlemmerne af Naalak-

kersuisut i form af vederlag, eftervederlag samt bolig- og bohaveflytning.   

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 23.467.000 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 28-12-2022., sag nr. 22-1016.   
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31.08.06 Tilsynsrådet (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           121 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 31.08.06 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. 17-02-2022. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærknin-

ger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
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31.08.07 Udgifter til valg (tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           200 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 31.08.07 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. 17-02-2022. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: 

Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
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31.08.07 Udgifter til valg (tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           250 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 250.000 kr. 

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto sker som konsekvenss af udskrivelse af folke-

tingsvalget i Danmark til den 1. november 2023. Oprindeligt skulle valget afvikles i 2023.  

 Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på 

hovedkonto 20.11.50 Driftsreseserven på 250.000 kr. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 371.000 kr. 

 

Godkendt af Finans – og Skatteudvalget d. 28.10.2022, sag nr. 22-1000 
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31.08.34 Tilskud til partiernes valgkamp (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           0 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 20.05.34 Tilskud til partiernes 

valgkamp. 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender. 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 

Godkendt af Naalakkersuisut d. 17-02-2022. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: 

Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.   
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31.08.35 Borgerbestyrelse (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           607 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 20.05.35 Borgerbestyrelse. 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Indenrigsanliggender. 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 607.000 kr. 

Godkendt af Naalakkersuisut d. 17-02-2022. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: 

Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.  
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34.01.02 Patienterstatninger (Lovbunden bevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -6.900 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 6.900.000 kr.  

Hovedkonto 34.01.02 Patienterstatning blev i FL 2022 hævet fra 1.500.000 kr. til 8.400.000 kr. For-

højelsen på 6.900.000 kr. er som følge dels af et højere erstatningsniveau i den nye klage- og erstat-

ningslov. Denne lov kommer dog tidligst til at gælde for 1. januar 2023. Dette betyder at, denne 

bevilling kan nedsættes med 6.900.000 kr. 
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34.10.01 Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -1.250 

Lønudgifter           -1.000 

Øvrige udgifter           -250 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.250.000 kr. 

I FL2021 blev visse dele af HR-funktionen på sundhedsområdet overført fra Styrelsen for Sundhed 

og Forebyggelse til hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA. I den forbindelse 

blev bevillingen for nærværende hovedkonto nedsat med 1,2 mio. kr. årligt, mens hovedkonto 

20.30.01 blev forhøjet med 600.000 kr. til at varetage det overførte område. Dermed blev der gen-

nemført en besparelse på 600.000 kr. årligt, hvilket var på baggrund af at området blev samlet under 

ASA. 

Imidlertid ønskes der med virkning fra 2022 overført den resterende del af HR-funktionen på i alt 

1.250.000 kr. Overførslen af disse midler blev ikke indarbejdet i FL2022, hvilket søges gennemført 

med nærværende tillægsbevilling. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 16.034.000 kr. 

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-02-2022. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til aktivi-

tetsområde: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 2.  
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34.11.03 Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           6.900 

Lønudgifter           6.900 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges øget med 6.900.000 kr.  

Da Sundhedsvæsenet er vagtbelagt indebærer det samlede covid-19 betingede fravær under pande-

mien, dvs. i perioden fra den 18. marts 2020 til nu en uforudset merudgift på 6,9 mio. kr.     

Sundhedsvæsenet har haft ekstraordinære lønomkostninger til medarbejdere og tidligere medarbej-

dere i forbindelse med: 

• Pasning af syge børn til og med 15 år 

• Pasning af børn til og med 15 år i karantæne som følge af nærkontakt til en smittet. 

• Egen karantæne som følge af nærkontakt til en smittet 

Ca. 800 medarbejdere har under pandemien i gennemsnit været i karantæne én uge. Den gennemsnit-

lige ugeløn i sundhedsvæsenet er 9.187,5 kr. Merudgiften er 7.350.000 kr. (800 x 9.187,5).    
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34.11.03 Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           6.500 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 6.500.000 kr. 

Øgningen af bevillingen søges finansieret gennem forringelse af DAU med 6.500.000 kr.  

Baggrunden for tillægsbevillingen er at Dronning Ingrids Hospital har udfordringer med at reducere 

ventelisterne til knæ- og hofteoperationer. Den nærværende tillægsbevilling søges for at reducere 

ventelisterne til disse og imødegå det ophobede antal patienter der afventer operation. 

 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 473.860.000 kr.  
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34.11.08 Misbrugsbehandlingsplanen (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -4.400 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 4.400.000 kr. 

Reduktionen af bevillingen søges rokeret til hovedkonti 86.60.01, Sundhedsvæsenet, Apparaturpuljen 

nr. 47.051, Grønland.  

Baggrunden for tillægsbevillingen er at MR- scanneren på DIH, er nedslidt hvilket indebærer at sund-

hedspersonalet har svært ved at aflæse billederne fordi kvaliteten heraf er for ringe. 

En MR-scanning viser billeder af kropsdele, der er omgivet af knoglevæv, og teknikken er særligt 

velegnet til at vise hjernen, rygmarven og bløddele i og omkring de store led – for eksempel skulder 

og knæled. MR-scanning er et vigtigt redskab i forbindelse med forundersøgelser af patienter.  

MR-scanneren søges finansieret gennem et mindreforbrug på hovedkonto 34.11.08 Misbrugsbehand-

lingsplanen.  

Allorfik har haft et lavere aktivitetsniveau i 2022 end forventet og budgetopfølgningen efter 3. kvartal 

2022 viste, at der forventes ubrugte midler ultimo 2022 på 4,4 mio. kr. på hovedkonto 34.11.08 Mis-

brugsbehandlingsplan.  

 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 29.197.000 kr.  
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34.12.01 Sundhedsregioner, lægebetjeningen (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           3.500 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 3.500.000 kr. 

Øgningen af bevillingen søges finansieret gennem forringelse af DAU med 3.500.000 kr.  

Baggrunden for tillægsbevillingen er en styrkelse af Dronning Ingrids sundhedscenter, herunder læ-

getelefonen og Doktor.gl 

 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 473.231.000 kr. 
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34.12.06 Fællesomkostninger (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           4.300 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 4.300.000 kr. 

Øgningen af bevillingen søges finansieret gennem en forringelse af DAU-resultatet i FL22.  

Cyberangrebet på Selvstyrets og Sundhedsvæsenets IT-Systemer i maj 2022 samt det skærpede trus-

selsbillede har vist, at den hidtidige forebyggende indsats og beredskabet til bekæmpelse af angreb 

ikke er tilstrækkelige. 

Den 6. maj 2022 blev der konstateret et angreb på Digitaliseringsstyrelsens EDR-løsning (Endpoint 

Detection Response - en sikkerhedsløsning der overvåger sikkerhedsbrud, og som kan inddæmme 

angreb). Angrebet viste sig at komme fra Sundhedsvæsenets netværk.  

Digitaliseringsstyrelsen og SHV IT-afdeling iværksatte følgende indsatser 

Trifork Security blev involveret den 7. maj, og der blev i første omgang etableret en overvågning af 

IBM X-Force i Paris, der skulle kortlægge angrebets formål og udbredelse i Sundhedsvæsenet. Det 

blev her konstateret, at Sundhedsvæsenet havde været angrebet siden 22. marts 2022, og at angrebet 

havde karakter af spionage med fokus på ind- og udgående mails.  

En inddæmning med sigte på at lukke “angriberen” ude blev iværksat den 18. maj 2022  

Genetablering af normal IT-drift 

De økonomiske konsekvenser af den ekstraordinære indsats er opgjort til 3,0 mio. kr.  

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler at Sundhedsvæsen opgraderede sit IT sikkerhedsniveau til det Selv-

styret har indført. Dette medfører en mérudgift på 1,3 mio. kr. Den samlede merudgift er således 4,3 

mio. kr.  

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 51.771.000 kr. 
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40.01.08 Sektorprogram for uddannelser 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -225 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 225.000 kr. 

I løbet af 2022 har departementet været præget af nedgang i personalet. Dette har medført at en del 

projekter eller initiativer ikke kunne igangsættes. Der forventes derfor et mindreforbrug for nærvæ-

rende hovedkonto. 

Midlerne søges derfor overført fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 40.92.11 Kunstskolen. 

Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler indenfor 40-området. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 10.543.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1011. 
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40.01.08 Sektorprogram for uddannelser 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -750 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 750.000 kr. 

I løbet af 2022 har departementet været præget af nedgang i personalet. Dette har medført at en del 

projekter eller initiativer ikke kunne igangsættes. Der forventes derfor et mindreforbrug for nærvæ-

rende hovedkonto. 

Midlerne søges derfor overført fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 40.91.27 Tech College 

Greenland. Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler indenfor 40-områ-

det. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 10.093.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 29-12-2022., sag nr. 22-1014. 
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40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia(Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           2.000 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.000.000 kr. 

Ado Lyngep Atuarfia har de seneste år haft et betydeligt merforbrug i forhold til bevillingen senest i 

2021, hvor merforbruget var i nærheden af 2 mio. kr. Det periodiske forbrug i 2022 i Ado Lyngep 

Atuarfia har igen vist, at der forventes et tilsvarende merforbrug ved udgangen af 2022.  

Undervisningen og driften af et skoleår i Ado Lyngep Atuarfia skal planlægges ud fra de enkelte 

elevers forudsætninger og behov – samt sammensætningen af elevgruppen. Undervisningsplaner her-

under klassestørrelser/holdstørrelser ud fra elevgruppens undervisnings- og støttebehov ligesom vagt-

planer for omsorgspersonalet skal udarbejdes ud fra elevernes behov for omsorg og oplæring i kost-

afdelingen – uden for skoletiden. Skolens leder har oplyst, at det ikke har været muligt at reducere 

lærergruppen eller omsorgspersonalet i kostafdelingen på baggrund af karakteren af elevernes handi-

cap, omsorgs- og undervisningsbehov og behov for støtte, opdragelse og oplæring. Såfremt der skal 

ske en personalereduktion må der således også ske reduktion af elevgruppen således at undervisnings-

planer og vagtplaner kan gennemføres på forsvarlig vis. Skolen er i dag normeret til 14 udviklings-

hæmmede elever med vidt forskellige problematikker og undervisningsbehov samt støtte i undervis-

ningen og i hverdagen.  

Bevillingsniveauet har efter Uddannelsesstyrelsens vurdering ikke afspejlet institutionens reelle be-

hov for tilskud gennem en årrække: Lønningerne er steget markant over en årrække (især lærere og 

pædagoger), men også ufaglært arbejdskraft er blevet dyrere. Desuden har priserne på f.eks. rejser, 

herunder ledsagerrejser været langt højere end tidligere. Ado Lyngep Atuarfiatas bygninger er gamle 

og slidte og har løbende behov for vedligeholdelse – også større reparationer af f.eks. vandrør, radia-

torer, elinstallationer, tørrerum, vægge, døre mv. Desuden trænger inventar og hårde hvidevarer til 

løbende udskiftning og fornyelse. 

Bevillingen søges derfor forhøjet med 2.000.000 kr. der svarer til skolens reelle behov. Bevillingsæn-

dringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler indenfor 40-området. Bevillingen for hoved-

konto 40.91.03 Kursusvirksomhed søges nedsat for at finansiere forhøjelsen. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 10.221.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1011. 
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40.40.01 Uddannelsesstyrelsen (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -2.400 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuitsut. Ressortændringsaftalen er gældende fra 1. maj 2022 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 30.01.02 Socialstyrelsen 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Førskoleområdet 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 45.706.000 kr. 
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40.91.03 Kursusvirksomhed (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -2.000 

Tillægsbevilling 2022 

Der er nedgang i kursusaktiviteter som følge af få tilmeldinger, hvorfor der forventes et mindre for-

brug.  

Midlerne søges derfor overført fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 40.10.11 Ado Lyngep Atu-

arfia. Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler indenfor 40-området. 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13.185.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1011. 
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40.91.03 Kursusvirksomhed (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -5.100 

Tillægsbevilling 2022 

Der er nedgang i kursusaktiviteter som følge af få tilmeldinger, hvorfor der forventes et mindre for-

brug.  

Midlerne søges derfor overført fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 40.97.03 Kirken i Grøn-

land. Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler indenfor 40-området. 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.085.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 29-12-2022., sag nr. 22-1014. 
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40.91.05 Voksenuddannelser (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -185 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 185.000 kr. 

Der er nedgang i antal af personer, der gennemfører en voksenuddannelse, hvorfor der forventes et 

mindre forbrug.  

Midlerne søges derfor overført fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 40.92.14 Kateket- og or-

ganistuddannelse. Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler indenfor 40-

området. 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.936.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 29-12-2022., sag nr. 22-1014. 
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40.91.23 Campus Kujalleq (driftsbeviling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           7.200 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 7.200.000 kr. 

Campus Kujalleq har de seneste regnskabsår haft et betydeligt merforbrug i forhold til den givne 

bevilling. Det periodiske forbrug ved udgangen af oktober i Campus Kujalleq har igen vist, at der 

forventes et merforbrug. Dette blandt andet som følge af, at Campus Kujalleq måtte starte regnskabs-

året med et henlagt merforbrug fra R2021 på 3,5 mio. kr. der i alt væsentlighed skyldes lønudgifter 

samt højere udgifter til kollegier som følge af bygningernes dårlige stand og indkøb af inventar. De 

høje lønudgifter har fortsat præget forårssemestret i 2022 og derudover har der været ekstraordinære 

udgifter til en opsagt lejemål. Noget af merforbruget har Campus Kujalleq forklaret med, at taxame-

terstørrelsen er for lavt set i forhold til andre uddannelsesinstitutioner. 

