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Godkendt af
Finansudvalget

-146.250.000

-506.000

Landstingsbeslutning

10 13 10 I Udbytte, udlodning og salg fra aktiese

-20.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

400.000

26.329.000

FL
2015

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

10 Formanden for Naalakkersuisut

Bilag 1, bevillingsoversigt

Dato for
godk.

-146.756.000 24-11-2015

21-10-2015
26.709.000 24-11-2015

Bevilling
herefter

15-701

Naalakkersuisut
15-701

Sagsnr.

6
22.781.000
3.020.000
-15.000.000
10.000.000
6.000.000

20 10 11 I Nettorenter
20 10 22 I Andre indtægter

20 11 50 T Driftsreserven
20 11 70 D Reserve til nye initiativer

FL
2015

20 01 01 D Finansdepartementet

20 Finansdepartementet

Bilag 1, bevillingsoversigt

-20.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-500.000
-6.000.000

-200.000
-4.500.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

9.500.000 18-12-2015
24-06-2015

2.820.000 24-11-2015
-19.500.000 24-11-2015

22.761.000 21-10-2015

Bevilling
herefter

15-704
15-691

15-701
15-701

Naalakkersuisut

Sagsnr.

7

27 01 01 D Udenrigsdirektoratet
27 01 01 D Udenrigsdirektoratet

27 Udenrigsdirektoratet

Bilag 1, bevillingsoversigt

10.995.000

FL
2015

200.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

800.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

21-10-2015
11.995.000 28-10-2015

Bevilling
herefter

Naalakkersuisut
15-697

Sagsnr.

8

30 01 01 D Departementet for Familie, Ligestillin

30 Departementet for Familie

Bilag 1, bevillingsoversigt

19.929.000

FL
2015

-20.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

19.909.000 21-10-2015

Bevilling
herefter

Naalakkersuisut

Sagsnr.

9

11
11
11
11
11

12
12
12
12

34
34
34
34
34

34
34
34
34

02
03
05
06

01
02
03
04
05

D
D
D
D

D
D
D
D
D

Nationale Sundheds- og Uddannelsesinds
Fællesudgifter, evakueringer mv
Landsapotek
Fællesomkostninger

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

34 01 01 D Departementet for Sundhed

34 Departementet for Sundhed

Bilag 1, bevillingsoversigt

17.261.000
70.665.000
44.626.000
60.188.000

129.553.000
38.120.000
352.166.000
28.153.000
5.324.000

21.744.000

FL
2015

-500.000
17.000.000
2.150.000
-4.250.000

-16.000.000
-6.000.000
11.400.000
-2.800.000
-1.000.000

-20.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

16.761.000
87.665.000
46.776.000
55.938.000

113.553.000
32.120.000
363.566.000
25.353.000
4.324.000

28-09-2015
28-09-2015
28-09-2015
28-09-2015

28-09-2015
28-09-2015
28-09-2015
28-09-2015
28-09-2015

21.724.000 21-10-2015

Bevilling
herefter

Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut

Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut

Naalakkersuisut

Sagsnr.

10
37.065.000
37.631.000
40.616.000
20.415.000
18.848.000

40 12 35 D Nordgrønlands Gymnasium
40 12 36 D Midtgrønlands Gymnasiale Skole

40 40 01 D Uddannelsesstyrelsen

40 90 02 T Tilskud til De Grønlandske Huse
40 90 13 D Vejledning samt landsdækkende psykolog
4.186.000
2.026.000

20.949.000
8.200.000

40 10 06 T Tilskud til drift af efterskoler i Grø
40 10 11 D Ado Lyngep Atuarfia

40 94 27 D Sprogsekretariatet
40 94 28 T Projekttilskud til skrevne medier i Gr

28.846.000

FL
2015

40 01 01 D Departementet for Uddannelse, Kultur,

40 Departementet for Uddannelse, Kultur, Fo

Bilag 1, bevillingsoversigt

-20.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

500.000
-1.600.000

-750.000
-3.000.000

-1.300.000

1.500.000
500.000

500.000
250.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

4.686.000 18-12-2015
426.000 18-12-2015

19.665.000 18-12-2015
15.848.000 18-12-2015

39.316.000 18-12-2015

38.565.000 18-12-2015
38.131.000 18-12-2015

21.449.000 18-12-2015
8.450.000 18-12-2015

28.826.000 21-10-2015

Bevilling
herefter

15-705
15-705

15-705
15-705

15-705

15-705
15-705

15-705
15-705

Naalakkersuisut

Sagsnr.

11

T
T
T
T

Rente- og afdragsfrie udlån
Rente- og afdragsfrie udlån
Rentebærende udlån
Rentebærende udlån
10.140.000

9.604.000

40
40
42
42

51
51
51
51

07
07
07
07

1.556.000

25.608.000

FL
2015

51 01 04 T Genetableringsstøtte

51

50 01 01 D Departementet for Fiskeri, Fangst og L
50 01 01 D Departementet for Fiskeri, Fangst og L

50 Dep. for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Bilag 1, bevillingsoversigt

-20.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

2.500.000
1.500.000
3.000.000
-1.500.000

500.000

500.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

24-06-2015
13.604.000 18-09-2015
24-06-2015
11.640.000 18-09-2015

2.056.000 18-12-2015

24-06-2015
26.088.000 21-10-2015

Bevilling
herefter

15-691
15-694
15-691
15-694

15-704

15-691
Naalakkersuisut

Sagsnr.

12
1.139.000

68.998.000
487.000
1.000.000

64 10 17 T Udviklingsstøtte til landbaserede erhv
64 10 22 T Eksport af vand og is fra Grønland
64 10 25 T Storskalaprojekter

64 13 19 T Mobilitetsfremmende ydelse

22.694.000

FL
2015

64 01 01 D Departementet for Erhverv, Arbejdsmark

64 Departementet for Erhv, Arbmkd og Handel

Bilag 1, bevillingsoversigt

-20.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-300.000

-150.000
-50.000
-300.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

839.000 28-10-2015

68.848.000 28-10-2015
437.000 28-10-2015
700.000 28-10-2015

22.674.000 21-10-2015

Bevilling
herefter

15-697

15-697
15-697
15-697

Naalakkersuisut

Sagsnr.

13

67 01 01 D Råstofdepartementet

67 Råstofdepartementet

Bilag 1, bevillingsoversigt

5.545.000

FL
2015

-20.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

5.525.000 21-10-2015

Bevilling
herefter

Naalakkersuisut

Sagsnr.

14

70 01 01 D Departementet for Bolig, Byggeri og In

70 Departementet for Bolig, Byggeri og Infr

Bilag 1, bevillingsoversigt

8.188.000

FL
2015

-20.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

8.168.000 21-10-2015

Bevilling
herefter

Naalakkersuisut

Sagsnr.

15

73 01 01 D Departementet for Natur, Miljø og Just

73 Departementet for Natur, Miljø og Justit

Bilag 1, bevillingsoversigt

21.223.000

FL
2015

-20.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

21.203.000 21-10-2015

Bevilling
herefter

Naalakkersuisut

Sagsnr.

16

DAU-RESULTAT FL 2015 + TB 2015

DAU-resultat i FL 2015

27.031.000

1.398.443.000

Total for hovedkonti berørt af tillægsbevillinger

Ændringer i DAU-resultatet ved TB 2015

119.000.000

30.000.000

0
0

11.375.000

89.000.000
23.000.000
20.000.000

5.500.000

FL
2015

89 72 12 A Boligprojekter og Erstatningsbyggeri

89 71 41 A Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodni

89 Anlægsudlån

87 73 19 A Forundersøgelser for diverse trafikanl
87 73 22 A GLV - landingspladser

87 Anlæg, Dir. for Boliger og Infrastr.

86 60 01 A Sundhedsvæsenet

86 Anlæg, Departementet for Sundhed

84 40 12 A Uddannelsesbyggeri
84 40 15 A Kollegiebyggeri
84 40 16 A Kulturbyggeri

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

80 00 80 A Dispositionsbeløb til påbegyndelse af

80 Anlægsområdet

Bilag 1, bevillingsoversigt

0

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

0

-4.806.000

-12.900.000

-13.500.000

5.500.000
12.900.000

3.400.000

13.500.000

-5.500.000

Godkendt af
Finansudvalget

28-12-2015

Dato for
godk.

