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3

4
428.000
251.000

01 11 02 D Vedligeholdelse af Ombudsmandsembedets

FL
2017

01 10 13 T Vestnordisk Råd

01 Inatsisartuts Formandskab

Bilag 1, bevillingsoversigt

Landsstyrerok.
Bilag 2

700.000

338.000

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

951.000 15-03-2017

766.000 05-05-2017

Bevilling
herefter

Inatsisartut

Inatsisartut

Sagsnr.

5

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

10 Formanden for Naalakkersuisut

Bilag 1, bevillingsoversigt

0
1.000.000

FL
2017

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

50.000
-550.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

50.000 15-02-2017
450.000 13-11-2017

Bevilling
herefter

17-745
17-774

Sagsnr.

6

05
05
05
05

20
20
31
31

T
T
T
T

Bloktilskud til kommunerne
Bloktilskud til kommunerne
Reserve til merudgift på det kommunale
Reserve til merudgift på det kommunale

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

50
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70

T
T
T
T
T
D
D
D
D
D
D

Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Reserve til nye initiativer
Reserve til nye initiativer
Reserve til nye initiativer
Reserve til nye initiativer
Reserve til nye initiativer
Reserve til nye initiativer

24 01 02 D Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagt

24 Skattestyrelsen

20 30 05 D Innovations- og projektopgaver
20 30 10 D Bygningsdrift og Vedligeholdelse

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20 10 32 D Ekstraordinære foranstaltninger på bag

20
20
20
20

20 Departementet for Finanser og Skatter

Bilag 1, bevillingsoversigt

23.805.000

5.069.000
73.976.000

27.800.000

10.000.000

0

2.500.000

1.329.777.000

FL
2017

-23.805.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

700.000
400.000

-50.000
-1.800.000
-2.000.000
-1.100.000
-5.050.000
-1.400.000
-3.000.000
-14.300.000
-5.000.000
-2.000.000
-2.100.000

12.100.000
-14.787.000
-700.000
-1.800.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

10-01-2017

5.769.000 27-04-2017
74.376.000 27-12-2017

15-02-2017
27-04-2017
05-05-2017
30-06-2017
11-08-2017
08-03-2017
20-03-2017
30-06-2017
11-08-2017
03-10-2017
20-12-2017

30-06-2017

30-06-2017
1.327.090.000 03-08-2017
27-04-2017
11-08-2017

Bevilling
herefter

Ressortændring

17-750
17-786

17-745
17-748
17-751
17-755
17-764
17-746
17-747
17-758
17-764
17-769
17-783

17-757

17-758
17-763
17-750
17-764

Sagsnr.

7

7.476.000
-3.000.000
-1.075.000
1.027.000

0
0
0

Finansieringsstøtte til landbrugserhve
Udviklingsstøtte, landbrug
Rente- og afdragsfrie udlån
Rente- og afdragsfrie udlån
Rentebærende udlån
Rentebærende udlån
Afdrag rentebærende udlån
Renteindtægter
Indfrielse af garantier for lån til gr
0

T
T
T
T
T
T
I
I
T

13.644.000
3.095.000
6.339.000

01
02
03
03
04
04
05
06
07

0
0
0

04
04
04
04
04
04
04
04
04

27
27
27
27
27
27
27
27
27

5.500.000

4.915.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

0

11.302.000
4.472.000

FL
2017

27 03 01 D Forfatningskommission og -sekretariat

27 01 01 D Departementet for Selvstændighed, Uden
27 01 02 D Repræsentationen i Bruxelles

27 Departement for Selvst., Udenrig, landbr

Bilag 1, bevillingsoversigt

Landstingsbeslutning

-150.000

-150.000

550.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

13.644.000 09-08-2017
3.095.000 09-08-2017
09-08-2017
6.189.000 06-10-2017
09-08-2017
7.326.000 06-10-2017
-3.000.000 09-08-2017
-1.075.000 09-08-2017
1.027.000 09-08-2017

5.500.000 09-08-2017

16.217.000 09-08-2017
5.022.000 13-11-2017

Bevilling
herefter

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
17-770
Ressortændring
17-770
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring

Ressortændring
17-774

Sagsnr.

8
21.400.000
17.481.000
17.330.000

10.883.000

30 10 45 D Særlig indsats på børn- og ungeområdet
30 10 45 D Særlig indsats på børn- og ungeområdet

30 14 29 D Indsatser med sociale formål

FL
2017

30 01 01 D Departementet for Sociale Anliggender,
30 01 02 D Socialstyrelsen

30 Departementet for Familie

Bilag 1, bevillingsoversigt

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

1.400.000

3.000.000
2.100.000

1.000.000
1.200.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

12.283.000 08-03-2017

20-03-2017
22.430.000 20-12-2017

22.400.000 30-06-2017
18.681.000 30-06-2017

Bevilling
herefter

17-746

17-747
17-783

17-758
17-758

Sagsnr.

9

12
12
12
12
12

34
34
34
34
34

01
01
02
03
03

01
03
03
03
04
08
08

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D

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

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

34 13 01 D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjenin

11
11
11
11
11
11
11

34
34
34
34
34
34
34

34 Departementet for Sundhed

Bilag 1, bevillingsoversigt

72.058.000

18.114.000
80.011.000

438.591.000

32.049.000
37.014.000

125.927.000
380.339.000

FL
2017

-3.500.000

1.000.000

2.000.000
-3.500.000

-14.000.000

2.000.000
1.000.000

15.000.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

17.000.000

6.500.000

-2.500.000

6.000.000
8.500.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

68.558.000 27-12-2017

27-12-2017
447.091.000 27-12-2017
14.614.000 27-12-2017
11-08-2017
98.011.000 27-12-2017

140.927.000 27-12-2017
11-08-2017
27-12-2017
396.839.000 27-12-2017
33.049.000 27-12-2017
20-12-2017
20.514.000 27-12-2017

Bevilling
herefter

Naalakkersuisut

17-790
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
17-764
Naalakkersuisut

Naalakkersuisut
17-764
17-790
Naalakkersuisut
Naalakkersuisut
17-782
Naalakkersuisut

Sagsnr.

10
7.357.000

47.789.000

40 40 01 D Uddannelsesstyrelsen
40 40 01 D Uddannelsesstyrelsen
40 40 01 D Uddannelsesstyrelsen

40 94 13 T Tilskud til idræt

8.188.000

FL
2017

40 10 11 D Ado Lyngep Atuarfia

40 Departementet for Uddannelse, Kultur, Fo

Bilag 1, bevillingsoversigt

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

2.000.000

2.000.000
-350.000
-2.000.000

350.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

9.357.000 05-05-2017

03-10-2017
13-11-2017
47.439.000 27-12-2017

8.538.000 13-11-2017

Bevilling
herefter

17-751

17-769
17-775
17-785

17-775

Sagsnr.

11

51 01 05 D Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagt

51

50 01 01 D Departementet for Fiskeri og Fangst

50 Departementet for Fiskeri og Fangst

Bilag 1, bevillingsoversigt

0

30.506.000

FL
2017

23.805.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

1.100.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

23.805.000 10-01-2017

31.606.000 30-06-2017

Bevilling
herefter

Ressortændring

17-755

Sagsnr.

12

64 13 19 T Mobilitetsfremmende ydelse
64 13 23 T Majoriaq

64 Departementet for Erhv, Arbmkd og Handel

Bilag 1, bevillingsoversigt

1.098.000
72.676.000

FL
2017

500.000
-500.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

1.598.000 30-10-2017
72.176.000 30-10-2017

Bevilling
herefter

Naalakkersuisut
Naalakkersuisut

Sagsnr.

13

04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
07

T
T
T
T
I
I
T

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

77 05 02 D Grønlands Naturinstitut
77 05 02 D Grønlands Naturinstitut

77 Natur og Miljø

73
73
73
73
73
73
73

73 03 01 D Forfatningskommission og -sekretariat

73 01 01 D Departementet for Natur og Miljø

73 Departementet for Natur og Miljø

Bilag 1, bevillingsoversigt

59.422.000

13.644.000
3.095.000
6.339.000
7.476.000
-3.000.000
-1.075.000
1.027.000

5.500.000

23.706.000

FL
2017

-13.644.000
-3.095.000
-6.339.000
-7.476.000
3.000.000
1.075.000
-1.027.000

-5.500.000

-4.915.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

1.800.000
300.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

27-04-2017
61.522.000 06-10-2017

09-08-2017
09-08-2017
09-08-2017
09-08-2017
09-08-2017
09-08-2017
09-08-2017

09-08-2017

18.791.000 09-08-2017

Bevilling
herefter

17-748
17-770

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring

Ressortændring

Sagsnr.

14

40
40
40
40
40

09
10
12
12
16

A
A
A
A
A

Erhvervsuddannelsesområdet
Kommunale skoler
Uddannelsesbyggeri
Uddannelsesbyggeri
Kulturbyggeri

87 72 21 A Støttet kommunalt udlejningsbyggeri
87 72 22 A Boligprogram for bygder og yderdistrik
87 72 23 A Boligstøtte, istandsættelsestilskud

87 70 02 A Køb af administrationsbygning

87 11 09 A Transportkommissionen - forundersøgels

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

84
84
84
84
84

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

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

83 Familiedirektoratet

80 00 10 A Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
80 00 10 A Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri

80 Anlægsområdet

Bilag 1, bevillingsoversigt

0

0
1.200.000
10.000.000

0

15.000.000

0

45.500.000

0

0
80.000.000
0

15.400.000

FL
2017

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-15.148.000
-34.482.000
-1.036.000

6.995.000

-3.947.000

-4.500.000

17.560.000
2.500.000

18.900.000
2.000.000
-43.880.000

-1.300.000

55.167.000
-55.167.000

Godkendt af
Finansudvalget

03-08-2017
03-08-2017

Dato for
godk.

-15.148.000 03-08-2017
-33.282.000 03-08-2017
8.964.000 20-12-2017

6.995.000 27-12-2017

11.053.000 20-12-2017

-4.500.000 31-05-2017

30-06-2017
65.560.000 20-12-2017

-1.300.000 03-08-2017
80.000.000 27-04-2017
11-08-2017
20.900.000 27-12-2017
-43.880.000 08-12-2017

13-09-2017
28-09-2017
15.400.000 27-12-2017

Bevilling
herefter

17-761
17-761
17-780

17-786

17-781

17-752

17-756
17-782

17-761
17-749
17-753
17-785
17-778

17-767
17-768
17-787

17-761
17-762

Sagsnr.

15

Havneanlæg
Reinvestering i havne og kajanlæg
Reinvestering i havne og kajanlæg
Forundersøgelser for diverse trafikanl
GLV - landingspladser
GLV - landingspladser

DAU-RESULTAT FL 2017 + TB 2017

DAU-resultat i FL 2017

Ændringer i DAU-resultatet ved TB 2017
46.444.000

51.105.000

1.038.000

3.606.925.000

1.036.000

Total for hovedkonti berørt af tillægsbevillinger

A
A
A
A
A

-4.237.000
55.167.000
14.787.000

11
12
12
12
12

35.000.000
139.300.000

72
72
72
72
72

Støttet privat boligbyggeri
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri

-2.400.000
-16.500.000

-13.742.000

-4.000.000
61.622.000
-1.500.000
-5.353.000
4.500.000
10.800.000

Godkendt af
Finansudvalget

89
89
89
89
89

0

Landstingsbeslutning

182.000.000
30.000.000

0

0
0

Landsstyrerok.
Bilag 2

89 71 40 A Nukissiorfiit, anlægsudlån
89 71 41 A Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodni

89 Anlægsudlån

87 75 02 A Miljøafbødende foranstaltninger på Dun

A
A
A
A
A
A

2.500.000
25.700.000

10
12
12
19
22
22

87
87
87
87
87
87

73
73
73
73
73
73

FL
2017

Bilag 1, bevillingsoversigt

Dato for
godk.

98.587.000

52.143.000

3.659.068.000

36.036.000 20-12-2017
30-06-2017
03-08-2017
03-08-2017
205.017.000 03-08-2017

179.600.000 11-08-2017
13.500.000 11-08-2017

-13.742.000 08-12-2017

-1.500.000 08-12-2017
08-12-2017
85.822.000 20-12-2017
-5.353.000 20-12-2017
31-05-2017
15.300.000 20-12-2017

Bevilling
herefter

17-780
17-754
17-761
17-762
17-763

17-753
17-753

17-778

17-778
17-778
17-781
17-781
17-752
17-781

Sagsnr.

16

DA-RESULTAT FL 2017 + TB 2017

DA-resultat i FL 2017

Ændringer i DA-resultatet ved TB 2017

Bilag 1, bevillingsoversigt

-21.726.000

FL
2017

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

49.317.000

71.043.000

Bevilling
herefter

Dato for
godk.

