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AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2019

Generelt
Kommunerne og Selvstyret indgik den 22. januar 2014 en ny budgetsamarbejdsaftale for at modernisere samarbejdet mellem kommunerne og Selvstyret, og i fællesskab bane vejen for langtidsholdbare løsninger for den økonomiske politik og opgaveløsningen i den samlede offentlige sektor.
Ved indgåelsen af budgetsamarbejdsaftalen var parterne enige om at indgå flerårige bloktilskudsaftaler, der understøtter en langsigtet planlægningshorisont, som er gennemskuelig og administrerbar
for alle offentlige enheder. Parterne understregede behovet for at sikre en balance mellem de fælles
udfordringer, samtidig med at de tager hensyn til kommunernes og Selvstyrets dispositionsret.
Bloktilskudsaftaler skal understøtte en positiv incitamentsstruktur, så de offentlige opgaver løses
effektivt og hensigtsmæssigt, og der skal løbende evalueres herpå, ikke alene når der måles på de
økonomiske aspekter, men også når der måles på kvalitet og tilfredshed i opgavevaretagelsen.
Som led i styrkelsen af samarbejdet mellem Naalakkersuisut og kommunerne afholdes løbende temadrøftelser på embedsmandsplan omkring udviklingen i lovgivningen og den kommunale økonomi og de afledte effekter for det kommunale bloktilskud.
Sektorplaner
Arbejdet med flerårige sektorplaner med afsæt i den demografiske udvikling som udgangspunktet
for den langsigtede planlægning af den offentlige økonomi tages op årligt parterne imellem og indgår efterfølgende i arbejdet med finansloven og de kommunale budgetter.
Arbejdet med sektorplaner giver blandt andet input til forberedelse af kommende opgaveflytninger.
Kommunerne ønsker fortsat at overtage flere ansvarsområder, herunder på anlægsområdet. Parterne
er enige om, at dette skal forberedes grundigt og ske på en måde, så der bliver kontinuitet i anlægsaktiviteterne og at der findes rimelige mekanismer til fordeling af anlægsmidlerne mellem kommunerne.
Udarbejdelse af nationale og kommunale sektorplaner på et givent område vil grundlæggende være
en forudsætning for at overføre anlægsmidler til kommunerne. I de kommende år er der derfor fortsat behov for en høj prioriteret indsats i forhold til arbejdet med nationale sektorplaner og kommunale sektorplaner i henholdsvis selvstyret og kommunerne og løbende koordination heraf. Arbejdet
med sektorplaner skal således sikre nationale målsætninger, hvor de kommunale sektorplaner sikrer
implementeringen i forhold til de lokale/kommunale behov.
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Ny bloktilskuds- og udligningsmodel
Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med udvikling af en ny bloktilskuds- og udligningsmodel.
Den nye model skal hvile på objektive kriterier og skal ved fordelingen af bloktilskuddet tage hensyn til forskelle i udgiftspresset i de forskellige kommuner. Ligeledes skal modellen gennem en
udjævning af indtægtsgrundlaget giver alle kommuner mulighed for at opretholde en rimelig service
ved et gennemsnitligt skatteniveau.
En model hvilende på objektive kriterier kræver som minimum, at der foreligger regnskabstal for
mindst et års drift fra Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik.
Det fortsatte arbejde med den nye model finder sted i en arbejdsgruppe med deltagelse af kommunerne og selvstyret og med inddragelse af bistand fra Grønlands Statistik. Der trækkes i arbejdet på
relevant faglig bistand, og sikres en jævnlig afrapportering på fremdriften i arbejdet til Den Politiske Koordinationsgruppe.
Parterne er enige om, at der efter indgåelsen af nærværende aftale påbegyndes en dialog om de
nærmere objektive kriterier, der bør indgå i den fremtidige model og dennes principielle opbygning.
Indtil en ny bloktilskuds- og udligningsmodel kan træde i kraft anvendes fortsat den bestående model, det indebærer konkret:
 At den midlertidige ordning for perioden 2016-2018 fortsat vil finde anvendelse i 2019 og
2020.
 Kommuneqarfik Sermersooqs indtægter fra bloktilskuddet reduceres med i alt 90 mio. kr.
årligt, der fordeles mellem de øvrige fire kommuner som følger: Kommune Kujalleq 33 mio.
kr., Qeqqata Kommunia 5 mio. kr., Kommune Qeqertalik 33 mio. kr. og Avannaata Kommunia 19 mio. kr.
Særlige indsatsområder der forudsætter medvirken fra både kommunerne og Selvstyret
Budgetsamarbejdsaftalen forudsætter, at bloktilskudsaftalerne understøtter en langsigtet planlægningshorisont. Bloktilskudsaftalerne udgør en ramme for at sikre en effektiv løsning af de offentlige