22.225.000

-4.806.000

1.393.637.000

106.100.000 05-08-2015

16.500.000 02-11-2015

5.500.000 28-12-2015
12.900.000 05-08-2015

11.375.000 14-10-2015

102.500.000 02-11-2015
23.000.000 14-10-2015
23.400.000 18-12-2015

Bevilling
herefter

15-692

15-698

15-699
15-692

15-696

15-698
15-695
15-705

15-699

Sagsnr.

17

DA-RESULTAT FL 2015 + TB 2015

DA-resultat i FL 2015

Ændringer i DA-resultatet ved TB 2015

Bilag 1, bevillingsoversigt

64.258.000

FL
2015

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

72.952.000

8.694.000

Bevilling
herefter

Dato for
godk.

Sagsnr.

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

TB 2015
Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender – Aktivitetsområde 30
Til hovedkonto 30.10.46 Den Centrale Rådgivningsenhed
Følgende tekstanmærkning søges optaget:
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det
efterfølgende finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 30.10.46 Den Centrale Rådgivningsenhed
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget:
”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til det efterfølgende finansår med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 23-11-2015, sag nr. 15-700.
Til hovedkonto 30.14.29 Indsatser med sociale formål
Følgende tekstanmærkning søges optaget:
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det
efterfølgende finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 30.14.29 Indsatser med sociale formål
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget:
”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til det efterfølgende finansår med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 01-12-2015, sag nr. 15-702.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug – Aktivitetsområde 50 - 51
Til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU)
Følgende tekstanmærkning søges optaget:
”Nr. 5.
Naalakkersuisut bemyndiges til at yde erhvervsfremmelån til landbruget uden ansøger skal yde et
eget indskud på mindst 10 % af anskaffelsessummen. Det er en forudsætning, at en ansøger af
erhvervsfremmelån betinges til ikke at reducere størrelsen af deres besætning.”
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Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

Bemærkninger til formålskonto 51.07 Erhvervsstøtte (ESU)
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget:
”Nr. 5.
Jf. Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug § 19, stk 2, så kan
Naalakkersuisut yde et erhvervsfremmelån under betingelse af, at ansøgers eget indskud skal
udgøre mindst 10 % af anskaffelsessummen.
Med optagelsen af nærværende tekstanmærkning bemyndiges Naalakkersuisut til at fravige kravet om et eget indskud på mindst 10 % i den resterende del af finansåret 2015. Ved fravigelsen af
kravet er det en forudsætning, at en ansøger af erhvervsfremmelån betinges til ikke at reducere
størrelsen af deres besætning.
Bemyndigelsen til at fravige kravet om et eget indskud på mindst 10 % skal ses i forhold til den
ekstraordinære tørkesituation, som landbruget i Sydgrønland har oplevet i sommeren 2015, hvilket har medført ekstraordinære udgifter til indkøb af foder i landbruget. Endvidere skal det ses i
forhold til TB-sagsnr. 15-691, hvor Finans- og Skatteudvalget den 24. juni 2015 godkendte udmøntningen af 6 mio. kr. afsat til landbruget i finansloven for 2015. Den ekstraordinære tørkesituation har gjort det svært for ansøgere at kunne stille med et eget indskud for at kunne modtage
erhvervsfremmelån, som indgik i de bevilgede midler til landbrugsområdet ved udmøntningen af
de 6 mio. kr.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 18-09-2015, sag nr. 15-694.
Til hovedkonto 51.01.04 Genetableringsstøtte
Følgende tekstanmærkning søges optaget:
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det
efterfølgende finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 51.01.04 Genetableringsstøtte
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget:
”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til det efterfølgende finansår med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 18-12-2015, sag nr. 15-704.
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Forslag til Tillægsbevillingslov for 2015

FM 2016/8

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 finansloven for 2015. § 2 fastsætter ændringer i tekstanmærkninger i finansloven for 2015. Bestemmelserne henviser til henholdsvis bilag 1 og
bilag 2, som indeholder de konkrete bevillingsændringer i forhold til finansloven for 2015.
Som følge af, at der er tale om en efterbevillingslov, vil finansloven for 2015 og TB 2015
tilsammen udgøre bevillinger og tekstanmærkninger, der har været gældende i finansåret
2015. De i finanslov 2015 og TB 2015 optagne bevillinger, herunder projektbevillingerne på
anlægsområdet, er således grundlaget for Landskasseregnskab 2015 og Redegørelsen om Anlægs – og Renoveringsfonden 2015.
I Landskasseregnskab 2015 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i
2015. Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige
regnskab. Redegørelsen om Anlægs – og Renoveringsfonden 2015 redegør for anlægs- og
renoveringsfondens aktiviteter i 2015. Redegørelsen indeholder en status pr. 31.12.2015 for
samtlige anlægsprojekter samt et overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet,
især set i forhold til finanslovens forudsætninger på området.
Tillægsbevillinger i finansåret 2015
I finansåret 2015 har der været 23 sager med bevillingsmæssige konsekvenser.
22 sager er fremsendt til behandling i Finansudvalget, som har godkendt samtlige 22 sager.
Endvidere er 2 sager blevet godkendt af Naalakkersuisut. Det skal bemærkes, at en enkelt sag
indeholdte indstillinger, hvor nogle af indstillingerne skulle godkendes af Naalakkersuisut og
andre af Finansudvalget.
Af de i alt 23 godkendte sager er de 22 sager budgetneutrale, mens en sag har konsekvenser
for DAU-saldoen. Godkendelsen af TB-sagsnr. 15-701, hvor Naalakkersuisut søgte Finansud-
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valget om bemyndigelse til tiltrædelse af salg af Selvstyrets tilgodehavende og aktiepost i
NunaMinerals A/S, medførte en forbedring af DAU-saldoen med 4,8 mio. kr.
Finansloven for 2015 viste et budgetteret DAU-underskud på 27,0 mio. kr. Med førnævnte
forbedring af DAU-saldoen med 4,8 mio. kr., indebærer Forslaget til tillægsbevillingslov derved et budgetteret DAU-underskud for finansåret 2015 på 22,2 mio. kr.
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 8,7 mio. kr. For DA-resultatet indgår der udover førnævnte forbedring med 4,8 mio. kr. således også en forværring på 13,5 mio. kr., som
er afledt af godkendelsen af TB-sagsnr. 15-698, hvor bevillingen for hovedkonto 89.71.41
Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning blev nedsat med 13,5 mio. kr. Denne TB-sag var
dermed budgetneutral for det budgetterede DAU-resultat, men medførte en forværring af det
budgetterede DA-resultat med 13,5 mio. kr.
Finansloven for 2015 viste et budgetteret DA-underskud på 64,3 mio. kr. Forslag til tillægsbevillingslov indebærer derved et budgetteret DA-underskud på 73,0 mio. kr. for 2015.
I forhold til ovenstående skal der gøres opmærksom på, at Finansloven for 2015 blev vedtaget
den 12. maj 2015 og dermed i finansåret 2015. Årsagen hertil var afholdelsen af valg til
Inatsisartut i november 2014. I finansåret 2015 udgjorde Inatsisartutlov nr. 13, Midlertidig
Inatsisartutbevillingslov, vedtaget i Inatsisartut den 1. oktober 2014 lovgrundlaget for Grønlands Selvstyres afholdelse af udgifter og indtægter frem til vedtagelsen af Finansloven for
2015 den 12. maj 2015.
Inden vedtagelsen af Finansloven for 2015 godkendte Finansudvalget 6 sager, hvor bevillingsændringerne blev indarbejdet direkte i finansloven. Bevillingsændringerne afledt af disse
sager er derfor ikke indarbejdet i nærværende forslag til Tillægsbevillingslov for 2015. Men
de 6 sager indgår i opgørelsen af de 22 sager fremsendt til behandling i Finansudvalget.
Finansloven for 2015 blev vedtaget med en driftsreserve på 10 mio. kr. under hovedkonto
20.11.50 Driftsreserven. Bevillingen til driftsreserven har gennem en årrække udgjort 10 mio.
kr. og kan søges udmøntet til uforudsete udgifter. I finansåret 2015 er der blot blevet udmøntet 0,5 mio. kr. fra driftsreserven, hvilket blev bevilget som nødhjælp i form af genetableringsstøtte til ulykkesramte fiskere og fangere som følge af piteraq-stormen i Østgrønland i
november, godkendt den 18. december 2015 i TB-sagsnr. 15-704.
Endvidere er antallet af sager med bevillingsmæssige konsekvenser på 23, hvilket er godt en
halvering af antallet i forhold til de senere år. Det lave antal sager sammenholdt med der blot
er udmøntet 0,5 mio. kr. fra driftsreserven kan tilskrives, at Finansloven for 2015 først blev
vedtaget den 12. maj 2015.
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til § 1
Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2015 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 2015
som omhandler:
 Sager godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg,
 Rokeringer godkendt af Naalakkersuisut med hjemmel i tekstanmærkning.
I den følgende kolonne Bevilling herefter, er vist summen af FL 2015 og TB 2015. Endelig er
der medtaget oplysninger om dato for godkendelsen samt sagsnummer.
Til § 2
Det fastsættes i § 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2015 er fastsat i bilag 2.
Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til tekstanmærkninger.
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27.031.000