Sagsnr.

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger
TB 2017

Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter – Aktivitetsområde 20-24
Til hovedkonto 20.10.32 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet
Følgende tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde merudgifter til ekstraordinære støtteforanstaltninger
til borgere berørt af oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet.
Nr. 2.
På baggrund af oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet bemyndiges Naalakkersuisut til at oppebære og disponere indbetalinger til nødhjælp.
Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til
det efterfølgende finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 20.10.32 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af
naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget til nærværende hovedkonto i
forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Nr. 1.
Oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet medfører behov for, at Landskassen kan
yde støtte af ekstraordinær karakter til de berørte borgere. Som følge af katastrofen har mange
mistet næsten alle deres ejendele og deres nuværende indtægtsgrundlag.
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut hjemmel til at yde hjælp og støtte til de berørte
borgere, myndigheder eller andre ud over den hjælp og støtte, de pågældende er berettiget til
efter gældende regler eller i henhold til indgåede forsikringsaftaler. Der vil eksempelvis kunne
afholdes udgifter til anskaffelse af tøj og bohave, genhusning i midlertidige lejeboliger, flytning af bohave i forbindelse med evakuering fra fast bopæl i Nuugaatsiaq og Illorsuit, anskaffelse af briller og andre hjælpemidler, anskaffelse af fangstudstyr m.v.
Tekstanmærkningen kan ikke danne grundlag for støtte til anskaffelse af nye ejerboliger, reetablering af nuværende boliger, reetablering af infrastruktur eller offentlig ejendom i Nuugaatsiaq eller lignende.
Nr. 2.
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Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger
I forbindelse med oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet er der bl.a. fra udlandet
givet tilsagn om økonomisk støtte til indsatsen overfor borgere, der er ramt af katastrofen.
Naalakkersuisut har oprettet en bankkonto til modtagelse af indbetalinger.
Samtidig bemyndiges Naalakkersuisut til at disponere de indbetalte midler til den brede indsats, der aktuelt og i den kommende tid ydes i forhold til borgerne. Midlerne forventes bl.a. at
kunne medgå som tilskud til evakuering af og foderindkøb til hunde, anskaffelse af møbler og
andet bohave, genanskaffelse af fangstudstyr, genhusning, herunder genhusning i blivende
boliger, økonomisk sikring af berørte borgere m.v. Der vil være fokus på at indsamlede midler
bringes i anvendelse i overensstemmelse med eventuelle tilkendegivelser fra donorerne.
Der er fra flere sider, herunder Grønlandsbanken, Banknordik, TELE Greenland og Kalaallit
Røde Korsiat iværksat private indsamlinger. Forbruget af midler fra nærværende hovedkonto
vil søges koordineret med de tiltag, der gennemføres for privat indsamlede midler.
Nr. 3.
Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår. Med bemyndigelsen sikres det, at de modtagne indbetalinger til nødhjælp ikke blot tilgår Landskassen ved finansårets afslutning. I samarbejde med Landskassens eksterne revisor påregnes senere udarbejdet en samlet oversigt over
hvorledes de indsamlede midler er anvendt.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 30-06-2017, sag nr. 17-757.
Til hovedkonto 20.10.32 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Nr. 4.
Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde merudgifter til at indfri private boliglån, ydet til
borgere i Illorsuit og Nuugaatsiaq.”
Bemærkninger til hovedkonto 20.10.32 Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af
naturkatastrofe i Uummannaq-distriktet
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Nr. 4.
Med optagelsen af nærværende tekstanmærkning bemyndiges Naalakkersuisut til at afholde
merudgifter til at indfri private boliglån, ydet til borgere i Illorsuit og Nuugaatsiaq.
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Baggrunden for optagelsen af nærværende tekstanmærkning er, at Naalakkersuisut er blevet
opmærksom på, at der blandt de evakuerede borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit er borgere,
som har restgæld på private boliglån, med sikkerhed i en bolig i en af de to bygder.
Efter evakuering af Nuugaatsiaq og Illorsuit er der ikke umiddelbart udsigt til genbosættelse
og genoptagelse af de almindelige samfundsfunktioner i de to bygder. Pant i boliger i de to
bygder vurderes på den baggrund at være tilnærmelsesvist værdiløse. Desuagtet må det forventes, at sådanne private boliglån fortsat skal forrentes og afdrages.
Med tekstanmærkningen behandles disse boliglån dermed på tilsvarende vis som lån ydet af
Selvstyret til byggeri af selvbyggerhuse og medbyggerhuse mv., jf. Finans- og Skatteudvalgets
godkendelse af TB-sagsnr. 17-760.
Tekstanmærkningen vil alene kunne anvendes i forhold til borgere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq, som er direkte berørt af oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet i juni 2017.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 03-11-2017, sag nr. 17-772.
Til hovedkonto 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at nedskrive og eftergive på lån ydet jf. Landstingsforordning
nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. eller tidligere forordninger i Illorsuit og Nuugaatsiaq.”
Bemærkninger til hovedkonto 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Nr. 3.
Naalakkersuisut har ydet lån til borgere i Illorsuit og Nuugaatsiaq til byggeri af selvbyggerhuse og medbyggerhuse. Disse er rente- og afdragsfrie lån, som nedskrives lineært over 33 år,
samt tillægslån, som afdrages. Der er opgjort en samlet restgæld på 665.611,17 kr. i Nuugaatsiaq, hvoraf alene 64.105,49 kr. er lån som afdrages.
I Illorsuit er alle lån rente- og afdragsfrie lån, som nedskrives lineært over 33 år og udgør
1.220.405,54 kr.
Henset til at de to bygder er erklæret for fareområder, ønsker Naalakkersuisut bemyndigelse til
ekstraordinært at nedskrive de rente- og afdragsfrie lån samt eftergive lån, der afdrages. Der-
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med gives borgerne mulighed for at være gældsfrie og gives lettere mulighed for at etablere
sig et andet sted.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 03-08-2017, sag nr. 17-760.
Til formålskonto 24.10 Direkte skatter
Følgende nye tekstanmærkning foreslås optaget:
”Nr. 3.
Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast træder i kraft
den 1. januar 2018.”
Bemærkninger til formålskonto 24.10 Direkte skatter
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget:
”Nr. 3.
Under Inatsisartuts efterårssamling 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning af visse kapitalafkast (EM2017/89).
Efter vedtagelsen af loven er det konstateret, at lovens ikrafttræden er angivet forskelligt i såvel lovens ikrafttrædelsesbestemmelser som i lovens bemærkninger i såvel den grønlandske
som den danske udgave. I den danske udgave af loven er ikrafttrædelsestidspunktet angivet
korrekt til 1. januar 2018 i lovteksten, men til 1. januar 2019 i bemærkningerne, hvilket er forkert. I den grønlandske udgave forholder det sig lige omvendt. Det er dermed indført en utilsigtet uklarhed i retstilstanden.
Det har været målsætningen, at den nævnte lov skulle træde i kraft den 1. januar 2018. Dette
afspejles bl.a. i, at der blev vedtaget et ændringsforslag til 3. behandlingen af finanslovsforslaget for 2018, som budgetterer indtægter med udgangspunkt i, at loven træder i kraft den 1.
januar 2018.
På denne baggrund medtages nærværende tekstanmærkning med henblik på at tilsikre, at der
er klarhed om hjemlen til at opkræve den af loven følgende beskatning af visse kapitalafkast
med virkning allerede fra 1. januar 2018.
Denne løsning har været drøftet med Inatsisartuts lovtekniske funktion, som har erklæret sig
enig i fremgangsmåden.
Et lovforslag, der afspejler tekstanmærkningen, vil blive fremsat til FM2018.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 27-12-2017, sag nr. 17-788.
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Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Aktivitetsområde 27
Til hovedkonto 27.03.01 Forfatningskommission og -sekretariat
Følgende tekstanmærkning søges optaget:
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til
det efterfølgende finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 27.03.01 Forfatningskommission og -sekretariat
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget:
”Tekstanmærkningen sikrer, at Naalakkersuisut har hjemmel til at overføre midler til det efterfølgende finansår med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af bevillingen.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 13-11-2017, sag nr. 17-773.
Til formålskonto 27.04 Landbrug
Følgende tekstanmærkninger søges optaget som følge af ressortændring:
”Nr. 1.
Naalakkersuisut bemyndiges til at indfri misligholdte garanterede lån og kreditter i overensstemmelse med vilkårene for de garantier, der er udstedt eller udstedes i medfør af Landstingsforordning nr. 11 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug og Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af
landbrug, eller tidligere gældende erhvervsstøtteregler eller nye forordning af erhvervsfremme
for landbrug.
Naalakkersuisut kan konvertere indfriede garanterede lån til erhvervsstøttelån på de herfor
gældende vilkår, dog således at den efter erhvervsstøtteforordningen / erhvervsfremmeforordningen gældende markedsrente kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over Danmarks
Nationalbanks diskonto.
Nr. 2.
Naalakkersuisut bemyndiges til at bevilge erhvervsstøttelån under hovedkontiene 27.04.03
Rente- og afdragsfrie udlån og 27.04.04 Rentebærende udlån, udover de i Finansloven fastsatte bevillinger, når disse lån anvendes til indfrielse af allerede eksisterende lån, og således bidrager til en tilsvarende merindtægt på hovedkontiene 27.04.03 Rente- og afdragsfrie udlån og
27.04.05 Afdrag rentebærende udlån.
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Nr. 3.
Naalakkersuisut bemyndiges til at afgive en garantistillelse overfor kreditgivende pengeinstitut, som 90 % afdækker lån til etablering af mindre private vandkraftværker, vindkraft eller
solenergi, som etableres af én eller flere fåreholdere i fællesskab. Der kan ydes garantier indenfor et samlet lånebeløb på 10 mio. kr.
 Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive erhvervsmæssig fåreavl i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt.
 Det er en betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig- og
økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre.
 Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den
til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det oprindelige
lånebeløb, idet garantistillelsen ikke omfatter långivers pålignede renter og gebyrer.
Nr. 4.
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet beløb
på indtil 3 millioner kroner på nedenfor anførte vilkår:
 Garanti kan stilles som sikkerhed for lån opnået i bank, sparekasse, i Vestnordenfonden eller i en kombination af disse. Garantien skal have samme løbetid som det underliggende lån, som maksimalt kan være 1½ år.
 Lånet kan alene bruges til at finansiere grovvareindkøb af følgende: Kraftfoder til får,
gødning og kalk samt såsæd til foder- og grøntsagsproduktion.
 Der kan maksimalt stilles garanti på op til 100 % af lånebeløbet. Lånet skal være ydet
på markedsmæssige vilkår med en maksimal løbetid på 1½ år og med udløb i 2018.
 Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive erhvervsmæssig fåreavl i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt.
 Det er en betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig- og
økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre.
 Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den
til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det oprindelige
lånebeløb, idet garantistillelsen ikke omfatter långivers pålignede renter og gebyrer.”
Bemærkninger til formålskonto 27.04 Landbrug
Følgende bemærkninger til tekstanmærkninger søges optaget som følge af ressortændring:
”Nr. 1.
Tekstanmærkningen har ingen økonomiske konsekvenser udover den risiko, der er påtaget i
forbindelse med afgivelsen af garantier. De maksimale garantiforpligtigelser fremgår af landskassens regnskaber.
Tekstanmærkningen er overført fra formålskonto 73.04 Landbrug som følge af ressortændring.
Nr. 2.

