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§ 1.

Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2014 fastsættes i bilag 1.

§ 2.

Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2014
fastsættes i bilag 2.

Grønlands Selvstyre, den xx-yy-2015.

Kim Kielsen

3

4

5

01 06 11 T Politisk arbejde
01 06 11 T Politisk arbejde

01 Inatsisartuts Formandskab

Bilag 1, bevillingsoversigt

9.760.000

FL
2014

Landsstyrerok.
Bilag 2

193.000
107.000

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

16-06-2014
10.060.000 17-12-2014

Bevilling
herefter

Inatsisartut
Inatsisartut

Sagsnr.

6

10
10
10
10
10

19
19
19
19
19

02
03
04
05
07

D
T
D
T
T

Repræsentationen i Bruxelles
Grønlands bidrag til Northern Peripher
Grønlands repræsentation i Washington
Internationale projekter og aktivitete
Inuit Circumpolar Council

45.000.000

10 13 11 T Kontante udgifter til aktieselskaber
10 13 11 T Kontante udgifter til aktieselskaber
10 13 71 I Royal Greenland A/S, afdrag
4.295.000
1.060.000
2.500.000
762.000
4.389.000

-50.000.000

27.204.000
2.400.000

FL
2014

10 01 01 D Formandens Departement, NSN, administr
10 01 27 D Forsoningskommission

10 Formanden for Naalakkersuisut

Bilag 1, bevillingsoversigt

-4.295.000
-1.060.000
-2.500.000
-762.000
-4.389.000

-8.497.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

5.000.000
4.500.000
-50.000.000

-1.000.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

11-08-2014
11-08-2014
11-08-2014
11-08-2014
11-08-2014

03-10-2014
54.500.000 07-11-2014
-100.000.000 06-05-2014

18.707.000 11-08-2014
1.400.000 03-10-2014

Bevilling
herefter

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

14-675
14-679
14-662

Ressortændring
14-675

Sagsnr.

7

24.594.000

11
11
11
11
11

50
50
50
50
70

T
T
T
T
D

Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Reserve til nye initiativer

24 01 01 D Skattestyrelsen, administration

24 Skattestyrelsen

20
20
20
20
20

73.611.000

500.000

10.000.000

30.384.000

1.500.000
0

D
D
D
D
D
T
T

20 05 31 T Reserve til merudgift på det kommunale
20 05 34 T Tilskud til partiernes valgkamp

01
01
01
04
04
07
10
100.000
0

01
01
01
01
01
01
01

FL
2014

Departementet for Finanser og Indenrig
Departementet for Finanser og Indenrig
Departementet for Finanser og Indenrig
Digitaliseringsstyrelsen
Digitaliseringsstyrelsen
Udgifter til valg
ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands fo

20
20
20
20
20
20
20

20 Departementet for Finanser og Indenrigs

Bilag 1, bevillingsoversigt

280.000

-3.085.000

16.405.000

3.534.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

3.754.000

1.000.000

Landstingsbeslutning

-500.000
-2.500.000
-3.915.000
-500.000

-1.500.000

1.500.000
-750.000
-750.000
-85.000

Godkendt af
Finansudvalget

22-06-2014
25-06-2014
03-10-2014
03-10-2014
07-11-2014
01-10-2014
22-06-2014

Dato for
godk.

73.891.000 22-06-2014

22-06-2014
20-08-2014
03-10-2014
07-11-2014
07-11-2014

25-06-2014
3.754.000 01-10-2014

29.549.000
1.100.000
16.405.000

28.878.000

Bevilling
herefter

Naalakkersuisut

Naalakkersuisut
14-672
14-675
14-679
14-679

14-667
Inatsisartut

Ressortændring
14-667
14-675
14-675
14-679
Inatsisartut
Ressortændring

Sagsnr.

8

27
27
27
27
27
27
27

01
01
01
01
01
01
01

01
01
02
03
05
07
09

D
D
D
T
T
T
D

Udenrigsdirektoratet
Udenrigsdirektoratet
Repræsentationen i Bruxelles
Grønlands bidrag til Northern Peripher
Tilskud til internationale aktiviteter
Inuit Circumpolar Council
Grønlands Repræsentation i Washington

27 Udenrigsdirektoratet

Bilag 1, bevillingsoversigt

FL
2014

8.497.000
4.295.000
1.060.000
762.000
4.389.000
2.500.000

0
0
0
0
0
0

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

500.000

Godkendt af
Finansudvalget

8.997.000
4.295.000
1.060.000
762.000
4.389.000
2.500.000

Bevilling
herefter

11-08-2014
20-08-2014
11-08-2014
11-08-2014
11-08-2014
11-08-2014
11-08-2014

Dato for
godk.

Ressortændring
14-672
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Sagsnr.

9

9.245.000
9.799.000

30 14 29 D Indsatser med sociale formål

12.120.000
0

FL
2014

30 10 46 D Særlig indsats for personer, der har v

30 01 03 D Kurser og efteruddannelse om det socia
30 01 04 D Vedligeholdelse af Selvstyrets bygning

30 Departementet for Familie og Justitsvæse

Bilag 1, bevillingsoversigt

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-1.700.000

2.407.000

-707.000
5.880.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

8.099.000 06-08-2014

11.652.000 06-08-2014

11.413.000 06-08-2014
5.880.000 06-05-2014

Bevilling
herefter

14-669

14-669

14-669
14-662

Sagsnr.

10

34 13 01 D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjenin

Sundhedsregioner, lægebetjening
Sundhedsregioner, lægebetjening
Nationale Sundheds- og Uddannelsesinds
Nationale Sundheds- og Uddannelsesinds
Fællesudgifter, evakueringer mv
Landsapotek
68.678.000

79.875.000
42.180.000

60.277.000

429.253.000

D
D
D
D
D
D

34
34
34
34
34
34

01
01
02
02
03
05

36.873.000
346.822.000

34 11 02 D Patientbehandling i udlandet, psykiatr
34 11 03 D Dronning Ingrids Hospital
34 11 03 D Dronning Ingrids Hospital

12
12
12
12
12
12

18.917.000

FL
2014

34 10 02 D Vedligeholdelse af Selvstyrets bygning

34 Departementet for Sundhed

Bilag 1, bevillingsoversigt

-200.000

-6.000.000
-13.000.000
4.417.000
-6.500.000
9.000.000
2.500.000

-3.000.000
1.783.000
11.000.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

12.700.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

68.478.000 11-08-2014

11-08-2014
410.253.000 18-12-2014
11-08-2014
58.194.000 18-12-2014
88.875.000 18-12-2014
44.680.000 18-12-2014

33.873.000 18-12-2014
11-08-2014
359.605.000 18-12-2014

31.617.000 06-05-2014

Bevilling
herefter

Naalakkersuisut

Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut

Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut

14-662

Sagsnr.

11

17.845.000
20.511.000
33.196.000
17.985.000
30.061.000
67.779.000

40 90 02 T Tilskud til De Grønlandske Huse
40 90 03 D Vedligehold af Selvstyrets bygninger
40 90 13 D Vejledning samt landsdækkende psykolog

40 91 03 D Kursusvirksomhed

40 94 17 T Grønlands Radio - KNR

FL
2014

40 02 01 D Uddannelses- og kollegieforvaltningen

40 Departementet for Uddannelse og Forsknin

Bilag 1, bevillingsoversigt

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

3.000.000

-3.000.000

-1.000.000
-1.000.000
-5.000.000

1.000.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

70.779.000 23-12-2014

27.061.000 23-12-2014

19.511.000 17-09-2014
32.196.000 05-06-2014
12.985.000 06-08-2014

18.845.000 17-09-2014

Bevilling
herefter

14-682

14-682

14-674
14-666
14-670

14-674

Sagsnr.

12

51 02 02 I Salg af fiskerirettigheder

51

Bilag 1, bevillingsoversigt

-104.144.000

FL
2014

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-3.000.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

-107.144.000 28-03-2014

Bevilling
herefter

14-659

Sagsnr.

13

64 01 01 D Departementet for Erhverv, Råstoffer o
64 01 03 D Afdelingen for Geologi

64 Departement for Erhverv, Råstof, Arb.mkd

Bilag 1, bevillingsoversigt

24.234.000
7.977.000

FL
2014

1.844.000
961.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

26.078.000 22-06-2014
8.938.000 22-06-2014

Bevilling
herefter

Naalakkersuisut
Naalakkersuisut

Sagsnr.

14

01
01
01
01
01
01
01

01
01
04
04
12
12
13

D
D
D
D
D
D
T

Departementet for Boliger
Departementet for Boliger
Administrations og projektudgifter ved
Administrations og projektudgifter ved
Landsplanlægning
Landsplanlægning
ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands fo

70 10 08 D Eksplosivstoffer, brand og beredskab

70
70
70
70
70
70
70

70 Departementet for Boliger

Bilag 1, bevillingsoversigt

882.000

16.405.000

3.159.000

0

6.713.000

FL
2014

-882.000

1.017.000
-350.000
-2.809.000
-16.405.000

122.000
-725.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

28-05-2014

28-05-2014
6.110.000 22-06-2014
26-02-2014
1.017.000 28-05-2014
28-05-2014
22-06-2014
22-06-2014

Bevilling
herefter

Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring
14-655
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Sagsnr.

15

77 05 02 D Grønlands Naturinstitut

77 01 05 D Eksplosivstoffer, brand og beredskab

77 Natur og Miljø

73 01 01 D Departementet for Miljø og Natur
73 01 04 D Administrations og projektudgifter ved

73 Departementet for Miljø og Natur

Bilag 1, bevillingsoversigt

52.017.000

0

6.587.000
1.517.000

FL
2014

1.232.000

378.000
-1.517.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

2.000.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

54.017.000 28-03-2014

1.232.000 28-05-2014

6.965.000 28-05-2014
28-05-2014

Bevilling
herefter

14-659

Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring

Sagsnr.

16

00
00
00
00
00

06
06
10
10
80

A
A
A
A
A

Reserver til igangsætning og færdiggør
Reserver til igangsætning og færdiggør
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

09
09
10
10
10
10
12
12
12
12
14
15
15
15
15
17

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Erhvervsuddannelsesområdet
Erhvervsuddannelsesområdet
Kommunale skoler
Kommunale skoler
Kommunale skoler
Kommunale skoler
Uddannelsesbyggeri
Uddannelsesbyggeri
Uddannelsesbyggeri
Uddannelsesbyggeri
Kultur- og idrætsbyggeri
Kollegiebyggeri
Kollegiebyggeri
Kollegiebyggeri
Kollegiebyggeri
Institutioner for børn og unge

84 45 01 A Kirken

84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84

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

83 30 13 A Landsdækkende institutioner

83 Familiedirektoratet

81 10 02 A Renovering og ombygning Selvstyrets ce

81 Anlæg, Formanden for Naalakkersuisut

80
80
80
80
80

80 Anlægsområdet

Bilag 1, bevillingsoversigt

0

0

0

10.000.000

0
23.000.000

94.250.000

88.000.000

0

11.375.000

0

4.500.000

FL
2014

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-246.000

-2.839.000
1.000.000
5.000.000
4.844.000
-908.000
-7.210.000
5.000.000
7.000.000
-4.844.000
-113.000

3.000.000
-478.000

1.000.000
-2.000.000

-593.000

-466.000

15.000.000
-15.000.000
30.314.000
-30.314.000
-1.500.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

-246.000 10-04-2014

06-05-2014
-1.000.000 05-06-2014
16-01-2014
28-03-2014
10-04-2014
90.522.000 14-04-2014
10-04-2014
05-06-2014
06-08-2014
102.255.000 20-08-2014
-908.000 10-04-2014
10-04-2014
06-05-2014
05-06-2014
22.946.000 20-08-2014
9.887.000 10-04-2014

10.782.000 10-04-2014

-466.000 10-04-2014

06-05-2014
05-06-2014
10-04-2014
06-05-2014
3.000.000 28-03-2014

Bevilling
herefter

14-661

14-662
14-665
14-653
14-657
14-661
14-660
14-661
14-666
14-670
14-671
14-661
14-661
14-662
14-665
14-671
14-661

14-661

14-661

14-662
14-665
14-661
14-662
14-656

Sagsnr.

17

Reinvesteringer Selvstyrets udlejnings
Personaleboliger i Nuuk
60/40 byggeri
Særlig renovering
Boligprogram for bygder og yderdistrik
Sanering af udlejningsboliger og opfør
Sanering af udlejningsboliger og opfør

0
0
0
4.300.000
15.000.000
0

89 72 12 A Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
89 72 12 A Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
89 72 12 A Boligprojekter og Erstatningsbyggeri

89 Anlægsudlån
254.000.000

0

A
A
A
A
A
A
A

87 75 03 A Tilskud til kommunale miljøanlæg
87 75 03 A Tilskud til kommunale miljøanlæg

08
10
11
13
22
25
25

500.000

17.700.000

0
0

72
72
72
72
72
72
72

0

15.775.000

FL
2014

87 73 10 A Havneanlæg
87 73 22 A GLV - landingspladser
87 73 22 A GLV - landingspladser

87
87
87
87
87
87
87

87 11 06 A 5-års eftersyn

87 00 88 A Anlægsstrategi for bygder og yderdistr
87 00 88 A Anlægsstrategi for bygder og yderdistr

87 Anlæg, Dir. for Boliger og Infrastr.

86 60 01 A Sundhedsvæsenet
86 60 01 A Sundhedsvæsenet

86 Anlæg, Departementet for Sundhed

85 50 01 A Servicehuse, bygder

85 Anlæg, Dir. for Erhv. Landb. og Arb.

Bilag 1, bevillingsoversigt

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-9.689.000
64.000.000

44.500.000

8.900.000
-90.000
17.300.000

-1.500.000
-1.552.000
-710.000
-58.000
10.000.000
-950.000
-8.000.000

-757.000

-3.000.000

1.500.000
-2.142.000

-13.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

28-03-2014
10-04-2014
06-05-2014

06-05-2014
44.500.000 25-08-2014

8.900.000 06-05-2014
10-04-2014
17.210.000 06-05-2014

10-04-2014
10-04-2014
10-04-2014
10-04-2014
05-06-2014
10-04-2014
-8.950.000 27-05-2014

-1.500.000
-1.552.000
-710.000
4.242.000
25.000.000

-257.000 10-04-2014

28-03-2014
14.700.000 15-07-2014

28-03-2014
15.133.000 10-04-2014

-13.000 10-04-2014

Bevilling
herefter

14-658
14-661
14-662

14-662
14-673

14-662
14-661
14-662

14-661
14-661
14-661
14-661
14-665
14-661
14-664

14-661

14-657
14-668

14-656
14-661

14-661

Sagsnr.

18

DA-RESULTAT FL 2014 + TB 2014

DA-resultat i FL 2014

Ændringer i DA-resultatet ved TB 2014

DAU-RESULTAT FL 2014 + TB 2014

DAU-resultat i FL 2014

Ændringer i DAU-resultatet ved TB 2014

-20.824.000

-46.539.000

0

5.054.000

Godkendt af
Finansudvalget

92.966.000

2.043.222.000

Landstingsbeslutning

Total for hovedkonti berørt af tillægsbevillinger

Landsstyrerok.
Bilag 2

8.000.000

FL
2014

89 72 12 A Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
89 72 12 A Boligprojekter og Erstatningsbyggeri

Bilag 1, bevillingsoversigt

Dato for
godk.

127.196.000

148.020.000

51.481.000

98.020.000

2.141.242.000

06-05-2014
316.311.000 27-05-2014

Bevilling
herefter

14-663
14-664

Sagsnr.

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

TB 2014
Formanden for Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 – 12
Til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber
Følgende tekstanmærkninger optages:
”Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at anvende maksimalt 4,5 mio. kr. til et kapitalindskud i NunaMinerals A/S eller yde midlerne helt eller delvis som et lån, der giver mulighed for efterfølgende
konvertering til aktier.
Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det
efterfølgende finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger optages:
”Nr. 2.
Tekstanmærkning nr. 2 søges optaget med henblik på, at give Naalakkersuisut bemyndigelse til
at tidligere bevilget kapitalindskud på 4,5 mio. kr. til NunaMinerals A/S helt eller delvis kan
ydes som et lån, der giver mulighed for efterfølgende konvertering til aktier.
Ved at de bevilgede midler til et kapitalindskud på 4,5 mio. kr. kan ydes helt eller delvist som et
lån til NunaMinerals A/S sikrer Grønlands Selvstyre sig større fleksibilitet i forhold til NunaMinerals A/S.
Midlerne til et kapitalindskud på 4,5 mio. kr. til NunaMinerals A/S blev bevilget af Finans- og
Skatteudvalget den 7. november 2014.
Tekstanmærkningen er ny.
Nr. 3.
Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut at overføre et mindreforbrug på nærværende
hovedkonto til det efterfølgende finansår. Bemyndigelsen er bevilget som følge af bevilgede
midler på 4,5 mio. kr. til kapitalindskud eller lån i NunaMinerals A/S evt. først kan anvendes i
forbindelse der bliver taget beslutning om NunaMinerals A/S fremtid ved en generalforsamling
forventeligt i begyndelsen af 2015.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 27-11-2014, sag nr. 14-681.

19

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

Medlemmet af Naalakkersuisut for Boliger - Aktivitetsområde 80 - 89
Til aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet
Følgende tekstanmærkning optages:
”Nr. 7.
Naalakkersuisut bemyndiges til at fakturere de enkelte anlægsprojekter på aktivitetsområde 80 89 Anlægs- og renoveringsområdet med et bidrag på op til 2,5 procent af projektets anlægssum
til dækning af udgifter på hovedkonto 70.01.04 Administrations- og projektudgifter vedrørende
anlægsområdet. Bemyndigelsen kan samlet set ikke overstige 7,8 mio. kr. i 2014.”
Bemærkninger til aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet
Følgende bemærkning til tekstanmærkning optages:
”Nr. 7.
Tekstanmærkning nr. 7 optages med henblik på, at omkostninger til bygherrerådgivning og bygherretilsyn fortsat pålignes de enkelte projekter, selvom opgaven hermed er hjemtaget fra A/S
Boligselskabet INI. Medarbejderne i Anlægsafdelingen skal i lighed med andre anlægsorganisationer føre et timeregnskab for de enkelte projekter. Ressourcetrækket er i øvrigt en meget værdifuld information i evalueringen af projekt- og anlægsforløbene for de enkelte projekter.
Målet er, at Selvstyrets anlægsopgaver samt opgaven med vedligeholdelsen af Selvstyrets anlægsaktiver samles i en stærk central enhed, Anlægsafdelingen i Departementet for Boliger. Derved bliver det muligt at matche de fagligt komplekse processer og udfordringer ved løsningen af
opgaverne. En samling af kræfterne ét sted, vil foruden rationaliseringsgevinsten endvidere skabe synergi, som alt i alt skal udmønte sig i en bedre totaløkonomi for bygningsmassen og derved
en besparelse på længere sigt.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 26-02-2014, sag nr. 14-655.
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Forslag til Tillægsbevillingslov for 2014

FM 2015/8

Almindelige bemærkninger
§ 26 i Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Selvstyres budget fastsætter, at
”nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i løbet af finansåret optages efterfølgende på en tillægsbevillingslov.”
Dispositioner med hjemmel i tekstanmærkning skal også optages på tillægsbevillingslov. Det
er fastsat, at Naalakkersuisut fremsætter forslag til tillægsbevillingslov for Inatsisartut senest
på første ordinære Inatsisartutsamling i året efter finansåret. Der er således tale om en efterbevillingslov, som formaliserer Inatsisartuts og Inatsisartuts Finansudvalgs tidligere afgørelser.
§ 1 fastsætter ændringer til bevillinger i FL 2014. § 2 fastsætter ændringer i tekstanmærkninger i FL 2014. Bestemmelserne henviser til henholdsvis bilag 1 og bilag 2, som indeholder de
konkrete bevillingsændringer i forhold til FL 2014.
Som følge af, at der er tale om en efterbevillingslov, vil finansloven for 2014 og TB 2014
tilsammen udgøre bevillinger og tekstanmærkninger, der har været gældende i finansåret
2014. De i finanslov 2014 og TB 2014 optagne bevillinger, herunder projektbevillingerne på
anlægsområdet, er således grundlaget for Landskasseregnskab 2014 og Redegørelsen om Anlægs – og Renoveringsfonden 2014.
I Landskasseregnskab 2014 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i
2014. Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige
regnskab. Redegørelsen om Anlægs – og Renoveringsfonden 2014 redegør for anlægs- og
renoveringsfondens aktiviteter i 2014. Redegørelsen indeholder en status pr. 31.12.2014 for
samtlige anlægsprojekter samt et overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet,
især set i forhold til finanslovens forudsætninger på området.
Tillægsbevillinger i finansåret 2014
I finansåret 2014 har der været 40 sager med bevillingsmæssige konsekvenser.
31 sager er fremsendt til behandling i Finansudvalget, hvoraf 29 sager blev godkendt, mens en
sag ikke blev godkendt. Den resterende af de fremsendte sager afstod Finansudvalget at behandle med henvisning til der var udskrevet valg.
Endvidere er 6 sager blevet godkendt af Naalakkersuisut og 2 sager er blevet godkendt af
Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden (IUF). Endelig medførte vedtagelsen af Inatsisartut-
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lov nr. 12 af 1. oktober 2014 om ekstraordinært valg til Inatsisartut bevillingsmæssige konsekvenser i form af tilskud til partiernes valgkamp og udgifter til valg.
Af de i alt 38 godkendte sager er 33 sager budgetneutrale, mens 5 sager har konsekvenser for
DAU-saldoen.
Finansloven for 2014 viste et budgetteret DAU-overskud på 46,5 mio. kr. Inatsisartuts Finansudvalg, Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden og Inatsisartut har i løbet af 2014 godkendt i alt 5 tillægsbevillinger, der forværrer det budgetterede DAU-resultat med 98,0 mio. kr.
Forslaget til tillægsbevillingslov indebærer derved et budgetteret DAU-underskud for finansåret 2014 på 51,5 mio. kr.
I nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over de 5 sager, som har ændret det budgetterede
DAU-resultat.
Tabel 1 – Sager i 2014 med DAU-effekt
Sagsnr. Sagsindhold
14-659 Midler til biologiske undersøgelser af makrel i Østgrønland
14-662 Fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med henblik på
nedbringelse af arbejdsløsheden
IUF Bevilling til politisk arbejde – nr. 1
IUF Bevilling til politisk arbejde – nr. 2
INA Bevilling til tilskud til partiernes valgkamp og udgifter til valg
I alt