2.698.090.000
1.050.705.000
2.193.647.000
597.694.000
-6.513.105.000
0

0
0
0
0
0

Godkendt iht.
tekstanmærkning

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
2015

0

0
0
0
0
0
-4.806.000

-5.850.000
0
2.850.000
3.400.000
-5.206.000

Godkendt af
Finansudvalget

Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2015 fordelt på bevillingstype

22.225.000

2.692.240.000
1.050.705.000
2.196.497.000
601.094.000
-6.518.311.000

FL+TB
2015
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Sum

Inatsisartuts Formandskab
Formanden for Naalakkersuisut
Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender
Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel
Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet
Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
27.031.000

89.934.000
-71.172.000
-4.279.876.000
22.950.000
791.561.000
1.317.956.000
1.200.727.000
-63.832.000
264.262.000
40.073.000
209.591.000
-92.837.000
597.694.000

FL
2015

0

0
-20.000
-20.000
200.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
0

Godkendt iht.
tekstanmærkning

Godkendt af
Landstinget

Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2015 pr. landsstyreområde

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-4.806.000

0
-106.000
-11.200.000
800.000
0
0
-3.400.000
6.500.000
-800.000
0
0
0
3.400.000

Godkendt af
Finansudvalget

22.225.000

89.934.000
-71.298.000
-4.291.096.000
23.950.000
791.541.000
1.317.936.000
1.197.307.000
-57.352.000
263.442.000
40.053.000
209.571.000
-92.857.000
601.094.000

FL+TB
2015

25

Sum

Inatsisartuts Formandskab
Formanden for Naalakkersuisut
Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og
Udenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og
Udenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og
Sociale Anliggender
Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk
Samarbejde
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur,
Forskning og Kirke
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og
Handel
Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og
Udenrigsanliggender
Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og
Infrastruktur
Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og
Justitsområdet
Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og
Infrastruktur

Aktivitetsområde

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.000.000
-20.000
-20.000
-1.570.000
480.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
0

0

0

-6.020.000

-5.850.000

0
0

Lovbunden

0
380.000

Drift

2.850.000

0

0

0

0

-800.000

-1.850.000
6.000.000

0

0

0

-500.000

0
0

Tilskud

TB 2015 Bevillingstype på aktivitetsområde

3.400.000

3.400.000

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

Anlæg

-5.206.000

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

-4.700.000

0
-506.000

Indtægt

-4.806.000

3.400.000

-20.000

-20.000

-20.000

-820.000

-3.420.000
6.480.000

-20.000

-20.000

1.000.000

-11.220.000

0
-126.000

I alt

10.01.01
Formandens Departement, NSN, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
400
400

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 400.000 kr.
Bevillingen søges forhøjet som følge af Bestyrelsessekretariatet under Formandens Departement
har haft ekstraordinære udgifter i forbindelse med langvarige forhandlinger med Greenland Mining
Management Ltd. (GMM) omkring videreførelsen af NunaMinerals A/S, som gik i
betalingsstandsning den 15. maj 2015. Selvstyret har forhandlet med GMM om en løsning om
videreførelse af aktiviteterne i NunaMinerals A/S, herunder i forhold til Selvstyrets aktiepost og
det af Selvstyret ydede lån til NunaMinerals A/S på 4,5 mio. kr., jf. TB-sagsnr. 14-679 om
kapitalindskud i NunaMinerals A/S.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 26.709.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2015., sag nr. 15-701.

26

10.01.01
Formandens Departement, NSN, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-20
-20

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 20.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 200.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland, nyligt afsluttet retssag i forbindelse med
fratrædelse i 2013 og ekstraordinære konsulentudgifter i forbindelse med Thule Air Base
advokatredegørelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 26.309.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning nr. 2 til aktivitetsområde 10-89 i finansloven for 2015 kan
Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering af midler.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 21-10-2015.
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10.13.10
Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-506

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med -506.000 kr.
Forhøjelsen af indtægtsskønnet for nærværende hovedkonto er som følge af, at Selvstyret har
opnået enighed om et salgsprovenu på 506.064 kr. for salg af Selvstyrets aktiepost i NunaMinerals
A/S til Greenland Mining Management Ltd. (GMM). GMM ønsker at videreføre NunaMinerals
A/S og selskabets nuværende aktiviteter.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter -146.756.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2015., sag nr. 15-701.
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20.01.01
Finansdepartementet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-20
-20

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 20.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 200.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland, nyligt afsluttet retssag i forbindelse med
fratrædelse i 2013 og ekstraordinære konsulentudgifter i forbindelse med Thule Air Base
advokatredegørelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 22.761.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning nr. 2 til aktivitetsområde 10-89 i finansloven for 2015 kan
Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering af midler.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 21-10-2015.
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20.10.11
Nettorenter (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-200

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 200.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto er som følge af, at Selvstyret har
modtaget et provenu på 4.699.537 kr. for salget af deres tilgodehavende lån i NunaMinerals A/S til
Greenland Mining Management Ltd., hvoraf de 4.500.000 kr. vedrører det ydede lån, jf. TBsagsnr. 14-679 om kapitalindskud i Nunaminerals A/S, mens de resterende 199.537 kr. vedrører
tilskrevne renter, der med nærværende bevillingsændring søges om bemyndigelse til optagelse af i
finansloven for 2015.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.820.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2015., sag nr. 15-701.
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20.10.22
Andre indtægter (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-4.500