opgaver og en fælles forståelse af hvilke værktøjer, der skal bruges for at sikre en holdbar økonomisk udvikling og hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem kommunerne og selvstyret.
Dette ud fra en erkendelse af, at samfundets strukturelle problemer generelt forudsætter et godt og
konstruktivt samarbejde. Med bloktilskudsaftalen for 2019 sættes særligt fokus på indsatser inden
for følgende områder:
Bedre økonomistyring i den offentlige sektor:
Budget- og regnskabsloven for selvstyret og kommunerne, der trådte i kraft den 1. januar 2018 sikrer bedre redskaber til koordinering i budgetlægningen, styrkelse af økonomistyringen i hele den
offentlige sektor og sikring af en holdbar økonomisk udvikling for både kommuner og selvstyret.
Kommunerne inddrages i den fortsatte implementering af loven, blandt andet formaliseret gennem
kommunernes deltagelse i det lovfæstede Budget- og Regnskabsråd, der blandt andet tillægges op2
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gaver i forhold til fastsættelse af administrative rammer omkring den kommunale økonomistyring.
Målsætningen er at udnytte synergieffekter og fællesløsninger i videst muligt omfang bl.a. med
hensyn til implementeringen af det fælles offentlige økonomistyringssystem og indsatser på digitaliserings- og indkøbsområdet.
I den forbindelse skal det for god ordens skyld nævnes, at Naalakkersuisut søger opgørelsen af den
samlede budgetstilling jf. § 2 suspenderet ind til videre. Det medfører, at tilsynet med den kommunale økonomi i 2019 fortsætter uændret i forhold til 2018 og tidligere.
Udgiftsanalyser
Fra og med finansloven for 2017 er der blandt andet afsat midler til løbende udgiftsanalyser af udgiftsområder. Dette har til formål at afdække effektiviteten i opgaveløsningen og om muligt pege på
eventuelle rationaliseringsgevinster, der kan bidrage til at skabe et økonomisk råderum på de offentlige finanser.
Der kan i den forbindelse blive behov for et samarbejde med kommunerne for så vidt, der bliver tale
om analyser på områder, hvor opgavevaretagelsen sker både i regi af selvstyret og kommunerne,
eksempelvis på IT-området.
Områder med delt finansiering:
Kommunerne og selvstyret har på en række områder delt finansiering gennem refusionsordninger.
Det kan skabe uhensigtsmæssige incitamentsstrukturer, da omkostningerne for den enkelte part ikke
afspejler ydelsens fulde omkostninger. Ydelsen kan derfor komme i en ulige konkurrence med andre ydelser, der er helt finansieret af enten kommunen eller selvstyret.
Der er en fælles interesse i, at borgerne får den rigtige sagsbehandling og tildeles de ydelser, de har
ret til. De økonomiske strukturer skal understøtte dette, og derfor skal områder med delt finansiering så vidt muligt begrænses til områder uden skøn.
Tilsvarende er der behov for en gennemgang og analyse af områder, hvor selvstyret yder tilskud til
kommunernes drift, enten som tilskud eller som tilskud af kortere eller længere varighed. Disse tilskudsordninger opleves af kommunerne ofte som administrativt belastende med deraf følgende ineffektiv planlægning, jf. redegørelsen for samarbejdsaftale mellem selvstyret og kommunerne fra
2013.
Samarbejdet mellem kommunerne, Finansdepartementet og relevante fagdepartementer omkring
oplæg til den fremtidige håndtering, herunder om nogle områder fremover bør omfattes af bloktilskudsaftalen eller fortsat bestå som selvstændige ordninger med refusion eller tilskud fra selvstyret,
fortsætter. En hensigtsmæssig effektmåling for indsatserne er et væsentligt aspekt i arbejdet.
Digitalisering:
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Den nye digitaliseringsstrategi fortsætter arbejdet med at realisere det potentielle effektiviseringspotentiale, som de bagvedliggende business-cases bygger på. Dette arbejde berører naturligt både
kommunerne og selvstyret.
Følgende hovedområdet kan nævnes som særligt relevante:
• Elektronisk fakturabehandling
• Øget selvbetjening (Sullissivik)
• Digitale vagtplaner
• Grunddataprogrammet, herunder fælles grundregistre og Pitu-projektet
• Implementering af ny persondatalovgivning
ERP
Den politiske Koordinationsgruppe tog på sit møde den 25. september 2018 til efterretning, at projektorganisationen omkring ERP omdannes til en fælles driftsorganisation. Der var fremlagt et konkret forslag til den fremtidige organisation, der fandt tilslutning.
I forbindelse med det videre arbejde med ERP-projektet er parterne enige om, at det er centralt at de