DAU-effekt
-1.000.000
93.966.000
193.000
107.000
4.754.000
98.020.000

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 148,0 mio. kr.
Finansloven for 2014 viste et budgetteret DA-overskud på 20,8 mio. kr. Forslaget til tillægsbevillingslov indebærer derved et budgetteret DA-underskud for finansåret 2014 på 127,2
mio. kr.
Årsagen til afvigelsen for DAU- og DA-effekten på 50 mio. kr. af de godkendte tillægsbevillinger i 2014 er sagsnr. 14-662 Fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med henblik
på nedbringelse af arbejdsløsheden. I denne tillægsbevillingssag indgik der en forhøjelse af
indtægtsbevillingen med 50 mio. kr. for hovedkonto 10.13.71 Royal Greenland A/S, afdrag,
da Royal Greenland A/S ønskede at fremrykke betalingen af det sidste afdrag på det landskasselån på 250 mio. kr., som virksomheden optog i 2009 med Inatsisartuts godkendelse.
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Den 1. oktober 2014 blev Inatsisartutlov nr. 13 midlertidig Inatsisartutbevillingslov for finansåret 2015 godkendt i forbindelse med udskrivelsen af valg til Inatsisartut.
Inatsisartut bemyndigede i § 4 i denne lov Finansudvalget til at godkende følgende med virkning for finansåret 2015 inden der vedtages en finanslov for 2015 til erstatning for den midlertidige bevillingslov:
1) Merudgifter til igangværende anlægsprojekter på op til 300 mio. kr. i alt.
2) Merudgifter til påbegyndte projekteringsopgaver på op til 30 mio. kr. i alt.
3) Påbegyndelse af reinvestering og sanering af Selvstyrets udlejningsejendomme på op til 50
mio. kr. i alt.
Hensigten med ovenstående bestemmelser er, at der sikres bevillinger til at en række igangværende anlægsprojekter kan fortsætte.
Inatsisartuts Finansudvalg godkendte nedenstående anlægsprojekter i sagsnr. 14-680 Godkendelse af merudgifter til igangværende anlægsprojekter, påbegyndte projekteringsopgaver samt
påbegyndelse af reinvestering og sanering af Selvstyrets udlejningsejendomme i 2015. Der
skal gøres opmærksom på, at nedenstående oversigt er inklusiv godkendte ændringer til denne
oversigt, som blev behandlet ved Inatsisartuts konstituerende samling medio december 2014.
Det er årsagen til der nu er bevilget 319 mio. kr. til igangværende anlægsprojekter, hvilket
dermed overstiger den tidligere vedtagne ramme hertil på 300 mio. kr.
Konto

Sted

P.nr.

Igangværende anlægsprojekter (op til 300 mio. kr.)

FL + TB 2014

BO 2015

822002

60

90022

Pisariillisaaneq-projektet, ERP

2.500.000

13.000.000

833012

100

44035

Alderdomshjem i Aasiaat

2.700.000

700.000

844010

30

50110

Skole, Narsaq

22.500.000

21.400.000

844010

83

50111

Renovering/ombygning/udvidelse skole, Sarfannguit

5.000.000

2.000.000

844012

120

52086

Udvidelse af PISPS, Ilulissat

8.344.000

40.000.000

844012

20

52087

Erstatningsbyggeri for NI+GU, Qaqortoq

35.000.000

37.500.000

844012

60

52096

Køb af hal til Tech College, Nuuk

0

1.500.000

844015

60

52077

Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape

11.000.000

20.000.000

844016

60

56003

Ny KNR

20.000.000

50.000.000

866001

996

46019

Elektronisk Patient Journal

8.575.000

5.375.000

871109

996

23004

Transportkommissionen - forundersøgelser

5.000.000

10.000.000

897141

60

28029

Særlig byggemodning i Qinngorput

15.000.000

15.000.000

897212

996

32124

Boliger

12.400.000

20.700.000

897212

70

32125

16 handicapvenlige boliger, Maniitsoq 2014

3.080.000

5.920.000

897212

80

32126

16 handicapvenlige boliger, Sisimiut 2014

3.080.000

5.920.000

897212

70

32127

12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014

4.820.000

3.450.000

897212

80

32128

12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014

4.820.000

3.760.000

897212

180

32129

30 boliger 2014, Tasiilaq

8.900.000

8.900.000

23

897212

60

32130

45 fleksible boliger, Nuuk 2014

12.900.000

12.900.000

897212

170

32131

8 boliger, Qaanaaq 2014

2.200.000

2.200.000

897212

100

32132

12 boliger, Aasiaat 2014

6.500.000

6.500.000

897212

60

38013

Test Lab

0

3.275.000

897212

60

34522

Boliger i Pisissia, byggefelt 8

34.800.000

29.000.000

229.119.000

319.000.000

Total for § 4, stk. 1 nr. 1 projekter
Konto

Sted

P.nr.

Påbegyndte projekteringsopgaver (op til 30 mio. kr.)

844010

120

50131

Ny skole i Ilulissat
Total for § 4, stk. 1 nr. 2 projekter

Konto

Sted

P.nr.

897212

996

34527

Reinvestering og sanering af boliger (op til 50 mio.
kr.)
Diverse renovering og sanering
Total for § 4, stk. 1 nr. 3 projekter

FL + TB 2014

BO 2015

66.500.000*

25.000.000

66.500.000

25.000.000

FL + TB
2014
30.900.000
30.900.000

BO 2015
48.000.000
48.000.000

*I 2013 blev renoveringsprojektet nr. 50.121 Mathias Storch Skole, Ilulissat lukket og ændret til det nuværende
nybyggeriprojekt nr. 50.131 Ny skole i Ilulissat. Det er derfor den samlede bevilling før 2015 på 66,5 mio. kr.,
der er blevet indtastet i tabellen.
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til § 1
Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2014 er fastsat i bilag
1. Bemærkningerne til de enkelte bevillingsændringer er gengivet nedenfor for hver bevillingsændring, fordelt efter hovedkonto.
I bilag 1 er der medtaget hovedkonti, hvor der har været nye eller ændrede bevillinger i 2014
som omhandler:
 Sager godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg,
 Rokeringer godkendt af Naalakkersuisut med hjemmel i tekstanmærkning,
 Sager godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden samt
 Sager godkendt ved behandling i Inatsisartut.
I den følgende kolonne Bevilling herefter, er vist summen af FL 2014 og TB 2014. Endelig er
der medtaget oplysninger om dato for godkendelsen samt sagsnummer.
Til § 2
Det fastsættes i § 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2014 er fastsat i bilag 2.
Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til tekstanmærkninger.
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-46.539.000

2.703.274.000
1.042.711.000
2.231.679.000
778.925.000
-6.803.128.000
0

3.085.000
0
-3.085.000
0
0

Godkendt iht.
tekstanmærkning

5.054.000

0
0
5.054.000
0
0

Godkendt af
Landstinget

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

Budgetteret DAU-saldo

Driftsudgifter
Lovbundne udgifter
Tilskud
Anlægsudgifter
Indtægter

FL
2014

92.966.000

11.495.000
0
3.085.000
131.386.000
-53.000.000

Godkendt af
Finansudvalget

Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2014 fordelt på bevillingstype

51.481.000

2.717.854.000
1.042.711.000
2.236.733.000
910.311.000
-6.856.128.000

FL+TB
2014
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Sum

Inatsisartuts Formandskab
Formanden for Naalakkersuisut
Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen
Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer
Naalakkersuisoq for Boliger
Naalakkersuisoq for Miljø og Natur
Naalakkersuisoq for Boliger
-46.539.000

83.748.000
-208.891.000
-4.365.503.000
0
761.087.000
1.597.258.000
1.192.485.000
20.539.000
232.554.000
-17.628.000
-121.113.000
778.925.000

FL
2014

0

0
-21.503.000
17.134.000
21.503.000
0
0
0
0
2.805.000
-20.032.000
93.000
0

Godkendt iht.
tekstanmærkning

5.054.000

300.000
0
4.754.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Godkendt af
Landstinget

Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2014 pr. landsstyreområde

92.966.000

0
-41.500.000
-9.000.000
500.000
5.880.000
12.700.000
-6.000.000
-3.000.000
0
0
2.000.000
131.386.000

Godkendt af
Finansudvalget

51.481.000

84.048.000
-271.894.000
-4.352.615.000
22.003.000
766.967.000
1.609.958.000
1.186.485.000
17.539.000
235.359.000
-37.660.000
-119.020.000
910.311.000

FL+TB
2014
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.229.000
15.792.000
5.880.000
12.700.000
-8.000.000
0
2.805.000
-3.627.000
2.093.000
0
14.580.000

Sum

0

0
0

Lovbunden

0
-16.292.000

Drift

Inatsisartuts Formandskab
Formanden for Naalakkersuisut
Naalakkersuisoq for Finanser og
Indenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen
Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og
Ligestilling
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer
Naalakkersuisoq for Boliger
Naalakkersuisoq for Miljø og Natur
Naalakkersuisoq for Boliger

Aktivitetsområde

5.054.000

2.000.000
0
0
-16.405.000
0
0

9.659.000
6.211.000
0
0

300.000
3.289.000

Tilskud

TB 2014 Bevillingstype på aktivitetsområde

131.386.000

0
0
0
0
0
131.386.000

0
0
0
0

0
0

Anlæg

-53.000.000

0
-3.000.000
0
0
0
0

0
0
0
0

0
-50.000.000

Indtægt

98.020.000

-6.000.000
-3.000.000
2.805.000
-20.032.000
2.093.000
131.386.000

12.888.000
22.003.000
5.880.000
12.700.000

300.000
-63.003.000

I alt

01.06.11
Politisk arbejde (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
193

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 193.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen er nødvendiggjort af, at et medlem af Siumuts gruppe i Inatsisartut i januar
2014 forlod partiet og blev løsgænger i Inatsisartut.
Af § 4 i loven om tilskud til politisk arbejde fremgår det, at løsgængere har ret til et mandattilskud
på 210.000 kr. i årligt grundbeløb. Tilskuddet ydes som en forholdsmæssig del af det årlige
grundbeløb regnet fra udgangen af den måned hvor udtræden fra det tidligere parti fandt sted.
Det er på denne baggrund nødvendigt at forhøje bevillingen med 192.500 kr. hvilket
budgetmæssigt afrundes til 193.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 9.953.000 kr.

Godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden d. 16-06-2014.
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01.06.11
Politisk arbejde (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
107

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 107.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen er nødvendiggjort af, at Partii Naleraq som et nyt parti er valgt til Inatsisartut
ved valget den 28. november 2014.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 10.070.000 kr.

Godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden d. 17-12-2014.
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10.01.01
Formandens Departement, NSN, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-8.497
-6.717
-1.780

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 8.497.000 kr.
Bevillingen søges nedsat som følge af et ønske om at udskille Udenrigsdirektoratet fra hovedkonto
10.01.01 Formandens Departement. Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto
modsvares af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto 27.01.01
Udenrigsdirektoratet.
Udenrigsdirektoratet er Selvstyrets centrale myndighed i forhold til varetagelsen af Grønlands
interesser af international karakter, hvorfor Naalakkersuisut ønsker at Udenrigsdirektoratet igen
varetager området under eget aktivitetsområde i finansloven.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 18.707.000 kr.

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

TB 2014
-3
-8
-11

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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10.01.27
Forsoningskommission (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.000
-700
-300

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.000.000 kr. Nedsættelsen er som
følge af der forventes et mindreforbrug i 2014 for nærværende hovedkonto i denne størrelsesorden.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse
af bevillingen for hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber, hvor midlerne skal
anvendes til et kapitalindskud på 5 mio. kr. i Great Greenland A/S.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.400.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2014., sag nr. 14-675.
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10.13.11
Kontante udgifter til aktieselskaber (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
5.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 5.000.000 kr.
De ansøgte midler skal anvendes til et kapitalindskud i Great Greenland A/S (GG). GG er endt i en
retssag med deres samarbejdspartner North Atlantic Fur Group (NAFG), hvor GG mener at have et
betydeligt tilgodehavende hos NAFG. Retssagen og baggrunden herfor har medført et akut
likviditetsbehov i GG, hvilket søges imødekommet med nærværende bevillingsansøgning.
Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en nedsættelse
af bevillingerne for hovedkonti 10.06.24 Tilskud til skrevne medier i Grønland og 20.11.50
Driftsreserven med 2,5 mio. kr. hver.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 50.000.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2014., sag nr. 14-675.
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10.13.11
Kontante udgifter til aktieselskaber (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
4.500

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4.500.000 kr.
De ansøgte midler skal anvendes til et kapitalindskud i NunaMinerals A/S. Da det globale
finansieringsmarked er præget af en betydelig tilbageholdenhed har det ikke været muligt for
selskabet at finde nye investorer. Selskabet har derfor anmodet Selvstyret om at tilføre kapital som
sikrer selskabet til udgangen af januar 2015.
Det er en forudsætning for bevillingen, at der i perioden frem til ultimo januar 2015 foretages en
undersøgelse af mulighederne for at etablere et mere vedvarende driftsgrundlag for selskabet.
Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en nedsættelse
af bevillingerne for hovedkonti 20.01.04 Digitaliseringsstyrelsen, 20.11.50 Driftsreserven og
20.11.70 Reserve til nye initiativer med i alt 4,5 mio. kr.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 54.500.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 07-11-2014., sag nr. 14-679.

34

10.13.71
Royal Greenland A/S, afdrag (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-50.000

Tillægsbevilling 2014
Indtægtsbevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med -50.000.000 kr.
Royal Greenland A/S indgik i 2009 en aftale med Naalakkersuisut om optagelse af et lån på 250
mio. kr. i landskassen til en rente på 5 %.
Lånet var forudsat at blive afdraget med 50 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015. Ved indgangen til
2014 udgjorde restgælden derfor 100 mio. kr.
Royal Greenland A/S har fremsat ønske om, at foretage afdrag af den samlede restgæld i 2014,
hvilket er som følge af en forbedret indtjening og frasalg af aktiver.
Naalakkersuisut ønsker med nærværende tillægsbevilling at efterkomme ønsket. Dermed tilføres
landskassen 50 mio. kr. ekstra i 2014. Naalakkersuisut ønsker at anvende de tilførte midler til
igangsættelse af en lang række anlægs- og vedligeholdelsesopgaver med henblik på igangsættelse
af en landsdækkende indsats for at nedbringe ledigheden.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter -100.000.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-05-2014., sag nr. 14-662.
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10.19.02
Repræsentationen i Bruxelles (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-4.295
-1.900
-2.395

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges overført til hovedkonto 27.01.02 Repræsentationen
i Bruxelles som følge af et ønske om at udskille Udenrigsdirektoratet og deres aktiviteter til eget
aktivitetsområde i finansloven.
Overførslen af bevillingen er indarbejdet i FFL2015.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

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

TB 2014
-1
-2
-3

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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10.19.03
Grønlands bidrag til Northern Periphery and Arctic (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.060

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges overført til hovedkonto 27.01.03 Grønlands bidrag
til Northern Periphery and Arctic som følge af et ønske om at udskille Udenrigsdirektoratet og
deres aktiviteter til eget aktivitetsområde i finansloven.
Overførslen af bevillingen er indarbejdet i FFL2015.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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10.19.04
Grønlands repræsentation i Washington D.C. (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-2.500
-900
-1.600

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges overført til hovedkonto 27.01.09 Grønlands
repræsentation i Washington D.C. som følge af et ønske om at udskille Udenrigsdirektoratet og
deres aktiviteter til eget aktivitetsområde i finansloven.
Overførslen af bevillingen er indarbejdet i FFL2015.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

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

TB 2014
-1
0
-1

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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10.19.05
Internationale projekter og aktiviteter (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-762

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges overført til hovedkonto 27.01.05 Internationale
projekter og aktiviteter som følge af et ønske om at udskille Udenrigsdirektoratet og deres
aktiviteter til eget aktivitetsområde i finansloven.
Overførslen af bevillingen er indarbejdet i FFL2015.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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10.19.07
Inuit Circumpolar Council (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-4.389

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges overført til hovedkonto 27.01.07 Inuit Circumpolar
Council som følge af et ønske om at udskille Udenrigsdirektoratet og deres aktiviteter til eget
aktivitetsområde i finansloven.
Overførslen af bevillingen er indarbejdet i FFL2015.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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20.01.01
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.500
1.500

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.500.000 kr.
De ansøgte midler skal anvendes til at udføre en evaluering af strukturreformen af kommunerne,
som blev gennemført med sammenlægningen af kommunerne fra 2009.
Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen
for hovedkonto 20.05.31 Reserve til merudgift på det kommunale område, hvor der i finansloven
for 2014 er reserveret midler til formålet.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 29.628.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 25-06-2014., sag nr. 14-667.
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20.01.01
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
-750
-750

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 750.000 kr. Nedsættelsen er som følge
af der forventes et mindreforbrug i 2014 for nærværende hovedkonto i denne størrelsesorden.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse
af bevillingen for hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber, hvor midlerne skal
anvendes til et kapitalindskud på 5 mio. kr. i Great Greenland A/S.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 28.878.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2014., sag nr. 14-675.
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20.01.01
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
3.534
2.238
1.296

Tillægsbevilling 2014
Som følge af ressortændringsaftalen pr. 12. juni 2014 mellem Departementet for Finanser og
Indenrigsanliggender og Departementet for Boliger forhøjes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 3.534.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingerne på hovedkonti
70.01.12 Landsplanlægning med 2.809.000 kr. og 70.01.01 Departementet for Boliger med
725.000 kr.
Med bevillingsændringerne varetages den fysiske planlægning der udmøntes gennem
landsplanafdelingen fremover under nærværende hovedkonto.
Følgende tekst søges derfor optaget i budgetbidraget for nærværende hovedkonto i forslaget til
tillægsbevillingslov for 2014:
"Landsplanafdelingen har ansvar for at formidle og koordinere Selvstyrets sektorplanlægning i en
fysisk landsplanlægning, herunder udbygning af planredskaber (Planredegørelse, Selvstyrets
interesser, NunaGIS), varetagelse af Selvstyrets interesser i den kommunale planlægning,
klagesagsbehandling, arealforvaltning i det åbne land og tilsynsopgaver. Desuden varetager
afdelingen inden for sit område (fysisk planlægning, geodata m.v.) ansvaret for nordisk og arktisk
samarbejde."
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 28.128.000 kr.

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

TB 2014
1
3
4

Godkendt af Naalakkersuisut d. 22-06-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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20.01.04
Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
-750
-750

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 750.000 kr. Nedsættelsen er som følge
af der forventes et mindreforbrug i 2014 for nærværende hovedkonto i denne størrelsesorden.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse
af bevillingen for hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber, hvor midlerne skal
anvendes til et kapitalindskud på 5 mio. kr. i Great Greenland A/S.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 29.634.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2014., sag nr. 14-675.
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20.01.04
Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
-85
-85

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 85.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse
af bevillingen for hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber, hvor midlerne skal
anvendes til et kapitalindskud på 4,5 mio. kr. i NunaMinerals A/S.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 29.549.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 07-11-2014., sag nr. 14-679.
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20.01.07
Udgifter til valg (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.000.000 kr., jf. lovforslag om
ekstraordinært valg til Inatsisartut fremsat den 1. oktober 2014.
De ansøgte midler skal anvendes til udgifter i forbindelse med afholdelsen af valg til Inatsisartut
den 28. november.
Samtlige Selvstyrets udgifter til valg, såsom drifts- og udviklingsaftale omkring det elektroniske
valgsystem, tryksager, offentliggørelser, stemmesedler, oplysninger om valg samt særlige udgifter
vedrørende områder udenfor den kommunale inddeling afholdes over nærværende hovedkonto. De
øvrige udgifter i forbindelse med gennemførelsen af valg afholdes af vedkommende kommune, jf.
§ 81 i Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser
og menighedsrepræsentationer og § 56 i Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til
Grønlands Inatsisartut.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.100.000 kr.