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med -4.500.000 kr.
Forhøjelsen af indtægtsbevillingen for nærværende hovedkonto er som følge af, at Selvstyret har
opnået enighed med Greenland Mining Management Ltd. (GMM) om, at GMM overtager
Selvstyrets lån på 4.500.000 kr. i NunaMinerals A/S, som Selvstyret har ydet til Nunaminerals
A/S, jf. TB-sagsnr. 14-679 om kapitalindskud i Nunaminerals A/S. Med nærværende
tillægsbevilling søges der om bemyndigelse til indtægtsførelse af salgsprovenuet. De påløbne
renter på lånet udgør 199.537 kr. og søges indtægtsført under hovedkonto 20.10.11 Nettorenter.
Endvidere har GMM købt Selvstyrets aktiepost i NunaMinerals A/S til et aftalt salgsprovenu på
506.064 kr. GMM ønsker at videreføre NunaMinerals A/S og selskabets nuværende aktiviteter.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter -19.500.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2015., sag nr. 15-701.
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-500

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 500.000 kr.
Midlerne skal anvendes til nødhjælp til ulykkes- og katastroferamte som følge af Piteraq-stormen i
Østgrønland.
Midlerne vil blive anvendt under hovedkonto 51.01.04 Genetableringsstøtte, til ulykkesramte
fiskere og fangere, som har lidt et tab som følge af Piteraq-stormen, som ramte Østgrønland i
slutningen af november.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 9.500.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2015., sag nr. 15-704.

32

20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-6.000
-6.000

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 6,0 mio. kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntningen af de afsatte midler i FL2015 til fremme af
selvforsyning af landbruget med udgangspunkt i Landbrugskommissionens betænkning.
Nedsættelsen modsvares af en tilsvarende forhøjelse af bevillingerne for hovedkonti 50.01.01
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på 0,5 mio. kr., 51.07.40 Rente og afdragsfrie
udlån på 2,5 mio. kr. samt 51.07.42 Rentebærende udlån på 3,0 mio. kr.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-06-2015., sag nr. 15-691.
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27.01.01
Udenrigsdirektoratet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
800
800

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 800.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015
har haft ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland og ekstraordinære
konsulentudgifter i forbindelse med Thule Air Base advokatredegørelsen.
Naalakkersuisut var medvært sammen med den danske udenrigsminister i forbindelse med den
franske udenrigsministers besøg i Grønland, hvilket har medført ekstraordinære udgifter for ca.
350.000 kr. for Udenrigsdirektoratet. Desuden har Selvstyret haft udgifter på godt 1,9 mio. kr. til
advokatredegørelsen i forbindelse med sagen om servicekontrakten for Thule Air Base.
Udenrigsdirektoratet har afholdt halvdelen af denne udgift, mens Formandens Departement har
afholdt den anden halvdel.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 11.995.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-10-2015., sag nr. 15-697.
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27.01.01
Udenrigsdirektoratet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
200
200

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 200.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015
har haft ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland og ekstraordinære
konsulentudgifter i forbindelse med Thule Air Base advokatredegørelsen.
Naalakkersuisut var medvært sammen med den danske udenrigsminister i forbindelse med den
franske udenrigsministers besøg i Grønland, hvilket har medført ekstraordinære udgifter for
Udenrigsdirektoratet. Desuden har Selvstyret haft udgifter på i alt 1,9 mio. kr. til
advokatredegørelsen i forbindelse med sagen om forlængelsen af servicekontrakten for Thule Air
Base. Udenrigsdirektoratet har afholdt halvdelen af denne udgift, mens Formandens Departement
har afholdt den anden halvdel.
Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto finansieres ved samtidig at nedsætte
bevillingen med 20.000 kr. for hvert af de 10 departementer i Selvstyret.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 11.195.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning nr. 2 til aktivitetsområde 10-89 i finansloven for 2015 kan
Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering af midler.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 21-10-2015.
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30.01.01
Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-20
-20

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 20.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 200.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland, nyligt afsluttet retssag i forbindelse med
fratrædelse i 2013 og ekstraordinære konsulentudgifter i forbindelse med Thule Air Base
advokatredegørelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 19.909.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning nr. 2 til aktivitetsområde 10-89 i finansloven for 2015 kan
Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering af midler.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 21-10-2015.
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34.01.01
Departementet for Sundhed (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-20
-20

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 20.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 200.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland, nyligt afsluttet retssag i forbindelse med
fratrædelse i 2013 og ekstraordinære konsulentudgifter i forbindelse med Thule Air Base
advokatredegørelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 21.724.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning nr. 2 til aktivitetsområde 10-89 i finansloven for 2015 kan
Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering af midler.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 21-10-2015.
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34.11.01
Patientbehandling i udlandet, somatisk (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-16.000
-16.000

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 16.000.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital,
34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv og 34.12.05 Landsapotek.
Baggrunden for rokeringen er, at antallet af patienter til Danmark i lighed med 2014 er på et
forholdsvis lavt niveau. Der er i modsætning til 2014 nogle få, men dyre patienter.
Endvidere er der overført et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. fra 2014 til 2015.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 113.553.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2015
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-09-2015.
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34.11.02
Patientbehandling i udlandet, psykiatriske (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-6.000
-6.000

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 6.000.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital,
34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv og 34.12.05 Landsapotek.
Baggrunden for rokeringen er, at der er færre patienter til behandling i Danmark end forventet
samt at det er blevet billigere end forventet at have en psykiatrisk borger på institution.
Endvidere er der overført 2,6 mio. kr. i mindreforbrug fra 2014 til 2015.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 32.120.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2015
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-09-2015.
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34.11.03
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
11.400
11.400

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 11.400.000 kr.
Forhøjelse af bevillingen finansieres gennem en reduktion af hovedkontiene 34.11.01
Patientbehandling i udlandet, somatisk, 34.11.02 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske,
34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem, 34.11.05 Alkoholbehandlingscentre, 34.12.02 Nationale
Sundheds- og Uddannelsesindsatser og 34.12.06 Fællesomkostninger.
Baggrunden for rokeringen er, at der er øget aktivitet som følge af flere patienter fra kysten, og
samtidig færre patienter, der sendes til behandling i Danmark. Endvidere er der et øget
vikarforbrug som følge af svære rekrutteringsvilkår.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 363.566.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i
FL2015 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-09-2015.
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34.11.04
Det Grønlandske Patienthjem (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-2.800
-2.800

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 2.800.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital,
34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv og 34.12.05 Landsapotek
Baggrunden for rokeringen er, at der er færre patienter til somatisk behandling i udlandet og
dermed er presset på patienthotellet også lavere.
Endvidere er der overført et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. fra 2014 til 2015.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 25.353.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2015
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-09-2015. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde
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34.11.05
Alkoholbehandlingscentre (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.000
-1.000

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 1.000.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital,
34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv og 34.12.05 Landsapotek.
Baggrunden for rokeringen er, at der er færre udgifter til rejser end forventet.
Endvidere er der overført mindreforbrug på 0,5 mio. kr. fra 2014 til 2015.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4.324.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2015
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-09-2015.
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34.12.02
Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-500
-500

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 500.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital,
34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv og 34.12.05 Landsapotek.
Baggrunden for rokeringen er, at gennemførsel af bl.a. MED-kurser mv. er blevet billigere end
forventet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 16.761.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2015
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-09-2015.
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34.12.03
Fællesudgifter, evakueringer mv (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
17.000
17.000

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 17.000.000 kr.
Forhøjelse af bevillingen finansieres gennem en reduktion af hovedkontiene 34.11.01
Patientbehandling i udlandet, somatisk, 34.11.02 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske,
34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem, 34.11.05 Alkoholbehandlingscentre, 34.12.02 Nationale
Sundheds- og Uddannelsesindsatser og 34.12.06 Fællesomkostninger.
Baggrunden for rokeringen er et øget patientantal til Dronning Ingrids Hospital og dyre
evakueringer, så udgifterne til patientrejser er steget væsentligt.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 87.665.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i
FL2015 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-09-2015.
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34.12.05
Landsapotek (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.150
2.150