Bevillingen søges derfor forhøjet som følge af ovenstående merudgift. Bevillingsændringen indgår i 

en budgetneutral omrokering af midler indenfor 40-området. Midlerne søges tilført fra hovedkonto 

40.91.26 Uddannelsesindsats indenfor for det sociale område. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 24.186.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1011. 



Budgetbidrag tillægsbevillingslov 2022 

104 

40.91.26 Uddannelsesindsats inden for det sociale område 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -7.200 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 7.200.000 kr. 

Arbejdet med udvikling af Diplomuddannelse for pædagoger og Specialpædagoguddannelse er 

igangsat i 2022 og forventes opstartet i 2023. Afsat bevilling til disse uddannelsesaktiviteter vil derfor 

ikke blive anvendt i finansår 2022, men forventes afholdt i finansår 2023. Der forventes derfor et 

mindreforbrug på nærværende hovedkonto. 

Midlerne søges overført fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 40.91.23 Campus Kujalleq. Be-

villingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler indenfor 40-området. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 9.148.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1011. 
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40.91.27 Tech College Greenland (Driftsbeviling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           750 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 750.000 kr. 

Tech College Greenland har anmodet om et tillægsbevilling til dækning af deres forhøjede udgifter 

til indkøb af materialer til undervisning herunder transport af disse. Prisstigninger på materialer til 

undervisning og transport har været op til 25-30 procent over de sidste 3 år, svarende til 0,750 mio. 

kr. for Tech College Greenland. 

Der blev overført merforbrug på 3,4 mio. kr. fra regnskabsåret 2021 til 2022. Overførslen vedrørte 

blandt andet udgifter i forbindelse med opstart af Maskinmesteruddannelsen. Tech College Greenland 

meddeler at deres økonomi fortsat vil være udfordret blandt andet på grund af manglende pris og løn 

fremskrivning siden Taxameterordningen blev indført i 2013.  

Taxameterordningen pris og løn fremskrives fra 2023. 

Midlerne søges tilført fra bevillingen til hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse. 

Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler indenfor 40-området.  

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 39.461.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 29-12-2022., sag nr. 22-1014. 
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40.92.11 Kunstskolen (driftsbeviling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           225 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 225.000 kr. 

Kunstskolen har i 2022 haft ekstraordinære udgifter, blandt andet til nødvendige istandsættelse af 

elektriske installationer, løn til forhenværende forstander og indkøb af materialer og hardware.  

Midlerne søges tilført fra bevillingen til hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse. 

Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler indenfor 40-området.  

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.753.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1011. 
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40.92.14 Kateket- og organistuddannelsen (driftsbeviling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           185 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 185.000 kr. 

Der er i 2022 et forventet merforbrug på kr. 183.175 fra 40.92.14 Kateket- og organistuddannelse. 

Dette skyldes et merforbrug på ophold og kost i Aasiaat som skyldes at et ophold har måttet rykkes 

fra 2021 til start 2022, således at der har været 2 ophold i samme år. Dette skyldes Corona restriktioner 

i 2021. 

Bevillingen søges derfor forhøjet som følge af ovenstående merudgift. Bevillingsændringen indgår i 

en budgetneutral omrokering af midler indenfor 40-området. Midlerne søges tilført fra hovedkonto 

40.91.05 Voksenuddannelser. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.101.000 kr. 
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40.92.20 Tilskud til Sulisartut Højskolia (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           4.925 

Tillægsbevilling 2022 

Der er tilknyttet tekstanmærkning til nærværende hovedkonto. 

Hovedkontoen er ny. 

Sulisartut Højskoliat er i en kritisk økonomisk situation, der giver markante udfordringer i forhold til 

fortsat at udvikle skolen og tilpasse fremtidens unge. Den nuværende situation medfører at skolen 

ikke kan fortsætte driften året ud. Hertil kommer, at der er behov for større renovering af skolens 

kollegier. 

For at sikre at skolen kan fortsætte driften året ud, og fra 2023 optage nye elever, er der behov for 

økonomisk understøttelse. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 15-8-2022., sag nr. 22-991.   
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40.94.13 Tilskud til idræt (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           1.000 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.000.000 kr. 

Forhøjelse af bevillingen finansierer tilskud til Timersoqatigiit Assammik Arsartartut Kattuffiats af-

holdelse af håndboldsturneringen NORCA2023. 

Forhøjelse af bevillingen finansieres af nedsættelse hovedkonti 20.11.50 Driftsreserven samt 40.94.14 

Tilskud til idræt til nærværende hovedkonto ved en budgetneutral rokering. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 17.970.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 21-10-2022., sag nr. 22-993. 
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40.94.14 Tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -335 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 335.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen finansierer en forhøjelse af bevillingen for hovedkonto 40.94.13 Tilskud 

til Idræt med 335.000 kr., hvor midlerne skal anvendes til tilskud til Timersoqatigiit Assammik Arsart-

artut Kattuffiats afholdelse af håndboldsturneringen NORCA2023. 

Midlerne søges derfor overført fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 40.94.13 Tilskud til Idræt 

ved en budgetneutral rokering. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.172.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 21-10-2022., sag nr. 22-993. 
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40.94.28 Projekttilskud til skrevne medier i Grønland (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -532 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 532.000 kr. 

Bevillingen søges nedsat som følge af der forventes mindreforbrug i forhold til det bevilgede i 

FL2022. Mindreforbruget skyldes, at tildelingsudvalget ikke har modtaget ansøgninger i 2022.  

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 0 kr. 

 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1011. 
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40.94.29 Driftstilskud til skrevne medier i Grønland (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           532 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 532.000 kr. 

Der søges om budgetneutral rokering af midler til medier, som anført i Finansloven for 2022.  

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 tilsva-

rende. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.299.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1011. 
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40.97.03 Kirken i Grønland 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           5.100 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 5.100.000 kr. 

Kirken i Grønland har i 2022 en forventet merforbrug på 5,8 mio. kr. svarende til en forventet bud-

getoverskridelse på omkring 11,4 procent. Dette blev opdaget ved kontrolbesøget d. 6. december 

2022. Til tredjekvartals budgetopfølgningen meddelte Bispekontoret et merudgifts-niveau som ville 

kunne rummes indenfor overførselsretten på op til 750.000 årligt. 

Merforbruget skyldes at kirken ikke har fulgt den af kirken lagte budget for 2022, samt at der var 

underbudgetteret på flere områder, herunder blandt andet lønninger, pensionsbidrag, feriepenge, vi-

karansættelser og transport. Derudover har kirken ikke budgetteret med en dækning af overførslen af 

merforbruget fra 2021 og har blandt andet ikke taget højde for at den kommende overenskomst for-

højelse på SIK overenskomsten, som blev udbetalt med tilbagevirkende kraft i den sidste kvartal. 

Derudover er der afholdt et præstekonvent som ikke var tilstrækkeligt budgetteret. 

Trods mere eller mindre 2-3 præstestillinger skiftevis har været ledige i løbet af 2022 har kirken ikke 

kunnet overholde deres lønbudget.  

Kirken har generelt set fejlbudgetteret og ikke lavet interne budgetopfølgninger for at sikre at udgif-

terne afholdes indenfor bevillingen.  

Nogle af de ledige præstestillinger har været dækket ved benyttelse af vikarer, som generelt er mere 

omkostningstunge end fastansatte præster. 

Bevillingen søges derfor forhøjet i 2022 med 5.100.000 kr. der svarer til kirkens forventede merudgift 

efter overførsel af 750.000 kr. til 2023. Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af 

midler indenfor 40-området. Bevillingen for hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed søges nedsat 

for at finansiere forhøjelsen. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 55.216.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 29-12-2022., sag nr. 22-1014. 
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50.01.01 Departementet for Fiskeri og Fangst (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           1.000 

Øvrige udgifter           1.000 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.000.000 kr. 

Forhøjelsen vedrører udmøntning af reserve til opfølgning på fiskerikommission, og forventes an-

vendt til afholdelse af seminarer og borgermøder i Grønland.  

20.11.70 Reserve til nye initiativer, er tilsvarende nedsat med 1.000.000 kr. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 32.331.000 kr. 
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51.01.05 Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           1.800 

Lønudgifter           900 

Øvrige udgifter           900 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.800.000 kr. Driftsbevillingen søges 

forhøjet med 1,8 mio. kr. ved udmøntning af de på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve i 

FL2022 indeholdte midler til anskaffelse af fartøjer til GFLK, idet der er behov for ekstra midler til 

løn med 0,9 mio. kr og drift af fartøjet med 0,9 mio. kr i ca. 6 måneder.  

Fysisk igangsætning: 2022  Ibrugtagning: 2022  

Godkendt af Finansudvalget d. 03-06-2022., J.nr.: 01.31.06/22-00982.  
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64.01.01 Departement for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           180 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 27.01.01 Departement Uden-

rigsanliggender  

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Udenrigsområdet 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 73.01.01 

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: International klima  

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 10.01.01 Formandens Depar-

tement, NSN, administration. 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Protokollen. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 35.994.000 kr. 
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64.01.01 Departement for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           24.054 

 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 180.000 kr. 

 

Forhøjelse af bevillingen skal anvendes til udsendelsen af en grønlandsk repræsentant til Kongerigets 

NATO-delegation i Bruxelles pr. 1. december 2022. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 35.994.000 kr. 

 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 29-11-2022., sag nr. 22-1002.   
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64.20.07 Inuit Circumpolar Council 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           2.009 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 27.01.07 Inuit Circumpolar 

Council   

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Udenrigsområdet 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.009.000 kr. 
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64.20.12 Formandskabsprojektet 2020-2022 (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           0 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 27.01.12 Formandsskabspro-

jektet 2020-2022 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Udenrigsområdet 

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. 
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67.01.02 Afdeling for Geologi (Driftsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           4.400 

Lønudgifter           0 

Øvrige udgifter           4.400 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4.400.000 kr. 

Den 17. juni 2017 udløste et fjeldskred en tsunami i Karratfjorden, som medførte store skader med 

fire omkomne til følge i bygden Nuugaatsiaq. Der forefindes fortsat ustabile områder ved Karrat 

fjeldskråninger med risiko for nye store fjeldskred og tsunami til følge. 

Med henblik på at kunne gennemføre de nødvendige risikovurderinger og igangsætte 

risikoreducerende foranstaltninger for den berørte befolkning, ønskes der implementeret et 

overvågningssystem med fokus på det største detekterede ustabile fjeldparti "Karrat 3". 

I finansloven for 2022 blev der som en del af finanslovsaftalen afsat 4,4 mio. kr. i 2022 og 4,9 mio. 

kr. i 2023 til dette formål under hovedkonto 20.10.35 Ekstraordinære tiltag - Karratfjorden. Med 

nærværende tillægsbevilling søges midlerne for 2022 udmøntet til nærværende hovedkonto. Midlerne 

til formålet for 2023 vil søges udmøntet til Afdelingen for Geologi i FFL2023. 

Midlerne vil blive anvendt til at dække investeringer og de ekstra personaleressourcer, der opstår i 

forbindelse med de nye og omfattende arbejdsopgaver relateret til igangsætning af et 

overvågningssystem til Karrat 3, som inkluderer indkøb, installering og vedligeholdelse af udstyr, 

koordinering, datafortolkning, metodeudvikling og risikoanalyser. Endvidere vil en del af midlerne 

blive anvendt til kapacitetsopbygning af medarbejdere, således at den samfundskritiske opgave kan 

forankres i Grønland. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 13.513.000 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 08-03-2022., sag nr. 22-974.  
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67.01.03 Geologi- og markedsføringsprojekter (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           4.500 

Tillægsbevilling 2022 

Med henblik på at kunne gennemføre de nødvendige risikovurderinger og igangsætte risikoreduce-

rende foranstaltninger for den berørte befolkning i forbindelse med fjeldskredrisiko ved Kigarsima, 

ansøges at rokere midler for 2022 på i alt 4.500.000 kr. fra nærværende hovedkonto til 67.01.03 Geo-

logi- og markedsføringsprojekter. De ansøgte midler svarer til etablerings- og driftsomkostninger i 

forbindelse med opsætning af et overvågningssystem. 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 9.983.000 kr. 
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67.01.13  Procesbevilling, retssager på råstofområdet (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           0 

Tillægsbevilling 2022 

Der er tilknyttet tekstanmærkning til nærværende hovedkonto. 

Hovedkontoen er ny. 

Baggrund for tillægsbevillingen er at sikre finansieringen af procesudgifter mv. der eventuelt opstår 

i forbindelse rets- og voldgiftssager som følge af sagsbehandlingen på råstofområdet. 

Hovedkontoen og den til hovedkontoen tilknyttede tekstanmærkning giver mulighed for at afholde 

samtlige procesudgifter mv. der kan opstå i forbindelse med eventuelle tvister i forbindelse med sags-

behandling på råstofområdet, herunder bl.a. udgifter til advokat, forberedelse af rets- og voldgiftssa-

ger mv. 

I tekstanmærkningen til hovedkontoen fastsættes en overordnet ramme for udgifter, der i hver enkelt 

sag kan afholdes uden forudgående forelæggelse til Finans- og Skatteudvalget i Inatsisartut. 
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70.01.07  Bygningsmyndigheden (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -600 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 20.01.01 Departement for 

Finanser og Ligestilling 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Ligestilling  

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 7.134.000 kr.  
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72.20.05 Tilskud til passagerbefordring (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           1.000 

 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges ydet med 1.000.000 kr. 