Godkendt af Inatsisartut d. 01-10-2014 ved Inatsisartutlov nr. 12 af 1. oktober 2014 om
ekstraordinært valg til Inatsisartut

46

20.01.10
ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser) (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
16.405

Tillægsbevilling 2014
Som følge af ressortændringsaftalen pr. 12. juni 2014 mellem Departementet for Finanser og
Indenrigsanliggender og Departementet for Boliger oprettes nærværende hovedkonto med en
bevilling på 16.405.000 kr.
Bevillingen for 2014 overføres fra den tidligere hovedkonto 70.01.13
(Misissueqqissaarnerit/Grønlands forundersøgelser), som herefter nedlægges.

ASIAQ

Bevillingsforudsætningerne for nærværende hovedkonto er de samme som angivet i
budgetbidraget for den tidligere hovedkonto 70.01.13 ASIAQ (Misissueqqissaarnerit/Grønlands
forundersøgelser) i Finanslov for 2014.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 16.405.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Dataindsamling/tilsyn
Vandkraft - opmålinger
Klima - opmålinger
Kort - opmålinger, byer og bygder
Zackenberg vand/klima - opmålinger
Grønlandske databaser

TB 2014
8
17
14
3
4

Godkendt af Naalakkersuisut d. 22-06-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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20.05.31
Reserve til merudgift på det kommunale område (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.500

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.500.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen
for hovedkonto 20.01.01 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, hvor de ansøgte
midler skal anvendes til at udføre en evaluering af strukturreformen af kommunerne, som blev
gennemført med sammenlægningen af kommunerne fra 2009.
I finansloven for 2014 er de afsatte midler under nærværende hovedkonto forudsat anvendt til at
gennemføre en evaluering af strukturreformen.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 25-06-2014., sag nr. 14-667.
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20.05.34
Tilskud til partiernes valgkamp (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.754

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3.754.000 kr., jf. lovforslag om
ekstraordinært valg til Inatsisartut fremsat den 1. oktober 2014.
Der søges om forhøjelse af bevillingen for nærværende hovedkonto som følge af udskrivelsen af
valg til Inatsisartut den 28. november.
Midlerne under nærværende hovedkonto anvendes til økonomisk tilskud til dækning af udgifter
ved deltagelse i politisk arbejde forud for et valg kan ydes på grundlag af Landstingslov nr. 1 af
31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde § 6. Bestemmelsen er fakultativ, hvilket
betyder, at partier, kandidatforbund eller enkeltkandidater ikke har et retskrav på at modtage
tilskud til at føre valgkamp.
For løsgængere eller kandidatforbund udbetales tilskuddet til en særskilt bankkonto, som hver
enkelt kandidat skriftligt tilkendegiver, at tilskuddet skal anvises til, jf. § 9 i landstingsloven om
økonomisk tilskud til politisk arbejde. De enkelte kandidater kan give fuldmagt til en talsmand for
et kandidatforbund til at modtage det tilskud, som den pågældende kandidat bliver bevilget. Den
pågældende talsmand skal inden modtagelsen af tilskuddet forpligte sig til at afgive erklæring for
det samlede tilskud i overensstemmelse med § 9, stk. 3, i landstingsloven om økonomisk tilskud til
politisk arbejde.
Tilskud udbetales - efter ansøgning - efter udløbet af fristen for anmeldelse af kandidater og efter
at Valgnævnet har godkendt de pågældende som opstillingsberettigede.
Valg til Inatsisartut:
Det forudsættes, at der ydes tilskud på grundlag af stemmefordelingen ved valget til Inatsisartut
afholdt den 12. marts 2013. Der ydes 100 kr. pr. stemme, som partierne modtog i 2013. Desuden
ydes et grundtilskud på 100.000 kr. til hvert parti. Budgetteringen bygger endvidere på, at der
bliver tale om nedenstående opstillede partier m.m.
Stemmefordelingen udgjorde følgende i 2013 for de partier, som forventes at opstille til valget til
Inatsisartut den 28. november:
Atassut 2.454
Demokraterne 1.870
Inuit Ataqatigiit 10.374
Partii Inuit 1.930
Siumut 12.910
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Hertil kommer, at Partii Naleraq, som ikke opstillede til valget i 2013, men som er
opstillingsberettiget til det forestående valg, har i dag reelt ét mandat i Inasisartut. Det forudsættes,
at partiet foruden grundtilskuddet ydes 100 kr. pr. stemme, som det pågældende mandat modtog
ved valget i 2013 (623 stemmer).
Såfremt en enkeltkandidat ved valget i 2013 opnåede færre end 20 stemmer, udbetales der ikke
tilskud til pågældende, medmindre kandidaten opstiller i kandidatforbund, og kandidaterne i
kandidatforbundet samlet opnåede mindst 20 stemmer ved valget i 2013. Dermed udløses ikke
enkeltstående tilskudsbeløb, som vil være mindre end 1.000 kr.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 3.754.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Forventet udgiftsfordeling
Valg til Inatsisartut*:
Siumut
Atassut
Inuit Ataqatigiit
Demokraterne
Partii Inuit
Partii Naleraq
Eventuel nyt parti
Løsgængere og personer der opstiller i
kandidatforbund, ca. 4 personer

TB 2014
1.391.000
345.400
1.137.400
287.000
293.000
162.300
100.000
38.000

Bemærkninger:
*: Der er budgetteret med mulighed for et nyt parti opstiller til valget. Det forudsættes, at personer, som opstiller uden for partierne og i
kandidatforbund, betragtes som løsgængere uanset tidligere politiske tilhørsforhold. Der vil således alene kunne ydes et grundtilskud på
10.000 kr. pr. person, der opstiller som løsgænger.

Godkendt af Inatsisartut d. 01-10-2014 ved Inatsisartutlov nr. 12 af 1. oktober 2014 om
ekstraordinært valg til Inatsisartut
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-500

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 500.000 kr. Nedsættelsen af bevillingen
for nærværende hovedkonto skal finansiere en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
27.01.01 Udenrigsdirektoratet.
Midlerne skal Udenrigsdirektoratet anvende til at udføre en generel handelspolitisk analyse, der
skal omfatte både Asien, Island og Nordamerika. Analysen vil omfatte en klarlægning af
handelsrelationerne samt konkrete fordele og ulemper ved indgåelse af specifikke handelsaftaler.
Desuden har Fiskerirådet godkendt et forslag fra Grønlands Arbejdsgiverforening om, at
Naalakkersuisut etablerer en arbejdsgruppe, som skal kortlægge markederne for grønlandske fisk
og skaldyr og gældende handelsaftaler / toldsatser, opstilling af prioriteringsliste i henhold til både
faktisk afsætning og potentiale samt indstilling til Naalakkersuisut om relevante fremstød i
henseende til at bevare de grønlandske produkters konkurrencedygtighed på de vigtigste markeder
og markederne med største potentiale.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 6.415.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 20-08-2014., sag nr. 14-672.
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.500

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.500.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse
af bevillingen for hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber, hvor midlerne skal
anvendes til et kapitalindskud på 5 mio. kr. i Great Greenland A/S.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 3.915.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2014., sag nr. 14-675.
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.915

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 3.915.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse
af bevillingen for hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber, hvor midlerne skal
anvendes til et kapitalindskud på 4,5 mio. kr. i NunaMinerals A/S.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 07-11-2014., sag nr. 14-679.
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.085

Tillægsbevilling 2014
Som konsekvens af udstedelse af en udnyttelsestilladelse til rubin- og safirforekomsten ved
Qeqertarsuatsiaat anmodes om udmøntning af den på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven afsatte
reserve.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.915.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 22-06-2014. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Rokeringsansøgningen har hjemmel i tekstanmærkning nr. 2 til hovedkonto
20.11.50 Driftsreserven.
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-500

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 500.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse
af bevillingen for hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber, hvor midlerne skal
anvendes til et kapitalindskud på 4,5 mio. kr. i NunaMinerals A/S.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 07-11-2014., sag nr. 14-679.
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24.01.01
Skattestyrelsen, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
280
220
60

Tillægsbevilling 2014
Som konsekvens af udstedelse af en udnyttelsestilladelse til rubin- og safirforekomsten ved
Qeqertarsuatsiaat anmodes om udmøntning af den på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven afsatte
reserve.
Midlerne vil blive anvendt til at dække de ekstra personaleressourcer og kontrolopgaver, der er
behov for i forhold til de nye arbejdsopgaver relateret til brydning af højværdi smykkesten,
herunder specielt værdiansættelse af smykkestenene før salg.
En del af midlerne vil blive anvendt til opkvalificering af medarbejdere, med henblik på, at
Skattestyrelsen kan minimere det fremtidige behov for indkøb af eksterne konsulentydelser
indenfor smykkestensområdet.
Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på
hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.
De afledte konsekvenser fra 2015 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af
FFL 2015.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 73.891.000 kr.

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

TB 2014
0
1
1

Godkendt af Naalakkersuisut d. 22-06-2014. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Rokeringsansøgningen har hjemmel i tekstanmærkning nr. 2 til hovedkonto
20.11.50 Driftsreserven.
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27.01.01
Udenrigsdirektoratet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
500
250
250

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 500.000 kr. De ansøgte midler skal
anvendes af Udenrigsdirektoratet til igangsætning af analysearbejde med henblik på at øge
Grønlands eksport.
Naalakkersuisut ønsker at Udenrigsdirektoratet udfører en generel handelspolitisk analyse, der skal
omfatte både Asien, Island og Nordamerika. Analysen vil omfatte en klarlægning af
handelsrelationerne samt konkrete fordele og ulemper ved indgåelse af specifikke handelsaftaler.
Desuden har Fiskerirådet godkendt et forslag fra Grønlands Arbejdsgiverforening om, at
Naalakkersuisut etablerer en arbejdsgruppe, som skal kortlægge markederne for grønlandske fisk
og skaldyr og gældende handelsaftaler / toldsatser, opstilling af prioriteringsliste i henhold til både
faktisk afsætning og potentiale samt indstilling til Naalakkersuisut om relevante fremstød i
henseende til at bevare de grønlandske produkters konkurrencedygtighed på de vigtigste markeder
og markederne med største potentiale.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.997.000 kr.

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

TB 2014
0
0,5
0,5

Godkendt af Finansudvalget d. 20-08-2014., sag nr. 14-672.
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27.01.01
Udenrigsdirektoratet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
8.497
6.717
1.780

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 8.497.000 kr.
Bevillingen søges forhøjet som følge af et ønske om at udskille Udenrigsdirektoratet fra
Formandens Departement. Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en
tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto 10.01.01 Formandens Departement. Driften
af Udenrigsdirektoratet har tidligere været varetaget under nærværende hovedkonto.
Udenrigsdirektoratet hører under Formanden for Naalakkesuisut samt Medlem af Naalakkesuisut
for Udenrigsanliggender og er den centrale myndighed i Selvstyret, som varetager opgaver af
international karakter, herunder:
- Koordinering og rådgivning i forhold til Selvstyrets internationale relationer, herunder bilateralt
samarbejde og kontakt
- Koordinering og rådgivning i forhold til mellemfolkelige organisationer
- Koordinering af udenrigshandelspolitiske spørgsmål, herunder WTO
- Protokol for udenlandske besøg
For udenrigsområdet er Selvstyret aktiv i nordisk og arktisk samarbejde, herunder i Arktisk Råd
samt i FN-aktiviteter såsom Menneskerettighedsrådet og FN's Permanente Forum. Selvstyret
deltager også aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for
Grønland. Samarbejdet med USA finder først og fremmest sted i Joint Committee og Permanent
Committees som mødes årligt. Repræsentationerne i Bruxelles og Washington D.C. varetager
sammen med Udenrigsdirektoratet Grønlands interesser i forhold til EU og USA.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 8.497.000 kr.

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

TB 2014
3
8
11

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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27.01.02
Repræsentationen i Bruxelles (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
4.295
1.900
2.395

Tillægsbevilling 2014
Som følge af et ønske om at udskille Udenrigsdirektoratet og deres aktiviteter til eget
aktivitetsområde i finansloven søges bevillingen for hovedkonto 10.19.02 Repræsentationen i
Bruxelles overført til nærværende hovedkonto.
Bevillingsforudsætningerne for nærværende hovedkonto er derfor de samme som angivet i
budgetbidraget for hovedkonto 10.19.02 Repræsentationen i Bruxelles i Finanslov for 2014.
Overførslen af bevillingen er indarbejdet i FFL2015.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 4.295.000 kr.

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

TB 2014
1
2
3

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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27.01.03
Grønlands bidrag til Northern Periphery Programme (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.060

Tillægsbevilling 2014
Som følge af et ønske om at udskille Udenrigsdirektoratet og deres aktiviteter til eget
aktivitetsområde i finansloven søges bevillingen for hovedkonto 10.19.03 Grønlands bidrag til
Northern Periphery and Arctic overført til nærværende hovedkonto.
Bevillingsforudsætningerne for nærværende hovedkonto er derfor de samme som angivet i
budgetbidraget for hovedkonto 10.19.03 Grønlands bidrag til Northern Periphery and Arctic i
Finanslov for 2014.
Overførslen af bevillingen er indarbejdet i FFL2015.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.060.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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27.01.05
Tilskud til internationale aktiviteter (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
762

Tillægsbevilling 2014
Som følge af et ønske om at udskille Udenrigsdirektoratet og deres aktiviteter til eget
aktivitetsområde i finansloven søges bevillingen for hovedkonto 10.19.05 Internationale projekter
og aktiviteter overført til nærværende hovedkonto.
Bevillingsforudsætningerne for nærværende hovedkonto er derfor de samme som angivet i
budgetbidraget for hovedkonto 10.19.05 Internationale projekter og aktiviteter i Finanslov for
2014.
Overførslen af bevillingen er indarbejdet i FFL2015.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 762.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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27.01.07
Inuit Circumpolar Council (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
4.389

Tillægsbevilling 2014
Som følge af et ønske om at udskille Udenrigsdirektoratet og deres aktiviteter til eget
aktivitetsområde i finansloven søges bevillingen for hovedkonto 10.19.07 Inuit Circumpolar
Council overført til nærværende hovedkonto.
Bevillingsforudsætningerne for nærværende hovedkonto er derfor de samme som angivet i
budgetbidraget for hovedkonto 10.19.07 Inuit Circumpolar Council i Finanslov for 2014.
Overførslen af bevillingen er indarbejdet i FFL2015.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 4.389.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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27.01.09
Grønlands Repræsentation i Washington D.C. (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.500
900
1.600

Tillægsbevilling 2014
Som følge af et ønske om at udskille Udenrigsdirektoratet og deres aktiviteter til eget
aktivitetsområde i finansloven søges bevillingen for hovedkonto 10.19.04 Grønlands
repræsentation i Washington D.C. overført til nærværende hovedkonto.
Bevillingsforudsætningerne for nærværende hovedkonto er derfor de samme som angivet i
budgetbidraget for hovedkonto 10.19.04 Grønlands repræsentation i Washington D.C. i Finanslov
for 2014.
Overførslen af bevillingen er indarbejdet i FFL2015.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.500.000 kr.

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

TB 2014
1
0
1

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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30.01.03
Kurser og efteruddannelse om det sociale område (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-707
-707

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på hovedkonto 30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale område søges
nedsat med 707.000 kr., der overføres til hovedkonto 30.10.46 Særlig indsats for personer, der har
været udsat for seksuelt misbrug.
Omprioriteringen er en følge af nye oplysninger fra det eksisterende rejsehold, der har afdækket et
stort behov for at øge behandlingsindsatsen for personer med senfølger af seksuelt misbrug. Det
finansieres bl.a. ved, at en række kursusaktiviteter på nærværende hovedkonto udskydes på grund
af forsinkelse i behandlingen af lovforslag om børn og unge.
Bevillingen på hovedkonto 30.01.03 udgør herefter 11.413.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Antal kurser/moduler
Kurser i den sociale lovgivning samt om børns
rettigheder
Forventede aktivitetstal
Antal deltagere pr. kursus/modul
Kursus i den sociale lovgivning samt om børns
rettigheder
Forventede aktivitetstal
Udgifter, i 1.000 kr.
Kurser i den sociale lovgivning samt om børns
rettigheder

Godkendt af Finansudvalget d. 06-08-2014., sag nr. 14-669.
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TB 2014
-2
TB 2014
-44
TB 2014
-707

30.01.04
Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - Familieområdet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
5.880
5.880

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 5.880.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen er som følge af Naalakkersuisuts ønske om at gennemføre en
ekstraordinær indsats for nedbringelse af ledigheden, bl.a. ved fremrykning af en række
renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.
De ansøgte midler for nærværende hovedkonto skal anvendes med henblik på gennemførelse af
diverse vedligeholdelsesopgaver for bygninger, som hører under Departementet for Familie og
Justitsvæsen. Bygningerne vedrører institutionerne for børn og unge samt handicappede, som
drives af Selvstyret, men finansieres af kommunerne. Med nærværende midler ønsker Selvstyret
imidlertid at der ydes en ekstraordinær indsats for området.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 5.880.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af ramme i t.kr
Planlagt bevarende vedligehold af udvendige
bygningsdele (klimaskærm)
Småreparationer og indvendigt vedligehold
Forbrug
Bevilling

TB 2014
3.675
2.205
5.880
5.880

Godkendt af Finansudvalget d. 06-05-2014., sag nr. 14-662.
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30.10.46
Særlig indsats for personer, der har været udsat for seksuelt misbrug
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.407
2.407

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.407.000 kr.
Der ansøges om forhøjelse af bevillingen, idet behovet for behandling af voksne med senfølger af
seksuelt misbrug har vist sig at være betydeligt større end oprindeligt skønnet. For at imødekomme
det større behov udvides rejseholdets indsats. Herudover finansieres ekstraordinære udgifter til leje
af behandlingslokaler i det omfang kommunerne ikke har kunnet stille lokaler til rådighed.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 11.652.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Forebyggelse og behandling
Landsdækkende center

Godkendt af Finansudvalget d. 06-08-2014., sag nr. 14-669.
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TB 2014
2.407

30.14.29
Indsatser med sociale formål (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.700
-1.700

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på hovedkonto 30.14.29 Forebyggende virksomhed søges nedsat med 1.700.000 kr.,
der overføres til hovedkonto 30.10.46 Særlig indsats for personer, der har været udsat for seksuelt
misbrug.
Omprioriteringen er en følge af nye oplysninger fra det eksisterende rejsehold, der har afdækket et
stort behov for at øge behandlingsindsatsen for personer med senfølger af seksuelt misbrug. Det
finansieres bl.a. ved, at der nu forventes færre ansøgninger til socialpædagogiske aktiviteter
finansieret på nærværende end ved godkendelse af FL2014.
Bevillingen på hovedkonto 30.14.29 udgør herefter 8.099.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Udgifter, i 1.000 kr.
Socialpædagogiske tilbud herunder væresteder

TB 2014
-1.700

Godkendt af Finansudvalget d. 06-08-2014., sag nr. 14-669.
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34.10.02
Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
12.700
12.700

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 12.700.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen er som følge af Naalakkersuisuts ønske om at gennemføre en
ekstraordinær indsats for nedbringelse af ledigheden, bl.a. ved fremrykning af en række
renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.
De ansøgte midler for nærværende hovedkonto skal anvendes til vedligeholdelsesopgaver for
sundhedsvæsenets bygninger med henblik på gennemførelse af diverse vedligeholdelsesopgaver,
herunder energibesparende tiltag.
De energibesparende tiltag vil bl.a. omfatte udskiftning af kedler og ventilationsanlæg. Desuden vil
der blive gennemført vedligeholdelsesopgaver i form af bl.a. vedligeholdelse af klimaskærme.
Vedligeholdelsesopgaverne foretages i en række forskellige byer med henblik på at opnå en
landsdækkende effekt af indsatsen for nedbringelse af ledigheden. Der henvises i den forbindelse
til nedenstående ændringer af aktivitetstallene for nærværende hovedkonto.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 31.617.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af ramme i kr.
Udskiftning af ventilation og kedler, Nanortalik
Udskiftning af ventilation og kedler, Qaqortoq
Udskiftning af varmekedel og omlægning af
rørsystem, Nuuk
Udskiftning af ventilation og kedler, Maniitsoq
Udskiftning af ventilation og kedler, Aasiaat
Udskiftning af ventilation og kedler, Qasigiannguit
Udskiftning af ventilation og kedler, Ittoqqortoormiit
Diverse vedligehold
Bevilling

Godkendt af Finansudvalget d. 06-05-2014., sag nr. 14-662.
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TB 2014
722
2.011
400
2.011
751
1.346
459
5.000
12.700

34.11.02
Patientbehandling i udlandet, psykiatriske (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-3.000
-3.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 3.000.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital,
34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv. samt til 34.12.05 Landsapoteket.
Baggrunden for rokeringen er færre patienter på psykiatrisk afdeling end forventet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 33.873.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2014
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 18-12-2014.
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34.11.03
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.783
1.783

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.783.000 kr.
Forhøjelse af bevillingen finansieres gennem en reduktion af hovedkontiene 34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening og 34.13.01 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.
Baggrunden for rokeringen er, at der sket organisatoriske ændringer således den før selvstændige
enhed Paarisa, nu hører ind under Dronning Ingrids Hospital.
IT-midlerne på Dronning Ingrids Hospital bliver samtidig rokeret til hovedkonto 34.12.02
Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 348.605.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2014
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014.
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34.11.03
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
11.000
11.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 11.000.000 kr.
Forhøjelse af bevillingen finansieres gennem en reduktion af hovedkontiene 34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening, 34.11.02 Patientbehandling udland, psykiatrisk og 34.12.02
Udvikling og projekter
Baggrunden for rokeringen er, at der er en øget aktivitet fra kysten og færre patienter, der sendes til
behandling i udlandet. Endvidere er vikarforbruget øget grundet svære rekrutteringsvilkår.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 359.605.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2014
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 18-12-2014.
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34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-6.000
-2.000
-4.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret 6.000.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.12.02 Nationale Sundheds- og
Uddannelsesindsatser og 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital.
Baggrunden for rokeringen er, at de IT-omkostninger, som før blev afholdt på hovedkonto
34.12.01 Sundhedsregioner, lægebetjening, nu centraliseret under IT-afdelingen under hovedkonto
34.12.02 Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser.
Endvidere rokeres elevlønninger til hovedkonto 34.12.02 Nationale SundhedsUddannelsesindsatser ud fra et ønske om at holde uddannelsesomkostningerne samlet.

og

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 423.253.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2014
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt
Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014.
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TB 2014
0
-15
-15

34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-13.000
-7.000
-6.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 13.000.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital,
34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv. samt til 34.12.05 Landsapoteket.
Baggrunden for rokeringen er primært rekrutteringsmæssige problemer og dermed lavt lønforbrug
og afledte omkostninger til rejser mv.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 410.253.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2014
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning omrokering.