mulige gevinster ved systemet realiseres, dels til finansiering af driftsorganisationen dels for at muliggøre omprioritering af ressourcerne til anden anvendelse.
Finansieringen af de fælles udgifter aftales mellem parterne. Selvstyret og kommunerne forventes
på den baggrund at gå videre med at konkretisere dette og forberede etableringen deraf, herunder
søge at sikre forudsætningerne derfor i form af organisering, relevant regelgrundlag og finansiering.
Etablering af fælles, koordinerende funktioner i det offentlige
Der er i mange offentlige enheder ikke den fornødne kapacitet eller kompetence til at effektivisere.
Samtidig sker der en teknologisk udvikling, der gør løsning af nogle opgaver mere uafhængig af
den fysiske placering . Disse forudsætninger giver et potentiale i etablering af fælles/koordinerende
funktioner i det offentlige. Det samlede potentiale ved denne udvikling vurderes til at være stort. En
sådan omstilling kræver tid og ledelsesmæssigt fokus.
Naalakkersuisut ønsker at skabe de nødvendige rammer for at sikre, at områder med potentiale for
effektiviseringer kan etableres på tværs af organisatoriske skel både internt i selvstyret og mellem
selvstyret og kommunerne.
Naalakkersuisut vil gå i nærmere dialog med kommunerne om et eventuelt behov for et lovforberedende arbejde.
Der er flere konkrete områder, hvor der kan være et væsentligt potentiale for at opnå stordriftsfordele og øget professionalisering, for eksempel:
 Skriftlige oversættelsesopgaver (TMS-system under udrulning med succes i kommunerne)
 Offentlige indkøb (samarbejde mellem indkøbsfunktioner i selvstyret og kommunerne styrkes pt.)
 Bygningsdrift og –vedligehold for offentlige bygninger (antageligt basis for relativt store
gevinster ved en ensartet praksis, fælles systemer mv.).
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Affaldsområdet:
På sit møde den 25. september 2018 drøftede Den politiske Koordinationsgruppe et oplæg om implementering af en national affaldsløsning.
Der forudses i regi af et fælleskommunalt affaldsselskab etableret to centrale forbrændingsanlæg
hver med en kapacitet på 2 tons per time det ene i Sisimiut og det andet i Nuuk. Der sigtes mod
etablering af spilolieforbrænding i Qaqortoq, Maniitsoq og i Aasiaat.
Løsningen gennemføres som en fælles kommunal løsning. Naalakkersuisut støtter detailprojekteringen med op til 6 mio. kr. fra Miljøfonden. Indsatsen har derfor ingen bloktilskudsvirkninger på nuværende tidspunkt. Som led i det videre arbejde er parterne enig om, at der skal udarbejdes en opdateret business-case for projektet, en nærmere beskrivelse af et eventuelt merfinansieringsbehov samt
optages drøftelser om en rimelig fordelingsnøgle herfor, der i udgangspunktet både kan involvere
brugerbetaling, værdisætning af salg af overskudsvarme til Nukissiorfiit og eventuelt behov for
øgede tilskud til området fra de offentlige kasser på sigt.
Forberedelse af opgaveoverdragelse på boligområdet
I overensstemmelse med drøftelserne på Den politiske Koordinationsgruppes møde den 25. september 2018 iværksætter Departementet for Finanser og Departementet for Boliger og Infrastruktur i
samarbejde med kommunerne et arbejde med henblik på at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger for en samlet overdragelse af lejeboligområdet til kommunerne per 1. januar 2020.
Samtidig vil Departementet for Boliger og Infrastruktur indkalde arbejdsgruppen om en ny lejelov,
så dette arbejde kan genoptages.
Implementering af nye tiltag tager tid
Fra bloktilskudsaftalen for 2018 videreføres en forståelse om, at det kan være vanskeligt rent praktisk at nå at komme på plads med det nødvendige administrative set-up i forbindelse med nye lovgivning vedtaget på efterårssamlinger med ikrafttræden per 1. januar det efterfølgende år.
Parterne er enige om, at de økonomiske konsekvenser for kommunerne i henhold til DUTprincippet bør fastsættes således, at der konkret tages hensyn til forventede mindre udgifter for
kommunerne i det første år som følge af nævnte udfordring. I den forbindelse er der også enighed
om, at de almindelige bemærkninger om økonomiske og administrative konsekvenser til lovforslag,
der berører kommunerne, skal afspejle implementeringsfasen og belyse de økonomiske følger for
kommunerne.
Forberedelse af bloktilskudsaftalen for 2020
Det er parternes mål at bloktilskudsforhandlingerne mellem kommunerne og selvstyret kan gennemføres og afsluttes væsentligt tidligere end tilfældet har været i år. Parterne er enige om, at aftalen for 2020 så vidt muligt skal færdigforhandles og indgås ikke senere end 15. juni 2019.