 

I løbet af den nye kontraktperiode fra 2021 blev det konstateret, at der var enkelte perioder, hvor 

Nanortaliks bygder ikke er dækket af hverken skib eller helikopter. Det drejer sig om Narsarmijiit 

(tidligere Narsaq Kujalleq), Tasiusaq og Aappilattoq, hvor der ikke har været betjening i perioden 29. 

marts til 13. juni, samt 13. oktober til 31. oktober. Dette skyldes primært unøjagtige snitflader mellem 

skibs- og helikopterkontrakten i Sydgrønland. 

 

Der er forhandlet en tillægsaftalen om betjening af de tre bygder i de pågældende perioder til 1 mio. 

kr. pr. år. Tillægsaftalen vil tilgå ”Trafikopgave 7H Sydgrønland”. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 30-03-2022., sag nr. 22-977.   
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72.29.01  Ligestillingsråd (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -1.600 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres fra nærværende hovedkonto til følgende hovedkonto: 20.01.01 Departement for 

Finanser og Ligestilling 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område: Ligestilling  

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 7.134.000 kr.  
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73.01.01 Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           4.400 

Øvrige udgifter           4.400 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4.400.000 kr. 

 

I juni 2021 godkendte Naalakkersuisut en indstilling om at bemyndige Naalakkersuisoq for Land-

brug, Selvforsyning, Energi og Miljø til at arbejde for at konkurrenceudsætte Grønlands største 

vandkraftpotentialer (de såkaldte Alcoa-potentialer) via en udbudsrunde. Potentialerne er belig-

gende ved Tasersiaq og nord for Nuuk i Isukasia-området (Imarsuup Isua). 

 

På EM2021 vedtog Inatsisartut Naalakkersuisuts ændringsforslag: "Naalakkersuisut pålægges at 

udarbejde en konkret plan for at markedsføre og konkurrenceudsætte vandkraftpotentialet i Taser-

siaq og nærtliggende potentialer. Udmeldingen om konkurrenceudsættelse af disse vandkraftpo-

tentialer skal ske i 2022. Naalakkersuisut pålægges at orientere Inatsisartut om arbejdet på 

EM2022." 

 

Finansiering af konkurrenceudsættelsen forventes fra 2023 at kunne ske gennem EU-midler, der 

er allokeret til temaet "Grøn vækst" under Capacity Facility for Greenland. Der var tidligere en 

forventning om, at departementet ville få adgang til disse midler i 2022, men EU har nu meddelt, 

at midlerne tidligst vil være tilgængelige fra primo 2023. Finansieringen er nødvendig for at kon-

kurrenceudsættelsen kan udmeldes i 2022, og de forberedende aktiviteter kan påbegyndes. 

 

For at påbegynde konkurrenceudsættelsen i 2022 vurderes følgende aktiviteter som afgørende med 

et samlet udgiftsbehov på 4,4 mio. kr. som anført: 

- Frikøb af Alcoa-data: Omfattende historiske datapakker fra det pågældende område som Selv-

styret kan få eneret til ved at frikøbe data fra Alcoa. Udgiften til budgetteres til at udgøre 1,4 mio. 

kr. 

- Ingeniørberegninger af vandkraftpotentialerne: Der foreligger omfattende hydrologiske data, 

som via ingeniørberegninger skal omregnes til energipotentiale og foreløbige bud på behov for 

opdæmning, mv. Nukissiorfiit vil være projektleder på beregningerne, som skal laves i samarbejde 

med ingeniørselskaber. Udgiften til budgetteres til at udgøre 1,4 mio. kr. 

- Analyse af marked, rammevilkår (government take): Der skal igangsættes en analyse af værdien 

af Grønlands vandkraftressourcer og muligheder for ressourcerente. Udgiften til dette budgetteres 

til at udgøre 1,3 mio. kr. 

- Øvrige aktiviteter: Der skal gennemføres udmelding af konkurrenceudsættelsen i 2022. Udgiften 

til dette budgetteres til at udgøre 0,3 mio. kr. 
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Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto finansieres ved en nedsættelse af følgende 

bevillinger: 

- hovedkonto 20.01.01 Departementet for Finanser og Ligestilling nedsættes med 0,1 mio. kr. 

- hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven nedsættes med 2,0 mio. kr. 

- hovedkonto 20.11.51 Effekter af reformtiltag nedsættes med 1,0 mio. kr. 

- hovedkonto 73.01.01 Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø nedsættes 

med 0,1 mio. kr. 

- hovedkonto 73.94.03 Nukissiorfiit, gadebelysning nedsættes med 0,4 mio. kr. 

- hovedkonto 77.02.01 Miljøstyrelsen for Råstofområdet nedsættes med 0,1 mio. kr. 

- hovedkonto 77.05.05 Miljøbeskyttelse nedsættes med 0,1 mio. kr. 

 

Endvidere forværres den budgetterede DAU-saldo i finansloven med 0,4 mio. kr. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 29.788.000 kr. 

 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 23-03-2022., sag nr. J.nr.: 01.31.06/22-00976.   
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73.01.01 Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -100 

Øvrige udgifter           -100 

 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 100.000 kr. 

 

Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansieringen af en forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 

73.01.01 Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø med 4,4 mio. kr. Midlerne 

skal departementet anvende til at arbejde for at konkurrenceudsætte Grønlands største vandkraft-

potentialer (de såkaldte Alcoa-potentialer) via en udbudsrunde, som tidligst afholdes i 2023. Po-

tentialerne er beliggende ved Tasersiaq og nord for Nuuk i Isukasia-området (Imarsuup Isua). 

Dette følger af vedtagelsen af beslutningsforslag herom på Inatsisartuts efterårssamling 2021, som 

pålægger Naalakkersuisut at udarbejde en konkret plan for at markedsføre og konkurrenceudsætte 

vandkraftpotentialet i Tasersiaq og nærtliggende potentialer. I bevillingen indgår midler til frikøb 

af Alcoa-data, som omfatter historiske datapakker for førnævnte områder. 

 

Det vurderes muligt at nedsætte bevillingen for nærværende hovedkonto med 100.000 kr. uden 

det får betydning for aktiviteten under hovedkontoen. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 25.388.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 23-03-2022., sag nr. J.nr.: 01.31.06/22-00976.   
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73.01.01 Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           595 

Øvrige udgifter           595 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende rokering af bevilling er som følge af ressortændringer besluttet af Formanden for 

Naalakkersuisut. 

Midlerne rokeres til nærværende hovedkonto fra følgende hovedkonto: 64.01.01 Departement for 

Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel 

Rokeringen er som følge af ressortændring for følgende område International klima  

Under nærværende hovedkonto afholdes bevillingen til formålet under de samme bevillingsforudsæt-

ninger som før rokeringen af midlerne. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 30.383.000 kr. 
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73.01.01 Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           400 

Øvrige udgifter           400 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 400.000 kr. 

Bevillingen skal anvendes til gennemførelse af en ekstern samfundsøkonomisk konsekvensvurdering 

af udvidelsen af vandkraftværket ved Tasiilaq. Dette følger af vedtagelsen af beslutningsforslag 

herom på Inatsisartuts forårssamling 2022, jf. punkterne FM 2022/109 og FM 2022/136. 

Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto finansieres ved en nedsættelse af hovedkonto 

20.11.50 Driftsreserven med 0,4 mio. kr. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 30.188.000 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 10-08-2022., sag nr. 22-990.   
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73.04.03 Rente- og afdragsfrie udlån (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -750 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 750.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen skal anvendes til at finansiere en tilsvarende forhøjelse af bevillingen til 

hovedkonto 73.04.04 Rentebærende udlån. Under hovedkontoen skal midlerne anvendes til at imø-

dekomme udestående forventede ansøgninger på op til 750.000 kr. i 2022. 

Nedsættelsen af bevillingen er på baggrund af, at der er ubrugte midler for ca. 1,8 mio. kr., og at der 

ikke forventes yderligere ansøgninger i år. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 4.650.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 29-12-2022., sag nr. 22-1013.   
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73.04.04 Rentebærende udlån (Tilskudsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           750 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 750.000 kr. 

Forhøjelsen af bevillingen skal anvendes til at imødekomme udestående forventede ansøgninger på 

op til 750.000 kr. i 2022. De bevilgede midler i finansloven for 2022 er opbrugt for i år. De udeståen-

der forventede ansøgninger på 750.000 kr. er tilkendegivet af Konsulenttjenesten for Landbrug. An-

søgningerne udgøres af lån til følgende formål; staldgulv og rundballepresser. 

Forhøjelsen af bevillingen søges finansieret ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen til hoved-

konto 73.04.03 Rente- og afdragsfrie udlån. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 8.910.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 29-12-2022., sag nr. 22-1013.    
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73.04.08 Servicekontrakt lammeslagteri m.fl. (Tilskudsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           3.500 

Tillægsbevilling 2022 

Der foretages i 2022 udbyttebetaling fra Polaroil på 11,5 mio. kr. med henblik på at finansiere under-

skud i KNI A/S’ varedivision og Neqi A/S på hhv. 8 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Der underskrives adden-

dum til servicekontrakten med KNI A/S, som sikrer at koncernen kan leve op til overskudsgrav til 

sine kreditorer på 84 mio. kr. årligt, samt sikring af overskud i de enkelte divisioner. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 15.200.000 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 28-6-2022, sag nr. 22-988. 
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73.04.10 Vare- og bankforsyning (Tilskudsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           8.000 

Tillægsbevilling 2022 

Der foretages i 2022 udbyttebetaling fra Polaroil på 11,5 mio. kr. med henblik på at finansiere under-

skud i KNI A/S’ varedivision og Neqi A/S på hhv. 8 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Der underskrives adden-

dum til servicekontrakten med KNI A/S, som sikrer at koncernen kan leve op til overskudsgrav til 

sine kreditorer på 84 mio. kr. årligt, samt sikring af overskud i de enkelte divisioner. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 22.682.000 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 28-6-2022, sag nr. 22-988. 
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73.94.03 Nukissiorfiit, gadebelysning (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -400 

Øvrige udgifter           -400 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 400.000 kr. 

 

Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansieringen af en forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 

73.01.01 Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø med 4,4 mio. kr. Midlerne 

skal departementet anvende til at arbejde for at konkurrenceudsætte Grønlands største vandkraft-

potentialer (de såkaldte Alcoa-potentialer) via en udbudsrunde, som tidligst afholdes i 2023. Po-

tentialerne er beliggende ved Tasersiaq og nord for Nuuk i Isukasia-området (Imarsuup Isua). 

Dette følger af vedtagelsen af beslutningsforslag herom på Inatsisartuts efterårssamling 2021, som 

pålægger Naalakkersuisut at udarbejde en konkret plan for at markedsføre og konkurrenceudsætte 

vandkraftpotentialet i Tasersiaq og nærtliggende potentialer. I bevillingen indgår midler til frikøb 

af Alcoa-data, som omfatter historiske datapakker for førnævnte områder. 

 

Det vurderes muligt at nedsætte bevillingen for nærværende hovedkonto med 400.000 kr. uden 

det får betydning for aktiviteten under hovedkontoen. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 6.009.000 kr. 

 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 23-03-2022., sag nr. J.nr.: 01.31.06/22-00976.   
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77.01.02 Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -300 

Øvrige udgifter           -300 

 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 300.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansieringen af en forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 

73.01.01 Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø med 4,4 mio. kr. Midlerne skal 

departementet anvende til at arbejde for at konkurrenceudsætte Grønlands største vandkraftpotentia-

ler (de såkaldte Alcoa-potentialer) via en udbudsrunde, som tidligst afholdes i 2023. Potentialerne er 

beliggende ved Tasersiaq og nord for Nuuk i Isukasia-området (Imarsuup Isua). Dette følger af ved-

tagelsen af beslutningsforslag herom på Inatsisartuts efterårssamling 2021, som pålægger Naalak-

kersuisut at udarbejde en konkret plan for at markedsføre og konkurrenceudsætte vandkraftpotentialet 

i Tasersiaq og nærtliggende potentialer. I bevillingen indgår midler til frikøb af Alcoa-data, som om-

fatter historiske datapakker for førnævnte områder. 

Det vurderes muligt at nedsætte bevillingen for nærværende hovedkonto med 100.000 kr. uden det 

får betydning for aktiviteten under hovedkontoen. 

Godkendt af Finansudvalget d. 23-03-2022., sag nr. J.nr.: 01.31.06/22-00976.   
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77.05.02 Grønlands Naturinstitut (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           3.100 

Øvrige udgifter           3.100 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3.100.000 kr.  

Forhøjelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto  

20.11.50 Driftsreserven. Under nærværende hovedkonto skal midlerne anvendes til at dække øgede 

brændstofomkostninger for Grønlands Naturinstituts forskningsskib Tarajoq i 2022. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter kr.73.179.000 kr. 

Godkendt af Finansudvalget d. 28-10-2022., sag nr. 22-999. 
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77.05.07 Miljøbeskyttelse (Driftsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -100 

Øvrige udgifter           -100 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 100.000 kr. 

 

Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansieringen af en forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 

73.01.01 Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø med 4,4 mio. kr. Midlerne 

skal departementet anvende til at arbejde for at konkurrenceudsætte Grønlands største vandkraft-

potentialer (de såkaldte Alcoa-potentialer) via en udbudsrunde, som tidligst afholdes i 2023. Po-

tentialerne er beliggende ved Tasersiaq og nord for Nuuk i Isukasia-området (Imarsuup Isua). 

Dette følger af vedtagelsen af beslutningsforslag herom på Inatsisartuts efterårssamling 2021, som 

pålægger Naalakkersuisut at udarbejde en konkret plan for at markedsføre og konkurrenceudsætte 

vandkraftpotentialet i Tasersiaq og nærtliggende potentialer. I bevillingen indgår midler til frikøb 

af Alcoa-data, som omfatter historiske datapakker for førnævnte områder. 