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

TB 2014
0
-15
-15

Godkendt af Naalakkersuisut d. 18-12-2014.
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34.12.02
Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
4.417
2.000
2.417

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4.417.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto finansieres gennem en nedsættelse af
bevillingen på hovedkonto 34.12.01 Sundhedsregioner, lægebetjening samt 34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.
Baggrunden for rokeringen er, at IT-omkostningerne ønskes afholdt centralt under nærværende
hovedkonto. Tidligere har Regionerne, Dronning Ingrids Hospital og tandlægeområdet afholdt
deres respektive IT-omkostninger. Endvidere rokeres elevomkostningerne til nærværende
hovedkonto, da elevlønninger kan betragtes som værende en uddannelsesaktivitet.
Da Paarisa ophører som selvstændig enhed og i stedet bliver en del af DIH, vil disse midler rokeres
til hovedkonto 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 64.694.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2014
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Projekter
IT Sundhedsvæsenet
Paarisa
Elever
i alt

TB 2014
6.200
-3.783
2.000
4.417

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

TB 2014
0
15
15

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde

74

34.12.02
Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-6.500
-2.000
-4.500

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 6.500.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital,
34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv. samt til 34.12.05 Landsapoteket.
Baggrunden for rokeringen er lavere aktivitet på en række projekter/uddannelse bl.a. på baggrund
af færre tilmeldinger til uddannelser mv.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 58.194.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2014
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Projekter
Kursus- og efteruddannelsesafdeling
Telemedicin
Portøruddannelse
IT Sundhedsvæsenet
Diplomkurser for sygeplej.
Rekruttering og annoncering
I alt

TB 2014
-1.300
-1.800
-250
-1.000
-1.300
-850
-6.500

Godkendt af Naalakkersuisut d. 18-12-2014.
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34.12.03
Fællesudgifter, evakueringer mv (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
9.000
9.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 9.000.000 kr.
Forhøjelse af bevillingen finansieres gennem en reduktion af hovedkontiene 34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening, 34.11.02 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske og 34.12.02
Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser.
Baggrunden for rokeringen er, at der er en øget aktivitet af patienter fra kysten til behandling på
DIH, hvilket medfører væsentlig flere rejseomkostninger.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 88.875.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2014
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 18-12-2014.
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34.12.05
Landsapotek (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.500
2.500

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.500.000 kr.
Forhøjelse af bevillingen finansieres gennem en reduktion af hovedkontiene 34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening, 34.11.02 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske og 34.12.02
Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser.
Baggrunden for rokeringen er en stigning anvendelsen af kræft- og gigtmedicin.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 44.680.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2014
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 18-12-2014.
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34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-200
-200

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 200.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.12.02 Nationale Sundheds- og
Uddannelsesindsatser og 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital.
Baggrunden for rokeringen er et ønske om at centralisere IT-omkostningerne under IT-afdelingen,
der hører ind under hovedkonto 34.12.02 Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 68.478.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2014
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 11-08-2014.
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40.02.01
Uddannelses- og kollegieforvaltningen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.000
1.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1,0 mio. kr., der rokeres fra
hovedkonto 40.90.02 Tilskud til De Grønlandske Huse.
Det Grønlandske Hus i København (DGH) blev i Finanslov 2014 tilført en bevillingsforøgelse på
1,25 mio. kr. øremærket kollegiekapacitet til grønlandske studerende i København. Grundet
udfordringer med at finde kollegiekapacitet af passende karakter, har DGH meddelt, at de kun
forventer at kunne udmønte 250.000 kr. af den øremærkede bevilling til formålet. Den øremærkede
bevilling til formålet er i FFL 2015 tilpasset det forventede forbrug i 2015, hvilket er estimeret til
900.000 kr.
Kollegiebehovet i Nuuk er i 2014 fortsat under stort pres, herunder grundet stigende omkostninger
til løbende inventarindkøb og indvendigt vedligehold af kollegierne samt ekstraordinær leje af
kapacitet fra det private marked i efteråret, hvor studerende starter uddannelse.
Med mindre Naalakkersuisut ønsker at afvise tilrejsende studerende til Nuuk adgang til kollegium,
og dermed studiestart, kan merforbrug for Kollegie Administrationens Fælleskontor (KAF) i
forhold til nuværende bevilling ikke undgås. Bevillingen til KAF er i FFL 2015 foreslået øget med
2,5 mio. kr. for at tilpasse bevillingen til den reelle aktivitet fremadrettet. Ekstraordinær leje af
privat kapacitet bliver for KAF, ud over nærværende indstilling, på lige fod med ekstraordinær leje
af kollegiekapacitet i andre uddannelsesbyer, finansieret via hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram
for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 18.845.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 17-09-2014., sag nr. 14-674.
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40.90.02
Tilskud til De Grønlandske Huse (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 1,0 mio. kr., der rokeres til hovedkonto
40.02.01 Uddannelses- og kollegieforvaltningen, hvor der imødeses et overforbrug på baggrund af
den løbende budgetopfølgning.
Det Grønlandske Hus i København (DGH) blev i Finanslov 2014 tilført en bevillingsforøgelse på
1,25 mio. kr. øremærket kollegiekapacitet til grønlandske studerende i København. Grundet
udfordringer med at finde kollegiekapacitet af passende karakter, har DGH meddelt, at de kun
forventer at kunne udmønte 250.000 kr. af den øremærkede bevilling til formålet. Den øremærkede
bevilling til formålet er i FFL 2015 tilpasset det forventede forbrug i 2015, hvilket er estimeret til
900.000 kr.
Kollegiebehovet i Nuuk er i 2014 fortsat under stort pres, herunder grundet stigende omkostninger
til løbende inventarindkøb og indvendigt vedligehold af kollegierne samt ekstraordinær leje af
kapacitet fra det private marked i efteråret, hvor studerende starter uddannelse.
Med mindre Naalakkersuisut ønsker at afvise tilrejsende studerende til Nuuk adgang til kollegium,
og dermed studiestart, kan merforbrug for Kollegie Administrationens Fælleskonto (KAF) i
forhold til nuværende bevilling ikke undgås. Bevillingen til KAF er i FFL 2015 foreslået øget med
2,5 mio. kr. for at tilpasse bevillingen til den reelle aktivitet fremadrettet. Ekstraordinær leje af
privat kapacitet bliver for KAF, ud over nærværende indstilling, på lige fod med ekstraordinær leje
af kollegiekapacitet i andre uddannelsesbyer, finansieret via hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram
for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 19.511.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 17-09-2014., sag nr. 14-674.
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40.90.03
Vedligehold af Selvstyrets bygninger (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.000
-1.000

Tillægsbevilling 2014
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 1,0 mio. kr., der rokeres til hovedkonto 84.40.12
Uddannelsesbyggeri, projekt nr. 060.52.088 Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk.
Udover at man skal ombygge den eksisterende bygning, så Ledelsesakademiet kan anvende det,
skal det også istandsættes/vedligeholdes. For at kunne gøre, og afholde det i et udbud, fremfor at
skulle lave to sæt udbudsmaterialer, samt administrerer to byggesager med to forskellige bygherrer
med separat byggeledelse og tilsyn, ønskes at rokere midler fra nærværende hovedkonto til
hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 32.196.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af ramme i kr.
Ekstern rådgivning
Forbrug i kr.
Bevilling

TB 2014
-1.000
-1.000
-1.000

Godkendt af Finansudvalget d. 05-06-2014., sag nr. 14-666.
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40.90.13
Vejledning samt landsdækkende psykologisk og social studenterrådgivning
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
-5.000
-5.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 5,0 mio. kr., der rokeres til nyt projekt
nr. 996.52.099 Køb af fast ejendom til vejledning samt landsdækkende psykologisk og social
studenterrådgivning på hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri med henblik på at indkøbe og
ombygge faste lokaler til Landsdækkende center for Vejledning samt psykologisk og Social
Rådgivning (herefter LCVR).
LCVR er etableret i foråret 2014. LCVR vil først fra efteråret 2014 have tæt på fuld bemanding,
hvorfor der forventes et væsentligt mindreforbrug på driftsbevillingen. I forbindelse med at LCVR
skal etablere sig i fysiske lokaler i hhv. Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq søges
forventet mindreforbrug på driften overført til anlægsprojekt, hvormed der kan indkøbes og
ombygges faste lokaler til LCVR i en række byer.
Der er for Nuuk indgået lejemål på lokaler, da omkostningen til køb af fast ejendom i Nuuk er
uden for den økonomiske ramme. LCVR har i samarbejde med Departementet for Uddannelse,
Kirke, Kultur og Ligestilling undersøgt mulighederne i de fire øvrige byer, inklusiv fysisk besøg i
de enkelte byer.
Det forventes, at der for det beløb, der søges overført til anlægsbevilling kan erhverves passende
ejendomme i Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut, herunder i al væsentlighed dække omkostninger til
ombygning. For Qaqortoq søges på kort sigt en lejeløsning.
I den kommende årrække spares derved væsentligt omkostninger til leje for LCVR, som i stedet
kan benytte disse midler til LCVRs kerneopgaver inden for vejledning og rådgivning.
LCVR vil over driftsbevillingen skulle finansiere indvendig vedligehold af bygningerne.
Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling vil over hovedkonto 40.90.03
Vedligehold af Selvstyrets bygninger skulle finansiere løbende udvendigt vedligehold.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 12.985.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt
Godkendt af Finansudvalget d. 06-08-2014., sag nr. 14-670.
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TB 2014
0
-10
-10

40.91.03
Kursusvirksomhed (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-3.000
-3.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 3,0 mio. kr., der rokeres til hovedkonto
40.94.17 Grønlands Radio - KNR til finansiering af merforbrug ved flytning af de tekniske
produktionsfaciliteter samt til delvis finansiering af ekstraordinære omkostninger til dækning af
Inatsisartutvalget i november 2014.
På nærværende hovedkonto forventes et betydeligt mindreforbrug i indeværende år. Dette skyldes
flere faktorer, primært at arbejdsgiverne, private såvel som offentlige, har været tilbageholdende
med at finansiere medarbejderes kompetenceudvikling i 2014 grundet den pressede
makroøkonomiske situation. Naalakkersuisut agter at analysere regelkomplekset der regulerer
Kursusvirksomhed, med henblik på at søge en bedre udmøntning af midlerne i de kommende år.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 27.061.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 23-12-2014., sag nr. 14-682.
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40.94.17
Grønlands Radio - KNR (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3,0 mio. kr., der finansieres ved en
tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 40.91.03 Kursusvirksomhed.
KNR har i to omgange haft omkostninger til flytning nødvendiggjort af det omfattende
skimmelangreb på KNRs tidligere bygninger. Ved FU-sag 01.31.06/13-00621 godkendtes en
tillægsbevilling til KNR på 2,5 mio. kr. til flytning af en del af personalet samt leje af
bygningsmasse til alternativ placering af ansatte. Regnskabet for denne aktivitet udviser et
mindreforbrug på 429.322 kr.
Det blev efterfølgende konstateret, at skimmelangrebet også nødvendiggjorde en flytning af de
tekniske produktionsfaciliteter. Ved FU-sag 01.31.06/13-00643 blev der med dette udgangspunkt
godkendt yderligere en tillægsbevilling på 6,7 mio. kr. til KNR. Overslaget til omkostningerne
forbundet med denne flytning var behæftet med betydelig usikkerhed, hvorfor den daværende
Naalakkersuisoq for Kultur bad KNR føre selvstændigt regnskab for omkostningerne til flytning.
Dette med henblik på at eventuelt mindreforbrug skulle søges tilbageført, hvorimod et væsentligt
merforbrug ville blive vurderet politisk med henblik på at søge at holde KNR skadesfri, således at
flytningen ikke påvirkede KNRs driftsbevilling. Det reviderede regnskab for den tekniske flytning
viser et "merforbrug" på 2.817.293 kr.
I tilgift til ovenstående, blev KNR i FL2014 tilført 3 mio. kr. til at dække lejeomkostninger til de
lokaler, KNR nu benytter til hhv. kontor- og produktionsmiljøet.
Derudover har KNR haft ekstraordinære omkostninger til dækning af Inatsisartutvalget i november
2014. Disse er opgjort til 967.009 kr. Det er Naalakkersuisuts opfattelse, at en løbende opsparing
til dækning af Inatsisartutvalg og kommunalvalg er den del af KNRs bevillingsforudsætning.
Naalakkersuisut anerkender dog også, at det ikke i bevillingen er forudsat, at der kan opspares til
valgdækning med cirka halvandets års mellemrum, men i stedet til forventet dækning af valg cirka
hvert tredje til fjerde år. Det foreslås derfor at dække en forholdsmæssig andel af de ekstraordinære
omkostninger. Den sum KNR søges kompenseret for til valgdækning er cirka 600.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 70.779.000.

Godkendt af Finansudvalget d. 23-12-2014., sag nr. 14-682.
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51.02.02
Salg af fiskerirettigheder (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-3.000

Tillægsbevilling 2014
Indtægtsskønnet for nærværende hovedkonto søges forhøjet med -3.000.000 kr.
Efter vedtagelsen af finansloven for 2014 blev det afklaret ved forhandlinger med EU, at der kan
forventes en merindtægt for nærværende hovedkonto i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. for 2014.
Dette skyldes at gælden for 2013, som skal modregnes EU´s betaling for 2014, blev mindre end
forudset, da man havde kompenseret EU med andre kvoter samt at man har overført en del af
gælden til budgetstøtteordningen.
Forhøjelsen af indtægtsskønnet med -3,0 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en tilsvarende
forhøjelse af bevillingen for hovedkonto 77.05.02 Grønlands Naturinstitut. Forhøjelsen af
bevillingen for hovedkonto 77.05.02 Grønlands Naturinstitut er som følge af behov for
gennemførelse af biologiske undersøgelser af makrelbestanden i Østgrønland.
Forhøjelsen af hovedkonto 50.01.01 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug er som følge
af behovet for at styrke administrationen i forbindelse med makrelfiskeriet for 2014, revidering af
fiskeriloven i 2014 samt en styrkelse af informationsarbejdet på fiskeriområdet.
Indtægtsskønnet for nærværende hovedkonto udgør herefter -107.144.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-03-2014., sag nr. 14-659.
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64.01.01
Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

1.000 kr.
1.844
500
2.590
-1.246

Tillægsbevilling 2014
Som konsekvens af udstedelse af en udnyttelsestilladelse til rubin- og safirforekomsten ved
Qeqertarsuatsiaat anmodes om udmøntning af den på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven afsatte
reserve.
Midlerne vil blive anvendt til at dække de ekstra personaleressourcer, der er behov for i forhold til
den eksisterende myndighedsbehandling, grundet de nye og omfattende kontrolforanstaltninger
relateret til brydning af højværdi smykkesten. Endvidere vil en stor del af midlerne blive anvendt
til køb af de konsulentydelser, som der vil være behov for specielt i opstartsfasen.
Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på
hovedkonti 20.11.50 Driftsreserven.
De afledte konsekvenser fra 2015 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af
FFL 2015.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 26.078.000 kr.

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

TB 2014
0
1
1

Godkendt af Naalakkersuisut d. 22-06-2014. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Rokeringsansøgningen har hjemmel i tekstanmærkning nr. 2 til hovedkonto
20.11.50 Driftsreserven.
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64.01.03
Afdelingen for Geologi (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

1.000 kr.
961
600
553
-192

Tillægsbevilling 2014
Som konsekvens af udstedelse af en udnyttelsestilladelse til rubin- og safirforekomsten ved
Qeqertarsuatsiaat anmodes om udmøntning af den på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven afsatte
reserve.
Midlerne vil blive anvendt til at dække de ekstra personaleressourcer, der er behov for i forhold til
den eksisterende myndighedsbehandling, grundet de nye og omfattende arbejdsopgaver relateret til
brydning af højværdi smykkesten, herunder specielt værdiansættelse af smykkestenene før salg.
Endvidere vil en del af midlerne blive anvendt til opkvalificering af medarbejdere, således at der
vil blive mindre og mindre behov for køb af konsulentydelser, samt til gemmologisk udstyr som
benyttes i forbindelse med bestemmelse og vurdering af smykkesten.
Forhøjelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på
hovedkonti 20.11.50 Driftsreserven.
De afledte konsekvenser fra 2015 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af
FFL 2015.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.938.000 kr.

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

TB 2014
0
1
1

Godkendt af Naalakkersuisut d. 22-06-2014. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Rokeringsansøgningen har hjemmel i tekstanmærkning nr. 2 til hovedkonto
20.11.50 Driftsreserven.
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70.01.01
Departementet for Boliger (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
122
122

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 122.000 kr. som konsekvens af
korrektioner i forbindelse med gennemførelse af aftale om ressortændringer mellem Departementet
for Miljø og Natur og Departementet for Boliger, godkendt af Naalakkersuisut d. 19. december
2013.
Hele den administrative besparelse på indkøb, gennemført mellem 1. og 2. behandlingen af FFL
2014 er båret af det nyoprettede Departementet for Boliger. Derfor gennemføres der samtidig en
mere retfærdig deling mellem Departementet for Miljø og Natur og Departementet for Boliger,
som ved denne forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto bliver dækket.
Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende
nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 73.01.01 Departementet for Miljø og Natur.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.835.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-05-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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70.01.01
Departementet for Boliger (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
-725
-725

Tillægsbevilling 2014
Som følge af ressortændringsaftalen pr. 12. juni 2014 mellem Departementet for Finanser og
Indenrigsanliggender og Departementet for Boliger nedsættes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 725.000 kr.
Dermed fjernes teksten "fysisk planlægning," fra første afsnit i budgetbidraget til nærværende
hovedkonto, samt hele fjerde afsnit: "Landsplanafdelingen har ansvar for at formidle og koordinere
Selvstyrets sektorplanlægning i en fysisk landsplanlægning, herunder udbygning af planredskaber
(Planredegørelse, Selvstyrets interesser, NunaGIS), varetagelse af Selvstyrets interesser i den
kommunale planlægning, klagesagsbehandling, arealforvaltning i det åbne land og tilsynsopgaver.
Desuden varetager afdelingen inden for sit område (fysisk planlægning, geodata m.v.) ansvaret for
nordisk og arktisk samarbejde."
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto modsvares af en forhøjelse af bevillingen
på hovedkonto 20.01.01 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.110.000 kr.