22

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger
I forbindelse med refinansiering af eksisterende lån, samt generationsskiftesager, vil der ske
fuldstændig indfrielse af eksisterende lån til erhvervsstøtten, som finansieres gennem optagelse af nye lån. Sådanne låneomlægninger er ofte omfattende i beløb, og forbruger derfor en
betydelig del af udlånsmidlerne, og blokerer derfor for øvrige nye udlån. Da der i sådanne sager samtidig sker en ekstraordinær indfrielse af gamle lån, opnår landskassen en ikke budgetteret indtægt på hovedkonto 27.04.05 Afdrag på rentebærende udlån. Det er således formålet
med denne tekstanmærkning, at Naalakkersuisut i ovennævnte situationer kan anvende denne
ekstraordinære indtægt til et tilsvarende ekstraordinært udlån. Tekstanmærkningen er DAUresultatmæssig neutral.
Tekstanmærkningen er overført fra formålskonto 73.04 Landbrug som følge af ressortændring.
Nr. 3.
Det daværende Landsting vedtog under efterårssamlingen 2007 pkt. 108: Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til at arbejde for at fremme mulighederne for at
opnå offentlig garantistillelse i forbindelse med banklån til etablering af små vandkraftværker.
Som konsekvens af denne beslutning foreslås det, at Naalakkersuisut indenfor en økonomisk
ramme bemyndiges til at udstede garantier for lån, der optages med henblik på etablering af
mindre, private vandkraftværker ved fåreholderstederne.
Denne 90 % garantistillelse skal ses som inddækning af den risiko, som det kreditgivende
pengeinstitut løber.
Tekstanmærkningen er overført fra formålskonto 73.04 Landbrug som følge af ressortændring.
Nr. 4.
Tekstanmærkningen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til udstedelse af garantier og sætter
samtidig en maksimal ramme for det samlede garantibeløb i finansåret.
Der kan stilles garanti af Grønlands Selvstyre på 100 % af lånebeløbet for grovvarekøb finansieret i en bank, hvis banken vurdere dette som nødvendigt.
Denne garanti finansieres ved et udlån finansieret låneudstedelse via hovedkonto 27.04.04
Rentebærende udlån.
Tekstanmærkningen er overført fra formålskonto 73.04 Landbrug som følge af ressortændring.”
Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut – Aktivitetsområde 10-89 nr. 1.
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Til formålskonto 27.04 Landbrug
I tekstanmærkning nr. 4 til formålskonto 27.04 Landbrug søges nedenstående afsnit slettet:
”Nr. 4.
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet beløb
på indtil 3 millioner kroner på nedenfor anførte vilkår:”
Og erstattet af nedenstående:
”Nr. 4.
Naalakkersuisut bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet beløb
på indtil 4 millioner kroner på nedenfor anførte vilkår:”
Bemærkninger til formålskonto 27.04 Landbrug
Følgende supplerende bemærkninger til tekstanmærkning nr. 4 søges optaget til nærværende
hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Nr. 4.
Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug har modtaget en ansøgning fra SPS med anmodning om en ekstraordinær forhøjelse af garantien til lån for grovvarekøb til fåreavlen i 2017. Garantien søges forhøjet fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr.
Årsagen til anmodningen om denne ekstraordinære forhøjelse af garantien er, at Sydgrønland
har været ramt af tørke, hvorfor det har været svært at få dyrket de nødvendige mængder foder
til fårene. Tørkens påvirkning har således resulteret i at afgrøderne har været hårdt ramt af det
regnløse forår. Midlerne skal bruges til et større end normalt indkøb af foder til fårene, hø,
såsæd til afgrøder, gødning, kalk og lignende som dyrene har brug for.
Indfrielser af garantier ved køb af foder finansieres gennem bevillingen til hovedkonto
27.04.07 Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen. Den ekstraordinære forhøjelse af garantien fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr. i 2017 forventes ikke at medføre et merforbrug for hovedkontoen i indeværende eller de følgende finansår.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 13-09-2017, sag nr. 17-766.

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen – Aktivitetsområde 30
Til hovedkonto 30.01.02 Socialstyrelsen
Følgende tekstanmærkning søges optaget:
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto på
op til 800.000 kr. til finansåret 2018.”

24

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

Bemærkninger til hovedkonto 30.01.02 Socialstyrelsen
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. Der
har igennem en længere periode, som opfølgning på en lang række tilsyn i kommunerne, været
arbejdet på at udvikle et IT-system, som kan understøtte sagsbehandlingen og sagsbehandlerne
i kommunerne. Projektet er imidlertid løbet ind i vanskeligheder på grund af stridigheder om
licensaftaler, hvorfor midler afsat til formålet i 2017 ikke kan anvendes som planlagt. Med
nærværende tekstanmærkning kan midlerne overføres til 2018 med henblik på, at videreføre
arbejdet i 2018, når der er fundet en afklaring på licensspørgsmålet.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 20-12-2017, sag nr. 17-784.
Til hovedkonto 30.11.10 Boligsikring
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag, vederlag for akut familiepleje,
tilskud til børns underhold, kostpenge, lomme og tøjpenge fra kommunen i forbindelse med
pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettiget til en nedsættelse af den aktuelle indkomst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag de er berettiget til i forbindelse
med plejeaftalen jf. de gældende skatteregler. Nedsættelsen af den aktuelle indkomst gælder
kun for indkomsten forbundet ved ét enkelt plejebarn pr. plejefader/plejemoder. Plejefamilien
skal dokumentere berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag.”
Bemærkninger til hovedkonto 30.11.10 Boligsikring
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Tekstanmærkningen sikrer, at plejefamilier ikke rammes utilsigtet af overgangen fra skattepligtig indkomst til aktuel indkomst som beregningsgrundlag for fastsættelsen af boligsikringsydelsen. Baggrunden er at plejevederlag m.v. er B-indkomst, men er skattefritaget, idet
indtægten berettiger til ligningsmæssige fradrag i den skattepligtige indtægt.
Tekstanmærkningen er midlertidig, indtil der kan implementeres en egentlig lovændring for
området, hvor også den fremtidige struktur for vederlæggelsen af plejefamilier vil indgå.
Tekstanmærkningen er ny.”

25

Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 30-08-2017, sag nr. 17-765.
Til hovedkonto 30.12.08 Offentlig pension til alderspensionister
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag, vederlag for akut familiepleje,
tilskud til børns underhold, kostpenge, lomme og tøjpenge fra kommunen i forbindelse med
pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettiget til en nedsættelse af den aktuelle indkomst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag de er berettiget til i forbindelse
med plejeaftalen jf. de gældende skatteregler. Nedsættelsen af den aktuelle indkomst gælder
kun for indkomsten forbundet ved ét enkelt plejebarn pr. plejefader/plejemoder. Plejefamilien
skal dokumentere berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag.”
Bemærkninger til hovedkonto 30.12.08 Offentlig pension til alderspensionister
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Tekstanmærkningen sikrer, at plejefamilier ikke rammes utilsigtet af overgangen fra skattepligtig indkomst til aktuel indkomst som beregningsgrundlag for fastsættelsen af alderspensionsydelsen. Baggrunden er at plejevederlag m.v. er B-indkomst, men er skattefritaget, idet
indtægten berettiger til ligningsmæssige fradrag i den skattepligtige indtægt.
Tekstanmærkningen er midlertidig, indtil der kan implementeres en egentlig lovændring for
området, hvor også den fremtidige struktur for vederlæggelsen af plejefamilier vil indgå.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 30-08-2017, sag nr. 17-765.
Til hovedkonto 30.12.09 Førtidspension
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Plejefamilier, der modtager plejevederlag, aflastningsvederlag, vederlag for akut familiepleje,
tilskud til børns underhold, kostpenge, lomme og tøjpenge fra kommunen i forbindelse med
pleje af børn anbragt uden for eget hjem, er berettiget til en nedsættelse af den aktuelle indkomst med et beløb svarende til det ligningsmæssige fradrag de er berettiget til i forbindelse
med plejeaftalen jf. de gældende skatteregler. Nedsættelsen af den aktuelle indkomst gælder
kun for indkomsten forbundet ved ét enkelt plejebarn pr. plejefader/plejemoder. Plejefamilien
skal dokumentere berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag.”
Bemærkninger til hovedkonto 30.12.09 Førtidspension
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Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Tekstanmærkningen sikrer, at plejefamilier ikke rammes utilsigtet af overgangen fra skattepligtig indkomst til aktuel indkomst som beregningsgrundlag for fastsættelsen af førtidspensionsydelsen. Baggrunden er at plejevederlag m.v. er B-indkomst, men er skattefritaget, idet
indtægten berettiger til ligningsmæssige fradrag i den skattepligtige indtægt.
Tekstanmærkningen er midlertidig, indtil der kan implementeres en egentlig lovændring for
området, hvor også den fremtidige struktur for vederlæggelsen af plejefamilier vil indgå.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 30-08-2017, sag nr. 17-765.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke – Aktivitetsområde 40
Til hovedkonto 40.91.20 Socialpædagogisk Seminarium
Følgende tekstanmærkning søges optaget:
”Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre maksimalt 1.000.000 kr. i mindreforbrug på nærværende hovedkonto til det efterfølgende finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 40.91.20 Socialpædagogisk Seminarium
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget:
”Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at foretage overførslen og angiver samtidig grænsen for, hvor stort et beløb, der må overføres. Baggrunden for optagelsen af tekstanmærkningen er, at der er konstateret skimmelsvamp i Socialpædagogisk Seminariums lokaler i Nuuk. Det er således nødvendigt at leje lokaler for at sikre ordentlige forhold og godt arbejdsmiljø for studerende og ansatte. Med tekstanmærkningen kan det forventede mindreforbrug for 2017 anvendes til at leje lokaler for i 2018.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 27-12-2017, sag nr. 17-789.
Til hovedkonto 40.94.17 Grønlands Radio - KNR
Tekstanmærkning nr. 1 til nærværende hovedkonto søges slettet.
Bemærkninger til hovedkonto 40.94.17 Grønlands Radio – KNR
Bemærkninger til tekstanmærkning nr. 1 til nærværende hovedkonto søges slettet.
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 08-12-2017, sag nr. 17-778.
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Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og
Boliger - Aktivitetsområde 70 – 72
Til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring
Følgende tekstanmærkning søges optaget som nr. 4:
”Nr. 4
Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindreforbrug på nærværende hovedkonto til
det efterfølgende finansår.”
Bemærkninger til hovedkonto 72.20.05 Tilskud til passagerbefordring
Følgende bemærkning til tekstanmærkning søges optaget:
”Nr. 4
Tekstanmærkningen giver mulighed for at et eventuelt mindreforbrug kan overføres til det
efterfølgende finansår. Et sådant mindreforbrug kan forekomme, hvis der eksempelvis på
grund af mindre vejrbetinget irregularitet end forudsat, ikke gøres brug af alle midler til sikkerhed for indlogering, forplejning og tabte billetter. Da irregularitet i høj grad er vejrafhængigt, kan hensættelse af et eventuelt mindreforbrug til efterfølgende finansår skabe højere
sikkerhed for, at de samlede udgifter forbundet med irregularitet, kan afholdes indenfor den
afsatte ramme.
Tekstanmærkningen er ny.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 08-12-2017, sag nr. 17-779.

Formanden for Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 73 - 77
Til formålskonto 73.04 Landbrug
Tekstanmærkning nr. 1-4 nedlægges som følge af ressortændring.
Bemærkninger til formålskonto 73.04 Landbrug
Bemærkninger til tekstanmærkning nr. 1-4 nedlægges som følge af ressortændring.
Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut – Aktivitetsområde 10-89 nr. 1.

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og
Boliger - Aktivitetsområde 80-89
Til hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
Følgende tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
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Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger
”I forbindelse med udmøntning af bevillingen under projekt 340.39.041 Genhusning efter
oversvømmelse, bemyndiges Naalakkersuisut til at yde lån til anskaffelse af bolig fortrinsvis i
bygder og yderdistrikter jf. Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til
boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til evakuerede borgere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq,
uanset om huset er nyopført, købt til formålet eller et af Selvstyrets enfamiliehuse. Lånet udgør enten den samlede opførelsessum ved et nyopført hus eller markedsmæssige værdi af det
købte eller eksisterende enfamiliehus incl. eventuel renovering. Dermed bemyndiges Naalakkersuisut til at tilsidesætte krav om husejerens egenfinansiering.”
Bemærkninger til hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri
Følgende bemærkninger til tekstanmærkning søges optaget til nærværende hovedkonto i forslag til tillægsbevillingslov for 2017:
”Naalakkersuisut kan opføre, købe og renovere egne enfamiliehuse, som efterfølgende overdrages til borgerne, i det omfang de evakuerede borgere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq ikke selv
har mulighed for at købe eller leje deres egen fremtidige bolig i det sted de ønsker at bo. Ved
overdragelse ydes rente- og afdragsfrie lån jf. § 50 i Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.
Naalakkersuisut bemyndiges til at yde et samlet lån opgjort til den samlede opførelsesudgift
eller markedsmæssige værdi af det købte eller eksisterende enfamiliehus. Således skal borgeren ikke betale egetindskud. Det samlede lån er i øvrigt omfattet af de eksisterende lånebetingelser i Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v., dvs. lånet registreres som pant i huset, og afskrives lineært over 33 år.
Ovenstående særordning vil alene have virkning for borgere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq, som
er direkte berørt af oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet i juni 2017.”
Godkendt af Finans- og Skatteudvalget d. 03-08-2017, sag nr. 17-760.
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Forslag til Tillægsbevillingslov for 2017