 

Det vurderes muligt at nedsætte bevillingen for nærværende hovedkonto med 100.000 kr. uden 

det får betydning for aktiviteten under hovedkontoen. 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 3.727.000 kr. 

 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 23-03-2022., sag nr. J.nr.: 01.31.06/22-00976.   
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80.00.01 Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -6.000 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 6.000.000 kr. 

Allorfiks behandlingscenter i Nuuk, er i dag til huse i lejet bygning på Kangillinguit 1. I slutningen 

af januar er der sket en større vandskade, som har medført en totalskade af bygningen, hvor udbedring 

heraf forventes at tage fra 8 måneder og op til 2 år. Allorfik i Nuuk har dermed akut behov for 

anskaffelse af andre lokaler til behandlingscenteret i Nuuk. 

Der indstilles til at Selvstyret køber ejendommen Nuukullak 8B, Nuuk til Allorfik 

misbrugsbehandlingscenter, og derved sikrer fortsat tilbud om behandling. 

Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares derfor af en tilsvarende 

forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyt projekt nr. 46.035 Allorfik 

Misbrugsbehandlingscenter, Nuuk. De samlede omkostninger til køb af ejendommen Nuukullaq 8B 

udgør 6,0 mio. kr., som er inkl. den nødvendige ombygning, udgifter i forbindelse med købet, samt 

køb af inventar og IT-udstyr, som erstatning for de dele der er vandskadet. 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 57.300.000 kr. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 22-02-2022., sag nr. 22-973.  
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80.00.01 Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -1.500 

 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.500.000 kr. som søges overført til 

hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet under nyt projektnr. 46.037 Tilskud til Neriuffik, Nuuk. 

 

 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 55.800.000 kr. i 2022. 

 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 22-02-2022., sag nr. 22-973.  
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80.00.01 Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)  

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -8.300 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 8.300.000 kr. 

Nedsættelsen af bevillingen finansierer en forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 85.90.01 Nye kon-

trolfartøjer til Grønlands Fiskerilicenskontrol, projekt nr. 61.004 Anskaffelse af fartøjer til GFLK med 

6,5 mio. kr., samt forhøjelse af bevillingen til hovedkonto 51.01.05 Grønlands Fiskerilicenskontrol 

og Jagtbetjentordning med 1,8 mio. kr.  

Midlerne under projekt nr. 61.004 Anskaffelse af fartøjer til GFLK skal anvendes til finansiering af 

anskaffelsen af en af de tre politikuttere SISAK II, III og IV, som Grønlands Politi har ønsket at 

frasælge som følge af anskaffelsen af fem nye patrulje- og redningsfartøjer. Herudover skal midlerne 

finansiere en renovering af fartøjet samt anskaffelse af boardingbåd og kommunikationsudstyr. 

Midlerne under 51.01.05 skal anvendes til finansiering af løn til 4 besætningsmedlemmer og drift af 

fartøjet i ca. 6 måneder i 2022. 

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 49.000.000 kr. og er placeret under projekt 

nr. 80.800. 

  

 

Godkendt af Finansudvalget d. 08-06-2022., sag nr. 22-982.  
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80.00.01 Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -500 

 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 500.000 kr. som søges overført til 

hovedkonto 83.30.14 Hjemløseindsatser under nyt projektnr. 40.093 Forsøgsordning for hjemløse i 

Nuuk. 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 55.300.000 mio. kr. i 2022. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 29-06-2022., sag  nr. 01.31.06/22-00985.  

[Klik og skriv tekst] 
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80.00.01 Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           11.027 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende hovedkonto, projekt nr. 80.800 Omrokeringsreserve forhøjes med 11,027 

mio. kr. 

De projekter der fremgår af oversigten nedenfor, kan regnes som afsluttet og som har en restbevilling 

på baggrund af et mindreforbrug eller et merforbrug inden for de tilladte beløbsgrænser. Mindre-og 

merforbruget af bevillinger fra projekterne udlignes, mens det resterende mindre forbrug på i alt 11,0 

kr. søges rokeret til nærværende hovedkonto. 

Hovedkonto Projekt nr. Projektnavn Beløb til rokering i 

1000 kr. 

83.30.13 40.054 Landsdækkende handi-

cap træningscenter 

-1.236 

83.30.13 40.058 Handicapinstitution 

Elisibannguaq, Maniit-

soq 

-141 

83.30.13 40.062 Udredningshjem - 6.129 

83.30.13 40.068 Oprettelse af fami-

lie/krisecenter, Tasiilaq 

- 276 

83.30.13 40.075 Lukket gårdmiljø til 

Isikkivik 

-818 

83.30.13 40.084 Genopførelse af udslus-

ningshjem , Uumman-

naq 

280 

84.40.09 51.013 Udvidelse INUILI, 

Narsaq 

208 

84.40.10 50.069 Ren./ombygn.udv. 

skole Qaqortoq 

-935 

84.40.10 50.111 Ren./ombygn./udv. 

skole, Sarfannguit 

-514 

84.40.10 50.115 Ren./ombygn./udv. 

skole, Nuussuaq 

-771 

84.40.10 50.131 Ny skole i Ilulissat -201 

84.40.12 51.021 Projektplan for udflyt-

ning af udd. inst. 

329 
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84.40.12 52.061 Udvidelse af GU, Aa-

siaat 

182 

84.40.12 52.086 Udvidelse af PISPS, 

Ilulissat 

813 

84.40.12 52.087 Erstaningsbyggeri for 

NI+GU, Qaoqrotq 

-471 

84.40.12 52.088 Erstatningsbyggeri for 

Ledelsesakademi, 

Nuuk 

549 

84.40.15 52.071 Skolehjem med 50 væ-

relser, Uummannaq 

472 

84.40.15 52.101 Projektering af stan-

dardkollegier, 2015 

304 

84.40.16 56.003 Ny KNR 250 

84.45.01 58.041 Renovering af kirke, It-

toqqortoormiit 

-476 

84.45.01 58.046 Genopførelse, Kirke i 

Nuussuaq 

373 

86.60.01 46.027 Allorfik, misbrugsbe-

handlingscenter, Sisi-

miut 

-221 

86.60.01 46.028 Patienthotel i Aasiaat 1.045 

86.60.01 46.030 Allorfik, misbrugsbe-

handlingscenter, Ilulis-

sat 

-982 

86.60.01 47.047 Børneafdeling på DIH, 

Nuuk 

-300 

87.00.88 29.107 Vej i Sydgrønland -1.821 

87.11.06 73.014 5-års eftersyn, 2019 -303 

87.11.06 73.015 5-års eftersyn, 2020 -205 

87.72.21 32.090 Støttet kom. udl.byg-

geri, 2009 

1.556 

87.72.22 35.025 Boligprg.f/bygder og 

yderd. 2015 

708 

87.72.22 36.106 Udvikling og afprøv-

ning af Illorput 2100 

153 

87.73.10 24.111 Ekstra renovering og 

istandsættelse 2014 

-2.736 

87.73.10 24.112 Sektorplan for havne, 

2015 

-2.043 

87.73.12 24.130 Læmole i Qaanaaq 935 
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87.73.20 25.196 Qeqertarsuaq -483 

87.73.22 25.206 Rullende materiel 305 

89.72.12 30.014 Alsidige boliger 2015, 

Qaqortoq 

150 

89.72.12 30.015 Alsidige boliger 2015, 

Maniitsoq 

738 

89.72.12 31.029 Ekstra renovering og 

istandsættelse 2014 

-850 

89.72.12 31.046 Renovering af boliger, 

Aasiaat 

176 

89.72.12 32.127 12 ældrevenlige boli-

ger, Maniitsoq 2014 

365 

89.72.12 32.128 12 ældrevenlige boli-

ger, Sisimiut 2014 

677 

89.72.12 32.134 4 multifunktionshuse i 

bygder i Qaasuitsup 

Kommuni 

163 

89.72.12 38.018 Forundersøgelser i 

Qaanaaq 

154 

       

    I alt til rokering -11.027 

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  
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80.00.01 Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -1.700 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.700.000 kr., som søges overført til 

hovedkonto 87.75.04 ASIAQ, under nyt projektnr. 32.148 Tilbygning til ASIAQ, Nuuk.  

1.  

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 55.300.000 kr. i 2022. 

 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 15-12-2022., sag nr. 22-1003.  
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80.00.01 Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -1.500 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.500.000 kr., som søges overført til ho-

vedkonto 83.30.14 Hjemløseindsatser, projekt nr. 40.093 Forsøgsordning for hjemløse i Nuuk. 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 53.800.000 kr. i 2022. 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 29-12-22., sag nr. 22-1017.  
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83.30.13 Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -8.320 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto nedsættes med 8,320 mio. kr. som rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omro-

keringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt 

nr. Projektnavn 

Før 

2022 

FL 

2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

40054 Landsdækkende handicap træningscenter 0 0 -1,2 55,0 

40058 
Handicapinstitution Elisibannguaq, 
Maniitsoq 0 0 

-0,1 7,5 

40062 Udredningshjem 0 0 -6,1 8,3 

40068 Oprettelse af familie/krisecenter, Tasiilaq 0 0 -0,3 2,2 

40075 Lukket gårdmiljø til Isikkivik 0 0 -0,8 0,0 

40084 
Genopførelse af udslusninghjem, 
Uummannaq 0 0 

0,3 5,6 

I alt    -8,3  
 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

40.054   Landsdækkende handicap træningscenter, Sisimiut  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2013  Ibrugtagning: 2020   

40.058   Handicapinstitution Elisibannguaq, Maniitsoq  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2016  Ibrugtagning: 2022  

 

40.062   Udredningshjem  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 



Budgetbidrag tillægsbevillingslov 2022 

149 

Fysisk igangsætning: 2016  Ibrugtagning: 2020   

40.068   Oprettelse af familie/krisecenter, Tasiilaq  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2016  Ibrugtagning: 2019 

 

40.075   Lukket gårdmiljø til Isikkivik  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  
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83.30.14 Hjemløseindsatser (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           500 

 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 0,5 mio. kr. Forhøjelsen af bevillingen 

finansieres gennem en reduktion af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt 

nr. Projektnavn 

Før 

2022 

FL 

2022 TB 2022 

Projek

t i alt 

40093 
Nuummi angerlarsimaffeqanngitsunut 
misileraanermik aaqqiissut 0 0 

0,5 0,5 

 

Midlerne skal anvendes til projektering af forsøgsordning for hjemløse i Nuuk, henhold til 

nedestående projektbeskrivelse. 

Nuuk 

40.093   Forsøgsordning for hjemløse i Nuuk  

Naalakkersuisut i maj 2022, godkendt kommissorium for udarbejdelse af Naalakkersuisuts 

hjemløsestrategi, en langsigtet sammenhængende strategi på tværs af en række sektorområder, og 

som skal medvirke til at der i 2035 ikke er hjemløshed i landet. Strategien forventes forelagt 

Naalakkersuisut til sommer, og omdelt til Inatsisartuts efterårssamling 2022. 

Et af strategiens fokusområder er boligforhold og akutte boligtilbud. Arbejdet med udsatte borgere er 

komplekst og indeholder en række ubekendte faktorer, og den største udfordring i forhold til 

hjemløshed, er manglen på egnede og billige boliger.  

Det er nødvendigt at afklare hvilke boligtilbud eller boformer kan imødekomme de forskellige 

grupper af hjemløse borgere. For at indlede denne afklaring er der i samarbejde mellem 

Departementet for Social Anliggender og Arbejdsmarked, Departementet for Boliger og Infrastruktur, 

Kommuneqarfik Sermersooq og INI A/S, udformet en forsøgsordning, hvis primære formål er at 

imødekomme boligbehov for en gruppe hjemløse borgere i Nuuk. Det er en forudsætning at borgerne 

der tilbydes denne ordning, er socialt velfungerende, har gerne en tilknytning til arbejdsmarkedet, 

gerne uden misbrugsproblemer og mangler et sted at bo. Ordningens formål er desuden at finde frem 

til hvilke tiltag kan være med til at sikre at hjemløse borgere kan fungere i egen bolig, samt give 

kommunerne erfaringer i arbejdet med ’housing first’ princippet. 



Budgetbidrag tillægsbevillingslov 2022 

151 

Forsøgsordningen indebærer at der etableres bofællesskaber, for at skabe et rum, hvor den enkelte 

borger kan hjælpes til at varetage det at bo i eget hjem. Kommuneqarfik Sermersooq udvælger borgere 

der tilbydes et værelse i en periode på 6 måneder, med mulighed for forlængelse, og som der opkræves 

husleje for. Det skal bemærkes hertil, at huslejestørrelsen vil afhænge af muligheder for boligsikring. 

Kommunen sikrer løbende støtte og vejledning til borgerne, og vurderer løbende hvornår der kan 

tilbydes permanent bolig, evt. ved social anvisning. Samtidig tilbydes borgeren økonomisk 

rådgivning fra INI A/S.    

For at ordningen kan iværksættes hurtigst muligt, er det mest hensigtsmæssigt at ombygge og 

istandsætte tomme særlige lejemål i Selvstyrets flerfamiliehuse, som tidligere er benyttet som 

daginstitutioner. Konkret vil der i første omgang være tale om 3 lejemål, således der etableres værelser 

til op til 15 borgere. Hertil kommer fælles køkken- og badefaciliteter, samt vaskerum. 

Omkostninger til ombygning af de særlige lejemål vurderes bliver op til 5,0 mio. kr. I henhold til det 

2-delte bevillingsprincip indstilles der til at afsættes 0,5 mio. kr. projektering og udbud, hvor en 

anmodning om udmøntning til udførelse, fremsendes når der foreligger et acceptabelt 

licitationsresultat. 