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.150.000 kr.
Forhøjelse af bevillingen finansieres gennem en reduktion af hovedkontiene 34.11.01
Patientbehandling i udlandet, somatisk, 34.11.02 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske,
34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem, 34.11.05 Alkoholbehandlingscentre, 34.12.02 Nationale
Sundheds- og Uddannelsesindsatser og 34.12.06 Fællesomkostninger.
Baggrunden for rokeringen er en stigning i gigtrelateret medicin og indførsel af betaling for
stomiprodukter.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 46.776.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i
FL2015 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-09-2015.
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34.12.06
Fællesomkostninger (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-4.250
-4.250

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 4.250.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital,
34.12.03 Fællesudgifter, evakueringer mv og 34.12.05 Landsapotek.
Baggrunden for rokeringen er, at IT-områder herunder det telemedicinske område har været
inddraget i udviklingen af EPJ og derfor er indsatsen til nogle af de andre telemedicinske projekter
tidsmæssigt blevet lidt udsat.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 55.938.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling og undervisning,
34.12 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening i FL2015
kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 28-09-2015.
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40.01.01
Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-20
-20

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 20.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 200.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland, nyligt afsluttet retssag i forbindelse med
fratrædelse i 2013 og ekstraordinære konsulentudgifter i forbindelse med Thule Air Base
advokatredegørelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 28.826.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning nr. 2 til aktivitetsområde 10-89 i finansloven for 2015 kan
Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering af midler.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 21-10-2015.
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40.10.06
Tilskud til drift af efterskoler i Grønland (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
500

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 500.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen er som følge af, at Villads Villadsen efterskole har behov for ekstra
midler for at kunne fortsætte driften i indeværende år.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2015. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2015 med et merforbrug.
Endvidere er der med omrokeringen fundet midler til at afsætte 3,4 mio. kr. til opførelsen af et nyt
nationalt tegningsarkiv under hovedkonto 84.40.16 Kulturbyggeri.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 21.449.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Tilskudstype / Villads Villadsen Efterskole
Grundtilskud i medfør af § 12 i efterskoleloven
Tilskud i alt
Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2015., sag nr. 15-705.
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TB 2015
500
500

40.10.11
Ado Lyngep Atuarfia (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
250
250

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 250.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen er som følge af, at Ado Lyngep Atuarfia forventer et merforbrug for
2015 i denne størrelsesorden, hvilket primært er som følge af behov for indkøb af inventar og
gennemførslen af diverse reparationer, som har været nødvendige for driften af institutionen.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2015. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2015 med et merforbrug.
Endvidere er der med omrokeringen fundet midler til at afsætte 3,4 mio. kr. til opførelsen af et nyt
nationalt tegningsarkiv under hovedkonto 84.40.16 Kulturbyggeri.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 8.450.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2015., sag nr. 15-705.
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40.12.35
Nordgrønlands Gymnasium (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.500
500
1.000

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.500.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen til Nordgrønlands Gymnasium kan ikke tilskrives en enkelt faktor, men
kan bl.a. tilskrives et manglende fokus på økonomistyring og overholdelse af bevillingen. Der er
ansat ny rektor pr. 1. august 2015, hvor økonomistyring har været en væsentlig kvalifikation i
forhold til den nye rektors ansættelse. Der er i forhold til 2016 udarbejdet ny konteringsplan og den
nye rektor har identificeret besparelsespotentialer med henblik på at kunne holde bevillingen i
2016.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2015. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2015 med et merforbrug.
Endvidere er der med omrokeringen fundet midler til at afsætte 3,4 mio. kr. til opførelsen af et nyt
nationalt tegningsarkiv under hovedkonto 84.40.16 Kulturbyggeri.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 38.565.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2015., sag nr. 15-705.
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40.12.36
Midtgrønlands Gymnasiale Skole (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
500
500

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 500.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen skyldes primært en høj personaleudskiftning samt følgeomkostninger til
pædagogikum i denne forbindelse.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2015. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2015 med et merforbrug.
Endvidere er der med omrokeringen fundet midler til at afsætte 3,4 mio. kr. til opførelsen af et nyt
nationalt tegningsarkiv under hovedkonto 84.40.16 Kulturbyggeri.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 38.131.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2015., sag nr. 15-705.
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40.40.01
Uddannelsesstyrelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
-1.300
-1.300

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.300.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen er primært som følge af, at en række stillinger er vakante og har været
svære at besætte.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2015. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2015 med et merforbrug.
Endvidere er der med omrokeringen fundet midler til at afsætte 3,4 mio. kr. til opførelsen af et nyt
nationalt tegningsarkiv under hovedkonto 84.40.16 Kulturbyggeri.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 39.316.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt
Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2015., sag nr. 15-705.
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TB 2015
0
-3
-3

40.90.02
Tilskud til De Grønlandske Huse (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-750

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 750.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen er som følge af, at Det Grønlandske Hus i København ikke har kunnet
udmønte den fulde bevilling til indleje af kollegiekapacitet til grønlandske studerende. Dette
skyldes, at deres hidtidige lejemål er blevet tilbagekaldt til Københavns Kommune som følge af
kommunens almene efterspørgsel af kollegier.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2015. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2015 med et merforbrug.
Endvidere er der med omrokeringen fundet midler til at afsætte 3,4 mio. kr. til opførelsen af et nyt
nationalt tegningsarkiv under hovedkonto 84.40.16 Kulturbyggeri.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 19.665.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Tilskud til kollegier og udlandsstudier (1.000 kr.)
København
I alt

TB 2015
-750
-750

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2015., sag nr. 15-705.
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40.90.13
Vejledning samt landsdækkende psykologisk og social studenterrådgivning
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-3.000
-2.500
-500

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 3.000.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen er som følge af vakante stillinger på grund af rekrutteringsproblemer
til stillinger, hvilket særligt har været gældende uden for Nuuk.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2015. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2015 med et merforbrug.
Endvidere er der med omrokeringen fundet midler til at afsætte 3,4 mio. kr. til opførelsen af et nyt
nationalt tegningsarkiv under hovedkonto 84.40.16 Kulturbyggeri.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 15.848.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Brugere i terapi/samtale forløb

TB 2015
-150

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

TB 2015
0
-4
-4

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2015., sag nr. 15-705.
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40.94.27
Sprogsekretariatet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
500
500

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 500.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen er som følge af, at det i forbindelse med lederskift er blevet konstateret,
at en lang række projektbevillinger fra de seneste år, ikke løbende er blevet afsluttet i bogføringen.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2015. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2015 med et merforbrug.
Endvidere er der med omrokeringen fundet midler til at afsætte 3,4 mio. kr. til opførelsen af et nyt
nationalt tegningsarkiv under hovedkonto 84.40.16 Kulturbyggeri.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 4.686.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2015., sag nr. 15-705.
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40.94.28
Projekttilskud til skrevne medier i Grønland (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.600