FM 2018/8

Almindelige bemærkninger
§ 16, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut,
med senere ændringer, fastsætter, at ”De af Finansudvalget for Inatsisartut godkendte udgifter samles på en årlig tillægsbevillingslov, som behandles på første ordinære møde i
Inatsisartut i det følgende finansår.”
Naalakkersuisuts dispositioner med hjemmel i tekstanmærkning skal også optages på tillægsbevillingslov. Der er således tale om en efterbevillingslov, som formaliserer Inatsisartuts og
Inatsisartuts Finansudvalgs tidligere afgørelser samt Naalakkersuisuts dispositioner med
hjemmel i tekstanmærkning.
§ 1 fastsætter ændringer til bevillinger i Finansloven for 2017. § 2 fastsætter ændringer i
tekstanmærkninger i Finansloven for 2017. Bestemmelserne henviser til henholdsvis bilag 1
og bilag 2, som indeholder de konkrete bevillingsændringer i forhold til Finansloven for 2017.
Som følge af, at der er tale om en efterbevillingslov, vil Finansloven for 2017 og tillægsbevillingsloven (TB) 2017 tilsammen udgøre bevillinger og tekstanmærkninger, der har været gældende i finansåret 2017. De i Finansloven for 2017 og TB 2017 optagne bevillinger, herunder
projektbevillingerne på anlægsområdet, er således grundlaget for Landskasseregnskab 2017
og Redegørelsen om Anlægs – og Renoveringsfonden 2017.
I Landskasseregnskab 2017 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i
2017. Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige
regnskab. Redegørelsen om Anlægs – og Renoveringsfonden 2017 redegør for anlægs- og
renoveringsfondens aktiviteter i 2017. Redegørelsen indeholder en status pr. 31.12.2017 for
samtlige anlægsprojekter samt et overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet,
især set i forhold til finanslovens forudsætninger på området.
Tillægsbevillinger i finansåret 2017
I finansåret 2017 har der været 52 sager med bevillingsmæssige konsekvenser for 2017.
46 sager er fremsendt til behandling i Finans- og Skatteudvalget, hvoraf 43 sager blev godkendt, mens 2 sager ikke blev godkendt og en enkelt sag blev trukket tilbage af Naalakkersuisut. En af de godkendte sager indeholdt dog enkelte indstillinger, som ikke blev godkendt.
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Endvidere er 2 sager er blevet godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden (IUF) og
4 sager er blevet godkendt af Naalakkersuisut.
Antallet af sager i finansåret 2017 er påvirket af oversvømmelseskatastrofen, som ramte
Uummannaq-distriktet lørdag den 17. juni 2017. Finans- og Skatteudvalget har efterfølgende
godkendt 6 sager i relation til katastrofen.
Af de i alt 49 godkendte sager er 43 sager budgetneutrale, mens 6 sager har konsekvenser for
DAU-saldoen. Desuden gælder der, at én af de godkendte sager er budgetneutrale for DAUsaldoen, men har konsekvenser for DA-saldoen.
Finansloven for 2017 viste et budgetteret DAU-underskud på 46,4 mio. kr. Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg og Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden har i løbet af 2017 godkendt i alt 6 tillægsbevillinger, der forværrer det budgetterede DAU-resultat med 52,1 mio. kr.
Forslaget til tillægsbevillingslov indebærer på den baggrund et budgetteret DAU-underskud
for finansåret 2017 på 98,6 mio. kr.
I nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over de 6 sager, som har ændret det budgetterede
DAU-resultat.
Tabel 1 – Sager i 2017 med DAU-effekt
Sagsnr. Sagsindhold
17-756
17-764
17-786
17-790
IUF
IUF

Nyt patienthotel i Aasiaat og bygning til Allorfik i Sisimiut
Merbevilling til DIH samt Patientrejser og evakueringer
Køb af administrationsbygning i Nuuk
Merbevilling til sundhedsvæsenet pga. ny overenskomst
Bevilling til hovedkonto 01.11.02 Vedligeholdelse af Ombudsmandsembedets bygninger
Bevilling til hovedkonto 01.10.13 Vestnordisk Råd
I alt

DAU-effekt
17.560.000
11.150.000
7.395.000
15.000.000
700.000
338.000
52.143.000

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 71,0 mio. kr.
Finansloven for 2017 viste et budgetteret DA-overskud på 21,7 mio. kr. Forslaget til tillægsbevillingslov indebærer derved et budgetteret DA-underskud for finansåret 2017 på 49,3 mio.
kr.

31

Årsagen til afvigelsen for DAU- og DA-effekten på 18,9 mio. kr. af de godkendte tillægsbevillinger i 2017 er sagsnr. 17-753 Rokeringer fra hovedkonti 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån og 89.71.41 Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning til diverse anlægsprojekter under hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri. I denne tillægsbevillingssag tilføres hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri i alt 18,9 mio. kr., hvoraf størstedelen i form af 15,4 mio. kr.
tilføres anlægsprojektet ’Erstatningsbyggeri for GU+NI i Qaqortoq’. Forhøjelsen af bevillingen for hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri finansieres ved en tilsvarende nedsættelse
af bevillingerne for hovedkonti 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån og 89.71.41 Nukissiorfiit,
anlægsudlån, byggemodning. Disse 2 hovedkonti er rent teknisk defineret som værende udlånskonto (U). Forværringen af DA-resultatet må dog anses som værende af overvejende teknisk karakter, idet Nukissiorfiit ikke havde behov for at anvende disse midler, der oprindeligt
var afsat som anlægsudlån for 2014 og 2015. Midlerne henlå derfor passivt i Anlægs- og Renoveringsfonden. Derfor er der i Finansloven for 2017 heller ikke budgetteret med renter og
afdrag i finanslovsperioden 2017-2020 fra disse midler på hovedkonti 64.12.04 Nukissiorfiit,
renter og 64.12.05 Nukissiorfiit, afdrag.
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til § 1
Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2017 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 2017
som omhandler:
 Sager godkendt af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg,
 Sager godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsordenen,
 Rokeringer godkendt af Naalakkersuisut med hjemmel i tekstanmærkning.
I den følgende kolonne Bevilling herefter, er vist summen af FL 2017 og TB 2017. Endelig er
der medtaget oplysninger om dato for godkendelsen samt sagsnummer.
Til § 2
Det fastsættes i § 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2017 er fastsat i bilag 2.
Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til tekstanmærkninger.
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46.444.000

2.879.167.000
1.056.400.000
2.199.023.000
670.700.000
-6.758.846.000
0

0
0
0
0
0

Godkendt iht.
tekstanmærkning

1.038.000

700.000
0
338.000
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
2017

51.105.000

21.250.000
0
-13.987.000
43.842.000
0

Godkendt af
Finansudvalget

Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2017 fordelt på bevillingstype

98.587.000

2.901.117.000
1.056.400.000
2.185.374.000
714.542.000
-6.758.846.000

FL+TB
2017
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Sum

Inatsisartuts Formandskab
Formand for Naalakkersuisut
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter
Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og
Justitsvæsen
Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi
Naalakkersuisoq for Råstoffer
Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og
Boliger
Formand for Naalakkersuisut
Anlægsområdet
0
-37.921.000
0

230.027.000
143.894.000
667.700.000

0

0
0
0
23.805.000
0
0

794.356.000
1.401.311.000
1.190.793.000
-59.720.000
94.511.000
53.044.000

46.444.000

0
0
-23.805.000
37.921.000

Godkendt iht.
tekstanmærkning

92.402.000
-92.565.000
-4.493.414.000
24.105.000

FL
2017

1.038.000

0
0
0

0
0
0
0
0
0

1.038.000
0
0
0

Godkendt af
Landstinget

Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2017 pr. landsstyreområde

51.105.000

0
2.100.000
43.842.000

8.700.000
35.500.000
2.000.000
1.100.000
0
0

0
-500.000
-41.887.000
250.000

Godkendt af
Finansudvalget

98.587.000

230.027.000
108.073.000
711.542.000

803.056.000
1.436.811.000
1.192.793.000
-34.815.000
94.511.000
53.044.000

93.440.000
-93.065.000
-4.559.106.000
62.276.000

FL+TB
2017
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.965.000
8.700.000
35.500.000
0
24.905.000
0
0
0
-8.315.000
0
21.950.000

Sum

0

0
0
0

Lovbunden

700.000
0
-50.505.000

Drift

Inatsisartuts Formandskab
Formand for Naalakkersuisut
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter
Naalakkersuisoq for Selvstændighed,
Udenrigsanliggender og Landbrug
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender,
Familie, Ligestilling og Justitsvæsen
Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk
Samarbejde
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur,
Forskning og Kirke
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked,
Handel og Energi
Naalakkersuisoq for Råstoffer
Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder,
Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger
Formand for Naalakkersuisut
Anlægsområdet

Aktivitetsområde

-13.649.000

0
-31.581.000
0

0
0

2.000.000
0

0

0

31.281.000

338.000
-500.000
-15.187.000

Tilskud

TB 2017 Bevillingstype på aktivitetsområde

43.842.000

0
0
43.842.000

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

Anlæg

0

0
4.075.000
0

0
0

0
0

0

0

-4.075.000

0
0
0

Indtægt

52.143.000

0
-35.821.000
43.842.000

0
0

2.000.000
24.905.000

35.500.000

8.700.000

38.171.000

1.038.000
-500.000
-65.692.000

I alt

01.10.13
Vestnordisk Råd (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
338

Tillægsbevilling 2017
Inatsisartuts tilskudsbevilling til afholdelse af Grønlands bidrag til Vestnordisk Råd for 2016, blev
ved en fejl ikke bogført til betaling med 2016 regnskabet. Vestnordisk Råds tilskudsbevilling på
337.036,00 kr. for 2016 afholdes med nærværende bevilling.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 766.000 kr.

Godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden d. 05-05-2017.
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01.11.02
Vedligeholdelse af Ombudsmandsembedets bygninger (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
700
700

Tillægsbevilling 2017
Efter en konstatering af revner flere steder i stenfundamenterne under såvel
Ombudsmandsembedets hovedbygning og sidebygning (Gedestalden) er der foretaget en nøje
inspektion af begge bygninger, hvor Ombudsmandsembedet har til huse. Der kunne herved
konstateres, at der i stenfundamentet på hovedbygningen udvendigt er en række revner især i den
nordlige facade og på den vestlige gavl.
Der er i forlængelse heraf udarbejdet en plan for udbedring af skaderne. Planen indebærer, at der er
et bevillingsbehov på 700.000 kr. til formålet, hvorfor midlerne søges tilført nærværende
hovedkonto.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 951.000 kr.

Godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden d. 15-03-2017.
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10.06.18
Nødhjælp til ulykkes- og katastroferamte (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
50

Tillægsbevilling 2017
Der søges bevilling til at yde et tilskud på 50.000 kr. til Kalaallit Røde Korsiats humanitære bidrag
til ofrene for kamphandlingerne i Aleppo i Syrien. Bevillingen finansieres ved en tilsvarende
nedsættelse af bevillingen for hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 50.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 15-02-2017., sag nr. 17-745.
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10.06.27
Pulje til støtte for uafhængige undersøgelser omkring råstof- og
industriprojekter (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-550

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 550.000 kr.
Bevillingen søges nedsat som følge af, at der i 2017 ikke er modtaget ansøgninger om støtte fra
puljen. På baggrund af dette forventes der et mindreforbrug på kontoen.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto gennemføres samtidig med en tilsvarende
forhøjelse af bevillingen for hovedkonto 27.01.02 Repræsentationen i Bruxelles.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 450.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-11-2017., sag nr. 17-774.
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20.05.20
Bloktilskud til kommunerne (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
12.100

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 12.100.000 kr.

Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto følger af forslag til Inatsisartulov om støtte
til børn blev vedtaget af Inartsisartut den 6. juni 2017. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.
Midlerne skal på baggrund af den nye lov anvendes af kommunerne til varetagelse af følgende
tiltag og områder:
- Skærpelse af kommunernes handlepligt
- Børnebisidder
- Øget brug af efterværn
- Tilbud til vordende forældre
- Flere besøgsrejser
- Samtaler med barnet
- Støtte- og kontaktpersoner
Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende nedsættelse af
bevillingen for hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer. De økonomiske konsekvenser fra
2018 indarbejdes i FFL2018.
Midlerne fordeles mellem kommunerne i henhold til nedenstående fordeling (i 1.000 kr.):

Bloktilskudsmodel

Kommune
Kommuneqarfik Qeqqata
Qaasuitsup
Kujalleq
Sermersooq
Kommunia Kommunia
1.686
4.314
2.148
3.952

I alt
12.100

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2017., sag nr. 17-758.
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20.05.20
Bloktilskud til kommunerne (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-14.787

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 14.787.000 kr.