Det forventes at udbud af opgaven sker i august måned, således opstart bliver i september, hvorfor 

ibrugtagning forventes være i november/december. Forudsætningen herfor er at der er kapacitet og at 

der indkommer acceptable bud, samt at materialeleverance sker i henhold til tidsplanen. 

 

Fysisk igangsætning: 2022  Ibrugtagning: 2022   

Godkendt af Finansudvalget d. 01-07-2022., sag nr. 22-985.  
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83.30.14 Hjemløseindsatser (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           3.400 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3,4 mio. kr. Forhøjelsen af bevillin-gen 

finansieres gennem en budgetneutral rokering fra hovedkonto 31.02.01 Indsatser til socialt udsatte 

voksne med 1,9 mio. kr., samt nedsættelse med 1,5 af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve. 

Midlerne skal anvendes til ombygning og istandsættelse af tomme særlige lejemål i Selvstyrets fler-

familiehuse, som led i ’housing first’ forsøgsprojekt for hjemløse, i henhold til nedenstående projekt-

beskrivelse. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt 

nr. Projektnavn 

Før 

2022 

FL 

2022 TB 2022 

Projek

t i alt 

40093 
Nuummi angerlarsimaffeqanngitsunut 
misileraanermik aaqqiissut 0 0 

3,4 3,9 

 

40.093   Forsøgsordning for hjemløse i Nuuk  

I henhold til Finans- og Skatteudvalgets godkendelse af ’Udmøntning til forsøgsordning for hjemløse 

i Nuuk’ af den 29. juni 2022, er ombygning og istandsættelse af tomme særlige lejemål i Selvstyrets 

flerfamiliehuse nu færdigprojekteret og udbudt af INI A/S (TB-sagsnr. 22-985). Udbud er gennemført 

som indbudt licitation, hvor der var 3 inviterede tilbudsgivere.  

Af oplæg om udmøntning til projektering fremgår det, at der udbydes ombygning og istandsættelse 

af 3 lejemål, med plads til op til 15 beboere, som ikke er det korrekte antal. Indledningsvis er der 

således udbudt ombygning til etablering af 1 lejemål, der vil rumme 11 værelser, samt fælles køkken- 

og badefaciliteter, vaskerum og kontor. Det fremgår ligeledes af oplægget at udbuddet forventes of-

fentliggjort i august, med fysisk opstart i september måned. Denne tidsplan har ikke været mulig at 

imødekomme, da projekteringen har taget længere tid end først antaget, idet ombygningen har vist 

sig at være mere omfattende. Derfor er indhentning af tilbud fra entreprenører blevet forsinket.  

Efter vurdering af forsøgsordningens opstart i det ene lejemål, kan forsøgsordningen udvides med op 

til 2 yderligere lejemål, således forsøgsordningen omfatter i alt 3 lejemål med samlet 32 værelser, der 

kan tilbydes borgere inden for den specifikke målgruppe. I givet fald dette bliver aktuelt, bliver der 

fremsendt særskilt oplæg med anmodning om udmøntning hertil.  

Ved licitation af udbuddet er der kun indkommet 1 tilbud på samlet 2,8 mio. kr. i håndværkerpris. 

Tilbuddet overstiger projektets overslag med 1,2 mio. kr., som er eksklusiv uforudsete udgifter, byg-

geledelse og administration.  
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Der er en relativ stor difference mellem projektets overslag og tilbuddet. Forklaringen herpå ligger 

blandt andet i den ændrede verdenssituation, med tilhørende stigning og usikkerheder siden oversla-

get fra foråret 2021 er udarbejdet. Hertil må det konkluderes, at projektets overslag var og er for 

optimistisk. Tillige påvirker den manglende kapacitet tilbuddet, således at der reelt ikke er tale om en 

konkurrence, da der kun er indkommet 1 tilbud. Dette sammen med ønske om hurtig ibrugtagning 

gør forhandlinger til reduceret pris vanskelige.  

Udbuddet af opgaven er gennemført med forventning om at arbejdet kunne udføres i indeværende år, 

med ibrugtagning omkring årsskiftet. Det må dog konstateres, at den høje pris medfører at opgavens 

opstart udsættes som følge af behov for forhandlingstid med tilbudsgiveren. Dertil kommer, at det må 

konstateres at materialeleverandører ikke kan levere det fornødne materialer til opgaven inden for 

den ønskede tid. Det forventes således nu, at ibrugtagning tidligst kan ske i februar 2023. En endelig 

afklaring herom vil ske i forbindelse med forhandlinger med tilbudsgiveren. 

Med udgangspunkt i en håndværkerpris på 2,8 mio. kr., tillagt 15 % i uforudsete udgifter, samt 

200.000 kr. til administration og byggeledelse, er der behov for at tilføre i alt 3,4 mio. kr. til projektet. 

Det skal bemærkes hertil, at forhandlinger med den bydende ikke er opstartet. Såfremt der sker en 

reduktion i prisen, vil de resterende midler kunne benyttes til projektering og udbud til udvidelse af 

forsøgsordningen.   

I kraft af, at forsøgsordningen bidrager til at forbedre forholdene for en række hjemløse borgere, må 

forsøgsordningen anses at have en stor samfundsmæssig indvirkning. Der indstilles derfor til, at der 

rokeres midler til projektet, for at gennemføre den nødvendige ombygning og istandsættelse af et 

lejemål og dermed opstart af ’housing first’ forsøget for hjemløse. 

 

Fysisk igangsætning: 2022  Ibrugtagning: 2026   

Godkendt af Finansudvalget d. 27-12-22., sag nr. 22-1017.  
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84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           208 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto forhøjes med 0,208 mio. kr. som finansernes gennem reduktion af hoved-

konto 80.00.01 Omrokeringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

51013 Udvidelse INUILI, Narsaq 0 0 0,2 61,6 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

51.013   Udvidelse INUILI, Narsaq  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2008  Ibrugtagning: 2019  

 

  

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  
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84.40.10 Kommunale skoler (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -2.421 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto nedsættes med -2,421 mio. kr. som rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omro-

keringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn 

Før 

2022 

FL 

2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

50069 Ren/ombygn.udv. skole Qaqortoq 0 0 -0,9 -0,9 

50111 Ren./ombygn./udv. skole, Sarfannguit 0 0 -0,5 9,0 

50115 Ren./ombygn./udv. skole, Nuussuaq 0 0 -0,8 9,0 

50131 Ny skole i Ilulissat 0 0 -0,2 192,5 

I alt    -2,4  
 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

50.069   Ren/ombygn.udv. skole Qaqortoq  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2002  Ibrugtagning: 2015   

50.111   Ren./ombygn./udv. skole, Sarfannguit  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2014  Ibrugtagning: 2019  

 

50.115   Ren./ombygn./udv. skole, Nuussuaq  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2007  Ibrugtagning: 2012   

50.131   Ny skole i Ilulissat  
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Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2013  Ibrugtagning: 2020  

 

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  
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84.40.12 Uddannelsesbyggeri  (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           1.402 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto forhøjes med 1,402 mio. kr. som finansieres gennem en reduktion af ho-

vedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt 

nr. Projektnavn 

Før 

2022 

FL 

2022 TB 2022 

Projekt 

i alt 

51021 
Uddannelsesbyggeri til projektering af ny Jern- og 
Metalskol 0 0 

0,3 2,8 

52061 Udvidelse af GU, Aasiaat 0 0 0,2 89,6 

52086 Udvidelse af PISPS, Ilulissat 0 0 0,8 45,2 

52087 Erstaningsbyggeri for NI+GU, Qaoqrotq 0 0 -0,5 103,9 

52088 Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk 0 0 0,5 0,5 

I alt    1,4  
 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

51.021   Projektplan for udflytning af udd. inst.  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2017  Ibrugtagning: 2020 

 

52.061   Udvidelse af GU, Aasiaat  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2011  Ibrugtagning: 2015   

52.086   Udvidelse af PISPS, Ilulissat  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2014  Ibrugtagning: 2020  
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52.087   Erstatningsbyggeri for NI+GU, Qaqortoq  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2014  Ibrugtagning: 2020   

 

 

52.088   Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2014  Ibrugtagning: 2018   

   

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  
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84.40.15 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           776 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto forhøjes med 0,776 mio. kr. som finansieres gennem en reduktion af ho-

vedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve. 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

52.071   Skolehjem med 50 værelser, Uummannaq  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2011  Ibrugtagning: 2018   

52.101   Projektering af standardkollegier, 2015  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2015  Ibrugtagning: 2017   

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  

 



Budgetbidrag tillægsbevillingslov 2022 

160 

84.40.16 Kulturbyggeri (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           250 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto forhøjes med 0,250 mio. kr. som finansieres gennem en reduktion af ho-

vedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 Projekt i alt 

56003 Ny KNR 0 0 0,3 12,4 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

56.003   Ny KNR  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2013  Ibrugtagning: 2022   

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  
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84.45.01 Kirken (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -103 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto nedsættes med -0,103 mio. kr. som rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omro-

keringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

58041 Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit 0 0 -0,5 1,0 

58046 Genopførelse, Kirken i Nuussuaq 0 0 0,4 0,4 

I alt    -0,1  
 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

58.041   Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2007  Ibrugtagning: 2019   

58.046   Genopførelse, Kirken i Nuussuaq  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2008  Ibrugtagning: 2017   

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.   
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86.60.01 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           6.000 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 6.000.000 kr. Forhøjelsen af 

bevillingen på nærværende hovedkonto finansieres gennem en reduktion af hovedkonto 80.00.01 

Omrokeringsreserve. 

 

Midlerne skal anvendes til køb af en ejendom i Nuuk til Allorfik misbrugsbehandlingscenter i 

henhold til nedenstående projektbeskrivelse. 

Projektspecifikation i mio. kr.      

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 

Projekt i 

alt  
46021 Psykiatribygning i Nuuk 0 0 1,1 24,1  

Nuuk 

46.035   Allorfik, misbrugsbehandlingscenter Nuuk  

Allorfiks behandlingscenter i Nuuk, er i dag til huse i lejet bygning på Kangillinguit 1. I slutningen 

af januar er der sket en større vandskade, som har medført en totalskade af bygningen, hvor udbedring 

heraf forventes at tage fra 8 måneder og op til 2 år. Allorfik i Nuuk har dermed akut behov for an-

skaffelse af andre lokaler til behandlingscenteret i Nuuk. 

Der indstilles til at Selvstyret køber ejendommen Nuukullak 8B, Nuuk til Allorfik misbrugsbehand-

lingscenter, og derved sikre fortsat tilbud om behandling. 

Der er tale om en lejlighed på i alt 236 m2, som er under opførelse og med overtagelsesdato den 1. 

marts 2022. Hertil kommer behov for at lokalerne indrettes specifikt til behandlingscenterets behov, 

herunder opbygning af ekstra toiletfaciliteter og indretning af 6 kontorlokaler sammen med et møde-

rum. Der er desuden behov for at sikre den nødvendige handikapvenlige indgang til lokalerne. Det 

forventes at denne ombygning kan blive udført i løbet af marts måned, således lokalerne er klar til 

behandlingscenterets ibrugtagning den 1. april 2022. 

Udbudsprisen for ejendommen er 5,7 mio. kr., som er inkl. den nødvendige ombygning samt udgifter 

til advokat til udarbejdelse af skøde og stempelafgift, som vurderes acceptabel. Hertil kommer om-

kostninger til indkøb af inventar og  IT-udstyr til erstatning for de dele der er vandskadet for i alt 0,3 

mio. kr. De samlede omkostninger udgør således i alt 6,0 mio. kr. 

Fysisk igangsætning: 2022  Ibrugtagning: 2022   

Godkendt af Finansudvalget d. 22-02-2022., sag nr. 22-973.  
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86.60.01 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           1.500 

 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1,5 mio. kr. Forhøjelsen af bevillingen 

på nærværende hovedkonto finansieres gennem en reduktion af hovedkonto 80.00.01 

Omrokeringsreserve. 

 

Midlerne skal anvendes som tilskud til Neriuffik, for nedrivning af B-723 i Nuuk, i henhold til 

nedestående projektbeskrivelse. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 Projekt i alt 

46037 Tilskud til Neriuffik 0 0 1,5 1,5 

Nuuk 

46.035   Allorfik, misbrugsbehandlingscenter Nuuk  

Allorfiks behandlingscenter i Nuuk, er i dag til huse i lejet bygning på Kangillinguit 1. I slutningen 

af januar er der sket en større vandskade, som har medført en totalskade af bygningen, hvor udbedring 

heraf forventes at tage fra 8 måneder og op til 2 år. Allorfik i Nuuk har dermed akut behov for an-

skaffelse af andre lokaler til behandlingscenteret i Nuuk. 

Der indstilles til at Selvstyret køber ejendommen Nuukullak 8B, Nuuk til Allorfik misbrugsbehand-

lingscenter, og derved sikre fortsat tilbud om behandling. 

Der er tale om en lejlighed på i alt 236 m2, som er under opførelse og med overtagelsesdato den 1. 

marts 2022. Hertil kommer behov for at lokalerne indrettes specifikt til behandlingscenterets behov, 

herunder opbygning af ekstra toiletfaciliteter og indretning af 6 kontorlokaler sammen med et møde-

rum. Der er desuden behov for at sikre den nødvendige handikapvenlige indgang til lokalerne. Det 

forventes at denne ombygning kan blive udført i løbet af marts måned, således lokalerne er klar til 

behandlingscenterets ibrugtagning den 1. april 2022. 