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

TB 2014
-1
0
-1

Godkendt af Naalakkersuisut d. 22-06-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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70.01.04
Administrations og projektudgifter vedrørende anlægsområdet
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

1.000 kr.
0
6.900
900
-7.800

Tillægsbevilling 2014
Der er tilknyttet tekstanmærkning til nærværende hovedkonto.
For at opnå en bedre og mere effektiv styring af anlægsområdet, foreslås det, at Selvstyrets
anlægsopgaver samt opgaven med vedligeholdelsen af Selvstyrets anlægsaktiver samles i en stærk
central enhed, Anlægsafdelingen i Departementet for Boliger. Derved bliver det muligt at matche
de fagligt komplekse processer og udfordringer ved løsningen af opgaverne.
Formålet med etablering af anlægsafdelingen er i høj grad motiveret af at styrke planlægningen, så
anlægsprojekter får et bedre forløb. Dette vil medføre en bedre koordinering, herunder en
bevillings - og tidsmæssig prioritering af anlægsprojekter.
På denne baggrund er der enighed om at der overføres 11 årsværk til Departementet for Boliger.
Anlægsafdelingen vil blive ledet af en afdelingschef, der benævnes anlægschef. Afdelingen vil
bestå af 2-3 kontorer, der hver især ledes af en chefkonsulent, der benævnes projektchef, som har
det faglige ansvar.
Midlerne til driften af Anlægsafdelingen vil i det væsentlige bestå af de midler, der pt. bruges på
eksterne konsulenter og virksomheder. Dette gælder f.eks. INI Byggeteknik A/S,
rådgivningsvirksomheder, arkitekter og ingeniører. De enkelte af departementernes medarbejdere,
som i dag varetager kontakten til de eksterne rådgivere, forbliver i departementerne i konsultation
med Anlægsafdelingen.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
TB 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Chefer
3
3
3
3
Øvrige
8
8
8
8
Personale forbrug i alt
11
11
11
11
Godkendt af Finansudvalget d. 26-02-2014., sag nr. 14-655.
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70.01.04
Administrations og projektudgifter vedrørende anlægsområdet
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.017
936
81

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.017.000 kr. som konsekvens af
korrektioner i forbindelse med gennemførelse af aftale om ressortændringer mellem Departementet
for Miljø og Natur og Departementet for Boliger, godkendt af Naalakkersuisut d. 19. december
2013.
Forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende
nedsættelse af bevillingen på og nedlæggelse af hovedkonto 73.01.04 Administrations og
projektudgifter vedrørende anlægsområdet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.017.000 kr.

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

TB 2014
0
2
2

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-05-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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70.01.12
Landsplanlægning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-350
-350

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 350.000 kr. som konsekvens af
korrektioner i forbindelse med gennemførelse af aftale om ressortændringer mellem Departementet
for Miljø og Natur og Departementet for Boliger, godkendt af Naalakkersuisut d. 19. december
2013.
I forbindelse med denne ressortmæssige tilpasning afgiver Departementet for Boliger
ledelsesressourcer på 350.000 kr. som vedrører en forholdsmæssig andel af de ressourcer, der
tidligere er anvendt i forbindelse med ledelsen af området vedrørende Eksplosivstoffer, brand og
beredskab.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
tilsvarende forhøjelse af bevillingen på en ny hovedkonto 77.01.05 Eksplosivstoffer, brand og
beredskab.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.809.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-05-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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70.01.12
Landsplanlægning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-2.809
-1.563
-1.246

Tillægsbevilling 2014
Som følge af ressortændringsaftalen pr. 12. juni 2014 mellem Departementet for Finanser og
Indenrigsanliggender og Departementet for Boliger nedsættes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 2.809.000 kr. og nedlægges.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto modsvares af en forhøjelse af bevillingen
på hovedkonto 20.01.01 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

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

TB 2014
0
-3
-3

Godkendt af Naalakkersuisut d. 22-06-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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70.01.13
ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser) (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-16.405

Tillægsbevilling 2014
Som følge af ressortændringsaftalen pr. 12. juni 2014 mellem Departementet for Finanser og
Indenrigsanliggender og Departementet for Boliger nedsættes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 16.405.000 kr. og nedlægges.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen på den nye hovedkonto 20.01.10 ASIAQ (Misissueqqissaarnerit/Grønlands
forundersøgelser).
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Dataindsamling/tilsyn
Vandkraft - opmålinger
Klima - opmålinger
Kort - opmålinger, byer og bygder
Zackenberg vand/klima - opmålinger
Grønlandske databaser

TB 2014
-8
-17
-14
-3
-4

Godkendt af Naalakkersuisut d. 22-06-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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70.10.08
Eksplosivstoffer, brand og beredskab (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

1.000 kr.
-882
-418
-514
50

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 882.000 kr. som konsekvens af
korrektioner i forbindelse med gennemførelse af aftale om ressortændringer mellem Departementet
for Miljø og Natur og Departementet for Boliger, godkendt af Naalakkersuisut d. 19. december
2013.
Nærværende hovedkonto nedlægges, og bevillingen på 882.000 kr. fra nærværende hovedkonto
søges rokeret til en ny hovedkonto 77.01.05 Eksplosivstoffer, brand og beredskab.
Der er tilknyttet en tekstanmærkning til nærværende hovedkonto. Tekstanmærkningen rokeres
også hermed uændret til en ny hovedkonto 77.01.05 Eksplosivstoffer, brand og beredskab.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Tilsyn
Brand: Anmeldte tilsyn
Brand: Uanmeldte tilsyn
Eksplosive stoffer: Anmeldte tilsyn
Eksplosive stoffer: Uanmeldte tilsyn

TB 2014
-2
-4
-4
-4

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

TB 2014
0
-1
-1

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-05-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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73.01.01
Departementet for Miljø og Natur (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
378
374
4

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 378.000 kr. som konsekvens af
korrektioner i forbindelse med gennemførelse af aftale om ressortændringer mellem Departementet
for Miljø og Natur og Departementet for Boliger, godkendt af Naalakkersuisut d. 19. december
2013.
Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto på 378.000 kr. dækker lønudgifter til 1
administrativ medarbejder samt til dækning af overheadomkostninger på 126.000 kr., i alt på
500.000 kr. som rokeres fra hovedkonto 73.01.04 Administrations og projektudgifter vedrørende
anlægsområdet til hovedkonto 73.01.01 Departementet for Miljø og Natur samt en nedsættelse af
bevillingen på 122.000 kr. på hovedkonto 73.01.01 Departementet for Miljø og Natur, der vedrører
en forholdsmæssig andel af besparelser i indkøb, som skal bæres af Departementet for Miljø og
Natur.
Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en nedsættelse
på 500.000 kr. af bevillingen på hovedkonto 73.01.04 Administrations og projektudgifter
vedrørende anlægsområdet samt en forhøjelse på 122.000 kr. af bevillingen på hovedkonto
70.01.01 Departementet for Boliger.
Derudover nedlægges der 1 chefstillinger, som ændres til 2 øvrige stillinger som følge af
organisationsændring samt tilpasning til midlerne.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.965.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
TB 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Chefer
-1
-1
-1
-1
Øvrige
3
3
3
3
Personale forbrug i alt
2
2
2
2
Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-05-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: til aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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73.01.04
Administrations og projektudgifter vedrørende anlægsområdet
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.517
-1.236
-281

Tillægsbevilling 2014
Nærværende hovedkonto nedlægges som følge af ressortaftale mellem Departementet for Miljø og
Natur og Departementet for Boliger, godkendt af Naalakkersuisut d. 19. december 2013.
Bevillingen på 1.517.000 kr. fra nærværende hovedkonto rokeres til hovedkonto 70.01.04
Administrations og projektudgifter vedrørende anlægsområdet med 1,017 mio. kr. og til
hovedkonto 73.01.01 Departementet for Miljø og Natur med 0,5 mio. kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

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

TB 2014
0
-3
-3

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-05-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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77.01.05
Eksplosivstoffer, brand og beredskab (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

1.000 kr.
1.232
768
514
-50

Tillægsbevilling 2014
Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortaftale mellem departementet for Miljø og
Natur og Bolig, godkendt af Naalakkersuisut d. 19. december 2013.
Midlerne er rokeret fra hovedkonto 70.10.08 Eksplosivstoffer, brand og beredskab med 0,882 mio.
kr. og hovedkonto 70.01.12 Landsplanlægning med 0,350 mio. kr.
Følgende tekst indarbejdes:
"Der er tilknyttet tekstanmærkning til nærværende hovedkonto.
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer, samt Inatsisartutlov
nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og
eksplosionsforebyggende foranstaltninger.
Området omfatter lovgivning, udarbejdelse af forskrifter, tilsyn, uddannelse og formidling af
oplysning inden for brand- og eksplosivstofområdet.
Eksplosivområdet:
Tragiske hændelser i forbindelse med uheld og med terrorvirksomhed understreger behovet for
styring og kontrol med indførelse, opbevaring, distribution og anvendelse af eksplosiver. Dette
sikres gennem en enekoncession på indførelse, opbevaring og distribution samt en kontrolleret
udstedelse af tilladelse til anvendelse. Desuden deltager Selvstyret i oplysningsvirksomhed over
for brugerne med henblik på forståelse af reglerne på området samt forøgelse af sikkerheden.
De fleste af de eksisterende sprængstofmagasiner ligger på grund af byudvikling og skærpede
sikkerhedskrav alt for tæt på bebyggede områder. Selvstyret har indledt et samarbejde med ejerne
og kommunerne om flytning af magasinerne til en sikker position.
Der foretages i samarbejde med politiet anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg på
sprængstofmagasiner og på byggepladser, hvor der anvendes eksplosivstoffer. Ved
sprængstofulykker fortages der en vurdering af firmaer og sprængningsleders kvalifikationer.
Ulovligheder påtales og anmeldes eventuelt til politiet.
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Det skønnes, at indtægter i form af gebyrer ved udstedelse af tilladelser til køb og anvendelse af
eksplosive stoffer, tilladelser til at fungere som sprængningsleder, godkendelser af
sprængstofmagasiner samt tilladelse til indførelse af eksplosivstoffer vil udgøre 50.000 kr. årligt.
Brandmyndighed:
Selvstyret fører tilsyn med de kommunale brandvæsener ved uanmeldte kontrolbesøg og
prøvealarmeringer.
Selvstyret deltager også i Fagudvalget for Branduddannelsen og fører tilsyn med at
uddannelsesniveauet i de kommunale redningsberedskaber svarer til risikobilledet.
Beredskab:
Iht. Inatsisartutlov om beredskab er der nedsat en Beredskabskommission, hvortil der skal bruges
midler til en sekretariatsfunktion samt faciliteter, herunder it udstyr. Derudover afholdes udgifter
til den administrative implementering af det lovfæstede sektoransvarsprincip, hvilket omfatter
øvelser og udvikling i samarbejde med Beredskabskommissionen samt andre afledte aktiviteter.
Der er ved ressortaftale mellem departementet for Miljø og Natur og Bolig, godkendt af
Naalakkersuisut d. 19. december 2013 tilført til den nærværende hovedkonto 0,350 mio. kr. fra
hovedkonto 70.01.12 Landsplanlægning. Midlerne skal bruges til at ansætte en ekstra medarbejder.
"
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Tilsyn
Brand: Anmeldte tilsyn
Brand: Uanmeldte tilsyn
Eksplosive stoffer: Anmeldte tilsyn
Eksplosive stoffer: Uanmeldte tilsyn

TB 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Bemærkninger:
Tilsyn gennemføres med en cyklus således, at samtlige byer i løbet af 4-6 årig periode modtager kontrolbesøg.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
TB 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Chefer
0
0
0
0
Øvrige
2
2
2
2
Personale forbrug i alt
2
2
2
2
Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-05-2014. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10 - 89, nr. 1.
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77.05.02
Grønlands Naturinstitut (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.000
550
1.450

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.000.000 kr.
Midlerne skal anvendes til gennemførelse af biologiske undersøgelser af udbredelsen af makrel i
det østgrønlandske farvand. Makrel er en ny fiskeart i Grønland, men der blev fisket 54.000 tons i
2013 og for 2014 er der budgetteret med 60.000 tons. Endvidere er der budgetteret med indtægter
på 90 mio. kr. i 2014 fra en nyindført makrelafgift i finansloven for 2014. Det vurderes derfor som
nødvendigt at få gennemført biologiske undersøgelser af udbredelsen af makrel i det
østgrønlandske farvand.
De biologiske undersøgelser gennemføres ved indchartring af et islandsk forskningsskib, da der
kræves specialiseret udstyr i form af flydetrawl for at gennemføre undersøgelserne.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 54.017.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt
Godkendt af Finansudvalget d. 28-03-2014., sag nr. 14-659.
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TB 2014
0
1
1

80.00.06
Reserver til igangsætning og færdiggørelse af projekter (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
15.000

Tillægsbevilling 2014
Hovedkontoen er ny.
Bevillingen på nærværende hovedkonto kan, på projektniveau, disponeres:
a) til mindre afvigelser i form af merbevillingsbehov i forbindelse med licitationsresultatet,
b) til mindre afvigelser i form af merbevillingsbehov i forbindelse med færdiggørelse.
Erfaringsmæssigt kan der i forbindelse med afholdelse af licitationer opstå et merbevillingsbehov
i størrelsesorden op til 6% af den samlede projektbevilling. Det er oftest de mindre og mellemstore projekter, hvor behovet opstår, og hvor det kan være forbundet med vanskeligheder at estimere de faste udgifter som for eksempel opstart og anstilling samt funderingsmæssige forhold.
Derfor kan der være behov for, at kunne rokere midler til projekterne så der kan indgås entreprisekontrakter og entreprenørerne kan komme i gang med både bestilling af materialer og selve
arbejdet.
Ved byggerier og anlægssager der strækker sig ud over et år, vil der kunne opstå uforudsete
hændelser som kan fordyre opgaven. Dette er typisk vejrligheds forhold (forsinkelser på grund af
dårligt vejr), samt standsning af arbejdet på grund af en eller flere entreprenørens betalingsstandsning, akkord eller konkurs.Dette er særligt aktuelt og vanskelligt i fagentrepriseudbud.
Yderligere kan der være stigninger i lønudgifter som følge af nye overenskomster, nye eller ændrede regler på miljøområdet som f.eks. PCB, asbest og bly. Der er derfor en væsentligt risiko
for, at der under vejs kan opstå et merbevillingsbehov til de enkelte projekter. Erfaringsmæssigt
vil merbevillingsbehov ligge i størrelsesorden op til 4% af den samlede bevilling til det konkrete
projekt.
Der er således et samlet behov for, at kunne dække mindre afvigelser i form af merbevillingsbehov i forbindelse med licitationsresultatet samt et løbende behov til dækning af mindre afvigelser
i form af merbevillingsbehov under hele processen for at holde projektet igangværende som
going concern og med i forbindelse med færdiggørelse. I modsat fald må det konstateres at der
ikke længere er fuld bevillingsmæssig dækning for projektet, hvorefter arbejdet skal standses og
merbevillingsbehovet skal ansøges som tillægsbevilling via Skatte- og Finansudvalget. En
standsning af et igangværende projekt i optil 4-6 uger for at ansøge om en tillægsbevilling, kan i
sig selv blive en ret bekostelig affære i form af erstatninger samt risiko for forsinket aflevering af
projektet.
Bevillingen på hovedkonto udgør herefter 15.000.000 kr. i 2014.
Godkendt af Finansudvalget d. 06-05-2014., sag nr. 14-662.
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80.00.06
Reserver til igangsætning og færdiggørelse af projekter (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-15.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 15,0 mio. kr. i 2014. 10,0 mio. kr. til
hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter, projekt nr. 998.35.024 Boligprogram for bygder og yderdistrikter, 2014 og 5,0 mio. kr. til hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri, projekt nr. 060.52.077 Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape.
Bevillingen på nærværende hovedkonto blev med Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgs beslutning d. 6. maj 2014 forhøjet med 15,0 mio. kr. som sags nr. 01.31.06/14-00662.
Det har efterfølgende vist sig, at udmøntning fra nærværende hovedkonto kræver en tillægsbevillingsansøgning til Finans- og Skatteudvalget i hvert enkelt tilfælde.
Dette kolliderer med hensigten og baggrunden for oprettelse af hovedkontoen.
Naalakkersuisut agter derfor, i forbindelse med Forslag til Finanslov for 2015, at komme med en
revideret konstruktion som erstatter tekstanmærkning nr. 1 og nr. 2 til Aktivitetsområdet 80-89
Anlægs- og renoveringsområdet. Den reviderede konstruktion skal understøtte det formål og
hensigt der lå til grund for etableringen af nærværende hovedkonto.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 0 kr. i 2014.

Godkendt af Finansudvalget d. 05-06-2014., sag nr. 14-665.
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
30.314

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 30.314.000 kr.

Anlægsprojekterne nedenfor, er anlægsprojekter som kan regnes som afsluttede og som har en
restbevilling på baggrund af et mindreforbrug. Restbevillingerne fra disse anlægsprojekter søges
derfor tilbageført til nærværende hovedkonto, således de på et senere tidspunkt kan anvendes til
andre projekter.

Hoved‐
konto

Sted Bynavn

Projekt
nr.

Projekttitel

Beløb til
rokering

81‐10‐02

60 Nuuk

10045 Renovering af Bygning B, B‐1307

466.000

83‐30‐13

70 Maniitsoq

40041 Satellit til handicappede, Maniitsoq

189.000

83‐30‐13

20 Qaqortoq

40044 Boliger til autister, Qaqortoq

130.000

83‐30‐13

60 Nuuk

40045 Handicap genoptræningscenter, Nuuk

207.000

83‐30‐13

20 Qaqortoq

40046 Oprettelse af et spædbarnshjem

84‐40‐10

10 Nanortalik

50107 Ren./ombygn. af skole, Nanortalik

84‐40‐12

60 Nuuk

52043 Udbygning GU Nuuk, 2. etape

1.117.000

84‐40‐12

70 Maniitsoq

52068 Maniitsup Efterskolia, omb. af skole og kollegium

1.234.000

84‐40‐12

60 Nuuk

52038 Kunstskole, Nuuk

488.000
908.000

67.000
478.000

84‐40‐14

996 Diverse steder

54003 Projektering af kunstgræsbaner

84‐40‐15

100 Aasiaat

52030 Kollegier, Aasiaat

19.000

84‐40‐15

120 Ilulissat

52044 Mangler, kollegier, Ilulissat

30.000

84‐40‐15

20 Qaqortoq

52045 Kollegiebyggeri, Qaqortoq, 2009‐2011

84‐40‐15

60 Nuuk

52046 Kollegiebyggeri, Nuuk, 2009‐2011

84‐40‐15

100 Aasiaat

84‐40‐15

80 Sisimiut

1.347.000

52064 GU kollegium 1 med 50 værelser, Sisimiut

2.000.000

996 Diverse steder

52066 Tilstandsreg. af elevhjem, kollegier og byskoler

84‐40‐15

180 Tasiilaq

52072 Renovering af skolehjem med 27 værelser, Tasiilaq

92 Kangaatsiaq

267.000

52048 Kollegiebyggeri, Aasiaat, 2009

84‐40‐15
84‐40‐17

1.506.000

643.000
1.398.000

41044 Færdiggørelse af integreret institution, Attu

113.000
246.000

84‐45‐01

100 Aasiaat

58045 Kirke, Aasiaat

85‐50‐01

163 Upernavik

45029 Servicehus, Aappilattoq

13.000

86‐60‐01

60 Nuuk

46015 DIH 3. fløj, Nuuk

86‐60‐01

60 Nuuk

46017 Patienthotel, Nuuk

1.495.000
378.000

86‐60‐01

10 Nanortalik

47033 Skoletandklinik, Nanortalik

269.000

87‐11‐06

996 Diverse steder

73006 5‐års eftersyn, 2012

336.000

87‐11‐06

996 Diverse steder

73007 5‐års eftersyn, 2013

421.000

87‐72‐08

999 Diverse byer

31021 Reinvestering, 2008

1.500.000
1.552.000

87‐72‐10

60 Nuuk

30005 Personaleboliger i Nuuk, 2008

87‐72‐11

10 Nanortalik

32003 12 boliger afs. 3, Nanortalik

710.000
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87‐72‐13

996 Diverse steder

97149 Renovering, diverse steder, 2008

58.000
950.000

87‐72‐25

60 Nuuk

92002 Sanering af blok Q, R og S, Nuuk

87‐73‐22

80 Sisimiut

25186 Renovering af skimmelsvampsramt garage Sisimiut

89‐72‐12

996 Diverse steder

90.000

31028 Skimmelsvamps renovering

545.000
644.000

89‐72‐12

60 Nuuk

34515 Erstatningsbyggeri for Blok P

89‐72‐12

60 Nuuk

34518 Radiofjeldet, nybyggeri & renovering

8.500.000
I alt 30.314.000

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 30.314.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-30.314

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 30.314.000 kr. Midlerne vedrører
mindreforbrug fra afsluttede anlægsprojekter. Midlerne skal anvendes til igangsætning af en
række renoverings- og anlægsopgaver med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-05-2014., sag nr. 14-662.
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80.00.80
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.500

Tillægsbevilling 2014
Nærværende hovedkonto nedsættes med 1,5 mio. kr. Midlerne overføres til hovedkonto 86.60.01
Sundhedsvæsenet til forundersøgelser og byggeprogram til nyt projekt nr. 080.47.042 Regionssygehus i Sisimiut.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.000.000 kr. i 2014.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-03-2014., sag nr. 14-656.
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81.10.02
Renovering og ombygning Selvstyrets centrale administration (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-466

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,466 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.10.045

Projektnavn
Renovering af Bygning B, B1307

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----466

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

-466

-466

4.484

-466

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.10.045
Renovering af Bygning B, B-1307
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlæg- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2012

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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83.30.13
Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-593

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,593 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Maniitsoq
070.40.041
Qaqortoq
020.40.044
Qaqortoq
020.40.046
Nuuk
060.40.045

Projektnavn
Satellit til handicappede, Maniitsoq
Boliger til autister, Qaqortoq

FL

TB

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----189

0

-189

-189

4.111

-130

0

-130

-130

6.720

-67

0

-67

-67

83

-207

0

-207

-207

1.890

Oprettelse af et spædbarnshjem
Handicap genoptræningscenter,
Nuuk

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

-593

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Maniitsoq
070.40.041
Satellit til handicappede, Maniitsoq
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden
Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2009