Nedsættelsen af bevillingen vedrører uforbrugte midler i kommunerne under boligprogram for
bygder og yderdistrikter, som med finansloven for 2017 blev overført til kommunerne.
På baggrund af oplysninger fra Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter,
Infrastruktur og Boliger, så kan det primo juli 2017 konstateres, at det kun er Qeqqata Kommunia
og Kommuneqarfik Sermersooq, som har påbegyndt anvendelsen af midlerne til formålet. På
baggrund heraf er det ikke muligt at gennemføre opførslen af flere medbyggerhuse mv. i de andre
kommuner i 2017, jf. den resterende tid til tildeling af byggesæt, bestilling, levering og opførelse.
Midlerne søges tilført hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri, nyt projekt nr.
340.39.041 Genhusning efter oversvømmelse. Midlerne skal anvendes til genhusning af borgerne
fra Nuugaatsiaq og Illorsuit efter bygderne blev ramt af en oversvømmelse den 17. juni 2017.
Nedsættelsen af bloktilskuddet fordeles iht. nedenstående, så det svarer til de uforbrugte midler til
formålet i de enkelte kommuner ud fra det tildelte til formålet, jf. hovedkontoen i FL2017:

Bloktilskudsmodel

Kommune
Kommuneqarfik Qeqqata
Qaasuitsup
Kujalleq
Sermersooq
Kommunia Kommunia
-4.559
0
0
-10.228

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.327.090.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-08-2017., sag nr. 17-763.
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I alt
-14.787

20.05.31
Reserve til merudgift på det kommunale område (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-700

Tillægsbevilling 2017
Der søges om en nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto med 700.000 kr.
Midlerne søges anvendt til at yde et tilskud på 700.000 kr. til et pilotprojekt om gældsrådgivning i
Kommune Kujalleq. Pilotprojektet gennemføres i samarbejde med Kommune Kujalleq, A/S
Boligselskabet INI, GrønlandsBanken A/S og selvstyret.
Pilotprojektet forventes at løbe i 2017 og 2018. En kommende evaluering af projektet skal
anvendes til at vurdere hensigtsmæssigheden af at udbrede det til andre dele af landet. Tilskuddet
er søgt på hovedkonto 20.30.05 Innovations- og projektopgaver.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.800.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 27-04-2017., sag nr. 17-750.
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20.05.31
Reserve til merudgift på det kommunale område (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.800

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.800.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansiering af en forhøjelse på i alt 23 mio. kr. for
bevillingerne til hovedkonti 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital og 34.12.03 Patientrejser og
evakueringer mv, hvilket er som følge af sundhedsvæsenet oplever et udgiftspres for disse
hovedkonti.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 11-08-2017., sag nr. 17-764.
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20.10.32
Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af naturkatastrofe i
Uummannaq-distriktet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
0

Tillægsbevilling 2017
Der er tilknyttet tekstanmærkninger til nærværende hovedkonto.
Nærværende hovedkonto er ny. Med oprettelsen af nærværende hovedkonto og de tilknyttede
tekstanmærkninger bemyndiges Naalakkersuisut til at afholde merudgifter til ekstraordinære
støtteforanstaltninger til borgere, myndigheder eller andre berørt af oversvømmelseskatastrofen i
Uummannaq-distriktet. Desuden bemyndiges Naalakkersuisut til at oppebære og disponere
indbetalinger til nødhjælp.
Oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet medfører behov for der kan ydes støtte af
ekstraordinær karakter til de berørte borgere, myndigheder eller andre. Som følge af katastrofen
har mange mistet næsten alle deres ejendele og deres nuværende indtægtsgrundlag.
Naalakkersuisut kan med nærværende hovedkonto yde hjælp og støtte til de berørte borgere,
myndigheder eller andre ud over den hjælp og støtte, de pågældende er berettiget til efter gældende
regler eller i henhold til indgåede forsikringsaftaler. Der vil eksempelvis kunne ydes støtte til
evakuering af og foderindkøb til hunde, anskaffelse af møbler og andet bohave, genanskaffelse af
fangstudstyr, genhusning, herunder genhusning i blivende boliger og tilknyttet flytning af bohave,
økonomisk sikring af berørte borgere m.v.
Desuden kan Naalakkersuisut med nærværende hovedkonto oppebære og disponere indbetalinger
til nødhjælp. Således er der i forbindelse med oversvømmelseskatastrofen i Uummannaq-distriktet
givet tilsagn fra bl.a. udlandet om økonomisk støtte til indsatsen overfor borgere, der er ramt af
katastrofen. Modtaget økonomisk støtte, der ikke finder anvendelse til formålet i indeværende
finansår, overføres til anvendelse til formålet i det efterfølgende finansår.

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2017., sag nr. 17-757.
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-50

Tillægsbevilling 2017
Der søges om en nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto med 50.000 kr.
Midlerne søges anvendt til at yde et tilskud på 50.000 kr. til Kalaallit Røde Korsiats bidrag til
ofrene for kamphandlingerne i Aleppo i Syrien. Tilskuddet er søgt på hovedkonto 10.06.18
Nødhjælp til ulykkes- og katastroferamte.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 9.950.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 15-02-2017., sag nr. 17-745.
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.800

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.800.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
77.05.02 Grønlands Naturinstitut. Midlerne søges tilført Naturinstituttet som følge af højere
udgifter til chartring af kommerciel trawler til biologiske undersøgelser af makrel i grønlandsk
farvand i 2017 end i tidligere år.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 8.150.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 27-04-2017., sag nr. 17-748.
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.000.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
40.94.13 Tilskud til idræt, hvor midlerne skal anvendes til økonomisk støtte til afholdelse af
Panamerikanske mesterskaber 2018 i Nuuk for senior mænd.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 6.150.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 05-05-2017., sag nr. 17-751.
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.100

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.100.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
50.01.01 Departementet for Fiskeri og Fangst, hvor midlerne skal anvendes til ekstraordinære
udgifter til konsulentydelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til en ny fiskerilov til
fremlæggelse på Efterårssamlingen 2017.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 5.050.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2017., sag nr. 17-755.
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-5.050

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 5.050.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansiering af en forhøjelse på i alt 23 mio. kr. for
bevillingerne til hovedkonti 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital og 34.12.03 Patientrejser og
evakueringer mv, hvilket er som følge af sundhedsvæsenet oplever et udgiftspres for disse
hovedkonti.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 11-08-2017., sag nr. 17-764.
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.400

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.400.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 30.14.29 Indsatser med sociale formål, hvor midlerne skal udvikle og
kvalificere SMS- og telefonrådgivningerne, samt sikrer dem længere åbningstider.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 26.400.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 08-03-2017., sag nr. 17-746.

51

20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 3.000.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet, hvor midlerne skal
anvendes til yderligere tilskud til familiecentrene i landets fire kommuner. Det øgede tilskud er
med henblik på at styrke den forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge og deres
familier i lokalområderne.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 23.400.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 20-03-2017., sag nr. 17-747.
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-14.300

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 14.300.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører udmøntning af de afsatte midler under nærværende
hovedkonto i FL2017 til ny Inatsisartutlov om støtte til børn. Loven er vedtaget af Inatsisartut og
træder i kraft den 1. juli 2017.
Midlerne søges udmøntet til hovedkonti 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne, 30.01.01
Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen og 30.01.02
Socialstyrelsen. De økonomiske konsekvenser fra 2018 indarbejdes i FFL2018.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 9.100.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2017., sag nr. 17-758.
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-5.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 5.000.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen indgår i finansiering af en forhøjelse på i alt 23 mio. kr. for
bevillingerne til hovedkonti 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital og 34.12.03 Patientrejser og
evakueringer mv, hvilket er som følge af sundhedsvæsenet oplever et udgiftspres for disse
hovedkonti.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører en pulje på 5,0 mio. kr. til brobygningsinitiativer for unge
uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Disse midler udmøntes først til formålet fra
2018, hvor midlerne forventes udmøntet ved 2. eller 3. behandlingen af FFL2018 til
folkehøjskolerne i henhold til ændring af Inatsisartutlov om folkehøjskoler, som vedtaget på
FM2017 under punkt 127.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4.100.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 11-08-2017., sag nr. 17-764.
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.000.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen vedrører en pulje på 2,0 mio. kr. til forbedring af folkeskolen, som er
afsat under nærværende hovedkonto i FL2017.
Nedsættelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
40.40.01 Uddannelsesstyrelsen. Uddannelsesstyrelsen skal anvende midlerne til udvikling af lærertil-lærervideoproduktion med fokus på undervisningen i folkeskolen i bygderne. I den forbindelse
vil der samtidig blive afholdt et seminar om god undervisning i folkeskolen. Desuden skal
midlerne anvendes til udarbejdelse af en status for elevhjemmene med henblik på at fremkomme
med udviklingstiltag, så elevhjemmene i højere grad end i dag skal have mulighed for at styrke
eleverne fagligt, socialt og personligt.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.100.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2017., sag nr. 17-769.
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.100

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.100.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet, hvor midlerne skal
anvendes til en ekstraordinær indsats i de to nye kommuner efter opdelingen af Qaasuitsup
Kommunia med virkning fra 2018. Indsatsen vil især være inden for børne- og ungeområdet, hvor
midlerne vil blive anvendt til at bistå kommunerne med sidemandoplæringer, sagsgenopretning
samt rådgivning og vejledning i større omfang end normalt.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 20-12-2017., sag nr. 17-783.
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20.30.05
Innovations- og projektopgaver (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
700

Tillægsbevilling 2017
Der søges bevilling til at yde et tilskud på 700.000 kr. til et pilotprojekt om gældsrådgivning i
Kommune Kujalleq. Pilotprojektet gennemføres i samarbejde med Kommune Kujalleq, A/S
Boligselskabet INI, GrønlandsBanken A/S og selvstyret.
Pilotprojektet forventes at løbe i 2017 og 2018. En kommende evaluering af projektet skal
anvendes til at vurdere hensigtsmæssigheden af at udbrede det til andre dele af landet.
Bevillingen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto 20.05.31
Reserve til merudgift på det kommunale område.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 5.769.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 27-04-2017., sag nr. 17-750.
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20.30.10
Bygningsdrift og Vedligeholdelse (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
400
400

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2017. Forhøjelsen skal finansiere
ombygning i forbindelse med Køb af Noorlernut 4, stuen i B-3953 i Nuuk.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 74.376.000 kr. i 2017.

Godkendt af Finansudvalget d. 27-12-2017., sag nr. 17-786.
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24.01.02
Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

1.000 kr.
-23.805
-22.730
-13.075
12.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 23.805.000 kr.
På baggrund af ressortændring af GFLK fra nærværende aktivitetsområde 20-24 til
aktivitetsområde 50-51, så søges bevillingen for hovedkontoen overført til hovedkonto 51.01.05
Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning.
GFLK varetager ansvaret for, og den løbende vedligeholdelse af, det centrale register om
fiskeriøkonomiske oplysninger. Registret er oprettet med hjemmel i § 25 i Inatsisartutlov nr. 18 af
31. oktober 1996 om Fiskeri (ændret ved Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2009). Registret
anvendes særligt i forbindelse med udviklingen af økonomiske modeller og
ressourcerenteberegninger for fiskerierhvervet. Registrets oplysninger står til enhver tid til
rådighed for Departementet for Finanser og Skatter samt Skattestyrelsen.
De økonomiske konsekvenser for budgetoverslagsårene vil blive indarbejdet i FFL2018.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. og hovedkontoen nedlægges.

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

TB 2017
-2
-59
-61

Godkendt af Naalakkersuisut d. 10-01-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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27.01.01
Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
4.915
3.522
1.393

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4.915.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 73.01.01
Departementet for Natur og Miljø.
Afdelingen for Selvstændighed:
Afdelingen er ansvarlig for at forberede og afholde borgermøder om selvstændighed samt udvikle
kommunikationsmateriale mv., således at borgerne inddrages og har ejerskab og medansvar for
udviklingen mod selvstændighed. Der vil blive indhentet erfaringer udefra om udviklingen mod
selvstændighed.
På landbrugsområdet varetager departementet administration, forvaltning og regulering af
landbrugserhvervet med henblik på at sikre landbruget udviklingsmuligheder og skabe grundlag
for en bæredygtig forvaltning heraf - samt arbejde for en større grad af grønlandsk selvforsyning
med landbrugsprodukter. Derudover varetages erhvervsfremme og udviklingsopgaver rettet mod
landbrugssektoren, herunder udviklingsstøtte til landbrugserhvervet og indhandlingstilskud til lam
og får.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 16.217.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2017
2
5
7

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. 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.
550
356
194

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 550.000 kr.
Bevillingen søges forhøjet som følge af ekstraordinære udgifter i forbindelse med forøgede
lønudgifter som følge af nye udsendte medarbejdere. Medarbejdere bliver udsendt fra det stillingsog lønniveau de kommer fra i Grønlands Selvstyre (efter det danske system for udsendte
specialattachéer). Både repræsentationschefen og ambassadesekretæren har i løbet af 2016 erstattet
tidligere medarbejdere, som kom fra lavere stillingsniveauer og derfor havde et lavere lønniveau.
Ud over dette er sagsbehandlertaksten steget mærkbart i 2017. Slutteligt er der behov for et
barselsvikariat dækkende september til udgangen af 2017 (vikariatet fortsætter i 2018).
Ovenstående forhold belaster repræsentationens hovedkonto med 550.000 kr. ud over den
eksisterende bevilling. De øgede udgifter til sagsbehandlertaksten og barselsvikariatet var ikke
kendt ved vedtagelsen af finansloven for 2017. De forhøjede lønudgifter blev forsøgt modvirket af
mulige spareforslag, men det har vist sig umuligt at iværksætte, uden at repræsentationens virke og
kapacitet nedsættes eller personalesammensætningen ændres.
Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto finansieres ved en tilsvarende nedsættelse
af bevillingen for hovedkonto 10.06.27 Pulje til støtte for uafhængig research omkring råstof- og
industriprojekter.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 5.022.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-11-2017., sag nr. 17-774.
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27.03.01
Forfatningskommission og -sekretariat (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
5.500
3.000
2.500

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto er ny.
Nærværende hovedkonto søges oprettet med en bevilling på 5.500.000 kr.

Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Oprettelsen modsvares af en tilsvarende nedlæggelse af
Forfatningskommission og - sekretariat med bevilling på 5.500.000 kr.

hovedkonto

73.03.01

På nærværende hovedkonto er der afsat bevilling til forfatningskommissionens aktiviteter og til et
sekretariat, der kan betjene forfatningskommissionen.
Forfatningssekretariatet skal yde sekretariatsbistand for forfatningskommissionen. Dette omfatter
blandt andet udarbejdelse af selve forfatningsudkastet, rådgivning og servicering af kommissionen,
mødeforberedelse og -opfølgning samt formidlingsopgaver.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 5.500.000 kr.

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

TB 2017
1
4
5

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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27.04.01
Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
13.644

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto er ny.
Nærværende hovedkonto søges oprettet med en bevilling på 13.644.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Oprettelsen modsvares af en tilsvarende nedlæggelse af hovedkonto 73.04.01 Finansieringsstøtte
til landbrugserhvervet med bevilling på 13.644.000 kr.
I medfør af Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug anvendes nærværende bevilling til
indhandlingstilskud til lam, får og kvæg. Derudover indeholder hovedkontoen moderfårs-,
gimmerlams-, etablerings-, grøntsags- og uldtilskud.
Indhandlingstilskuddet er målrettet til lam og eventuelt får, leveret til slagtning hos slagteriet i
Narsaq eller til andre veterinærgodkendte slagterier til videreforarbejdning. En mindre del af
bevillingen kan anvendes til indhandlingstilskud til kvæg på maksimum 130.000 kr. pr. år.
Indhandlingstilskuddet til kvæg er et nyt initiativ, der evalueres i 2018.
Indhandlingstilskuddet har til hensigt at sikre forarbejdningsvirksomheden (Neqi A/S) de størst
mulige mængder af lam og får til slagtning. På længere sigt er det dog målet, at der sikres
tilnærmelsesvis kostægte priser inden for landbrugsområdet. Risikoen forbundet med udsving i
forhold til denne prognose påhviler ikke landskassen, men henholdsvis slagteriet og bedrifterne.
Det samlede indhandlingstilskud ydes som et tilskud pr. kg. indhandlet lam, får, kvæg og kød, og
udbetales via Neqi A/S.
For at sikre at midlerne fra indhandlingstilskuddet går til dækning af eventuelle forfaldne restancer
til offentlige myndigheder, kan tilskuddet udbetales på en sådan måde, at der foretages modregning
i fåreholdernes eventuelle restancer til Landskassen.
Moderfårs- og gimmerlamstilskud, ydes som et tilskud til at opretholde eller forøge besætningens
størrelse.
"Andre tilskud" dækker over uld, grøntsags, kvæg og avlstilskud.
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Den endelige prioritering af bevillingerne mellem de forskellige formål, herunder specielt
anvendelsen af midlerne til andre tilskud, sker ud fra en målsætning om at understøtte den
overordnede landbrugspolitik og bestemmes af Naalakkersuisut. Landbrugsrådet og Savaatillit
Peqatigiit Suleqatigiissut (SPS) kan høres såfremt prioritering af midlerne ændres under
nærværende hovedkonto.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13.644.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
(i 1000 kr.)
Indhandlingstilskud
Tilskud etablering
Tilskud udviklingsprojekt
Andre tilskud
Moderfår/gimmerlamtilskud

TB 2017
7.167
105
338
664
5.370

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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27.04.02
Udviklingsstøtte, landbrug (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.095

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto er ny.
Nærværende hovedkonto søges oprettet med en bevilling på 3.095.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Oprettelsen modsvares af en tilsvarende nedlæggelse af hovedkonto 73.04.02 Udviklingsstøtte,
landbrug med bevilling på 3.095.000 kr.
I medfør af landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug med senere ændringer anvendes
nærværende bevilling til landbrugssektoren.
Bevillingen anvendes til erhvervsfremmeaktiviteter på landbrugsområdet og gives som
udviklingsstøtte til forbedring af rammebetingelserne for erhvervet.
Af nærværende bevilling, er der midler afsat til Konsulenttjenesten for Landbrug, der
administreres via en resultatkontrakt mellem Naalakkersuisutområdet og Fåreholderforeningen
Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut (herefter SPS) vedrørende Konsulenttjenesten for Landbrug,
inkl. gartneriet i Upernaviarsuk.
Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut (herefter SPS) vedrørende Konsulenttjenesten for Landbrug,
inkl. gartneriet i Upernaviarsuk.
Resultatkontrakt mellem Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug og
SPS vedrørende Konsulent tjenesten for Landbrug, er udarbejdet med henblik på at opstille mål og
forventninger til landbrugets udvikling med afsæt i landbrugspolitiske mål. Desuden ydes der et
tilskud til SPS via resultatkontrakten.
Naalakkersuisut ønsker, at resultatkontrakten skal bidrage til at konsulenttjenesten, kan yde den
mest optimale rådgivning og støtte til udviklingen af landbruget. Herunder at prioritere og
koordinere tiltag indenfor rådgivning, forskning, forsøg og udviklingstiltag i relation til landbruget.
Ordningen følges tæt, idet Konsulenttjenesten er forpligtiget til at udarbejde årsregnskab og
evalueringsrapporter til Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.095.000 kr.
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Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af tilskuddet (1.000 kr.)
Fåreavlens administration
Konsulenttjenesten for Landbrug

TB 2017
415
2.680

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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27.04.03
Rente- og afdragsfrie udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-150

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 150.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen til hovedkonto 77.05.02 Grønlands Naturinstitut. Midlerne skal Grønlands
Naturinstitut anvende til igangsætning af undersøgelser af bæredygtige græsningsarealer i
Sydgrønland. Igangsætning heraf følger af vedtagelsen af beslutningsforslag herom under punkt
133 på Inatsisartuts forårssamling 2017.
Udgifterne til undersøgelserne er budgetteret til at udgøre 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019,
hvilket er indarbejdet i FFL2018 under hovedkonto 77.05.02 Grønlands Naturinstitut.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.189.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-10-2017., sag nr. 17-770.
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27.04.03
Rente- og afdragsfrie udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
6.339

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto er ny.
Nærværende hovedkonto søges oprettet med en bevilling på 6.339.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Oprettelsen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 73.04.03 Rente- og afdragsfrie
udlån med bevilling på 6.339.000 kr.
Bevillingen anvendes i henhold til Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af
landbrug.
Rente- og afdragsfrie lån, ydes dels som selvstændige tilskud, dels i kombination med
rentebærende erhvervsstøttelån.
Tilskud til landbruget kan gives til opførelse eller overtagelse af erhvervsbygninger, samt
jordforbedringsarbejde.
I medfør af erhvervsstøttereglerne nedskrives rente- og afdragsfrie lån, der ikke er ydet som tilskud
til afdrag, i samme takt som de samtidig ydede rentebærende erhvervsstøttelån.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.339.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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27.04.04
Rentebærende udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-150

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 150.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen til hovedkonto 77.05.02 Grønlands Naturinstitut. Midlerne skal Grønlands
Naturinstitut anvende til igangsætning af undersøgelser af bæredygtige græsningsarealer i
Sydgrønland. Igangsætning heraf følger af vedtagelsen af beslutningsforslag herom under punkt
133 på Inatsisartuts forårssamling 2017.
Udgifterne til undersøgelserne er budgetteret til at udgøre 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019,
hvilket er indarbejdet i FFL2018 under hovedkonto 77.05.02 Grønlands Naturinstitut.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 7.326.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-10-2017., sag nr. 17-770.
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27.04.04
Rentebærende udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
7.476

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto er ny.
Nærværende hovedkonto søges oprettet med en bevilling på 7.476.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Oprettelsen modsvares af en tilsvarende nedlæggelse af hovedkonto 73.04.04 Rentebærende udlån
med bevilling på 7.476.000 kr.
I medfør af Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug anvendes
bevillingen.
Hovedkontoen omfatter udbetalinger af rentebærende udlån og tilskud til rettidig betaling.
Rentebærende udlån, ydes dels som selvstændige lån, dels i kombination med rentebærende
erhvervsstøttelån.
Rentebærende udlån ydes til landbruget til anskaffelse af maskiner, redskaber, vandingsanlæg,
joller og andet driftsmateriel. Derudover kan der ydes lån til anskaffelse avlsdyr, vedvarende
energi samt reparationer.
Tilskud til afdrag på rentebærende lån gives ved rettidig betaling af terminen, hvorfor størrelsen af
de samlede tilskud til afdrag vil afhænge af antallet af rettidige betalte afdrag og antallet af
berostillede lån. Tilskudsprocenten er på nuværende tidspunkt 35 %.
Der henvises i øvrigt til tekstanmærkninger og bemærkninger til tekstanmærkninger til
formålskonti 27.04 Landbrug.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 7.476.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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27.04.05
Afdrag rentebærende udlån (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-3.000

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges oprettet med en bevilling på -3.000.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Oprettelsen modsvares af en tilsvarende nedlæggelse af hovedkonto 73.04.05 Afdrag rentebærende
udlån med bevilling på -3.000.000 kr.
I medfør af Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug anvendes
bevillingen.
Hovedkontoen omfatter indbetalinger af afdrag og restancer på rentebærende udlån.
Det år, hvor en manglende betaling fra en debitor konstateres, vil der være en mindre indtægt i
landskassens regnskab. Det påvirker det pågældende års DAU-resultat.
Hvis det efterfølgende må konstateres, at den pågældende ikke er i stand til at betale beløbet, skal
beløbet overgives til inkasso gennem Skattestyrelsen og afskrives i erhvervsstøttelåneporteføljen.
I medfør af Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug, er det muligt
at ansøge om, at ydelsen udskydes med indtil 2 år, således at løbetiden forlænges med 2 år.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -3.000.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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27.04.06
Renteindtægter (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-1.075

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges oprettet med en bevilling på -1.075.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Oprettelsen modsvares af en tilsvarende nedlæggelse af hovedkonto 73.04.06 Renteindtægter med
bevilling på -1.075.000 kr.
I medfør af Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug anvendes
bevillingen.
Hovedkontoen omfatter renteindtægter af langfristede lån og ordinære renter samt renter af
restancer.
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne om forrentning af erhvervsstøttelån i tekstanmærkninger
og bemærkninger til tekstanmærkninger til formålskonto 27.04 Landbrug.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -1.075.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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27.04.07
Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.027

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges oprettet med bevilling på 1.027.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Oprettelsen modsvares af en tilsvarende nedlæggelse af hovedkonto 73.04.07 Indfrielse af
garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen med bevilling på 1.027.000 kr.
I medfør af Landstingsforordning nr. 11 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning
om støtte til fiskeri, fangst og landbrug og senere ændringer, samt Inatsisartutlov nr. 6 af 2.
december 2009 om erhvervsfremme af landbrug, kan der ske indfrielse af garantier for optaget lån.
Ordningen skal gøre låntagning i forbindelse med grovvarekøb til bedrifter mere markedsorienteret
og mindre belastende for landskassens udlån.
Sådanne lån vil typisk blive givet af en bank, og må forventes at banken i udgangspunktet vil
kræve transport i den pågældende bedrifts indhandlingsindtægter fra slagteriet.
Der kan derudover afholdes udgifter til indfrielser af garantier for lån til etablering af mindre
private vandkraftværker, som etableres af én eller flere bedrifter i fællesskab, jævnfør
tekstanmærkning og bemærkninger til formålskonto 73.04 nr. 3.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.027.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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30.01.01
Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.000
300
700

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.000.000 kr.
Midlerne skal anvendes til det administrative arbejde med udformning af bekendtgørelser,
vejledninger, uddannelse af medarbejdere i kommunerne og andre myndigheder mv. i forbindelse
med Lov om støtte til børns ikrafttræden den 1. juli 2017. Det administrative arbejde hermed vil
vare til medio 2019.
Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende nedsættelse af
bevillingen for hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer. De økonomiske konsekvenser fra
2018 indarbejdes i FFL2018.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 22.400.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt
Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2017., sag nr. 17-758.
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TB 2017
0,0
0,5
0,5

30.01.02
Socialstyrelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.200
250
950

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.200.000 kr.
Midlerne skal anvendes til opbygningen og driften af et nationalt indberetningssystem.
Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende nedsættelse af
bevillingen for hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer. De økonomiske konsekvenser fra
2018 indarbejdes i FFL2018.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 18.681.000 kr.