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Forberedelse af mulig overdragelse af selvstyrets lejerboliger vil udgør et tema, der arbejdes med i
et særligt spor.
Der vil ved bloktilskudsforhandlingerne for 2020 være særlig fokus på en afklaring af spørgsmålet
om omlægning af refusionsordninger. Målet er at lette kommunernes såvel som selvstyrets administrative ressourceforbrug.
Det forventes at spørgsmål om eventuel overdragelse (hel eller delvis) af driften af døgninstitutioner
og forarbejder til en eventuel etablering af en frikommune-ordning og et udredningsarbejde omkring forekomst af overflødig lovgivning vil blive belyst i form af løbende drøftelser mellem parterne. Tilsvarende vil resultatet af den andetsteds omtalte evaluering af førtidspensionsreformen
kunne få betydning for bloktilskudsaftalen for 2020. Den politiske Koordinationsgruppe vil blive
orienteret om fremdriften i dette arbejde.
Det kommunale bloktilskud for 2019
Det kommunale bloktilskud udgør 1.490.472.000 kr. som det er optaget i forslag til finanslov for
2019. Det fremgår af bilag 1 hvordan aftalen ændrer bloktilskuddet i forhold til 2018. De enkelte
elementer i aftalen er beskrevet nedenfor.
1. Nedsættelse af bloktilskuddet
Den demografiske udvikling mod en befolkningssammensætning med flere ældre og færre yngre
skærper år for år udfordringen med samlet balance på den offentlige økonomi. Det stiller både selvstyret og kommunerne overfor nødvendige tiltag til fremme af højere produktivitet og mere effektiv
opgaveløsning. I den sammenhæng er der indarbejdet en samlet nedsættelse af bevillingerne på
selvstyrets samlede ramme på 25 mio. kr. I forhold til den relative betydning af selvstyrets tilskud
til kommunerne er 10 mio. kr. heraf indarbejdet på bloktilskuddet. Dette ligger i direkte forlængelse
af finanslovsaftalen for 2018, som fastslog, at der så vidt muligt bør anlægges samme betragtning
omkring krav til produktivitetsudviklingen for selvstyret og kommunerne. Dette gælder uanset, om
der er tale om selvstyrets egne udgifter eller udgifter på finansloven til kommunernes drift, i praksis
bevillingen til det kommunale bloktilskud.
Kommunerne finder det uacceptabelt, at Naalakkersuisut har valgt i FFL2019 at indarbejde en
rammebesparelse på bloktilskuddet til kommunerne uden tidligt i processen at inddrage kommunerne. I den forbindelse finder kommunerne det betænkeligt, at et af selvstyrets store driftsområder,
sundhedsområdet, friholdes; medens kommunernes store driftsområder, skole- og socialområdet
ikke friholdes.
2. Regulering af boligsikring for 2017
Udgifterne til boligsikring var i 2017 lidt lavere end budgetteret. Parterne er enige om at formindske
kommunernes bloktilskud med 4.680.000 kr. i 2019 som afregning af forbruget i 2017 i forhold til
det forventede.
2.1. Regulering af boligsikring fra 2019
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Bloktilskuddet er nedsat med 5.000.000 kr. årligt fra 2019 som følge af nyt skøn vedrørende niveauet for udgifterne til boligsikring. Den almindelige efterreguleringsordning påvirkes ikke og
nettoeffekten vil derfor for kommunerne være nul.
3. Regulering af førtidspension for 2017
Udgifterne til førtidspension har i 2017 været væsentligt lavere end forventet. Parterne er på den
baggrund enige om at nedsætte kommunernes bloktilskud med 9.146.000 kr. i 2019.
4. Den centrale pulje til anbringelser i Danmark og Grønland
Ved udlægningen af handicapområdet til kommunerne fra 2011 blev det aftalt, at der afsættes en
central pulje på finansloven til økonomisk støtte til kommunerne ved særligt dyre anbringelser af
handicappede i Danmark. Efterfølgende blev puljen udvidet til også at omfatte anbringelser i Grønland. Puljen er placeret under hovedkonto 30.13.07 Central pulje til anbringelser i Danmark og
Grønland i finansloven.
Midlerne til puljen finansieres ved reduktion af bloktilskuddet.
I 2017 var der afsat 9 mio. kr. i puljen under hovedkonto 30.13.07 Central pulje til anbringelser i
Danmark og Grønland i finansloven. Imidlertid blev der i 2017 kun anvendt 7.627.000 kr. af midlerne i puljen, hvorfor bloktilskuddet forhøjes med 1.373.000 kr. i 2019 svarende til mindreforbruget i 2017.
5. Indfasning af skatteomlægningen i 2012
Inatsisartut vedtog under Efterårssamlingen 2012 en skatteomlægning. Skatteomlægningen indebar