Qaqortoq
020.40.044
Boliger til autister, Qaqortoq
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden
Fysisk igangsætning: 2008
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Ibrugtagning: 2012

Qaqortoq
020.40.046
Oprettelse af et spædbarnshjem
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden
Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2015

Nuuk
060.40.045
Handicap genoptræningscenter, Nuuk
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden
Fysisk igangsætning: 2013

Ibrugtagning: 2014

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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84.40.09
Erhvervsuddannelsesområdet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014
Nærværende hovedkonto forhøjes med 1,0 mio. kr. i 2014.
Forhøjelsen finansierer udvidelsen af AMK tilbygning til Piareersarfik, Ilulissat.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 1.000.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Ilulissat
120.51.018

Projektnavn
AMK tilbygning til Piareersarfik, Ilulissat

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ---1.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

1.000

1.000

1.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Ilulissat
120.51.018
AMK tilbygning til Piareersarfik, Ilulissat
Projektet omfatter tilbygning til eksisterende AMK Piareersarfik, Ilulissat.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 06-05-2014., sag nr. 14-662.
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1.000

84.40.09
Erhvervsuddannelsesområdet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-2.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 2,0 mio. kr. på projekt nr. 030.51.013
Udvidelse INUILI, Narsaq.
Nedsættelsen af bevillingen overføres til hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri projekt nr.
060.52.077 Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape.
Bevilling på nærværende hovedkontoen udgør herefter -1.000.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Narsaq
030.51.013

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Udvidelse INUILI, Narsaq
-2.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

-2.000

-2.000

61.400

-2.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Narsaq
030.51.013
Udvidelse INUILI, Narsaq
Projektet forventes at blive afleveret i juli 2014, og uforbrugte midler til uforudsetet udgifter overføres til hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri, projekt nr. 060.52.077 Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape
Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2015

Godkendt af Finansudvalget d. 05-06-2014., sag nr. 14-665.
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84.40.10
Kommunale skoler (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

På nærværende hovedkonto omrokeres budgetneutral 10,7 mio. kr. fra projekt nr. 996.50.129
Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2015 til projekt nr. 030.50.110 Skole, Narsaq.
Ved Finans- og Skatteudvalgets beslutning den 26. juni 2013 (sags nr. 01.31.06/13-00629), forhøjede udvalget bevillingen til Narsaq skole til 67,95 mio. kr. baseret på kommunens udarbejdede projektforslag og tilhørende B-overslag. Bevillingen blev også givet med henblik at bygherrerollen skulle overdrages til Kommune Kujalleq.
Efter godkendelse meddelte Kommune Kujalleq at de ikke ønskede bygherrerollen, og Departementet for Boliger orienterede Finans og Skatteudvalget efterfølgende om Selvstyret ville overtage og varetage bygherrerollen for Narsaq skole.
Selvstyret har så sammen med sit rådgiverteam gransket kommunens projekt, og har vurderet det
til at være for optimistisk med henblik på økonomien.
Det har resulteret i et nyt B-overslag pålydende 75,7 mio. kr. eksklusiv kommunens allerede afholdte udgifter, som er på ca. 3 mio. kr. Det nye overslag nødvendiggør en tillægsbevilling for at
kunne realisere renoveringen af skolen på ca. 10,7 mio. kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør 88.000.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Narsaq
030.50.110

112

TB

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Skole, Narsaq

Igangværende i alt

FL

22.500

22.500

0
0

10.700

78.650

Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og
996.50.129
renovering, 2015

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ---0

Påbegyndelse i 2015 i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

0

-10.700

82.000

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Narsaq
030.50.110
Skole, Narsaq
Selvstyret har sammen med sit rådgiverteam nu gransket og revideret Kommune Kujalleq's projektforslag. Man har
reduceret skolen fra en 2-spors skole til en 1½-spors skole, med mulighed for en senere udvidelse. Man implementerede de erfaringer man har haft på andre skolerenoveringer, med specielt byggesagsforløbet for Qaqortoq skole
in'mente.
Derudover bar Kommune Kujalleq's projekt præg af mange spareøvelser, som havde gjort skolerenoveringen umulig at gennemføre uden stor risiko for meromkostninger i udførelsesfasen.
Af væsentlige ting som ikke var medtaget i kommunens renovering, som er medtaget i Selvstyrets renovering, og
som har været fordyrende, er f.eks.:
"
Man fjerner alt asbest i bygninger B-903 og B-904. Det er primært i indvendig vægbeklædning og
loftsplader.
"
Man radonsikrer depotrum, som man igen kan anvende depotrummene.
"
Man efterisolerer facaderne, og man udskifter dampspærren til en helt ny og tæt dampspærre.
"
Løst inventar var ikke med i kommunens projekt. I forbindelse med renoveringen vil der komme nyt
inventar til klasser, fællesområder, nye gruppeområder og nye smart-boards til alle klasseværelser.

Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2016

TIL BEGYNDELSE I 2015
Diverse steder
996.50.129
Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2015
Fra nærværende projekt nr. overføres 10,7 mio. kr. til projekt nr. 030.50.110 Skole, Narsaq i 2015.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 16-01-2014., sag nr. 14-653.
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84.40.10
Kommunale skoler (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
3.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

På nærværende hovedkonto søges projekt nr. 018.50.133 Bygdeskole, Alluitsup Paa forhøjes
med 3,0 mio. kr. i 2014. Midlerne overføres fra hovedkonto 87.00.88 Anlægsstrategi for bygder
og yderdistrikter.
Midlerne anvendes til forundersøgelser og projektering af skolen i Alluitsup Paa. Når der er udfærdiget et projektforslag med B-overslag, vil de resterende midler blive ansøgt udmøntet på
baggrund af de udfærdigede materiale.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 91.000.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Alluitsup Paa
018.50.133

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Bygdeskole, Alluitsup Paa
3.000

0

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Alluitsup Paa
018.50.133
Bygdeskole, Alluitsup Paa
Projektet forhøjes med 3,0 mio. kr. til forundersøgelser og til projektering.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2017

Godkendt af Finansudvalget d. 28-03-2014., sag nr. 14-657.
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3.000
3.000

Koordinater

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

3.000

3.000

84.40.10
Kommunale skoler (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

På nærværende hovedkonto rokeres budgetneutralt i alt 8,475 mio. kr. til projekt nr. 083.50.111
Renovering/ombygning/udvidelse af skolen i Sarfannguit i 2014.
Projektet har tidligere, med Finans- og Skatteudvalgets godkendelse d. 7. august 2013, sags nr.
01.31.06/13-00636, fået bevilget 1,000 mio. kr. til forundersøgelser og projektering.
Det samlede budget for renoveringen og udvidelsen af Sarfannguit skole, som oplyst fra Qeqqata
Kommunia, er på 9,475 mio. kr. Med den allerede 1,000 mio.kr. udmøntet svarer det til en merbevilling på 8,475 mio.kr.
Således bliver den samlede bevilling til skolen i Sarfannguit på i alt 9,475 mio.kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 90.522.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Diverse steder
996.50.127
Sarfannguaq
083.50.111

Projektnavn
Diverse skoler, nyanlæg og
renovering, 2014
Ren./ombygn./udv. skole, Sarfannguit

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ---14.400

19.400

-5.000

-5.000

14.400

5.000

0

5.000

8.475

9.475

Igangværende i alt

0
Total
i
2014

Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og
996.50.129
renovering, 2015

FL

TB

2014

2014

0

0

0

-2.000

55.000

0
Total
i
2014

Påbegyndelse i 2016 i alt

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Påbegyndelse i 2015 i alt

Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Diverse skole, nyanlæg og
996.50.130
renovering, 2016

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

FL

TB

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---0

0

0

-1.475

64.425

0
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.50.127
Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2014
Projektet nedsættes med 5,000 mio. kr., og projekt nr. 083.50.111 Renovering/ombygning/udvidelse skole, Sarfannguit forhøjes med 5,000 mio. kr. i 2014.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2015

Sarfannguaq
083.50.111
Ren./ombygn./udv. skole, Sarfannguit
Projektet har tidligere, med Finans- og Skatteudvalgets godkendelse d. 7. august 2013, sags nr. 01.31.06/13-00636,
fået bevilget 1,000 mio. kr. til forundersøgelser og projektering.
Det samlede budget for renoveringen og udvidelsen af Sarfannguit skole, som oplyst fra Qeqqata Kommunia, er på
9,475 mio.kr. Med den allerede 1,000 mio. kr. udmøntet svarer det til en merbevilling på 8,475 mio.kr.
Tidsplanen for Sarfannguit skole er:
"
2014: Projektering
"
2015: Udførelse af udvidelsen
"
2016: Indflytning i udvidelsen, og udførelse af ombygningen af den eksisterende skole
"
2017: Indflytning i den ombyggede del af skolen

Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2017

TIL BEGYNDELSE I 2015
Diverse steder
996.50.129
Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2015
Projektet nedsættes med 2,000 mio. kr., og projekt nr. 083.50.111 Renovering/ombygning/udvidelse skole, Sarfannguit forhøjes med 2,000 mio. kr. i 2015.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2016

TIL BEGYNDELSE I 2016
Diverse steder
996.50.130
Diverse skole, nyanlæg og renovering, 2016
Projektet nedsættes med 1,475 mio. kr., og projekt nr. 083.50.111 Renovering/ombygning/udvidelse skole, Sarfannguit forhøjes med 1,475 mio. kr. i 2016.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2017

Godkendt af Finansudvalget d. 14-04-2014., sag nr. 14-660.
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84.40.10
Kommunale skoler (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-478

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,478 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Nanortalik
010.50.107

Projektnavn
Ren./ombygn. af skole, Nanortalik

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----478

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

-478

-478

52.522

-478

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nanortalik
010.50.107
Ren./ombygn. af skole, Nanortalik
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2011

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.

117

84.40.12
Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-2.839

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 2,839 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.52.038
Nuuk
060.52.043
Maniitsoq
070.52.068

FL

TB

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Kunstskole, Nuuk
-488

0

-488

-488

12

-1.117

0

-1.117

-1.117

73.083

-1.234

0

-1.234

-1.234

12.766

Udbygning GU Nuuk, 2. etape
Maniitsup Efterskolia, omb. af
skole og kollegium

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

-2.839

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.52.038
Kunstskole, Nuuk
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden
Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2009

Nuuk
060.52.043
Udbygning GU Nuuk, 2. etape
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2014

Maniitsoq
070.52.068
Maniitsup Efterskolia, omb. af skole og kollegium
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden
Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2014

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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84.40.12
Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1,0 mio. kr. Forhøjelsen er overført fra hovedkonto
40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger, som administreres af Departementet Uddannelse,
Kirke, Kultur og Ligestilling.
Forhøjelsen overføres til projekt nr. 060.52.088 Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 92.411.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.52.088

Projektnavn
Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ---11.000

10.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

1.000

1.000

11.000

1.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.52.088
Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk
Projektet forhøjes med 1,0 mio. kr. Forhøjelsen er overført fra hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets
bygninger.
Der blev i FL 2014 på hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri bevilliget 10,0 mio.kr. til projektet 060.52.088
Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk. Det har resulteret i at man har købt og ønsker at istandsætte og
ombygge INI´s gamle regionskontor på Kujallerpaat i Nuuk.
Bygningen på Kujallerpaat er i to dele, der er sammensat i hovedindgangen.
Den ene del af bygningen bliver ombygget til undervisningsområde med tre kontorlokaler og fire undervisningslokaler. Der vil være plads til 20-30 elever pr. undervisningslokale. Ved ombygningen af denne del bliver hele tagkonstruktionen udskiftet, for at hæve lofthøjden samt for at undgå søjler midt i undervisningslokalerne. Indvendige
vægge og døre bliver udskiftet og der bliver etableret komfortventilation, så de forskellige myndighedskrav bliver
overholdt til formålet.
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Den anden del af bygningen bliver ombygget til fællesområde, med stort fælleslokale, køkken, toiletter, samt mødelokaler. Hele bygningen bliver istandsat ved ombygningen, både indvendigt og udvendigt. Indretningen af bygningen bliver udformet efter ønske og forslag fra de kommende brugere.
Udover at man skal ombygge den eksisterende bygning, så Ledelsesakademiet kan anvende det, skal det også
istandsættes/vedligeholdes. For at kunne gøre, og afholde det i et udbud, fremfor at skulle lave to sæt udbudsmaterialer, samt administrerer to byggesager med to forskellige bygherrer med separat byggeledelse og tilsyn, ønskes
der rokeret midler fra hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger til nærværende hovedkonto
84.40.12 Uddannelsesbyggeri, projekt nr. 060.52.088 Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk.

Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2015

Godkendt af Finansudvalget d. 05-06-2014., sag nr. 14-666.
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84.40.12
Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
5.000

Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 5 mio. kr. til nyt projekt nr.
996.52.099 Køb af fast ejendom til vejledning samt landsdækkende psykologisk og social studenterrådgivning. Forhøjelsen af bevillingen finansieres af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 40.90.13 Vejledning samt landsdækkende psykologisk og social studenterrådgivning.
Landsdækkende Center for Vejledning samt psykologisk og social Rådgivning (herefter LCVR)
blev etableret i foråret 2014. LCVR vil først fra efteråret 2014 være tæt på fuld bemanding, hvorfor der forventes et væsentligt mindreforbrug på driftsbevillingen. I forbindelse med at LCVR
skal etablere sig i fysiske lokaler i hhv. Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq søges forventet mindreforbrug på driften overført til anlægsprojekt, hvormed der kan indkøbes og ombygges faste lokaler til LCVR i en række byer.
Der er for Nuuk indgået lejemål på lokaler, da omkostningen til køb af fast ejendom i Nuuk er
uden for den økonomiske ramme. LCVR har i samarbejde med Departementet for Uddannelse,
Kirke, Kultur og Ligestilling undersøgt mulighederne i de fire øvrige byer, inklusiv fysisk besøg
i enkelte byer.
Det forventes, at der for det beløb, der søges overført til anlægsbevilling kan erhverves passende
ejendomme i Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut, herunder i al væsentlighed dække omkostninger til
ombygning. For Qaqortoq søges på kort sigt en lejeløsning.
I den kommende årrække spares derved væsentligt omkostninger til leje for LCVR, som i stedet
kan benytte disse midler til LCVRs kerneopgaver inden for vejledning og rådgivning.
LCVR vil over driftsbevillingen skulle finansiere indvendig vedligehold af bygningerne. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling vil over hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger skulle finansiere løbende udvendigt vedligehold.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 97.411.000 kr.
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Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Køb af fast ejendom til Vejled996.52.099
nings- psyk.-soc.råd

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ---5.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

5.000

5.000

0

5.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.52.099
Køb af fast ejendom til Vejlednings- psyk.-soc.råd
Bevillingen på nærværende nye projekt forhøjes med 5.000.000 kr.
I forbindelse med at LCVR skal etablere sig i fysiske lokaler i Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut, vil der hermed over
nærværende projekt kunne indkøbes og ombygges faste lokaler.
Driftsomkostningerne samt det indvendige vedligehold af disse lokaler vil blive afholdt over hovedkonto 40.90.13
Vejledning samt landsdækkende psykologisk og social studenterrådgivning, hvoraf det udvendige vedligehold vil
blive afholdt over hovedkonto 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 06-08-2014., sag nr. 14-670.
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84.40.12
Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
4.844

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4,844 mio. kr. i 2014. Forhøjelsen overføres til projekt nr. 120.52.086 Udvidelses af PISPS, Ilulissat med 3,344 mio. kr. og til projekt nr.
060.52.088 Erstatningsbyggeri til Ledelsesakademiet, Nuuk med 1,5 mio. kr.
Naalakkersuisut ønsker at skabe undervisningskapacitet til en markant forøgelse i undervisningskapaciteten inden for handicapområdet.
Der er i forvejen planlagt en udvidelse af PISPS for at kunne iværksætte en øget uddannelsesindsats inden for det pædagogiske område. Det vurderes at behovet for ekstra undervisningskapacitet ifbm. øget uddannelse inden for handicapområdet kan imødekommes ved, at den planlagte tilbygning til PISPS tilføres en ekstra etage.
I forhold til Ledelsesakademiet, er den allerede afsatte, og delvist udmøntede anlægsramme, søges tilført yderligere midler efter licitation, da licitationsresultatet blev dyrere end forventet
grundet den lave interesse blandt lokale håndværksmestre og entreprenører i at afgive bud på
licitationen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 102.255.000 kr. i 2014.
Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Ilulissat
120.52.086
Nuuk
060.52.088

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

8.344

5.000

3.344

28.344

48.344

12.500

10.000

1.500

1.500

12.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

TB

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Udvidelse af PISPS, Ilulissat
Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk

FL

4.844

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Ilulissat
120.52.086
Udvidelse af PISPS, Ilulissat
Naalakkersuisut ønsker at skabe undervisningskapacitet til en markant forøgelse i undervisningskapaciteten inden
for handicapområdet.
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Den i forvejen planlagt en udvidelse af PISPS for at kunne iværksætte en øget uddannelsesindsats inden for det
pædagogiske område. Det vurderes at behovet for ekstra undervisningskapacitet i fbm. øget uddannelse inden for
handicapområdet kan imødekommes ved, at den planlagte tilbygning til PISPS tilføres en ekstra etage.
Dette søges finansieret ved, at de kollegier der afsat midler til overføres til PISPS og til Ledelsesakademiet.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Nuuk
060.52.088
Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk
Ledelsesakademiet, er den allerede afsatte, og delvist udmøntede anlægsramme, søges tilført yderligere midler efter
licitation, da licitationsresultatet blev dyrere end forventet grundet den lave interesse blandt lokale håndværksmestre og entreprenører i at afgive bud på licitationen.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2015

Godkendt af Finansudvalget d. 20-08-2014., sag nr. 14-671.
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84.40.14
Kultur- og idrætsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-908

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,908 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Projektering af kunstgræsbaner
996.54.003

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----908

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

-908

-908

92

-908

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.54.003
Projektering af kunstgræsbaner
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2014

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-7.210

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 7,210 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Aasiaat
100.52.030
Qaqortoq
020.52.045
Nuuk
060.52.046
Ilulissat
120.52.044
Aasiaat
100.52.048
Sisimiut
080.52.064
Diverse steder
996.52.066
Tasiilaq
180.52.072

FL

TB

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Kollegier, Aasiaat
Kollegiebyggeri, Qaqortoq,
2009-2011
Kollegiebyggeri, Nuuk, 20092011
Mangler, kollegier, Ilulissat

-19

0

-19

-19

24.281

-1.506

0

-1.506

-1.506

37.494

-267

0

-267

-267

41.233

-30

0

-30

-30

845

-1.347

0

-1.347

-1.347

45.453

-2.000

0

-2.000

-2.000

44.500

-643

0

-643

-643

1.857

-1.398

0

-1.398

-1.398

5.602

Kollegiebyggeri, Aasiaat, 2009
GU kollegium 1 med 50 værelser, Sisimiut
Tilstandsreg. af elevhjem, kollegier og byskoler
Renovering af skolehjem med
27 værelser, Tasiilaq

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

-7.210

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Aasiaat
100.52.030
Kollegier, Aasiaat
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2007
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Ibrugtagning: 2008

Qaqortoq
020.52.045
Kollegiebyggeri, Qaqortoq, 2009-2011
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2015

Nuuk
060.52.046
Kollegiebyggeri, Nuuk, 2009-2011
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2012

Ilulissat
120.52.044
Mangler, kollegier, Ilulissat
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2009

Aasiaat
100.52.048
Kollegiebyggeri, Aasiaat, 2009
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2012

Sisimiut
080.52.064
GU kollegium 1 med 50 værelser, Sisimiut
Projektet nedsættes med 2,0 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2012

Diverse steder
996.52.066
Tilstandsreg. af elevhjem, kollegier og byskoler
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2013

Tasiilaq
180.52.072
Renovering af skolehjem med 27 værelser, Tasiilaq
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2013

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
5.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto forhøjes med 5,0 mio. kr. i forbindelse med ekstra renovering og
istandsættelse i 2014.
Forhøjelsen overføres til projekt nr. 050.52.091 Kollegiebyggeri i Paamiut, 2014.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 20.790.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Paamiut
050.52.091

Projektnavn
Kollegiebyggeri i Paamiut,
2014

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ---15.000

10.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

5.000
5.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Paamiut
050.52.091
Kollegiebyggeri i Paamiut, 2014
Projektet forhøjes med 5,0 mio. kr. som led i ekstra renovering og istandsættelse 2014.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2015

Godkendt af Finansudvalget d. 06-05-2014., sag nr. 14-662.
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Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

5.000

15.000

84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
7.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 7,0 mio. kr.