Udbudsprisen for ejendommen er 5,7 mio. kr., som er inkl. den nødvendige ombygning samt udgifter 

til advokat til udarbejdelse af skøde og stempelafgift, som vurderes acceptabel. Hertil kommer om-

kostninger til indkøb af inventar og  IT-udstyr til erstatning for de dele der er vandskadet for i alt 0,3 

mio. kr. De samlede omkostninger udgør således i alt 6,0 mio. kr. 

 

Fysisk igangsætning: 2022  Ibrugtagning: 2022   
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Godkendt af Finansudvalget d. 22-02-2022., sag nr. 22-973.  



Budgetbidrag tillægsbevillingslov 2022 

165 

86.60.01 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           0 

Tillægsbevilling 2022 

På nærværende hovedkonto søges 1,1 mio kr. udmøntet budgetneutralt fra projekt nr. 996.47.053 

Vedligeholdelsesefterslæb, til projekt nr. 060.46.021 Psykiatribygning i Nuuk. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

46021 Psykiatribygning i Nuuk 0 0 1,1 24,1 

47053 Vedligeholdelsesefterslæb 0 0 -1,1 146,4 

i alt    0,0  

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

Nuuk 

060.46.021   Psykiatribygning i Nuuk  

Projektets bevilling forhøjes med 1,1 mio. kr. til færdigprojektering inden totalentrepriseudbud for 

Psykiatribygning i Nuuk, sammen med Ambulancegarage og Portørcenter. 

Projektet ny psykiatribygning i Nuuk er startet op tilbage i 2015, med indledende behovsafklaring og 

rumprogramovervejelser. Med udgangspunkt heri, er der indgået en totalrådgiveraftale med Arkitekt-

firmaet White i Norge. 

Til projektet har der fra starten af været tilknyttet en styregruppe, der er bestemmende i alle af pro-

jektets milepæle. Hertil har der været tilknyttet en projektgruppe samt en lokal bygherrerådgiver. 

Hovedprojektet er udbudt i marts 2020, hvor der indkom et bud ved licitation. Resultatet og dermed 

projektets samlede A-overslag lå på i alt ca. 110 mio. kr. over projektets daværende budgetramme, 

hvorfor projektets styregruppe besluttede at annullere udbuddet. Samtidig besluttede styregruppen, at 

der skulle undersøges alternative muligheder for realisering af projektet, herunder såvel ændringer i 

projektet samt behov for  justering af projektets budgetramme.  

For at afklare mulighederne, er der undersøgt flere scenarier (Scenarie A-D), hvor hver indeholder 

forskellige grad af tilpasning samt udbudsform. De forskellige scenarier, som har været bearbejdet 

under processen fra det første udbud til nu, har hver sine fordele og ulemper af såvel teknisk karakter 

som økonomi.  
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Det må konstateres at den oprindelige budgetramme ikke kan overholdes, uden at der sker væsentlige 

reducering af arealer og funktioner i bygningen. Det vil i givet fald medføre kompromis med størrelse, 

funktioner, kvalitet og nødvendig sikkerhed i byggeriet og dens efterfølgende benyttelse. 

Ved sammenligning af de forskellige scenarier, vurderes det mest hensigtsmæssigt at udbud sker med 

udgangspunkt i Scenarie C, og at der sker opjustering af budgetrammen.  

Portørerne har en rolle i form af sikkerhedsvagter til psykiatrien, der kan tilkaldes ved behov og hvor 

responstiden skal være kort – gerne ½ minut og ikke længere end 1 minut. Der er således tale om en 

afgørende funktion, for at opretholde den nødvendige sikkerhed på de psykiatriske afdelinger. Sce-

narie C indeholder ikke tilstrækkelige portørfaciliteter, og det er ikke muligt at udvide det forelig-

gende forslag til at rumme disse faciliteter, uden at gå på kompromis og/eller reduktion med andre 

funktioner i psykiatrien.  

Den nuværende ambulanceport er ikke egnet til garageophold, samtidig med den skal fungere som 

modtagelse af akutte patienter. Der er derfor et behov for en ambulancegarage, der sikrer faciliteter 

til den nødvendige ophold af ambulancer. Ophold af køretøjerne bidrager desuden til at omkostninger 

til normal vedligehold reduceres og dermed forlænget levetid, idet der undgås koldstart. Tillige bi-

drager en ambulancegarage til såvel patientkomfort samt forbedret arbejdsmiljø for portørerne, da 

udrykning og transport kan ske fra varm køretøj.  

Det vurderes hensigtsmæssigt at udbyde ambulancegarage og portørcenter sammen med psykiatri-

bygningen, for at opnå den bedst mulige pris. For at dette kan realiseres, er det nødvendigt at der 

afsættes midler til projektering, herunder inspirerende tegningsforslag og kravsspecifikation, rumpro-

gram mv., som fastlægger rammerne i udbuddet. 

Projektets styregruppe har på sit møde den 2. marts 2022, vedtaget at der arbejdes videre med Scena-

rie C for psykiatribygningen, således de nu udarbejdede inspirerende tegningsforslag og kravsspeci-

fikation, rumprogram mv., fastlægger rammerne for udbuddet og dermed de indkomne bud. Dvs. at 

scenarie A, B og D ikke følges. 

Styregruppen har samtidig vedtaget at løsningsforslaget for ambulancegarage og portørcenter bør 

indgå i udbuddet for psykiatribygningen i Nuuk. I tilknytning hertil har styregruppen vedtaget at der 

anmodes om budgetneutral rokering til projektering heraf, inden for sundhedsområdets bevillings-

mæssige ramme på anlægsområdet. 

For at sikre alle brugernes ønsker om ændringer kan indarbejdes i udbudsmaterialet for Scenarie C, 

er der behov for at tilføre 0,6 mio. kr. til projektets bevilling. Hertil kommer projektering af ambu-

lancegarage samt portørcenter, til i alt 0,5 mio. kr. Samlet set er der derfor behov for at tilføre 1,1 

mio. kr. til projektets bevilling. 

Fysisk igangsætning: 2015  Ibrugtagning: 2024   

Diverse steder 

996.47.053   Vedligeholdelsesefterslæb  
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Projektet nedsættes med 1,1 mio. kr. som rokeres til projekt nr. 060.46.021 Psykiatribygning i Nuuk. 

Fysisk igangsætning: 2017     

Godkendt af Finansudvalget d. 27-05-2022., sag nr. 22-998. 
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86.60.01 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           0 

Tillægsbevilling 2022 

På nærværende hovedkonto søges 108,8 mio. kr. udmøntet budgetneutralt fra projekt nr. 47.055 Di-

verse nyanlæg og renovering, samt 2,6 mio. kr. fra projekt nr. 47.060 Nyt Operationsafsnit, Sisimiut, 

således der tilføres i alt 111,4 mio. kr. til projekt nr. 47.042 Regionssygehus i Sisimiut.  

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

47060 Nyt oprationsafsnit, Sisimiut 0 0 -2,6 -0,1 

47042 Regionssygehus i Sisimiut 0 0 111,4 114,2 

47055 Diverse nyanlæg og renovering 0 0 -108,8 37,2 

i alt    0,0 
 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

Sisimiut 

47.042   Regionssygehus i Sisimiut  

De nuværende fysiske rammer på Regionssygehuset i Sisimiut er meget utidssvarende, særligt på 

sengeafdelinger samt operationsområder (OP-områder). De utidssvarende forhold viser sig blandt 

andet i nedslidte eller mangelfulde installationer.  

De nuværende forhold medfører at der ikke kan opretholdes den nødvendige reserveforsyning af me-

dicinske gasser og ventilation, så som sikkerhedsmæssig foranstaltning ved drift fejl eller nedbrud. 

Samtidig er det ikke muligt at opretholde tilstrækkelige hygiejniske og arbejdsmiljømæssige forhold, 

hvilket medfører øget risici for smittespredning, særligt på sengeafdelinger og infektioner hos opere-

rede patienter. 

For at imødekomme disse udfordringer, er der udbudt et projekt der indeholder tilpasning af sygehu-

sets fysiske rammer til nutidige krav, for at sikre gode og patientsikre forhold. Samtidig skabes der 

grundlag for de nødvendige arbejdsmiljømæssige opgaver til personalet. 

 

Der er ved licitation i april indkommet 2 bud, hvor det laveste bud resulterede i en samlet anlægssum 

på i alt 118,9 mio. kr., inkl. projektering og uforudsete udgifter. Licitationsresultatet oversteg projek-

tets samlede B-overslag med i alt 30,9 mio. kr., hvorfor der blev indledt forhandlinger med den lavest 

bydende entreprenør.  
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Selvstyrets udgangspunkt ved forhandlingerne har været at opnå en samlet anlægssum, der er inden 

for projektets B-overslag, samtidig med fokus på at sikre fastlåsning af variable omkostninger. Det 

har været afgørende at så mange variabler som muligt fastlåses, for at sikre den nødvendige budget-

sikkerhed under udførelsesperioden.  

Der er en stor utryghed hos entreprenøren i forhold til prisstigninger, som har præget forhandlingerne 

og dermed også det opnåede resultat. Dette skyldes de hidtidige kendte og forventede prisstigninger, 

sammen med den stigende inflation, som sætter stort pres på indekseringen i byggebranchen.  

Der er aftalt flere tiltag med entreprenøren for at opnå mindre og bedst mulig pris for opgaven. Til-

budsprisen for håndværkeromkostninger er således forhandlet fra 84,9 mio. kr. til 81,4 mio. kr., og 

der er opnået enighed om fastlåsning af flere variabler og vilkår, der sikrer bygherrens behov for 

budgetsikkerhed i udførelsesperioden.  

Entreprenørens hovedvilkår for såvel den nedsatte tilbudspris samt fastprisaftaler, er at der indgås 

kontrakt senest i starten af juli. Dette af hensyn til bestilling af materialer hurtigst muligt og til den 

aftalte pris, hvorved der undgås risiko for prisstigninger ved senere bestilling. Entreprenøren ønsker 

derudover at opstart allerede sker i juli for at kunne udnytte årstiden optimalt for at undgå fordyrende 

vejrligsbestemte omkostninger.  

Med udgangspunkt i den samlede anlægssum på 113,8 mio. kr. er der behov for at tilføre i alt 108,8 

mio.kr. Henset til projektets primære formål om forbedring af forhold for såvel patientpleje samt 

arbejdsforhold, sammen med at prisen er tilsvarende priser for Steno Center i Nuuk, vurderes den 

forhandlede pris værende acceptabel. Det indstilles derfor til at der indgås kontrakt med entreprenøren 

på de grundlag der nu foreligger. 

Fysisk igangsætning: 2020  Ibrugtagning: 2023   

Diverse steder 

47.055   Diverse nyanlæg og renovering.  

Projektet nedsættes med 108,8 mio kr. som udmøntes til projekt nr. 47.042 Regionssygehus i Sisimiut. 

Fysisk igangsætning: 2018     

Sisimiut 

47.060   Nyt Operationsafsnit, Sisimiut  

Projektet nedsættes med 2,6 mio kr. som rokeres til projekt nr. 47.042 Regionssygehus i Sisimiut. 

Projektering samt udbud for såvel udvidelsen samt opbygningen er lagt sammen, for at opnå bedst 

mulig sammenhæng og den nødvendige synergi for tilpasning af sygehusets fysiske rammer.  

Fysisk igangsætning: 2022  Ibrugtagning: 2025   

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2022., sag nr. 22-987.  
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86.60.01 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -458 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto nedsættes med -0,458 mio. kr. som rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omro-

keringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt 

nr. Projektnavn 

Før 

2022 

FL 

2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

46027 
Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, 
Sisimiut 0 0 

-0,2 2,3 

46028 Patienthotel i Aasiaat 0 0 1,0 17,6 

46030 
Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, 
Ilulissat 0 0 

-1,0 2,0 

47047 Børneafdeling på DIH, Nuuk 0 0 -0,3 0,2 

i alt    -0,5 
 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

46.027   Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Sisimiut  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2017  Ibrugtagning: 2019  

46.028   Retablering af patienthotel i Aasiaat  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2017  Ibrugtagning: 2020   

46.030   Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Ilulissat  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

 

Fysisk igangsætning: 2018  Ibrugtagning: 2020  
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47.047   Børneafdeling på DIH, Nuuk  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

 

Fysisk igangsætning: 2015  Ibrugtagning: 2019 

 

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  
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86.60.01 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           4.400 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4,4 mio. kr. Forhøjelsen af bevillingen 

finansieres gennem en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan. 

Midlerne skal anvendes til indkøb af en ny MR-skanner til DIH, i henhold til nedenstående projekt-

beskrivelse. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 Projekt i alt 

47051 Apparaturpuljen 0 0 4,4 121,0 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

47.051   Apparaturpuljen  

En MR-scanning viser billeder af kropsdele, der er omgivet af knoglevæv, og teknikken er særligt 

velegnet til at vise hjernen, rygmarven og bløddele i og omkring de store led – for eksempel skulder 

og knæled. MR-scanning er et vigtigt redskab i forbindelse med forundersøgelser af patienter. 

MR- scanneren på DIH, er nedslidt hvilket indebærer at sundhedspersonalet har svært ved at aflæse 

billederne fordi kvaliteten heraf er for ringe. Den nedsatte billedkvalitet betyder, at det er blevet nød-

vendigt i højere grad at sende patienter til undersøgelse i Danmark hvilket medfører flere omkostnin-

ger til rejse og ophold og øget behovet for sengepladser på Det Grønlandske Patienthjem.  

Udfordringerne med nuværende MR-skanner, gør at der er behov for indkøb af ny MR-skanner, som 

ligeledes indgår i finanslovsaftalen for 2023.   