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.600.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen er som følge af, at der i 2015 kun er ansøgt for 400.000 kr. under
støtteordningen, hvorfor den resterende bevilling ikke benyttes til formålet. Der har i 2015 været
en kort ansøgningsfrist på grund af en langvarig proces med færdiggørelsen af en bekendtgørelse,
der regulerer området samt den forsinkede vedtagelse af FL2015 i forhold til hvornår denne
bekendtgørelse kunne sendes i høring og efterfølgende udstedes. Dette også henset til, at de
afgivne høringssvar gav anledning til at foretage væsentlige ændringer i bekendtgørelsen.
Bevillingsændringen indgår i en budgetneutral omrokering af midler inden for 40-området.
Midlerne omrokeres som følge af der er nogle institutioner og enheder, som har udsigt til mereller mindreforbrug i 2015. Med omrokeringen af midlerne inden for området søges det undgået, at
nogle af disse institutioner og enheder afslutter deres regnskab for 2015 med et merforbrug.
Endvidere er der med omrokeringen fundet midler til at afsætte 3,4 mio. kr. til opførelsen af et nyt
nationalt tegningsarkiv under hovedkonto 84.40.16 Kulturbyggeri.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 426.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2015., sag nr. 15-705.
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50.01.01
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
500
500

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 0,5 mio. kr.
Forhøjelsen af bevillingen vedrører udmøntningen af de afsatte midler i FL2015 under hovedkonto
20.11.70, Reserve til nye initiativer, til fremme af selvforsyning af landbruget med udgangspunkt i
Landbrugskommissionens betænkning.
Under nærværende hovedkonto vil midlerne i 2015 søges anvendt til udarbejdelse af en ekstern
samfundsøkonomisk konsekvensanalyse for de ekstra midler afsat til landbruget i 2015-18.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 26.108.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-06-2015., sag nr. 15-691.
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50.01.01
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-20
-20

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 20.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 200.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland, nyligt afsluttet retssag i forbindelse med
fratrædelse i 2013 og ekstraordinære konsulentudgifter i forbindelse med Thule Air Base
advokatredegørelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 26.088.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning nr. 2 til aktivitetsområde 10-89 i finansloven for 2015 kan
Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering af midler.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 21-10-2015.
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51.01.04
Genetableringsstøtte (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
500

Tillægsbevilling 2015
Der er tilknyttet tekstanmærkning til nærværende hovedkonto.
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 500.000 kr.
Midlerne vil søges anvendt som genetableringsstøtte til ulykkesramte fiskere og fangere, som har
lidt et tab som følge af Piteraq-stormen, som ramte Østgrønland i slutningen af november.
I forbindelse med nærværende bevillingsansøgning søges der optaget tekstanmærkning til
nærværende hovedkonto, som bemyndiger Naalakkersuisut til at overføre eventuelt uforbrugte
midler fra indeværende år til 2016.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 2.056.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2015., sag nr. 15-704.
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51.07.40
Rente- og afdragsfrie udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
2.500

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2,5 mio. kr.
Forhøjelsen af bevillingen vedrører udmøntningen af de afsatte midler i FL2015 under hovedkonto
20.11.70, Reserve til nye initiativer, til fremme af selvforsyning af landbruget med udgangspunkt i
Landbrugskommissionens betænkning.
Under nærværende hovedkonto vil midlerne i 2015 søges anvendt til udvidelse af marker og
markveje.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 12.104.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af lån (1000 kr.)
Landbrug
Godkendt af Finansudvalget d. 24-06-2015., sag nr. 15-691.
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TB 2015
2.500

51.07.40
Rente- og afdragsfrie udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.500

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1,5 mio. kr. ved omlægning af midler
fra hovedkonto 51.07.42.
Omlægningen vedrører den ektraordinære tørkesituation i Sydgrønland, der har medført behov for
yderligere foderindkøb.
Det forventes at der fra nærværende hovedkonto i år skal anvendes 2,25 mio. kr. til ekstraordinære
foderindkøb.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 13.604.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af lån (1000 kr.)
Landbrug

TB 2015
1.500

Godkendt af Finansudvalget d. 18-09-2015., sag nr. 15-694.

61

51.07.42
Rentebærende udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.000

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3,0 mio. kr.
Forhøjelsen af bevillingen vedrører udmøntningen af de afsatte midler i FL2015 under hovedkonto
20.11.70, Reserve til nye initiativer, til fremme af selvforsyning af landbruget med udgangspunkt i
Landbrugskommissionens betænkning.
Under nærværende hovedkonto vil midlerne i 2015 søges anvendt til følgende initiativer:
-etablering og renovering af stalde, herunder staldgulve
-anskaffelse af moderfår
-udvidelse af drivhuse
-initiativer til øget anvendelse af grøn energi
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 13.140.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-06-2015., sag nr. 15-691.
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51.07.42
Rentebærende udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.500

Tillægsbevilling 2015
Der søges om at 1,5 mio. kr. fra nærværende hovedkonto omlægges til hovedkonto 51.07.40.
Omlægningen vedrører den ekstraordinære situation i Sydgrønland, hvor lang tids tørke har
medført svigtende høstudbytte, og heraf følgende behov for indkøb af foder.
Det forventes at der fra nærværende hovedkonto skal anvendes 750.000 kr. til indkøb af foder.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 11.640.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-09-2015., sag nr. 15-694.
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64.01.01
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-20
-20

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 20.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 200.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland, nyligt afsluttet retssag i forbindelse med
fratrædelse i 2013 og ekstraordinære konsulentudgifter i forbindelse med Thule Air Base
advokatredegørelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 22.674.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning nr. 2 til aktivitetsområde 10-89 i finansloven for 2015 kan
Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering af midler.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 21-10-2015.
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64.10.17
Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-150

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 150.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 800.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland og ekstraordinære konsulentudgifter i
forbindelse med Thule Air Base advokatredegørelsen.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto med 150.000 kr. har baggrund i, at der
forventes et mindreforbrug af denne størrelse i forhold til det bevilgede i FL2015. Det har
baggrund i en tendens til mindre træk på visse erhvervsfremmeordninger samt en generel
tilbageholdenhed med yderligere strategiske indsatser i resten af 2015.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 68.848.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Tilskudsordninger placeret i Departementet (tkr.)
Øvrige erhvervsfremmeinitiativer
Strategiske indsatsområder (innovation)
I alt

TB 2015
-75
-75
-150

Godkendt af Finansudvalget d. 28-10-2015., sag nr. 15-697.
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64.10.22
Eksport af vand og is fra Grønland (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-50

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 50.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 800.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland, nyligt afsluttet retssag i forbindelse med
fratrædelse i 2013 og ekstraordinære konsulentudgifter i forbindelse med Thule Air Base
advokatredegørelsen.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto med 50.000 kr. har baggrund i, at der
forventes et mindreforbrug af denne størrelse i forhold til det bevilgede i FL2015. Det har
baggrund i en gennemgang af de i gangværende aktiviteter og de i år allerede gennemførte
aktiviteter, der peger på et sandsynligt mindreforbrug i størrelsesordenen 50.000 kr. i 2015.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 437.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-10-2015., sag nr. 15-697.
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64.10.25
Storskalaprojekter (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-300

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 300.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 800.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland og ekstraordinære konsulentudgifter i
forbindelse med Thule Air Base advokatredegørelsen.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto med 300.000 kr. har baggrund i, at der
forventes et mindreforbrug af denne størrelse i forhold til det bevilgede i FL2015.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 700.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordelingen af bevillingen (i tkr.)
Analyser, samfunds-/projektøkonomi,
arbejdsmarked, koncession

TB 2015
-300

Godkendt af Finansudvalget d. 28-10-2015., sag nr. 15-697.
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64.13.19
Mobilitetsfremmende ydelse (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-300

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 300.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 800.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland og ekstraordinære konsulentudgifter i
forbindelse med Thule Air Base advokatredegørelsen.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto har baggrund i, at det i en årrække har
været vanskeligt, at øge opmærksomheden omkring mulighederne for at fremme arbejdskraftens
mobilitet. For 2015 skønnes det derfor, at 300.000 kr. kan frigøres på nærværende hovedkonto.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 839.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-10-2015., sag nr. 15-697.
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67.01.01
Råstofdepartementet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-20
-20