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

TB 2017
0,0
0,5
0,5

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2017., sag nr. 17-758.
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30.10.45
Særlig indsats på børn- og ungeområdet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
3.000
3.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3.000.000 kr.
De ansøgte midler skal anvendes til yderligere tilskud til familiecentrene i landets 4 kommuner.
Det øgede tilskud er med henblik på at styrke den forebyggende indsats i forhold til udsatte børn
og unge og deres familier i lokalområderne. Forhøjelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende
nedsættelse af bevillingen for hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 20.330.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Udgifter, i 1.000 kr.
Tilskud til familiecenter og familiehøjskoler
I alt

Godkendt af Finansudvalget d. 20-03-2017., sag nr. 17-747.
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TB 2017
3.000
3.000

30.10.45
Særlig indsats på børn- og ungeområdet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.100
2.100

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.100.000 kr.
De ansøgte midler skal anvendes til en ekstraordinær indsats i de to nye kommuner efter
opdelingen af Qaasuitsup Kommunia med virkning fra 2018. Indsatsen vil især være inden for
børne- og ungeområdet, hvor midlerne vil blive anvendt til at bistå de to nye kommuner med
sidemandoplæringer, sagsgenopretning samt rådgivning og vejledning i større omfang end
normalt, da delingen af Qaasuitsup Kommunia betyder der gennemføres organisatoriske ændringer
med de nye kommuner. I den forbindelse med de organisatoriske ændringer vil der blive arbejdet
med nye kompetencefordelingsplaner og dermed med ændrede rutiner. Samtidig vil der ske en
overførsel af sager fra Qaasuitsup Kommunia til de to nye kommuner. Forhøjelsen af bevillingen
modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye
initiativer.
I finansloven for 2017 er der tilknyttet tekstanmærkning til nærværende hovedkonto, som giver
mulighed for at overføre op til 3,0 mio. kr. fra finansåret 2017 til efterfølgende finansår.
Tekstanmærkningen påtænkes anvendt til at overføre de ansøgte midler i nærværende
tillægsbevillingsansøgning, så midlerne kan blive anvendt til formålet i 2018.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 22.430.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Udgifter, i 1.000 kr.
Ekstraordinær indsats i Qaasuitsup Kommunia i
forbindelse med kommunedelingen
I alt

TB 2017
2.100
2.100

Godkendt af Finansudvalget d. 20-12-2017., sag nr. 17-783.
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30.14.29
Indsatser med sociale formål (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.400
400
1.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forøget med 1.400.000 kr.
Den øgede bevilling skal udvikle og kvalificere SMS- og telefonrådgivningerne, samt sikrer dem
længere åbningstider.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 12.283.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Budgetterede tilskud, i 1.000 kr.
SMS- og telefonrådgivning
I alt

TB 2017
1.400
1.400

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

TB 2017
0
1
1

Godkendt af Finansudvalget d. 08-03-2017., sag nr. 17-746.
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34.11.01
Patientbehandling i udlandet, somatisk (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
15.000
15.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 15.000.000 kr.
Øgningen af bevillingen søges finansieret gennem en reduktion af hovedkonti 34.11.08
Misbrugsbehandlingsplan, 34.12.02 Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser og 34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.
Baggrunden for rokeringen er et stigende antal patientbehandlinger i udlandet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 140.927.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2017 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 27-12-2017.
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34.11.03
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
6.000
6.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 6.000.000 kr.
Bevillingen søges forhøjet som følge af der forventes merforbrug for Dronning Ingrids Hospital
(DIH). Merforbruget skyldes at flere borgere bliver tidligere diagnosticeret og behandlet, hvilket
øger efterspørgslen efter sundhedsydelser. Stigningen i efterspørgslen efter sundhedsydelser er
centreret til DIH, hvilket øger presset på bevillingen til DIH, dels gennem flere undersøgelser og
behandlinger, og dels gennem højere enhedsomkostninger som følge af udgifter til vikarer og
overarbejdsbetaling.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 386.339.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 11-08-2017., sag nr. 17-764.
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34.11.03
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
8.500
8.500

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 8.500.000 kr.
Bevillingen søges dækket via DAU-resultatet.
Baggrunden for tillægsbevillingen er regulering af lønninger i forhold til overenskomsten på PKområdet med tilbagevirkende kraft til 1. april 2016.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 394.839.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 27-12-2017., sag nr. 17-790.
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34.11.03
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.000
2.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.000.000 kr.
Øgningen af bevillingen søges finansieret gennem en reduktion af hovedkonti 34.11.08
Misbrugsbehandlingsplan, 34.12.02 Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser og 34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.
Baggrunden for rokeringen er, at der er en øget aktivitet som følge af flere patienter fra kysten og
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 396.839.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2017 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 27-12-2017.
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34.11.04
Det Grønlandske Patienthjem (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.000
1.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 1.000.000 kr.
Øgningen af bevillingen søges finansieret gennem en reduktion af hovedkonti 34.11.08
Misbrugsbehandlingsplan, 34.12.02 Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser og 34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.
Baggrunden for rokeringen er, at DGP er presset grundet stigning i antal patienter, der henvises til
behandling i Danmark.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 33.049.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2017 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 27-12-2017.
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34.11.08
Misbrugsbehandlingsplan (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-2.500
-2.500

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 2.500.000 kr. Reduktionen af
bevillingen søges omrokeret til hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet (Anlæg), hvor midlerne
skal anvendes til en misbrugsbehandlingsenhed i Aasiaat.
Baggrunden for rokeringen af midler fra nærværende hovedkonto er, at udrulningsplanen for den
nationale misbrugsbehandlingsplan er forsinket og at et udbud har reduceret enhedsprisen til
behandling.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 34.514.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 20-12-2017., sag nr. 17-782.
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34.11.08
Misbrugsbehandlingsplan (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-14.000
-14.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret 14.000.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.11.01 Patientbehandling i
udlandet, somatisk, 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem,
34.12.01 Sundhedsregioner, lægebetjening samt 34.12.03 Patientrejser og evakueringer mv.
Baggrunden for rokeringen er, at det grundet ressourcer ikke har været muligt at gennemføre de
planlagte aktiviteter.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 20.514.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2017 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 27-12-2017.
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34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
6.500
6.500

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges øget med 6.500.000 kr.
Bevillingen søges dækket via DAU-resultatet.
Baggrunden for tillægsbevillingen er regulering af lønninger i forhold til overenskomsten på PKområdet med tilbagevirkende kraft til 1. april 2016.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 445.091.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 27-12-2017., sag nr. 17-790.
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34.12.01
Sundhedsregioner, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.000
2.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.000.000 kr.
Øgningen af bevillingen søges finansieret gennem en reduktion af hovedkonti 34.11.08
Misbrugsbehandlingsplan, 34.12.02 Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser og 34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.
Baggrunden for rokeringen er, at regionerne er under øget pres, herunder som følge af regionerne
fortsat oplever rekrutteringsudfordringer.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 447.091.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2017 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 27-12-2017.
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34.12.02
Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-3.500
-3.500

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret 3.500.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.11.01 Patientbehandling i
udlandet, somatisk, 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem,
34.12.01 Sundhedsregioner, lægebetjening samt 34.12.03 Patientrejser og evakueringer mv.
Baggrunden for rokeringen er, at det ikke har været muligt at gennemfører de planlagte aktiviteter
pga. ressourcer samt færre tilmeldte end forventet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 14.614.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2017 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 27-12-2017.
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34.12.03
Patientrejser og evakueringer mv (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
17.000
17.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 17.000.000 kr.
Bevillingen søges forhøjet som følge af der forventes merforbrug for nærværende hovedkonto for
patientrejser og evakueringer. Merforbruget skyldes at de nye servicekontrakter medfører
ændringer i administration af rejser og øger antallet af chartringer af helikoptere. Endvidere
forventes der en stigning i antallet af evakueringer i 2017 i forhold til tidligere år.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 97.011.000 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Antal evakueringer
Til DIH
Danmark
Island
Total

TB 2017
60
3
1
64

Forventede aktivitetstal
Fordeling af ramme i 1000 kr
Patientrejser
Evakueringer
I alt

TB 2017
5.000
12.000
17.000

Godkendt af Finansudvalget d. 11-08-2017., sag nr. 17-764.
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34.12.03
Patientrejser og evakueringer mv (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.000
1.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.000.000 kr.
Øgningen af bevillingen søges finansieret gennem en reduktion af hovedkonti 34.11.08
Misbrugsbehandlingsplan, 34.12.02 Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser og 34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.
Baggrunden for rokeringen er, at der er et øget antal evakueringer til Dronning Ingrids Hospital.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 98.011.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2017 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 27-12-2017.
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34.13.01
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-3.500
-3.500

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges reduceret med 3.500.000 kr.
Reduktionen af bevillingen søges omrokeret til hovedkontiene 34.11.01 Patientbehandling i
udlandet, somatisk, 34.11.03 Dronning Ingrids Hospital, 34.11.04 Det Grønlandske Patienthjem,
34.12.01 Sundhedsregioner, lægebetjening samt 34.12.03 Patientrejser og evakueringer mv.
Baggrunden for rokeringen er, at det på en række områder ikke været muligt at rekruttere
kvalificeret personale, samt der har været tilbageholdenhed med indkøb af apparatur.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 68.558.000 kr.
I henhold til tekstanmærkning til Formålskonti 34.11 Specialiseret behandling, 34.12
Sundhedsregioner og fællesudgifter, 34.13 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening og 34.15
Forebyggelse og sundhedsfremme i FL2017 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning
om rokering.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 27-12-2017.
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40.10.11
Ado Lyngep Atuarfia (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
350
350

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 350.000 kr. i 2017.
Midlerne skal bruges af Ado Lyngep Atuarfia til indkøb af egen handicapbil, som dermed kan
sikre, at de optagende udviklingshæmmede børn og unge transporteres forsvarligt i en
specialindrettet handicapbil.
Forhøjelsen af bevillingen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto
40.40.01 Uddannelsesstyrelsen.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 8.538.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-11-2017., sag nr. 17-775.
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40.40.01
Uddannelsesstyrelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.000
2.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.000.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen vedrører en pulje på 2,0 mio. kr. til forbedring af folkeskolen, som i
FL2017 er afsat under hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer.
Midlerne skal Uddannelsesstyrelsen anvende til udvikling af lærer-til-lærervideoproduktion med
fokus på undervisningen i folkeskolen i bygderne. I tiltaget indgår afholdelsen af et seminar om
god undervisning. Desuden skal midlerne anvendes til udarbejdelse af en status for elevhjemmene
med henblik på at fremkomme med forslag til udviklingstiltag, så elevhjemmene i højere grad end
i dag skal have mulighed for at styrke eleverne fagligt, socialt og personligt.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 49.789.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2017., sag nr. 17-769.
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40.40.01
Uddannelsesstyrelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-350
-350

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 350.000 kr. i 2017.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia, hvor midlerne skal anvendes til indkøb af handicapbil.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 49.439.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 13-11-2017., sag nr. 17-775.
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40.40.01
Uddannelsesstyrelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-2.000
-2.000

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.000.000 kr. i 2017.
Nedsættelsen er som følge af der forventes mindreforbrug i forhold til det bevilgede i 2017.
Nedsættelsen af bevillingen finansierer en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto
84.40.12 Uddannelsesbyggeri på 2 mio. kr.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 47.439.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 27-12-2017., sag nr. 17-785.
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40.94.13
Tilskud til idræt (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
2.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.000.000 kr.
Midlerne skal anvendes til økonomisk støtte til afholdelse af Panamerikanske mesterskaber 2018 i
Nuuk for senior mænd. De Panamerikanske mesterskaber 2018 afvikles efter planen i juni/juli
2018, hvor der forventes at være 12 nationer repræsenteret. I GHFs ansøgning fra juni 2016
fremgik det, at der var budgetteret med 17,2 mio. kr. og der ønskedes en støtte på 4 mio. kr. fra
Selvstyret udover de midler, der tilfalder GHF, GIF og ESG via Finansloven. Efter en ny vurdering
af GHFs ansøgning foranlediget af Selvstyret d. 22. marts 2017, har fra GHF og GIF modtaget et
nyt budget hvori det fremgå at bl.a. charter posten er reduceret med 2,6 mio. kr. samt andre
reduceringer som gør at det samlede budget er reduceret til 12,5 mio. kr.
Forhøjelsen af bevillingen søges finansieret ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for
hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 9.357.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af idrætstilskud (i 1.000 kr.)
Grønlands Idræts Forbund
Godkendt af Finansudvalget d. 05-05-2017., sag nr. 17-751.
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TB 2017
2.000