Allorfik har haft et lavere aktivitetsniveau i 2022 end forventet og budgetopfølgningen efter 3. kvartal 

2022 viste, at der forventes mindreforbrug ultimo 2022 på samlet 4,4 mio. kr. under hovedkonto 

34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan. Disse midler søges rokeret til hovedkonto 86.60.01 Sundheds-

væsenet, projekt nr. 47.051 Apparturpuljen, med henblik på at skabe finansiel dækning til køb af en 

MR-scanner, efter endt udbud herom. 

Såfremt udbuddet måtte resultere i at prisen overstiger de 4,4 mio. kr., vil differencen blive afholdt 

indenfor Apparaturpuljens bevilling i 2023, der jf. Finanslov for 2023 udgør 13,5 mio. kr. Resterende 

bevilling indgår i pulje for andre planlagte indkøb af apparatur, samt løbende akutte reparationer, 

renovering og vedligehold. 
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Fysisk igangsætning: 2015     

Godkendt af Finansudvalget d. 29-12-2022., sag nr. 22-1007.  
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87.00.88 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -1.821 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto nedsættes med -1,821 mio. kr. som rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omro-

keringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 Projekt i alt 

29107 Vej i Sydgrønland 0 0 -1,8 28,0 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

29.107   Vej i Sydgrønland  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2014  Ibrugtagning: 2020   

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.   
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87.11.06 5-års eftersyn (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -508 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto nedsættes med -0,508 mio. kr. som rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omro-

keringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 Projekt i alt 

73014 0 0 0 -0,3 0,2 

73015 0 0 0 -0,2 0,3 

I alt    -0,5  
 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

73.014   5-års eftersyn, 2019  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2019  Ibrugtagning: 2020   

73.015   5-års eftersyn, 2020  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2020  Ibrugtagning: 2021   

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  
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87.11.09 Transportkommissionen - forundersøgelser (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -2.118 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.118.078 kr., med heblik på at midlerne 

rokeres til hovedkonto 87.73.22 GLV – landingsbaner, projekt nr. 25.182 Udvidelse af 

terminalbygning, Kangerlussuaq. Midlerne skal anvendes til betaling af Selvstyrets samt modpartens 

sagsomkostninger i ”kartelsagen”. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt 

nr. Projektnavn 

Før 

2022 

FL 

2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

23004 Transportkommissionen - forundersøgelser 0 0 -2,1 65,7 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

Diverse steder 

23.004   Transportkommissionen - forundersøgelser  

Projektet nedsættes med 2.118.078 kr., og rokeres til hovedkonto 87.73.22 GLV – landingsbaner, 

projekt nr. 25.182 Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq. Midlerne skal anvendes til betaling 

af Selvstyrets samt modpartens sagsomkostninger i ”kartelsagen”. 

 

Fysisk igangsætning: 2012  Ibrugtagning: 2022   
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87.11.09 Transportkommissionen - forundersøgelser (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -6.800 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 6,8 mio. kr. som søges overført til hoved-

konto 87.73.22 GLV - landingspladser under nyt projektnummer 25.215 Coating af banen i Kanger-

lussuaq. 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 70.353.000 kr. i 2022. 

 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt 

nr. Projektnavn 

Før 

2022 

FL 

2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

23004 Transportkommissionen - forundersøgelser 0 0 -6,8 65,7 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

Diverse steder 

996.23.004   Transportkommissionen - forundersøgelser  

Projektet nedsættes med 6,8 mio. kr. som rokeres til nyt projekt nr. 082.25.215 Coating af banen i 

Kangerlussuaq. 

 

Fysisk igangsætning: 2022     
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87.11.09 Transportkommissionen - forundersøgelser (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -2.500 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 2,5 mio. kr., som fordels således: 

- 1,4 mio. kr. til hovedkonto 87.73.20  Udbygning af landingsbanestruktur, under nyt projekt nr. 

25.216 Tasiilaq, landingsbane 

- 0,6 mio. kr. til hovedkonto 87.73.20  Udbygning af landingsbanestruktur, under nyt projekt nr. 

25.217 Ittoqqortoormiit, landingsbane 

- 0,5 mio. kr. til hovedkonto 72.20.07 Udvikling og monitorering, trafikområdet 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 65.734.922 kr. i 2022. 

 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt 

nr. Projektnavn 

Før 

2022 

FL 

2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

23004 Transportkommissionen - forundersøgelser 0 0 -2,5 65,7 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

Diverse steder 

23.004   Transportkommissionen - forundersøgelser  

Projektet nedsættes med 2,5 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. rokeres til nyt projekt nr. 25.216 Tasiilaq, 

landingsbane og 0,6 mio. kr. til nyt projekt nr. 25.217 Ittoqqortoormiit, landingsbane. 

Samtidig rokeres 0,5 mio. kr. til hovedkonto 72.20.07 Udvikling og monitorering, trafikområdet. 

 

 

Fysisk igangsætning: 2022     
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87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           1.556 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto forhøjes med 1,556 mio. kr. som finanseres gennem en reduktion af 

hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

32090 Støttet kom. udl.byggeri, 2009 0 0 1,6 1,6 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

32.090   Støttet kom. udl.byggeri, 2009  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2009  Ibrugtagning: 2010   

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  
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87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           935 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto forhøjes med 0,861 mio. kr. som finanseres gennem en reduktion af 

hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

35025 Boligprg.f/bygder og yderd. 2015 0 0 0,7 9,1 

36106 Udvikling og afprøvning af Illorput 2100 0,2 2,6 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

35.025   Boligprg.f/bygder og yderd. 2015  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2015  Ibrugtagning: 2020   

36.106   Udvikling og afprøvning af Illorput 2100  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2016  Ibrugtagning: 2019   

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  
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87.73.10 Havneanlæg (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -4.779 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto nedsættes med -4,779 mio. kr. som rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omro-

keringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt 

nr. Projektnavn 

Før 

2022 

FL 

2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

24111 Ekstra renovering og istandsættelse 2014 0 0 -2,7 6,0 

24112 Sektorplan for havne, 2015 0 0 -2,0 0,5 

I alt    -4,8  
 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

24.111   Ekstra renovering og istandsættelse 2014  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2014  Ibrugtagning: 2019   

24.112   Sektorplan for havne, 2015  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2015  Ibrugtagning: 2019   

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.   
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87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -483 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto forhøjes med 0,935 mio. kr. som finansernes gennem en reduktion af ho-

vedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 Projekt i alt 

24130 Læmole i Qaanaaq 0 0 0,9 0,0 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

24.130   Læmole i Qaanaaq  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2017  Ibrugtagning: 2021   

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  



Budgetbidrag tillægsbevillingslov 2022 

183 

87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           0 

Tillægsbevilling 2022 

På nærværende hovedkonto søges 0,6 mio. kr. udmøntet budgetneutralt fra projekt nr. 24.128 Diverse 

nyanlæg, som tilføres projekt nr. 24.140 Havnefaciliteter i Kullorsuaq.  

 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

24128 Diverse nyanlæg 0 0 -0,6 6,3 

24140 Havnefaciliteter i Kullorsuaq 0 0 0,6 0,6 

I alt    0,0  

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

24.128   Diverse nyanlæg  

Projektet nedsættes med 0,6 mio kr. som udmøntes til projekt nr. 24.140 Havnefaciliteter i Kullorsuaq. 

 

Fysisk igangsætning: 2017     

 

TIL BEGYNDELSE I 2022 

24.140   Havnefaciliteter i Kullorsuaq  

Som led i en større beskæftigelsesindsats tilbage i 2014, blev der afsat midler til flere opgaver inden-

for havneområdet, herunder blandt andet i Kullorsuaq. I forbindelse hermed er der etableret en for-

tøjningsø, der skulle sikre at der kunne etableres en mere stabil fortøjning af RALs bygdeforsynings-

skibe, og som udføres inden for de afsatte økonomiske rammer.  

Ved en dialog med bygdens borgere og RAL, kan det konstateres at behovet i dag er et andet end da 

fortøjningsøen blev etableret. Der opleves således uhensigtsmæssigheder ved godshåndtering under 

nuværende forhold, pga. af manglende plads på kajen og til betjening af udstyr. Dette medfører at 

RAL bruger mange ressourcer på godshåndteringen i bygden. Tillige oplever bygdens borgere mang-

lende læ ved kajarealet, særligt under stormvejr, således at den eksisterende beskyttelse ikke er til-

strækkelig. 
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På baggrund af de drøftelser der er gennemført med såvel RAL samt bygdens borgere, foreslås det, 

at der iværksættes projektering af udvidelse af havnen, samt etablering af en læmole. 

Der foreslås derfor anlagt en sammenbygning imellem fortøjningsøen og det eksisterende brohoved, 

så det samlede anlæg udvides. Dermed skabes der flere meter indfatning og en større kajplads, til 

gavn for både RAL og havnens andre brugere. Hertil kommer etablering af lys, kranfundamenter og 

supplerende pullerter.  

Tillige foreslås der etableret en læmole i forlængelse af kajen til beskyttelse af bygdeborgernes joller 

mv. Det bemærkes dog hertil at konstruktionen af en stenmole er noget udfordret pga. de stedlige 

forhold og placering, hvorfor der under projekteringen fastlægges hvorvidt det rent faktisk er muligt 

at etablere en stenmole på den ønskede placering eller ej.  

Som en del af projektet foreslås der ligeledes, at der gennemføres en renovering af den eksisterende 

pramlosningsbro, da der kan konstateres en del nedslid der kræver udbedring. Dette vil primært in-

debære renovering af eksisterende dæk, som vil give en forlænget levetid af anlægget. 

For at sikre der sker størst mulig inddragelse af lokale entreprenører, forventes tilbud på opførelsen 

indhentet ved begrænset licitation uden prækvalifikation eller ved underhåndsbud efter forudgående 

offentliggørelse af en forhåndsmeddelelse, jævnfør Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om 

indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. 

Vedligeholdelsesefterslæbet i Kullorsuaq er udregnet til 1,0 – 2,0 mio. kr. i 2021, med en forventning 

om, at anlæggets tilstand fortsat forringes, hvis det ikke renoveres. Som led i den overordnede plan 

om nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet, lægges der særlig vægt på, at kritiske anlæg får for-

længet deres levetid, så de fortsat kan understøtte de bærende maritime erhverv. 

Såfremt nærværende anmodning om udmøntning af 0,6 mio. kr. til projekteringen godkendes, for-

ventes det at licitation kan afholdes i april 2023, med opstart i juni og aflevering i oktober samme år. 

 

Fysisk igangsætning: 2022  Ibrugtagning: 2024   

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1004.  
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87.73.20 Udbygning af landingsbanestruktur (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           -483 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto nedsættes med -0,483 mio. kr. som rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omro-

keringsreserve. 

 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 Projekt i alt 

25196 Qeqertarsuaq 0 0 -0,5 0,5 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

25.196   Qeqertarsuaq, landingsbane  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2018  Ibrugtagning: 2021   

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  
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87.73.20 Udbygning af landingsbanestruktur (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           2.000 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2,0 mio. kr., der fordeles således: 

- 1,4 mio. kr. til nyt projekt nr. 25.216 Tasiilaq, landingsbane 

- 0,6 mio. kr. til nyt projekt nr. 25.217 Ittoqqortoormiit, landingsbane. 

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto finansieres gennem en nedsættelse af bevil-

lingen på hovedkonto 87.11.09 Transportkommissionen - forundersøgelser, projekt nr. 23.004 Trans-

portkommissionen - forundersøgelser. 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.000.000 kr. i 2022. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

25216 Tasiilaq, landingsbane 0 0 1,4 1,4 

25217 Ittoqqortoormiit, landingsbane 0 0 0,6 0,6 

I alt    2,0  

Tasiilaq 

25.216   Tasiilaq, landingsbane  

På Efterårssamlingen i 2015 besluttede Inatsisartut at undersøge anlæggelse af 10 landingsbaner. Der 

blev på den baggrund udført et større analysearbejde, som blev præsenteret på Inatsisartuts efterårs-

samling, punkt 27/2020. Det blev konkluderet i analyserne, at landingsbanerne i Tasiilaq og Ittoqqor-

toormiit umiddelbart kunne anbefales anlagt, ud fra samfundsøkonomiske vurderinger, hvorfor der 

lægges op til at igangsætte projekteringen af lufthavnen ved Tasiilaq. 

Der er tilbage i 2017 undersøgt tre forskellige mulige placeringer for at anlægge en lufthavnen ved 

Tasiilaq. Der findes ikke yderligere mulige placeringer i området på grund af de vanskelige topogra-

fiske forhold med de omkringliggende fjelde. Fjeldene skaber bl.a. snævre forhold for at cirkulere 

ved ud- og især indflyvning, som kan være nødvendigt, når et fly af forskellige årsager ikke kan lande. 

ISAVIA, som er Islands luftfartstjenesteudbyder, har analyseret de tre mulige placeringer yderligere, 

hvor placeringen syd for byens heliport er vurderet til at være den bedst egnede .  

Der er dog også udfordringer med den sydlige lokalitet, hvor det sandsynligvis vil være nødvendigt 

at sætte høje krav til, at piloten tidligt skal kunne se landingsbanen,  hvilket betyder, at der skal være 

god sigtbarhed, for at det er muligt at lande. Samtidig har ISAVIA peget på, at de såkaldte ”missed 

approach” procedurer, hvor piloten afbryder landingen, vanskeliggøres af den snævre fjord med fjelde 
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på begge sider, som kan skabe turbulens. Det kan medføre at  fly skal cirkle tilbage for ny anflyvning 

eller finde en alternativ lufthavn, i dårligt vejr. Det betyder, at der er risiko for, at regulariteten for den 

nye lufthavn kan blive mindre end for den nuværende lufthavn i Kulusuk. 