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 20.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 200.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland, nyligt afsluttet retssag i forbindelse med
fratrædelse i 2013 og ekstraordinære konsulentudgifter i forbindelse med Thule Air Base
advokatredegørelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 5.525.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning nr. 2 til aktivitetsområde 10-89 i finansloven for 2015 kan
Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering af midler.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 21-10-2015.
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70.01.01
Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-20
-20

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 20.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 200.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland, nyligt afsluttet retssag i forbindelse med
fratrædelse i 2013 og ekstraordinære konsulentudgifter i forbindelse med Thule Air Base
advokatredegørelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.168.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning nr. 2 til aktivitetsområde 10-89 i finansloven for 2015 kan
Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering af midler.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 21-10-2015.
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73.01.01
Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-20
-20

Tillægsbevilling 2015
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 20.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfinansierer en forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet på 200.000 kr. Forhøjelsen af
bevillingen til Udenrigsdirektoratet er som følge af, at Udenrigsdirektoratet i 2015 har haft
ekstraordinære udgifter til afholdelse af besøg i Grønland, nyligt afsluttet retssag i forbindelse med
fratrædelse i 2013 og ekstraordinære konsulentudgifter i forbindelse med Thule Air Base
advokatredegørelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 21.203.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning nr. 2 til aktivitetsområde 10-89 i finansloven for 2015 kan
Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om rokering af midler.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 21-10-2015.
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80.00.80
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-5.500

Tillægsbevilling 2015
Nærværende hovedkonto nedsættes med 5,5 mio. kr. i 2015. Nedsættelsen overføres til hovedkonto 87.73.19 Forundersøgelser for diverse trafikanlæg, projekt nr. 996.23.010 Forundersøgelser for diverse trafikanlæg 2015.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 0 kr. i 2015.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-12-2015., sag nr. 15-699.
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84.40.12
Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
13.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2015

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 13,5 mio. kr. til projekt nr. 020.52.087 Erstatningsbyggeri for NI+GU Qaqortoq.
Forhøjelsen finansieres ved overførsel fra hovedkonto 89.71.41 Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning, projekt nr. 996.28.030, Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2014.
Der blev afholdt licitation på ombygning/udvidelsen af Campus Kujalleq (CAK) d. 25.08.2015.
Licitation gav et resultat på 13.500.000 kr. mere end bevilling fra billigste tilbudsgiver, når de
sædvanlige satser for uforudsete omkostninger indregnes. Det vurderes ikke, at et nyt udbud vil
kunne forventes at medføre et bedre resultat inden for det kommende år. Nærværende indstilling
søges at tilføre anlægsprojektet midler, således at anlægsprojektet kan gennemføres som planlagt
uden unødige forsinkelser.
Bevillingen på hovekontoen udgør herefter 102.500.000 kr. i 2015.

Projektspecifikation
Total
i
2015
Sted/Proj.nr.
Qaqortoq
020.52.087

Projektnavn
Erstatningsbyggeri for NI+GU,
Qaqortoq

TB

2015

2015

Projektbevillingen
ændring i 2015
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---73.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

FL

60.000

13.500

13.500

87.000

13.500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaqortoq
020.52.087
Erstatningsbyggeri for NI+GU, Qaqortoq
Der er d. 25.08.2015 afholdt licitation på ombygning/udvidelsen af Campus Kujalleq (CAK). Licitation gav et
resultat på 13.500.000 kr. mere end bevilling fra billigste tilbudsgiver, når de sædvanlige satser for uforudsete omkostninger indregnes. Det vurderes ikke, at et nyt udbud vil kunne forventes at medføre et bedre resultat inden for
det kommende år. Nærværende indstilling søges at tilføre anlægsprojektet midler, således at anlægsprojektet kan
gennemføres som planlagt uden unødige forsinkelser.
Forhøjelsen finansieres ved overførsel fra hovedkonto 89.41.41 Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning projekt
nr. 996.28.030, Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2014.
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Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 02-11-2015., sag nr. 15-698.
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2015

På nærværende hovedkonto søges budgetneutral rokering af 1,0 mio. kr. fra projekt nr.
010.52.060 Elevhjem i Nanortalik til projekt nr. 050.52.091 Kollegiebyggeri i Paamiut.
Projektspecifikation
Total
i
2015
Sted/Proj.nr.
Nanortalik
010.52.060
Paamiut
050.52.091

FL

TB

2015

2015

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Elevhjem i Nanortalik
Kollegiebyggeri i Paamiut,
2014

-1.000

0

-1.000

-1.000

26.744

1.000

0

1.000

1.000

16.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2015
+følgende år
ny total

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nanortalik
010.52.060
Elevhjem i Nanortalik
Der er uforbrugte midler på 1,132 mio. kr. som skyldes, at der mod forventning ikke har været større uforudsete
udgifter på renoveringen af kantinen.
Derfor søges der om overførsel af 1,0 mio. kr. fra projekt nr. 010.52.060 Elevhjem i Nanortalik, til projekt nr.
050.52.091 Kollegiebyggeri i Paamiut.
Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2014

Paamiut
050.52.091
Kollegiebyggeri i Paamiut, 2014
B-overslaget var på 14,954 mio. kr.; men A-overslaget udregnet på tilbud er på 15,2 mio. kr.
Projektets A-overslag udregnet på tilbud er 15,2 mio. kr.
Der er i A-overslaget taget højde for uforudseelige udgifter på 10 % af håndværker udgifterne. Renoveringen har
vist sig at indeholde en del uforudsete opgaver, som har medført at de tidligere nævnte 10 %, er ved at blive opbrugt. Udførelsen er på nuværende tidspunkt halvvejs, hvor der forudsættes risiko for yderlige uforudsete opgaver.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2015

Godkendt af Finansudvalget d. 14-10-2015., sag nr. 15-695.
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84.40.16
Kulturbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
3.400

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2015

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3,4 mio. kr. til nyt projekt nr. 060.55.022 Nationale
tegningsarkiv.
Forhøjelsen finansieres ved rokering af diverse hovedkonti under Departementet for Uddannelse,
Kultur, Forskning og Kirkes ressortområde.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 23.400.000 kr. i 2015

Projektspecifikation
Total
i
2015
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.55.022

FL

TB

2015

2015

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Nationale tegningsarkiv
3.400

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2015
+følgende år
ny total

0

3.400

3.400

3.400

3.400

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.55.022
Nationale tegningsarkiv
Det nuværende tegningsarkiv der indeholder alle bygningstegninger, servicerer borgere med mere, lider under
pladsmangel i voldsom grad. Arkivet er samtidig indretningsmæssigt uegnet til formålet, og mangler en lang række
faciliteter.
Der søges med denne allokering at skabe en fremtidssikring af det nationale tegningsarkiv, som er en lovbunden
opgave.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 18-12-2015., sag nr. 15-705.
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86.60.01
Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2015

På nærværende hovedkonto omrokeres 5,718 mio. kr. fra projekt nr. 060.48.012 Tandklinik,
Qinngorput til nyt projekt nr. 060.48.013 Centraltandklinik i Nuuk.
Projektspecifikation
Total
i
2015
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.48.012
Nuuk
060.48.013

FL

TB

2015

2015

Projektbevillingen
ændring i 2015
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Tandklinik, Qinngorput
-5.718

0

-5.718

-5.718

0

5.718

0

5.718

5.718

5.718

Centraltandklinik i Nuuk

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.48.012
Tandklinik, Qinngorput
Projektet afsluttes og overskydende midler overført til nyt projekt nr. 060.48.013 Centraltandklinik i Nuuk.

Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2014

Nuuk
060.48.013
Centraltandklinik i Nuuk
Med projektet ønsker Sundhedsplejen, at samle hele Nuuk tandplejens klinikker i én. Midlerne anvendes til programmering, forundersøgelser og påbegyndelse af projektering af Centraltandklinikken.