Forhøjelsen finansieres fra hovedkonto 80.00.06 Reserver igangsætning og færdiggørelse af projekter som nedsættes med 5,0 mio. kr. og fra hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet,
projekt nr. 030.51.013 Udvidelse INUILI, Narsaq som nedsættes med 2,0 mio. kr.
Forhøjelsen på 7,0 mio. kr. overføres til projekt nr. 060.52.077 Kollegiebyggeri i Kujallerpaat,
Nuuk 1. etape.
Samtidig nedsættes bevillingen fra projekt nr. 080.52.064 GU kollegium 1 med 50 værelser, Sisimiut, med 2,0 mio. kr. og fra projekt nr. 100.52.065 GU kollegium 2+3 med 2x50 værelser,
Aasiaat, med 2,0 mio. kr., som også overføres til projekt nr. 060.52.077 Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape på nærværende hovedkonto.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 27.790.000 kr. i 2014.
Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Sisimiut
080.52.064
Aasiaat
100.52.065
Nuuk
060.52.077

Projektnavn
GU kollegium 1 med 50 værelser, Sisimiut
GU kollegium 2+3 med 2x50
værelser, Aasiaat
Kollegiebyggeri i Kujallerpaat,
Nuuk 1. etape

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----4.000

0

-2.000

-2.000

42.500

-2.000

0

-2.000

-2.000

88.000

11.000

0

11.000

11.000

81.160

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

7.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Sisimiut
080.52.064
GU kollegium 1 med 50 værelser, Sisimiut
Projektet nedsættes med 2,0 mio. kr. som overføres til projekt nr. 060.52.077 Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk
1. etape. Projektet er afleveret i januar 2014 og nedsættelsen skyldes mindreforbrug til uforudsetet udgifter.
Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2012
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Aasiaat
100.52.065
GU kollegium 2+3 med 2x50 værelser, Aasiaat
Projektet nedsættes med 2,0 mio. kr. som overføres til projekt nr. 060.52.077 Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk
1. etape. Projektet forventes afleveret maj 2014 og nedsættelsen skyldes midnreforbrug til uforudsetet udgifter.

Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2014

Nuuk
060.52.077
Kollegiebyggeri i Kujallerpaat, Nuuk 1. etape
Som led i fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden(sags nr.
01.31.06/14-00662)forhøjes projektet med 5,0 mio. kr. fra hovedkonto 80.00.06 Reserver til igangsætning og færdiggørelse af projekter.
Samtidig overføres 2,0 mio. kr. fra projekt nr. 080.52.064 GU kollegium 1 med 50 værelser, Sisimiut, og 2,0 mio.
kr. fra projekt nr. 100.52.065 GU kollegium 2+3 med 2x50 værelser, Aasiaat.
Endvidere overføres 2,0 mio. kr. fra hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet, projekt nr. 030.51.013
Udvidelse INUILI, Narsaq
Der ansøges om at forhøje bevillingen med i alt 11,0 mio. kr. Dette for at kunne udnytte optionen i byggeriet, samt
øge udgiften til de uforudseelige udgifter, grundet miljøsanering af de gamle blokke på et uprøvet grundlag, da
Departementet for Miljø og Natur i mellemtiden har udstukket nye retningslinjer for sanering og bortskaffelse af
PCB.
Der er efter hovedprojektet lavet en kontrolberegning af B-overslaget, som har resulteret i en mindre forøgelse på
3-4 %, som gør at udbuddet med bygning 1, 2 og 4 overskrider bevillingen med 1,635 mio. kr. Hvis man medtager
bygning 3, overskrides bevillingen med 9,575 mio. kr.
Da der i anlægsopgaven indgår nedrivninger, ønskes de uforudsete udgifter forhøjet med 1,425 mio. kr. pga. meget
store udsving i tilbudsprisen på nedrivningsentreprisen i de seneste licitationer på nedrivningsopgaver. Forskellen
mellem de billigste og dyreste tilbud har været helt op til 400 %, og det skyldes at nedrivningsopgaver i Grønland
efter de nye miljøregler er meget ukendte.
Med forhøjelse af bevillingen vil projektbevillingen være på i alt 81,16 mio. kr.

Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2015

Godkendt af Finansudvalget d. 05-06-2014., sag nr. 14-665.
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-4.844

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

På nærværende hovedkonto projekt nr. 120.52.090 Udvidelse af kollegiemassen, Ilulissat søges
nedsat med 4,844 mio. kr. i 2014. Nedsættelses overføres til hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri, projekt nr. 120.52.086 Udvidelse af PISPS, Ilulissat med 3,544 mio. kr. og projekt nr.
060.52.088 Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk med 1,3 mio. kr.
Naalakkersuisut ønsker at skabe undervisningskapacitet til en markant forøgelse i undervisningskapaciteten inden for handicapområdet.
Dette søges finansieret ved, at de kollegier der afsat midler til overføres til PISPS og til Ledelsesakademiet.
Det er vurderingen, at der er et mere akut behov for undervisningskapacitet, for at kunne uddanne inden for handicapområdet. På kort sigt medfører dette, at der forventeligt vil skulle lejes ind
privat kapacitet til kollegier i Ilulissat, ligesom det generelt er praksis i de store uddannelsesbyer.
Naalakkersuisut vil fortsat prioritere ekstraordinære indtægter til anlæg inden for uddannelsesområdet, og i denne forbindelse vil kollegier i Ilulissat være højt på prioriteringslisten.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 22.946.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Ilulissat
120.52.090

Projektnavn
Udvidelse af kollegiemassen til
PISPS, Ilulissat

TB

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---156

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

FL

5.000

-4.844

-29.844

156

-4.844

Koordinater

Projektnavn
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IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Ilulissat
120.52.090
Udvidelse af kollegiemassen til PISPS, Ilulissat
Projektet afsluttes og resterende midler overføres til hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 20-08-2014., sag nr. 14-671.
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84.40.17
Institutioner for børn og unge (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-113

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,113 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Attu
092.41.044

Projektnavn
Færdiggørelse af integreret
institution, Attu

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----113

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

-113

-113

1.442

-113

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Attu
092.41.044
Færdiggørelse af integreret institution, Attu
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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84.45.01
Kirken (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-246

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,246 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Aasiaat
100.58.045

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Kirke, Aasiaat
-246

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

-246

-246

554

-246

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Aasiaat
100.58.045
Kirke, Aasiaat
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2010

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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85.50.01
Servicehuse, bygder (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-13

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,013 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Aappilattoq
163.45.029

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Servicehus, Aappilattoq
-13

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

-13

-13

3.487

-13

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Aappilattoq
163.45.029
Servicehus, Aappilattoq
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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86.60.01
Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto forhøjes med 1,5 mio. kr. Forhøjelsen finansieres ved nedsættelse af
hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer.
Midlerne anvendes til forundersøgelser og til udarbejdelse af byggeprogram til nyt projekt nr.
080.47.042 Regionssygehus i Sisimiut.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 17.275.000 kr. i 2014.
Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Sisimiut
080.47.042

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Regionssygehus i Sisimiut
1.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

1.500

1.500

1.500

1.500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Sisimiut
080.47.042
Regionssygehus i Sisimiut
Sundhedsvæsnets sektorplan for Sisimiut indeholder 2 anlægsprojekter, 1. nybygning af en centraltandklinik og 2.
etablering af et patienthotel.
Hertil kommer, at Anlægs- og investerings strategien for sundhedsvæsenet (2012) anbefaler en tilpasning og modernisering af Sisimiut sygehus som er opført i 1957, med efterfølgende modernisering sidst i 1990´erne.
Sundhedsvæsenet ønsker at afsøge muligheden for at pulje disse 3 projekter i ét anlægsprojekt.Det er dels for at
opnå besparelser på drift og dels ud fra en antagelse af, at et fælles projekt vil give besparelser på såvel projektering, som opførelse.
Derfor ansøges der om at udmønte midler til et nyt projekt i form af forundersøgelser og et byggeprogram, og således give Styrelsen for Sundhed og Departementet for Sundhed og Infrastruktur et validt grundlag for prioritering i
Sundhedsvæsenets sektorplan.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 28-03-2014., sag nr. 14-656.
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86.60.01
Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-2.142

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 2,142 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.46.015
Nuuk
060.46.017
Nanortalik
010.47.033

FL

TB

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
DIH 3. fløj, Nuuk
-1.495

0

-1.495

-1.495

33.905

-378

0

-378

-378

66.522

-269

0

-269

-269

1.731

Patienthotel, Nuuk
Skoletandklinik, Nanortalik

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

-2.142

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.46.015
DIH 3. fløj, Nuuk
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2012

Nuuk
060.46.017
Patienthotel, Nuuk
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2013

Nanortalik
010.47.033
Skoletandklinik, Nanortalik
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2010

Ibrugtagning: 2013

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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87.00.88
Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-3.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 3,0 mio. kr. Midlerne overføres til hovedkonto
84.40.10. Kommunale skoler, projekt nr. 018.50.133 Bygdeskole, Alluitsup Paa.
Nærværende hovedkonto udgør herefter 14.700.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Anlægsstrategi for bygder og
996.29.105
yderdistrik, 2009

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ---14.700

17.700

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

-3.000

-3.000

93.850

-3.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.29.105
Anlægsstrategi for bygder og yderdistrik, 2009
Projektet nedsættes med 3,0 mio. kr. som overføres til hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler, projekt nr.
018.50.133 Bygdeskole, Alluitsup Paa.
Fysisk igangsætning: 2010

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 28-03-2014., sag nr. 14-657.
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87.00.88
Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

På nærværende hovedkonto søges oprettet et nyt projekt nr. 020.29.107 Vej i Sydgrønland med
et budget på 20,025 mio. kr., og at bevillingen på projekt nr. 996.29.105 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter, 2009 nedsættes med 20,025 mio. kr.
Kommune Kujalleq har rettet henvendelse til Naalakkersuisut med et ønske om en bevilling til
etablering af en vej fra Qaqortoq til den nye lufthavns placering. Vejens placering er sammenfaldende med den vej der tidligere er planlagt til mineaktivitet og vejen vil kunne forlænges med
henblik på etablering af et færgeleje. Ønsket er fremsendt, da der er stor arbejdsløshed i regionen, og det er vurderingen, at der er behov for en ekstraordinær indsats for at øge beskæftigelsen.
Kommunen anfører, at der i projektet vil være fokus på beskæftigelse af arbejdsløse og inddragelse af lærlinge, ligesom der vil blive gennemført kurser, som vil forberede ansatte på fremtidige større anlægsarbejder.
Bevilling på hovedkontoen udgør herefter 14.700.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Diverse steder
996.29.105
Qaqortoq
020.29.107

Projektnavn
Anlægsstrategi for bygder og
yderdistrik, 2009
Vej i Sydgrønland

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----5.325

17.700

-20.025

-20.025

73.850

20.025

0

20.025

20.025

20.025

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.29.105
Anlægsstrategi for bygder og yderdistrik, 2009
Projektet nedsættes med 20,025 mio. kr. som overføres til projekt nr. 020.29.107 Vej i Sydgrønland.
Fysisk igangsætning: 2010

Ibrugtagning: 2019
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Qaqortoq
020.29.107
Nyt projekt nr. med et budget på 20,025 mio. kr.

Vej i Sydgrønland

Kommune Kujalleq har rettet henvendelse til Naalakkersuisut med et ønske om en bevilling til etablering af en vej
fra Qaqortoq til den nye lufthavns placering. Vejens placering er sammenfaldende med den vej der tidligere er
planlagt til mineaktivitet og vejen vil kunne forlænges med henblik på etablering af et færgeleje. Ønsket er fremsendt, da der er stor arbejdsløshed i regionen, og det er vurderingen, at der er behov for en ekstraordinær indsats for
at øge beskæftigelsen. Kommunen anfører, at der i projektet vil være fokus på beskæftigelse af arbejdsløse og inddragelse af lærlinge, ligesom der vil blive gennemført kurser, som vil forberede ansatte på fremtidige større anlægsarbejder.

Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 15-07-2014., sag nr. 14-668.
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87.11.06
5-års eftersyn (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-757

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,757 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder 5-års eftersyn, 2012
996.73.006
Diverse steder 5-års eftersyn, 2013
996.73.007

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----336

0

-336

-336

164

-421

0

-421

-421

79

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

-757

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.73.006
5-års eftersyn, 2012
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2013

Diverse steder
996.73.007
5-års eftersyn, 2013
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2013

Ibrugtagning: 2014

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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87.72.08
Reinvesteringer Selvstyrets udlejningsboliger (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-1.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 1,5 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Diverse byer
999.31.021

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Reinvestering, 2008
-1.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

-1.500

-1.500

26.409

-1.500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse byer
999.31.021
Reinvestering, 2008
Projektet nedsættes med 1,5 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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87.72.10
Personaleboliger i Nuuk (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-1.552

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 1,552 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.30.005

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Personaleboliger i Nuuk, 2008
-1.552

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

-1.552

-1.552

1.448

-1.552

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.30.005
Personaleboliger i Nuuk, 2008
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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87.72.11
60/40 byggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-710

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,710 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Nanortalik
010.32.003

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
12 boliger afs. 3, Nanortalik
-710

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

-710

-710

7.880

-710

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nanortalik
010.32.003
12 boliger afs. 3, Nanortalik
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2001

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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87.72.13
Særlig renovering (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-58

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,058 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Renovering, diverse steder,
996.97.149
2008

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----58

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

-58

-58

14.492

-58

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.97.149
Renovering, diverse steder, 2008
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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87.72.22
Boligprogram for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
10.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Bevillingen på projekt nr. 998.35.024 Boligprogram for bygder og yderdistrikter, 2014 på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2014. Forhøjelsen af bevillingen finansieres fra hovedkonto 80.00.06 Reserver til igangsætning og færdiggørelse af projekter.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 25.000.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse bygder Boligprg.f/bygder og yderd.
998.35.024
2014

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ---25.000

15.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

10.000

10.000

25.000

10.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse bygder
998.35.024
Boligprg.f/bygder og yderd. 2014
Som led i fremrykning af renoverings- og anlægsopgaver med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden (sags nr.
01.31.06/14-00662) forhøjes projektet med 10,0 mio. kr. fra hovedkonto 80.00.06 Reserver til igangsætning og
færdiggørelse af projekter.

Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 05-06-2014., sag nr. 14-665.
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87.72.25
Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-950

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,950 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.92.002

Projektnavn
Sanering af blok Q, R og S,
Nuuk

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----950

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

-950

-950

11.982

-950

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.92.002
Sanering af blok Q, R og S, Nuuk
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.

147

87.72.25
Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-8.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Bevillingen på projekt nr. 050.92.003 Sanering af boligblokke, Paamiut på nærværende hovedkonto søges nedsat med 8,0 mio. kr. og midlerne overføres til hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri, projekt nr. 996.34.527 Diverse renovering og sanering.
Projekt nr. 050.92.003 Sanering af boligblokke, Paamiut, har tidligere afventet en samlet plan for
håndtering af PcB i byggeaffald. Dette spørgsmål er nu afklaret i samarbejde med Departementet
for Miljø og Natur, hvorfor saneringsopgaven kan udbydes til projektering.
Imidlertid er der også saneringsmodne ejendomme i byerne Qaqortoq, Narsaq, Maniitsoq og Sisimiut, hvorfor det er mest hensigtsmæssigt at samle hele opgaven på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri, projekt nr. 996.34.527 Diverse renovering og sanering, hvorfor midlerne søges rokeret hertil.
Den ansøgte nedsættelse af bevillingen på 8,0 mio. kr. i 2014 udgøres af de samlede uforbrugte
midler på projekt nr. 050.92.003 Sanering af boligblokke, Paamiut.
I overslagsåret 2015 er der afsat en bevilling på 8,0 mio. kr. Ved udarbejdelsen af FFL2015 vil
disse midler blive overført til hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri, projekt
nr. 996.34.527 Diverse renovering og sanering. Herefter kan projekt nr. 050.92.003 Sanering af
boligblokke, Paamiut blive afsluttet.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -8.950.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Paamiut
050.92.003

Projektnavn
Sanering af boligblokke, Paamiut

Igangværende i alt
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FL

TB

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----8.000

0

-8.000
-8.000

-16.000

0

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Paamiut
050.92.003
Sanering af boligblokke, Paamiut
Projektet har tidligere afventet en samlet plan for håndtering af PcB i byggeaffald. Dette spørgsmål er nu afklaret i
samarbejde med Departementet for Miljø og Natur, hvorfor saneringsopgaven kan udbydes til projektering.
Imidlertid er der også saneringsmodne ejendomme i byerne Qaqortoq, Narsaq, Maniitsoq og Sisimiut, hvorfor det
er mest hensigtsmæssigt at samle hele opgaven på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri,
projekt nr. 996.34.527 Diverse renovering og sanering, hvorfor midlerne søges rokeret hertil.

Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2017

Godkendt af Finansudvalget d. 27-05-2014., sag nr. 14-664.
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87.73.10
Havneanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
8.900

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014
Nærværende hovedkonto forhøjes med 8,9 mio. kr. i 2014.
Midlerne fordeles efter følgende anslåede fordeling:
Kullorsuaq 1,0 mio. kr., Kitsissuarsuit 3,9 mio. kr. og Ikamiut 4,0 mio. kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 8.900.000 kr. i 2014.

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

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ---8.900

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

8.900

8.900

8.900

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.24.111
Ekstra renovering og istandsættelse 2014
Projektet er omfattet af ekstra renovering og istandsættelse 2014.
Midlerne fordeles efter følgende anslåede fordeling:
Kullorsuaq 1,0 mio. kr.
Kitsissuarsuit 3,9 mio. kr.
Ikamiut 4,0 mio. kr.
Fordelingen kan justeres som følge af de konkrete licitationsresultater.

Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 06-05-2014., sag nr. 14-662.
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8.900

87.73.22
GLV - landingspladser (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-90

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,09 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Sisimiut
080.25.186

Projektnavn
Renovering af skimmelsvampsramt garage Sisimiut

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----90

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

-90

-90

1.710

-90

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Sisimiut
080.25.186
Renovering af skimmelsvampsramt garage Sisimiut
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2013

Ibrugtagning: 2015

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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87.73.22
GLV - landingspladser (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
17.300

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014
Nærværende hovedkonto forhøjes med 17,3 mio. kr. i 2014.

Midlerne fordeles efter følgende anslåede fordeling:
Vandledning i Kulusuk, 6,3 mio. kr., Hotel ABA anlæg, Narsarsuaq 1,5 mio. kr., Vandledning i
Kangerlussuaq 5,0 mio. kr., Kloakproblemer på hotel Kangerlussuaq 1,5 mio. kr., Renovering af
vinduer og døre, hotel i Kangerlussuaq 3,0 mio. kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 17.210.000 kr. i 2014.
Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Ekstra renovering og istandsæt996.25.188
telse 2014

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ---17.300

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

17.300

17.300

17.300

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.25.188
Ekstra renovering og istandsættelse 2014
Projektet er omfattet af ekstra renovering og istandsættelser i 2014.
Midlerne fordeles efter følgende anslåede fordeling:
Vandledning i Kulusuk, 6,3 mio. kr.
Hotel ABA anlæg, Narsarsuaq 1,5 mio. kr.
Vandledning i Kangerlussuaq 5,0 mio. kr.
Kloakproblemer på hotel Kangerlussuaq 1,5 mio. kr.
Renovering af vinduer og døre, hotel i Kangerlussuaq 3,0 mio. kr.
Fordelingen kan justeres som følge af de konkrete licitationsresultater.

Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 06-05-2014., sag nr. 14-662.
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17.300

87.75.03
Tilskud til kommunale miljøanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
44.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014
Nærværende hovedkonto er ny.
Hovedkontoen forhøjes 44,5 mio. kr. i 2014.
Midlerne fordeles efter følgende fordeling:
Nye natrenovationsramper:
Kommune Kujalleq 7,0 mio. kr.,
Kommuneqarfik Sermersooq 5,0 mio. kr.
Qeqqata Kommunia 1,0 mio. kr. og
Qaasuitsup Kommunia 19,0 mio. kr.
samt til:
Oprydning af dumpe:
Paamiut 2,0 mio. kr,
Qaqortoq 2,0 mio. kr.
Maniitsoq 2,0 mio. kr.
Upernavik 2,5 mio. kr.
Narsaq 2,0 mio. kr. og
Kangerlussuaq 2,0 mio. kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 44.500.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Tilskud til kommunale miljøan996.74.005
læg
Igangværende i alt

FL

TB

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---44.500

0

44.500

44.500

44.500

44.500
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.74.005
Tilskud til kommunale miljøanlæg
Projektet er omfattet af ekstra renovering- og istandsættelser i 2014.
Midlerne fordeles efter følgende foreslåede fordeling:
Nye natrenovationsramper:
Kommune Kujalleq 7,0 mio. kr.
Kommuneqarfik Sermersooq 5,0 mio. kr.
Qeqqata Kommunia 1,0 mio. kr.
Qaasuitsup Kommunia 19,0 mio. kr.
samt til:
Oprydning af dumpe:
Paamiut 2,0 mio. kr.
Qaqortoq 2,0 mio. kr.
Maniitsoq 2,0 mio. kr.
Upernavik 2,5 mio. kr.
Narsaq 2,0 mio. kr.
Kangerlussuaq 2,0 mio. kr.
Fordelingen kan justeres som følge af kommunal prioritering og de konkrete licitationsresultater.

Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 06-05-2014., sag nr. 14-662.
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87.75.03
Tilskud til kommunale miljøanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
0

Tillægsbevilling 2014
Projektbeskrivelsen på nærværende hovedkonto søges ændret fra:
"Midlerne fordeles efter følgende foreslåede fordeling:
Nye natrenovationsramper:
Kommune Kujalleq 7,0 mio. kr.,
Kommuneqarfik Sermersooq 5,0 mio. kr.
Qeqqata Kommunia 1,0 mio. kr. og
Qaasuitsup Kommunia 19,0 mio. kr.
samt til:
Oprydning af dumpe:
Paamiut 2,0 mio. kr,
Qaqortoq 2,0 mio. kr.
Maniitsoq 2,0 mio. kr.
Upernavik 2,5 mio. kr.
Narsaq 2,0 mio. kr. og
Kangerlussuaq 2,0 mio. kr."
til:
Midlerne fordeles efter følgende foreslåede fordeling:
Oprydning af dumpe:
Paamiut 2,0 mio. kr.
Qaqortoq 2,0 mio. kr.
Maniitsoq 2,0 mio. kr.
Upernavik 2,5 mio. kr.
Narsaq 2,0 mio. kr.
Kangerlussuaq 2,0 mio. kr.
samt til:
Fordeling af resterende bevilling til: Oprydning af dumpe - kommunevis:
Kommune Kujalleq 7,0 mio. kr.
Kommuneqarfik Sermersooq 5,0 mio. kr.
Qeqqata Kommunia 1,0 mio. kr.
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Qaasuitsup Kommunia 19,0 mio. kr.
Fordelingen kan justeres som følge af kommunal prioritering og de konkrete licitationsresultater.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 44.500.000 kr. i 2014.
Projektspecifikation
Total
i
2014

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----

Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Tilskud til kommunale miljøan996.74.005
læg

44.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

0

0
0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.74.005
Tilskud til kommunale miljøanlæg
Projektet er omfattet af ekstra renovering- og istandsættelser i 2014.
Midlerne fordeles efter følgende foreslåede fordeling:
Oprydning af dumpe:
Paamiut 2,0 mio. kr.
Qaqortoq 2,0 mio. kr.
Maniitsoq 2,0 mio. kr.
Upernavik 2,5 mio. kr.
Narsaq 2,0 mio. kr.
Kangerlussuaq 2,0 mio. kr.
samt til:
Fordeling af resterende bevilling til: Oprydning af dumpe - kommunevis:
Kommune Kujalleq 7,0 mio. kr.
Kommuneqarfik Sermersooq 5,0 mio. kr.
Qeqqata Kommunia 1,0 mio. kr.
Qaasuitsup Kommunia 19,0 mio. kr.
Fordelingen kan justeres som følge af kommunal prioritering og de konkrete licitationsresultater.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 25-08-2014., sag nr. 14-673.
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0

44.500

89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

På nærværende hovedkonto søges om budgetneutral rokering af 2,84 mio. kr. Projekt nr.
070.32.125 16 handicapvenlige boliger, Maniitsoq 2014 nedsættes med 1,42 mio. kr., projekt nr.
080.32.126 16 handicapvenlige boliger, Sisimiut 2014 nedsættes med 1,42 mio. kr., projekt nr.
070.32.127 12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014 forhøjes med 1,42 mio. kr. og projekt nr.
080.32.128 12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014 forhøjes med 1,42 mio. kr. i 2014.
Ved et møde med Qeqqata Kommunia er kommunen fremkommet med, at kommunen ved beregning af antal m2 pr. bolig har opereret med kvadratmeterstørrelser på 58,4 m2 for ældreboliger og 58,0 m2 for handicapboliger, hvor de rettelig burde være på 72,0 m2 og 80,0 m2 for henholdsvis ældreboliger og handicapboliger.
For ikke at forsinke alle projekterne, søges om at udskyde licitationen og påbegyndelse af opførelsen af handicapvenlige boliger til 2015. I 2014 udbydes og påbegyndes opførelsen af ældrevenlige boliger. Kommunen afsætter de samme ekstra midler relativt set til formålet.
I forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslag 2015 vil Naalakkersusut indarbejde forhøjelsen af bevillingerne til handicapvenlige boliger med i alt 8,9 mio. kr. i 2016.

Bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 254.000.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Maniitsoq
070.32.125
Sisimiut
080.32.126
Maniitsoq
070.32.127
Sisimiut
080.32.128

Projektnavn
16 handicapvenlige boliger,
Maniitsoq 2014
16 handicapvenlige boliger,
Sisimiut 2014
12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014
12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014

Igangværende i alt

FL

TB

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---3.080

4.500

-1.420

-1.420

7.580

3.080

4.500

-1.420

-1.420

7.580

4.820

3.400

1.420

1.420

8.220

4.820

3.400

1.420

1.420

8.220

0
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Maniitsoq
070.32.125
Projektet nedsættes med 1,42 mio. kr. i 2014.

Projektnavn

16 handicapvenlige boliger, Maniitsoq 2014

Ved et møde med Qeqqata Kommunia er kommunen fremkommet med, at kommunen ved beregning af antal m2
pr. bolig har opereret med kvadratmeterstørrelser på 58,0 m2 for handicapboliger, hvor de rettelig burde være på
80,0 m2.
For at kunne finansiere ældrevenlige boliger til påbegyndelse i 2014, søges bevillingerne til handicapvenlige boliger nedsat i 2014, og forhøjelsen på 4,45 mio. kr. til handicapvenlige boliger søges indarbejdet i forbindelse med
finanslovsforslag 2015.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Sisimiut
080.32.126
Projektet nedsættes med 1,42 mio. kr. i 2014.

16 handicapvenlige boliger, Sisimiut 2014

Ved et møde med Qeqqata Kommunia er kommunen fremkommet med, at kommunen ved beregning af antal m2
pr. bolig har opereret med kvadratmeterstørrelser på 58,0 m2 for handicapboliger, hvor de rettelig burde være på
80,0 m2.
For at kunne finansiere ældrevenlige boliger til påbegyndelse i 2014, søges bevillingerne til handicapvenlige boliger nedsat i 2014, og forhøjelsen på 4,45 mio. kr. til handicapvenlige boliger søges indarbejdet i forbindelse med
finanslovsforslag 2015.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Maniitsoq
070.32.127
Projektet forhøjes med 1,42 mio. kr. i 2014.

12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014

Ved et møde med Qeqqata Kommunia er kommunen fremkommet med, at kommunen ved beregning af antal m2
pr. bolig har opereret med kvadratmeterstørrelser på 58,4 m2 for ældreboliger, hvor de rettelig burde være på 72,0
m2.
Fysisk igangsætning: 2014
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Ibrugtagning: 2016

Sisimiut
080.32.128
Projektet forhøjes med 1,42 mio. kr. i 2014.

12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014

Ved et møde med Qeqqata Kommunia er kommunen fremkommet med, at kommunen ved beregning af antal m2
pr. bolig har opereret med kvadratmeterstørrelser på 58,4 m2 for ældreboliger, hvor de rettelig burde være på 72,0
m2.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 28-03-2014., sag nr. 14-658.
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89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-9.689

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto nedsættes med 9,689 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.34.515
Nuuk
060.34.518
Diverse steder
996.31.028

FL

TB

2014

2014

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Erstatningsbyggeri for Blok P
Radiofjeldet, nybyggeri &
renovering
Skimmelsvamps renovering

-644

0

-644

-644

7.356

5.000

13.500

-8.500

-8.500

72.700

-545

0

-545

-545

15.455

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

-9.689

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.34.515
Erstatningsbyggeri for Blok P
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2016

Nuuk
060.34.518
Radiofjeldet, nybyggeri & renovering
Projektet nedsættes med 8,5 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2014

Diverse steder
996.31.028
Skimmelsvamps renovering
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 10-04-2014., sag nr. 14-661.
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89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
64.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014
Nærværende hovedkonto forhøjes med i alt 64,0 mio. kr. i 2014.

Forhøjelse fordeles efter følgende foreløbige fordeling:
10,0 mio. kr. til Qaqortoq, 10,0 mio. kr. til Nuuk, 10,0 mio. kr. til Tasiilaq, 10,0 mio. kr. til Maniitsoq og 24,0 mio. kr. til 4 multifunktionshuse til bygder i Qaasuitsup Kommunia.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 308.311.000 mio. kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Diverse steder
996.31.029
Diverse steder
996.32.134

Projektnavn
Ekstra renovering og istandsættelse 2014
4 multifunktionshuse i bygder i
Qaasuitsup Kommunia

Igangværende i alt

FL

TB

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---40.000

0

40.000

40.000

40.000

24.000

0

24.000

24.000

24.000

64.000
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.31.029
Ekstra renovering og istandsættelse 2014
Bevillingen på projektet foreslås fordelt med følgende fordeling:
Qaqortoq 10,0 mio. kr.
For at styrke indsatsen med istandsættelse og renovering af selvstyrets boligmasse, søges der afsat midler til istandsættelse og renovering af Selvstyrets boligmasse i Qaqortoq.
Nuuk 10,0 mio. kr.
For at styrke indsatsen med istandsættelse og renovering af selvstyrets boligmasse, søges der afsat midler til istandsættelse og renovering af Selvstyrets boligmasse i Nuuk.
Maniitsoq 10,0 mio. kr.
For at styrke indsatsen med istandsættelse og renovering af selvstyrets boligmasse, søges der afsat midler til istandsættelse og renovering af Selvstyrets boligmasse i Maniitsoq.
Tasiilaq 10,0 mio. kr.
For at styrke indsatsen med istandsættelse og renovering af selvstyrets boligmasse, søges der afsat midler til istandsættelse og renovering af Selvstyrets boligmasse i Tasiilaq.
Fordelingen kan justeres som følge af de konkrete licitationsresultater samt intern omprioriteringen mellem indsatsområderne som følge af destruktive undersøgelser og tekniske løsninger.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Diverse steder
996.32.134
4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup Kommunia
Qaasuitsup Kommunia 24,0 mio. kr.
For at forbedre vilkårene i bygderne opføres 4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup Kommunia. Husene vil
kunne anvendes til mødested for dagplejemødre, indkvartering, borgermøder og som forsamlingshus. Husene opføres fuldt finansieret af Landskassen og overdrages til kommunen ved ibrugtagningen. Herefter overtager kommunen drifts- og vedligeholdelsesansvaret for bygningerne.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 06-05-2014., sag nr. 14-662.
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89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

I forbindelse med afslutning af en række projekter, søges om en række budgetneutrale rokeringer
inden for hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri.
Projekt nr. 060.34.510 300 boliger, Nuuk er ibrugtaget under Illuut A/S og tilhørende andelsboligforeninger, hvorfor de samlede lån til bebyggelsen er gjort op. Den samlede projektbevilling
kan dermed nedsættes med 5,4 mio. kr. til 330,9 mio.kr.
Projekt nr. 060.34.513 96 boliger Innartalik, Nuuk er ibrugtaget, hvorfor de samlede lån til bebyggelsen er gjort op. Den samlede projektbevilling søges øget med 8,6 mio. kr., da alle boliger
ibrugtages som personaleboliger for Selvstyret og ingen bolig er afhændet, som ellers planlagt.
Projekt nr. 060.34.526 16 boliger ved Sarfaarsuit, Nuuk er ibrugtaget under Illuut A/S, hvorfor
boligerne finansieres delvist ved lån fra Selvstyret og fremmedfinansiering. Den samlede projektbevilling kan dermed nedsættes med 15,6 mio. kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 308.311.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.34.510
Nuuk
060.34.513
Nuuk
060.34.526
Diverse steder
996.32.124

FL

TB

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
300 boliger, Nuuk
39.600

45.000

-5.400

-5.400

330.900

36.100

27.500

8.600

8.600

114.600

-15.600

0

-15.600

-15.600

9.400

12.400

0

12.400

12.400

168.900

96 boliger, Innartalik, Nuuk
16 boliger ved Sarfaarsuit
Boliger

Igangværende i alt

0
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.34.510
300 boliger, Nuuk
Projekt nr. 060.34.510 300 boliger, Nuuk er ibrugtaget under Illuut A/S og tilhørende andelsboligforeninger, hvorfor de samlede lån til bebyggelsen er gjort op. Den samlede projektbevilling kan dermed nedsættes med 5,4 mio.
kr. til 330,9 mio.kr.

Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2014

Nuuk
060.34.513
96 boliger, Innartalik, Nuuk
Projekt nr. 060.34.513 96 boliger Innartalik, Nuuk er ibrugtaget, hvorfor de samlede lån til bebyggelsen er gjort op.
Den samlede projektbevilling søges øget med 8,6 mio. kr., da alle boliger ibrugtages som personaleboliger for
Selvstyret og ingen bolig er afhændet, som ellers planlagt.
Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2015

Nuuk
060.34.526
16 boliger ved Sarfaarsuit
Projekt nr. 060.34.526 16 boliger ved Sarfaarsuit, Nuuk er ibrugtaget under Illuut A/S, hvorfor boligerne finansieres delvist ved lån fra Selvstyret og fremmedfinansiering. Den samlede projektbevilling kan dermed nedsættes med
15,6 mio. kr.
Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2014

Diverse steder
996.32.124
Boliger
Fra afsluttede projekter på hovedkontoen overføres resterende midler til nærværende projekt nr., i alt 12,4 mio. kr.
Samtidig ændres projektbeskrivelsen fra:
Kommunerne kan søge om midler til boligbyggeri jf. Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte
til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt mv.
til:
Over bevilling opføres alsidige boliger i byerne Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut og Ilulissat.
Alsidige boliger er punkthuse med 12 lejligheder fordelt på 3-stk. 2-rums lejligheder på omtrent 50 m², 6 stk. 3rums lejligheder på omtrent 61 m² og 3 stk. 4-rums lejligheder på omtrent 77 m².
Boligerne er udformet og tilpasset såvel unge som ældre og er kendetegnet ved, at huslejen holdes på et absolut
minimum for også at tilgodese SIK's medlemmer.
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Selvstyret kan afholde den fulde udgift til projektering, opførelse og ibrugtagning af de enkelte ejendomme.
Yderligere kan, Selvstyret pålægget Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S at opføre alsidige boliger som led i den
generelle byfornyelsesstrategi som omfatter såvel sanering som nybyggeri, som blev behandlet under Boligpolitisk
redegørelse på FM 2012 pkt. 41.
Som led i byggeriet yder Selvstyret et rente- og afdragsfrit lån på 75 % af de samlede opførelsesomkostninger, dog
maksimalt 13.000 kr. per m². Ved ibrugtagning vil boligerne fortrinsvis blive udlejet som almindelige lejeboliger.
Boligerne vil efterfølgende kunne overtages af lejerne som ejerboliger. Boligerne afhændes til markedsprisen.
Overtages en ny opført bolig inden 5 år efter færdiggørelsen, fastsættes købsprisen også til markedspris, og ikke
lavere end produktionsprisen, jf. byggeregnskabet, og tillagt transaktionsomkostninger.
Som led heri, ydes et 20 årigt rente- og afdragsfrit lån på 5.400 kr. per m². Lånet afvikles herefter over en periode
på 15 år. I forbindelse med lejers køb af sin bolig, tilbagebetales 7.600 kr. per m² til Selvstyret. Beløbet udgøres af
forskellen på det oprindelige lån på 13.000 kr. og de nye lån på 5.400 kr.
Ved salg af bolig til lejer gælder følgende rådighedsbegrænsninger:
o Boligerne kan kun købes af fysiske personer, dvs. ikke af virksomheder.
o En person kan kun erhverve en lejlighed i ejendommen.
o Boligerne kan kun udlejes til fysiske personer og ikke til virksomheder.
o De offentlige lån forfalder ikke ved ejerskifte til fysiske personer.
Projektet er omfattet af den konkrete og ekstraordinære bekæmpelse af boligproblemet, og beslutningen om, at der
først skal opføres erstatningsboliger før de saneringsmodne boliger kan nedrives.
Idet projektet er godkendt af såvel Naalakkersuisut som Inatsisartut kan det igangsættes af Selvstyret henholdsvis
Illuut A/S uden yderligere bevillingsfrigivelse. Lånet kan udbetales løbende dog maksimalt med et beløb svarende
til årets bevilling. Ved ibrugtagning af de enkelte ejendomme udsteder Illuut A/S et gældsbrev til Grønlands Selvstyre svarende til det konkrete lånebeløb. Gældsbrevet danner grundlaget for registrering af lånet i Selvstyrets
regnskabssystem.
Fysisk igangsætning: 2013

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 06-05-2014., sag nr. 14-663.
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89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
8.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2014

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 8,0 mio. kr. Midlerne overføres fra hovedkonto
87.72.25 Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri projekt nr. 050.92.003
Sanering af boligblokke, Paamiut.
Projekt nr. 050.92.003 Sanering af boligblokke, Paamiut, har tidligere afventet en samlet plan for
håndtering af PcB i byggeaffald. Dette spørgsmål er nu afklaret i samarbejde med Departementet
for Miljø og Natur, hvorfor saneringsopgaven kan udbydes til projektering.
Imidlertid er der også saneringsmodne ejendomme i byerne Qaqortoq, Narsaq, Maniitsoq og Sisimiut, hvorfor det er mest hensigtsmæssigt at samle hele opgaven på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri, projekt nr. 996.34.527 Diverse renovering og sanering, hvorfor midlerne søges rokeret hertil.
Samtidig søges projektbeskrivelsen ændret for projekt nr. 996.34.527 Diverse renovering og sanering.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 316.311.000 kr. i 2014.

Projektspecifikation
Total
i
2014
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Diverse renovering og sanering
996.34.527
Igangværende i alt

166

FL

TB

2014

2014

Projektbevillingen
ændring i 2014
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---30.900

22.900

8.000
8.000

226.000

288.200

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.34.527
Diverse renovering og sanering
Projektet forhøjes med 8,0 mio. kr. i 2014. Midlerne er overført fra hovedkonto 87.72.25 Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri, projekt nr. 050.92.003 Sanering af boligblokke, Paamiut. Ved udarbejdelsen
af FFL2015 vil der fra samme projekt ligeledes blive overført 8,0 mio. kr. til nærværende projekt.
Man har tidligere afventet en samlet plan for håndtering af PcB i byggeaffald. Dette spørgsmål er nu afklaret i
samarbejde med Departementet for Miljø og Natur, hvorfor saneringsopgaven kan udbydes til projektering.
Projektering og udfærdigelse af standardprojekter for sanering kan komme i gang med efterfølgende udbud og
licitation af opgaverne. Bevillingen på projektet er herefter på x mio. kr.
Projektbeskrivelsen søges ændret til følgende:
"Bevillingsændringen sker som følge af ønske om øget aktivitetsniveau samt beskæftigelsesfremme og igangsætning af sanering og renoverings af Selvstyrets boligmasse.
Der vil blandt andet blive igangsat:
udarbejdelse af systematisk renoveringsindsats som pilotprojekter, der foreløbigt forventes at køre i
Nanortalik, Qaqortoq, Maniitsoq, Aasiaat og Tasiilaq, samt
målrettet sanering af nedslidte udlejningsejendomme i bl.a. Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Maniitsoq
og Sisimiut.
På indeværende tidspunkt er der følgende ejendomme, der indgår i saneringsopgaven.
Qaqortoq:
B-754, Kamikoorfik Blok E
B-793, Kamikoorfik Blok F
Narsaq:
B 710, Aaninngivit Blok C
Paamiut:
B-702, Aqqusinertaaq Blok V
B-705, Aqqusinertaaq Blok Æ
B-704, Aqqusinertaaq Blok X
B-706, Aqqusinertaaq Blok Y
B-707, Aqqusinertaaq Blok Z
B-703, Aqqusinertaaq Blok Ø
Maniitsoq:
B-660, Salliarnartaq
B-661, Salliarnartaq
B-662, Salliarnartaq
B-663, Salliarnartaq
B-204, O.Petersenip Aqq.
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B-205, O.Petersenip Aqq.
B-187, O.Petersenip Aqq.
B-160, O.Petersenip Aqq.
Sisimiut:
B-871, Paamaap Kuua Blok 12
B-870, Paamaap Kuua Blok 11 (På længere sigt)
Herudover vil der blive tale om udfærdigelse af koncepter for erstatningsbyggeri og udvikling af såvel standardiserede renoverings- som saneringskoncepter. Yderligere vil der blive sat fokus på øget indsats overfor ejendommenes
bomiljø, indendørs klima og materialevalg (bæredygtighedsbetragtning) ligesom der vil blive særligt fokus på
skimmelforebyggelse og skimmelsanering. Herudover skal der foretages totaløkonomiske betragtninger, hvori der
blandt andet indgår vægtning mellem investeringens nutidsværdi og de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger,
idet disse kan have en afgørende betydning for huslejeniveauet og huslejens udvikling over tid.
Opgaven vil til dels blive fremmet ved bruge af Ejendomsselskabet Illuut A/S som på Selvstyrets vegne vil udbyde
opgaverne og forskudsvis afholde udgifterne mod efterfølgende kompensation fra Selvstyret fra nærværende projektbevilling. Herved opnås der også mulighed for at igangsætte aktiviteter som vinterbeskæftigelse i 2014/2015 på
flere lokaliteter samtidig. Selvstyret bemyndiges som led heri, at indgå de fornødne aftaler med Illuut A/S.
Fysisk igangsætning: 2011

Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2016"

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 27-05-2014., sag nr. 14-664.
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