Det videre arbejde vil bygge på de allerede udførte analyser, men der er behov for yderligere analyser 

og undersøgelser, hvorfor der indstilles til at der afsættes 1,4 mio. kr. til udarbejdelse af et ideoplæg. 

Ideoplægget vil bl.a. give et estimat af regulariteten og det vil dermed være muligt at træffe politisk 

beslutning om banens berettigelse, da banen formentlig (uanset hvilke investeringer der foretages), 

vil få en dårligere regularitet end Kulusuk. 

Fysisk igangsætning: 2022  Ibrugtagning: 2030   

Ittoqqortoormiit 

25.217   Ittoqqortoormiit, landingsbane  

På Efterårssamlingen i 2015 besluttede Inatsisartut at undersøge anlæggelse af 10 landingsbaner. Der 

blev på den baggrund udført et større analysearbejde, som blev præsenteret på Inatsisartuts efterårs-

samling, punkt 27/2020. Det blev konkluderet i analyserne, at landingsbanerne i Tasiilaq og Ittoqqor-

toormiit umiddelbart kunne anbefales anlagt, ud fra samfundsøkonomiske vurderinger, hvorfor der 

lægges op til at igangsætte projekteringen af lufthavnen ved Ittoqqortoormiit.  

I det tidligere analysearbejde er placeringen ved Store Stenimi i Ittoqqortoormiit blevet vurderet som 

den mest egnede. Stedet er forholdsvist fladt og banen kan placeres med gode forhold for ind- og 

udflyvning. Der ligger også allerede i dag en 400 meters landings stribe, som benyttes til landing af 

fly med forskerhold og specielle turistgrupper.  

Placeringen ligger dog ca. 4-5 km syd for byen og det forventes, at anlæggelse af vejforbindelse til 

lufthavnen bliver dyrere end selve lufthavnen. Vejen vil derfor også skulle indgå i projekteringen, 

herunder det mest egnede vejtrace. Vejen anses som afgørende i forhold til transport af passagerer, og 

for at kunne transportere brændstof til flyvemaskinerne fra havnen til lufthavnen.    

Det videre arbejde vil bygge på de allerede udførte analyser, men der er behov for yderligere analyser 

og undersøgelser, hvorfor der indstilles til at der afsættes 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af et ideoplæg. 

På baggrund af ideoplægget vil der kunne tages stilling til adgangsforbindelsen fra byen ud til lan-

dingsbanen, da den formentlig bliver dyrere end selve lufthavnen. 

Fysisk igangsætning: 2022  Ibrugtagning: 2030   
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87.73.22 GLV - landingspladser (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           6.800 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 6,8 mio. kr. til nyt projekt nr. 25.215 

Coating af banen i Kangerlussuaq. Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto finansieres 

gennem en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 87.11.09 Transportkommissionen - forundersø-

gelser, projekt nr. 23.004 Transportkommissionen - forundersøgelser. 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 56.800.000 mio. kr. i 2022. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

25215 Coating af banen i Kangerlussuaq 0 0 6,8 6,8 

Kangerlussuaq 

25.215   Coating af banen i Kangerlussuaq  

Den 30. august 2021 offentliggjorde Kalaallit Airports International A/S (KAIR), at lufthavnen i Nuuk 

først vil blive åbnet i slutningen af 2024 i stedet for slutningen af 2023. Årsagen skyldtes en kombi-

nation af komplikationer og forsinkelser i forbindelse med Covid-19 samt en række nye myndigheds-

krav.  

Udskydelsen medfører, at landingsbanen i Kangerlussuaq skal anvendes som atlantlufthavn, og der-

med primær hub for den internationale beflyvning, et år mere end forventet. 

Mittarfeqarfiit iværksatte på den baggrund en gennemgang af konsekvenserne af at holde Kangerlus-

suaq Lufthavn åben et år længere end forudsat. Mittarfeqarfiit vurderer, at der er en række aktiviteter 

af særlig kritisk og akut karakter, der skal gennemføres, for at der kan opretholdes et acceptabelt 

flyvesikkerhedsniveau. Dertil er der behov for tilførsel af midler. 

Såfremt der ikke sker forbedringer af landingsbanen, må det forventes, det vil medføre forskellige 

begrænsninger i benyttelsen af landingsbanen og ultimativt, at denne lukkes indtil forholdene er bragt 

i orden. Genåbning af en lukket bane vil have uoverskuelige økonomiske konsekvenser, idet landings-

banen ved en genåbning ville skulle leve op til det nuværende regelsæt, og dermed en lang række 

krav, som landingsbanen ikke opfylder i dag. 

Det er Mittarfeqarfiits vurdering, at det er nødvendigt at gennemføre kritiske og akutte reparationer 

af baneoverfladen og baneunderlaget allerede i år, for at landingsbanen fortsat kan opretholde sin 

godkendelse fra Trafikstyrelsen og kan holde et acceptabelt flyvesikkerhedsniveau frem til og med 

2024.  
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Mittarfeqarfiit vurderer, at den bedste metode til at levetidsforlænge landingsbanen er at coate den 

med et lag bitumen, for at sikre at overfladevand ikke siver ned i selve landingsbanen via revner og 

for at forhindre stentab fra banen, da løse småsten kan give skader på flyvemaskinerne.. 

Mittarfeqarfiit skal udføre aktiviteter til i alt 8,8 mio. kr., som er direkte afledt af det yderligere år, 

som landingsbanen i Kangerlussuaq skal benyttes. Mittarfeqarfiit har oplyst, at de kan afholde en del 

af aktiviteterne inden for egen ramme, og der søges derfor kun om udmøntning til coating af banen, 

som udgør i alt 6,8 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at omkostningerne til renovering af baneover-

fladen ikke forbedrer banen på længere sigt, da coatingen alligevel vil skulle brydes op, hvis der på 

et tidspunkt skal laves en gennemgribende renovering af banen. 

Mittarfeqarfiit har modtaget to underhåndsbud, hvor det laveste bud findes acceptabelt med udgangs-

punkt i opgavens B-overslag. Der anmodes derfor om i nærværende oplæg, at der udmøntes midler 

til at indgå en kontrakt med lavest bydende. Det er behov for at dette gennemføres snarest muligt, for 

at sikre at bestilling og fragt af materialer for opstart af renoveringen til medio maj. Det forventes at 

opgaven er udført ultimo juni.  

Fysisk igangsætning: 2022  Ibrugtagning: 2023 
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87.73.22 GLV - landingspladser (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           2.118 

 

Tillægsbevilling 2022 

 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.118.078 kr. Midlerne skal 

anvendes til betaling af Selvstyrets samt modpartens sagsomkostninger i ”kartelsagen”, som i 

Grønlands Landret er blevet frifundet. 

 

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto finansieres gennem en nedsættelse af 

bevillingen på hovedkonto 87.11.09 Transporkommissionen - forundersøgelser, projekt nr. 23.004 

Transportkommissionen - forundersøgelser. 

 

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 18.918.078 kr. i 2022. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt 

nr. Projektnavn 

Før 

2022 

FL 

2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

25182 
Udvidelse af terminalbygning, 
Kangerlussuaq 0 0 

2,1 27,1 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

Kangerlussuaq 

25.182   Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq   

Midlerne skal anvendes til betaling af Selvstyrets samt modpartens sagsomkostninger i ”kartelsagen”, 

som i Grønlands Landsret er frifundet. 

 

Fysisk igangsætning: 2007  Ibrugtagning: 2022   
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87.73.22 GLV - landingspladser (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           305 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto forhøjes med 0,305 mio. kr. som finanseres gennem en reduktion af 

hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 Projekt i alt 

25206 Rullende materiel 0 0 0,3 11,4 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

25.206   Rullende Materiel  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2019  Ibrugtagning: 2021   
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87.75.04 ASIAQ (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           1.700 

Tillægsbevilling 2022 

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1,7 mio. kr. Forhøjelsen af bevillingen 

finansieres gennem en reduktion af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve. 

Midlerne skal anvendes til projektering af tilbygning til Asiaqs hovedkontor i Nuuk, i henhold til 

nedenstående projektbeskrivelse. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt nr. Projektnavn Før 2022 FL 2022 TB 2022 

Projekt i 

alt 

32148 Tilbygning til ASIAQ, Nuuk 0 0 1,7 1,7 

32.148   Tilbygning til ASIAQ, Nuuk 

Asiaqs hovedkontor er placeret i B-1111 Nuuk, og deres værksted og depotrum er placeret i to lager-

bygninger (B-1246 & B-239), ved hovedbygningens parkeringsplads. Lagerbygningerne er vurderet 

nedrivningsmodne og er ikke længere brugbare som arbejdsplads på grund af den dårlige stand. Der 

indstilles derfor til en udmøntning til projektering af en tilbygning til hovedbygningen, der vil inde-

holde værksted og depot, som erstatning for de to bygninger. 

Lagerbygningernes tilstand blev senest vurderet i vinteren 2020. Det vurderes at der i bygningerne er 

risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer som asbest, PCB, tungmetaller og skimmelsvamp. Her-

udover er der konstateret en høj risiko for nedfald af bygningsdele og yderligere fremkomst af skim-

mel, samt utilstrækkelig brandsikring. Bygningernes tilstand er siden hen blevet forværret yderlige; 

oliefyret for hele komplekset er sat ude af drift og store stykker af loftbeklædningen er begyndt at 

falde ned. Den ene bygning (B-1246) er på baggrund heraf helt lukket af.  

Det vurderes at store dele af bygningerne vil kræve omfattende renovering og udskiftning, hvis de 

skal bringes op til en standard, hvor de kan benyttes som arbejdsplads. En sådan renovering vil være 

yderst vanskelig og omkostningsfuld. 

I forbindelse med afklaring af varige løsninger, er der undersøgt flere muligheder.  Herunder leje, køb 

eller opførelse af nye faciliteter på et areal længere ude fra bymidten. Ingen af disse muligheder vur-

deres værende hensigtsmæssige da Asiaqs virke flere gange dagligt kræver skift mellem hhv. værk-

sted/depot og hovedbygningen. 

Samtidig er der undersøgt løsning med en tilbygning til Asiaqs nuværende hovedbygning, herunder 

særligt af hensyn til kommuneplan og økonomiske konsekvenser heraf. Hertil er der udarbejdet et 

byggeprogram og volumenstudie, sammen med et groft overslag for de samlede anlægsomkostninger.  
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Tilbygningen vil bestå af 2 etager og kælder, med et samlet areal på 882 m2. Stueplan vil indeholde 

et depot med adgang via to porte, samt to værksted og et reservedelslager, og første sal indrettes med 

kontorer, fælles funktioner, møderum og tekøkken. Kælderen indrettes som stort udstyrsdepot, lager-

hal og laboratorie. Der vil være adgang fra alle etager til den eksisterende hovedbygning. 

Tilbygningen sikrer, at arbejdsstrukturerne bliver mere effektive, samtidig med der sikres et bedre 

arbejdsmiljø for medarbejderne. Der indstilles derfor til at der igangsættes projektering af tilbygnin-

gen. Såfremt dette imødekommes, forventes opgaven udbudt primo 2023 således opstart bliver medio 

2023. Ibrugtagning forventes bliver primo 2025. 

Fysisk igangsætning: 2022  Ibrugtagning: 2025   

Godkendt af Finansudvalget d. 15-12-2022., sag nr. 22-1003.  
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89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling) 

Budgetspecifikation 

            TB 2022 

    -- 1.000 kr. -- 

Nettoudgift           1.573 

Tillægsbevilling 2022 

Nærværende hovedkonto forhøjes med 1,573 mio. kr. som finanseres gennemen reduktion af 

hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve. 

Projektspecifikation i mio. kr.     

Projekt 

nr. Projektnavn 

Før 

2022 

FL 

2022 TB 2022 

Projekt 

i alt 

30014 Alsidige boliger 2015, Maniitsoq 0 0 0,2 46,8 

30015 Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut 0 0 0,7 79,4 

31029 Ekstra renovering og istandsættelse 2014 0 0 -0,9 82,7 

31046 Renovering af boliger, Aasiaat 0 0 0,2 102,6 

32127 12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014 0 0 0,4 0,4 

32128 12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014 0 0 0,7 0,7 

32134 
4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup 
Kommuni 0 0 

0,2 20,7 

38018 Forundersøgelser i Qaanaaq 0 0 0,2 2,8 

I alt    1,6  
 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER: 

30.014   Alsidige boliger 2015, Qaqortoq  

Projektet er afsluttet og merforbrug rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2015  Ibrugtagning: 2020   

30.015   Alsidige boliger 2015, Maniitsoq  

Projektet er afsluttet og merforbrug rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2015  Ibrugtagning: 2020 

31.029   Ekstra renovering og istandsættelse 2014  

Projektet er afsluttet og resterende midler rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2014  Ibrugtagning: 2019 

31.046   Renovering af boliger, Aasiaat  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 
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Fysisk igangsætning: 2017  Ibrugtagning: 2020 

32.127   12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2014  Ibrugtagning: 2019   

32.128   12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2014  Ibrugtagning: 2019   

32.134   4 multifunktionshuse i bygder, Qaasuitsup Kommunia  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2014  Ibrugtagning: 2019   

38.018   Forundersøgelser i Qaanaaq  

Projektet er afsluttet og merforbruget rokeres til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve 

Fysisk igangsætning: 2016  Ibrugtagning: 2019   

  

Godkendt af Finansudvalget d. 16-12-2022., sag nr. 22-1005.  