bl.a. en omlægning af reglerne for overskuds- og straksafskrivninger, hvor de økonomiske konsekvenser indfases over en årrække frem til 2035.
Parterne er på den baggrund enige om at forhøje bloktilskuddet med 1.077.000 kr. fra 2022.
6. Obligatorisk pensionsordning
Under punkt 19 på Inatsisartuts efterårssamling 2016 blev Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning vedtaget. Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning medfører, at kommunerne mister
skatteprovenu som følge af øgede indbetalinger til pensionsordninger i Grønland. Desuden har de
grønlandske pengeinstitutter med vedtagelsen af Inatsisartutloven fået mulighed for at udbyde pensionsprodukter, hvilket også vil betyde en stigning i indbetalinger til pensionsordninger i Grønland,
som ligeledes vil betyde et lavere skatteprovenu for kommunerne.
Parterne er på den baggrund enige om, at bloktilskuddet forhøjes med 10.525.000 kr. i 2022 som led
i en fortsat indfasning af den obligatoriske pensionsordning. Indfasningen af den obligatoriske pensionsordning fortsætter frem til 2024.
Parterne er enige om, at midlerne i 2019 i lighed med tidligere år fordeles mellem kommunerne i
henhold til den gældende bloktilskudsmodel. Desuden er parterne enige om, at efterhånden som den
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obligatoriske pensionsordning implementeres, så skal kommunerne i større grad kompenseres på
baggrund af de økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune. Dette forhold gælder ligeledes
størrelsen af forhøjelsen af bloktilskuddet for det mistede skatteprovenu, som kommunerne har som
følge af Inatsisartutloven.
7. Overgang til 100 % kommunal finansiering af førtidspension i juli 2021
I ovenstående Inatsisartutlov om førtidspension gælder, at finansieringen af udgifterne til førtidspension overgår til at være 100 % kommunalt finansieret, hvor det i dag finansieres i forholdet
50/50 % mellem Selvstyret og kommunerne.
Parterne er på den baggrund enige om, at bloktilskuddet forhøjes med 56.675.000 kr. fra 2022. Forhøjelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto
30.12.09 Førtidspension i forslag til finanslov for 2019.
Med forhøjelsen af bevillingen for området vil der være indeholdt 212 mio. kr. i det kommunale
bloktilskud fra 2022 til kompensation for udgifter til førtidspension, hvor der i årene frem til og
med 2020 tilsvarende vil være indeholdt 98,55 mio. kr. og 155,325 mio. kr. i 2021.
I løbet af 2019 færdiggøres den tidligere aftalte evaluering af førtidspensionsreformen, så den så
vidt muligt er færdig forinden indgåelse af bloktilskudsaftalen for 2020. I denne evaluering indgår
også udviklingen på tilgrænsende områder af betydning for, hvorvidt de forventede effekter af førtidspensionsreformen hidtil er indfriet, herunder udviklingen omkring revalidering og fleksjobs.
8. Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger
I forbindelse med den fortsatte implementering af beskatningen af indbetalinger til udenlandske
pensionsordninger forøges bloktilskuddet fra 2022 med 1.211.000 kr.
9. Energiprisreform
I forbindelse med gennemførelsen af prisnedsættelserne på Nukissiorfiits leverancer af el og vandnedsættes bloktilskuddet i 2019 med 1.976.000 kr. og fra 2020 med 988.000 kr.
10. Kommunernes bidrag til driften af Sullissivik.gl
Bloktilskuddet til kommunerne har hidtil bidraget til driften af Sullissivik.gl med 2.000.000 kr. årligt. Dette beløb er nu indarbejdet på hovedkonto 40.98.01 Digitaliseringsstyrelsen. Det samlede
bloktilskud reduceres derfor med 2.000.000 kr. Omflytningen har ingen økonomiske konsekvenser
for den enkelte kommune.
11. Rangerordning i Qeqqata Kommunia, Unesco
Der har hidtil været en rangerordning i Kommune Kujalleq og i Avannaata Kommunia. Med den
nye Unesco-status for så vidt angår Qeqqata Kommunia oprettes der en tilsvarende ordning i den
kommune. Bloktilskuddet forhøjes derfor med 214.000 kr. årligt.
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12. Øvrige forhold
Størrelsen af bloktilskuddet i nærværende aftale er tilsvarende bevillingen der indgår i forslaget til
finanslov for 2019 under hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne.
Parterne er enige om, at bloktilskuddet til 2. og 3. behandlingen af forslag til finanslov for 2019 kan
ændres på baggrund de økonomiske konsekvenser af en evt. vedtagelse af lovforslag med økonomiske konsekvenser for kommunerne, eller andre ændringer med økonomiske konsekvenser for kommunerne. Det forventes pt. at ville omfatte følgende emner og forhold:


Effekt for kommunerne af eventuel gennemførelse af ensprisreform på MITs forsyningsområde.

Nærværende bloktilskudsaftale mellem Selvstyret og kommunerne er indgået med forbehold for de
bevilgende myndigheders godkendelse.

Nuuk, den ____ oktober 2018.

__________________________
Vittus Qujaukitsoq
Naalakkersuisoq for Finanser

___________________________
Ane Hansen
Borgmester, Kommune Qeqartalik

__________________________

___________________________

Asii Chemnitz Narup

Kiista P. Isaksen

Borgmester,
Kommuneqarfik Sermersooq

Borgmester, Kommune Kujalleq

__________________________

___________________________
Palle Jerimiassen
Borgmester, Avannaata Kommunia

Malik Berthelsen
Borgmester, Qeqqata Kommunia
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GRØNLANDS SELVSTYRE
DE GRØNLANDSKE KOMMUNER
________________________________________________________________________

Bilag 1. Elementer i aftale om bloktilskud til kommuner for budgetåret 2019
Aftale
2019
Udgangspunkt i følge aftale for 2018
1. Nedsættelse af bloktilskuddet
2. Regulering af boligsikring
2.1. Regulering af boligsikring fra 2019
3. Regulering af førtidspension
4. Den centrale pulje til anbringelser i Danmark og Grønland
5. Indfasning af skatteomlægningen i 2012
6. Obligatorisk pensionsordning
7. Overgang til 100 % finansiering af førtidspension i juli 2021
8. Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger
9. Energiprisreform
10. Kommunernes bidrag til driften af Sullissvik.gl
11. Rangerordning i Qeqqata Kommunia, Unesco
Nyt bloktilskud til kommunerne

10

--- mio. kr. --2020
2021

2022

1.521.687

1.531,2

1.595,3

1.595,3

-10.000
-4.680
-5.000
-9.146
1.373
0
0
0
0
-1.976
-2.000
214

-10,0
0,0
-5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-2,0
0,2

-10,0
0,0
-5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-2,0
0,2

-10,0
0,0
-5,0
0,0
0,0
1,1
10,5
56,7
1,2
-1,0
-2,0
0,2

1.490.472

1.513,4

1.577,5

1.647,0