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 14-10-2015., sag nr. 15-696.
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87.73.19
Forundersøgelser for diverse trafikanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
5.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2015

Nærværende hovedkonto forhøjes med 5,5 mio. kr. i 2015. Forhøjelsen er rokeret fra 80.00.80
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering.
Bevillingen udgør en særlig bevilling til forundersøgelser, indledende projektering og kvalificering af eksisterende dokumentationsgrundlag vedrørende reinvesteringsbehov indenfor Mittarfeqarfiits samlede forretningsområde.
Bevillingen relaterer sig til Mittarfeqarfiits eksisterende anlæg, bygningsmasse, forsyningsnet,
fuelanlæg, rullende materiel, sikkerheds- og beredskabsudstyr, IT- og kommunikationsudstyr,
landingsbaner, helistop og -pads, belægning, undergrunds- og borekerneundersøgelser, baneudstyr og -belysning. Derudover afholdes over bevillingen udgifter til indledende projektering og
skitsetegninger af erstatningsbyggeri samt visuel formidling.
Over bevillingen afholdes endvidere udgifter til såvel intern som ekstern konsulentbistand, rekognoscerings- og planlægningsrejser samt detaljerede luftfotos, terrænmodeler og højopløsnings foto- og dokumentationsgrundlag i 2D og 3D.
Endelig afholdes over bevillingen udgifter til realiseringen af Mittarfeqarfiits strategi Nalinga
2016 f.s.v.a. modning af specifikke forretningsområder til overdragelse, udlicitering, bortforpagtning og frasalg.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 5.500.000 kr. i 2015.

Projektspecifikation
Total
i
2015
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Forundersøgelser for diverse
996.23.010
trafikanlæg 2015
Igangværende i alt

78

FL

TB

2015

2015

Projektbevillingen
ændring i 2015
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---5.500

0

5.500
5.500

5.500

5.500

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.23.010
Forundersøgelser for diverse trafikanlæg 2015
Projektet omfatter forundersøgelser for fastlæggelse af PPV på Mittarfeqarfiits anlæg og bygninger, indledende
projektering af prioriterede anlægs- og renoveringsopgaver samt virksomhedens strategiarbejde for outsourcing og
frasalg af sideaktiviteter.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2017

Godkendt af Finansudvalget d. 28-12-2015., sag nr. 15-699.
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87.73.22
GLV - landingspladser (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
12.900

Tillægsbevilling 2015
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 12,9 mio. kr. i 2015. Midlerne søges rokeret fra
hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri.
Mittarfeqarfiit har et akut behov for at investere i rullende materiel for fortsat at kunne holde de
høje sikkerhedsniveau og samtidig understøtte det til tider relativt tætte trafikbillede uden at gå
på kompromis med flyvesikkerheden.
Efter hændelsen med Air Greenlands DHC-8, OY-GRI den 29. december 2014 i Nuuk Lufthavn,
som medførte en afkørsel fra landingsbanen, blev der udfærdiget en hændelsesudredning med
henblik på at klarlægge de områder, hvor Mittarfeqarfiit havde eller kunne have haft indflydelse
på hændelsen.
I øjeblikket råder Mittarfeqarfiit alene over en sweeper (fejemaskine) i Nuuk, hvilket bevirker at
det på dage med snevejr er en udfordring at nå at rydde (feje) banen mellem ankomsterne. Det
vurderes at øget sweeperkapacitet i en vis udstrækning kunne have kompenseret for de problemer der opstod under hændelsen den 29. december 2014.
Trafikstyrelsen ser nøje på om flyvesikkerhedsniveauet kan opretholdes med Nuuk Lufthavns
nuværende og fremtidige kompleksitet og intensitet i trafikbilledet. Trafikbilledet er i perioder
relativt tæt. Det betyder at hastigheden, som der er behov for at afvikle operationer, ikke levner
tilstrækkelig med tid for snerydning, under forskellige vinterkonditioner.
Trafikstyrelsen har anmodet Mittarfeqarfiit om at fremkomme med et løsningsforslag. Mittarfeqarfiit anbefaler et løsningsforslag, ´Vinterberedskab´. Dette indebærer blandt andet bestilling
og indkøb af en ekstra sweeper således de 2 sweepere i fællesskab kan feje banen på den halve
tid. Herudover skal der bestilles og indkøbes en varmt sand spreder, som sikrer at sandet ikke
blæser væk men derimod sætter sig fast i evt. isbelægning.
Yderligere er der behov for udskiftning af 2 gummigedder.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 12.900.000 kr. i 2015.
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Projektspecifikation
Total
i
2015

FL

TB

2015

2015

---- 1.000 kr. ----

Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Rullende materiel
996.25.190

12.900

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2015
+følgende år
ny total

0

12.900

12.900

12.900

12.900

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.25.190
Rullende materiel
Bestilling og indkøb af en ekstra sweeper således de 2 sweepere i fællesskab kan feje banen på den halve tid. Herudover skal der bestilles og indkøbes en varmt sand spreder, som sikrer at sandet ikke blæser væk men derimod
sætter sig fast i evt. isbelægning.
Yderligere er der behov for udskiftning af 2 gummigedder.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 05-08-2015., sag nr. 15-692.
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89.71.41
Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-13.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2015

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 13,5 mio. kr. Nedsættelsen overføres til hovedkonto
84.40.12 Uddannelsesbyggeri, projekt nr. 020.52.087 Erstatningsbyggeri for NI+GU, Qaqortoq.
Nukissiorfiit har meddelt at de ikke har behov for at gøre brug af den bevilling der blev afsat på
hovedkontoen i 2014.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 1.500.000 kr. i 2015.

Projektspecifikation
Total
i
2015
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Anlægsudlån, byggemodning,
996.28.030
Nukissiorfiit, 2014

FL

TB

2015

2015

---- 1.000 kr. ----13.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2015
+følgende år
ny total

0

-13.500

-13.500

1.500

-13.500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.28.030
Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2014
Projektet nedsættes med 13,5 mio. kr. som overføres til hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri projekt nr.
020.52.087 Erstatningsbyggeri for NI+GU, Qaqortoq.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2015

Godkendt af Finansudvalget d. 02-11-2015., sag nr. 15-698.
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89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-12.900

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2015

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 12,9 mio. kr. på projekt nr. 060.32.130 45 fleksible
boliger, Nuuk 2014.
Bevillingen søges rokeret til hovedkonto 87.73.22 GLV - Landingspladser, nyt projekt nr.
996.25.190 Rullende materiel.
Bevillingen udgør herefter 106.100.000 i 2015.

Projektspecifikation
Total
i
2015
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.32.130

FL

TB

2015

2015

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
45 fleksible boliger, Nuuk 2014
-12.900

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2015
+følgende år
ny total

0

-12.900

-12.900

0

-12.900

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.32.130
45 fleksible boliger, Nuuk 2014
I forbindelse med Finanslov 2014 oprettedes projekt nr. 060.32.130 45 fleksible boliger, Nuuk med en bevilling på
12,9 mio. kr. i 2014, 12,9 mio. kr. i 2015 og 12,9 mio. kr. i 2016 i alt 38,7 mio. kr. som Selvstyrets tilskud i henhold Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007.
Kommunen har imidlertid ikke ansøgt om tilskuddet, hvorfor bevillingen i 2015 og i 2016 blev tilbageført i forbindelse Finanslov 2015.
Bevillingen på 12,9 mio. kr. i 2014 søges rokeret til hovedkonto 87.73.22 GLV - Landingspladser.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2015

Godkendt af Finansudvalget d. 05-08-2015., sag nr. 15-692.
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