50.01.01
Departementet for Fiskeri og Fangst (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.100
1.100

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.100.000 kr.
Ansøgningen om tillægsbevilling kan henføres til ønsket om at der fremlægges et forslag til en ny
fiskerilov på Efterårssamlingen 2017. Den meget stramme tidplan gør det nødvendigt at en række
af opgaverne løses af eksterne konsulenter, hvilket de ansøgte midler skal anvendes til at
finansiere.
Idet midlerne ikke findes på ressortområdet, så søges forhøjelsen af bevillingen finansieret ved en
tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 31.606.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2017., sag nr. 17-755.
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51.01.05
Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

1.000 kr.
23.805
22.730
13.075
-12.000

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges overført fra hovedkonto 24.01.02 Grønlands
Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning som følge af ressortændring.
Regelgrundlaget for nærværende hovedkonto er Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om
fiskeri med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser samt internationale- og bilaterale
fiskeriaftaler samt Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt med efterfølgende
ændringer, samt de hertil hørende bekendtgørelser om jagt- og fiskeribetjentens opgaver og
beføjelser.
GFLK varetager administration og driften af fiskeriobservatørordningen og jagtbetjentordningen,
herunder kontrol af fiskefartøjer i havnene. Der foretages løbende registreringer og kontrol af
grønlandske og udenlandske fangster og indhandling. GFLK deltager i internationalt
kontrolsamarbejde sammen med lande som Grønland har fiskeriaftaler med, blandt andet i form af
daglig dataudveksling. Desuden leveres data til Grønlands Naturinstitut, Grønlands Statistik og
andre relevante institutioner under Selvstyret samt løbende information til erhvervet vedrørende
kvoteoptag mv.
Fiskeri og jagtkontrollen udøves på flere niveauer fra elektronisk fiskeriovervågning til fysisk
kontrol i det åbne land, ombord på de enkelte fiskefartøjer og havne hvortil der sker landing eller
opkøb af jagt- og fiskeriprodukter.
GFLK arbejder aktivt på at omlægge og effektivisere kontrolkorpset, der skal stå for kystnær
fiskerikontrol, landingskontrol, hygiejnekontrol og jagtkontrol.
På nærværende hovedkonto er der indarbejdet en brugerbetaling, som også har til formål at dække
observatørordningen samt uddannelse af kontrolkorpset.
Bevillingen for nærværende hovedkonto er nedsat med 220.000 kr. i 2017-2018 og 170.000 kr. i
2019-2020. Nedsættelsen vedrører udmøntning af besparelser indarbejdet i budgetoverslagsårene
under hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration i FL2016.
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Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt

TB 2017
2
59
61

Godkendt af Naalakkersuisut d. 10-01-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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64.13.19
Mobilitetsfremmende ydelse (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
500

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med 500.000 kr.
I indeværende år har der været stor efterspørgsel efter mobilitetsfremmende ydelser til
arbejdssøgende, der ønsker at arbejde permanent eller midlertidigt (sæsonarbejde) i andre egne af
landet. Naalakkersuisut har desuden igangsat kampagner på tv i forbindelse med den store
efterspørgsel på arbejdskraft særligt i fiskeindustrien med henblik på at formidle mulighederne for
at søge om mobilitetsfremmende tilskud og dette har medført en øget efterspørgsel.
På baggrund af ovenstående søges der med nærværende tillægsbevilling overført 500.000 kr. fra
hovedkonto 64.13.23 Majoriaq.
Naalakkersuisut kan godkende rokeringerne i nærværende tillægsbevilling i henhold til
tekstanmærkning til aktivitetskonto 64 Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel i
FL2017.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.598.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Forventede aktivitetstal
Tildelinger
Godkendt af Naalakkersuisut d. 30-10-2017.
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TB 2017
50

64.13.23
Majoriaq (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-500

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 500.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen for hovedkonto 64.13.19 Mobilitetsfremmende ydelse. Bevillingen søges forhøjet på
baggrund af der i år har været en stor efterspørgsel af mobilitetsfremmende ydelser til
arbejdssøgende.
Naalakkersuisut kan godkende rokeringerne i nærværende tillægsbevilling i henhold til
tekstanmærkning til aktivitetskonto 64 Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel i
FL2017.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 72.176.000 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 30-10-2017.
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73.01.01
Departementet for Natur og Miljø (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-4.915
-3.522
-1.393

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges nedsat med bevilling på 4.915.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Nedsættelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto
27.01.01 Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 18.791.000 kr.

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

TB 2017
-2
-5
-7

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 nr. 1.
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73.03.01
Forfatningskommission og -sekretariat (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-5.500
-3.000
-2.500

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges nedlagt med bevilling på 5.500.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Nedlæggelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende oprettelse af hovedkonto 27.03.01
Forfatningskommission og -sekretariat med bevilling på 5.500.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

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

TB 2017
-1
-4
-5

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 nr. 1.
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73.04.01
Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-13.644

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges nedlagt med bevilling på 13.644.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Nedlæggelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende oprettelse af hovedkonto 27.04.01
Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet med bevilling på 13.644.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
(i 1000 kr.)
Indhandlingstilskud
Tilskud etablering
Tilskud udviklingsprojekt
Andre tilskud
Moderfår/gimmerlamtilskud

TB 2017
-7.167
-105
-338
-664
-5.370

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 nr. 1.
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73.04.02
Udviklingsstøtte, landbrug (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.095

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges nedlagt med bevilling på 3.095.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Nedlæggelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende oprettelse af hovedkonto 27.04.02
Udviklingsstøtte, landbrug med bevilling på 3.095.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af tilskuddet (1.000 kr.)
Fåreavlens administration
Konsulenttjenesten for Landbrug

TB 2017
-415
-2.680

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 nr. 1.
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73.04.03
Rente- og afdragsfrie udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-6.339

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges nedlagt med bevilling på 6.339.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Nedlæggelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende oprettelse af hovedkonto 27.04.03 Renteog afdragsfrie udlån med bevilling på 6.339.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 nr. 1.
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73.04.04
Rentebærende udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-7.476

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges nedlagt med bevilling på 7.476.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Nedlæggelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende oprettelse af hovedkonto 27.04.04
Rentebærende udlån med bevilling på 7.476.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 nr. 1.
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73.04.05
Afdrag rentebærende udlån (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
3.000

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges nedlagt med bevilling på -3.000.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Nedlæggelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende oprettelse af hovedkonto 27.04.05
Afdrag rentebærende udlån med bevilling på -3.000.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 nr. 1.
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73.04.06
Renteindtægter (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
1.075

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges nedlagt med bevilling på -1.075.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Nedlæggelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende oprettelse af hovedkonto 27.04.06
Renteindtægter med bevilling på -1.075.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 nr. 1.
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73.04.07
Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.027

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges nedlagt med bevilling på 1.027.000 kr.
Som følge af Formanden for Naalakkersuisuts beslutning om ressortændringer d. 24. april 2017 er
der indgået aftale om ressortændring af Selvstændighed og Landbrug mellem Departementet for
Natur og Miljø og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Nedlæggelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende oprettelse af hovedkonto 27.04.07
Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen med bevilling på 1.027.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Naalakkersuisut d. 09-08-2017. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 nr. 1.
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77.05.02
Grønlands Naturinstitut (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.800
1.800

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1,8 mio. kr. med henblik på, at dække de forhøjede
omkostninger forbundet med chartring kommerciel trawler til biologiske undersøgelser af makrel i
grønlandsk farvand i 2017.
Biologiske undersøgelser af makrel er vigtige for de kommende kvoteforhandlinger, som er
højaktuelle efter Grønlands nye status som kyststat. Grønland vil have svært ved at fortsætte sin
deltagelse i kyststatsforhandlingerne om makrel, hvis vi ikke fortsætter vores deltagelse i disse
makrelundersøgelser. Grønlands forhandlingsposition vil styrkes markant, såfremt makrellens
udbredelse i grønlandsk farvand kan dokumenteres gennem tidssvarende og internationalt
accepterede videnskabelige undersøgelser.
De biologiske undersøgelser i Grønland gennemføres med en chartret kommerciel trawler.
Dagsprisen for chartring af kommercielle trawlere er steget i forhold til 2016, idet trawlerne i de
kommende år vil have mere fiskeri og kvoteadgang som følge af fremgang i bestanden af
blåhvilling og sild. Makrelundersøgelserne i Grønland vil i 2017 koste 3,9 mio. kr., hvilket er 1,8
mio. kr. mere end de tilsvarende undersøgelser kostede i 2016.
Da midlerne ikke kan findes på ressortområdet søges midlerne taget fra hovedkonto 20.11.50
Driftsreserven.
Det forventes, at dagsprisen for indchartring af kommercielle trawlere vil være over 2016-niveau i
de kommende år som følge af øget efterspørgsel. Der vil derfor være behov for en rammeudvidelse
til Grønlands Naturinstitut for at sikre, at makrelundersøgelserne kan gennemføres i de kommende
år. Rammeudvidelsen vil blive søgt ifm. udarbejdelsen af FFL 2018.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 61.222.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 27-04-2017., sag nr. 17-748.
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77.05.02
Grønlands Naturinstitut (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
300
300

Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 300.000 kr.
Midlerne skal Grønlands Naturinstitut anvende til igangsætning af undersøgelser af bæredygtige
græsningsarealer i Sydgrønland. Igangsætning heraf følger af vedtagelsen af beslutningsforslag
herom under punkt 133 på Inatsisartuts forårssamling 2017.
Undersøgelserne igangsættes medio 2017 og forventes afsluttet i 2019. Det samlede budget for at
gennemføre undersøgelserne i perioden er estimeret til 1,3 mio. kr. Udgifterne til undersøgelserne
er budgetteret til at udgøre 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, hvilket er indarbejdet i FFL2018
under nærværende hovedkonto. Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto modsvares
af en tilsvarende nedsættelse af bevillingerne til hovedkonti 27.04.03 Rente- og afdragsfrie udlån
og 27.04.04 Rentebærende udlån.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 61.522.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-10-2017., sag nr. 17-770.
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
55.167

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 55.167.000 kr.

Anlægsprojekterne oplistet nedenfor, kan nedsættes eller 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 kan anvendes til andre projekter.
Anlæg Projekter der nedsættes/afsluttes:
51010 Entreprenør- og bjergværksskolen

Bemærkninger
Projektet er afsluttet med forlig og resterende
arbejder er nu udført

32066 Støttet kom. udl. byggeri, 2006

Projektet afsluttes i forbindelse med resterende
oprydning i A&R fonden

32067 Støttet kom. udl. byggeri, 2007

Projektet afsluttes i forbindelse med resterende
oprydning i A&R fonden

32068 Støttet kom. udl. byggeri, 2008

Projektet afsluttes i forbindelse med resterende
oprydning i A&R fonden

35025 Boligprogram for bygder og yderdistrikter, 2015
35026 Boligprogram for bygder og yderdistrikter, 2016
34517 Byhuse og Familiehuse

Projektet afsluttes i forbindelse med resterende
oprydning i A&R fonden
Prioritering af bevillingen skulle foretages af
kommunerne, og der er indtil nu ikke registreret
noget forbrug på projektet
Oprydning i projektets byggeregnskab er nu
afsluttet, hvorfor projektet kan lukkes

Genhusningscenter er nu formelt overdraget til
Kommuneqarfik Sermersooq via salg
Det forventes ikke være behov for den fulde
38016 Udvikling og afprøvning af lokale byggematerialer bevilling til udviklingen, da der er iværksat private initiativer på området
34528 Genhusningscenter for lejere i Nuuk

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 55.167.000 kr. i 2017.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-08-2017., sag nr. 17-761.
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-55.167

Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 55,167 mio. kr.
Midlerne vil blive søgt anvendt til genhusning og etablering af boliger til beboerne i det områder,
der er berørt af oversvømmelserne.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 0 kr. 2017.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-08-2017., sag nr. 17-762.
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83.30.13
Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017
På nærværende hovedkonto søges om budgetneutral rokering af i alt 1,0 mio. kr.

Bevillingen til projekt 020.40.064 Hus til ungdomsafdeling i Inuusuttut Inaat søges nedsat med
1,0 mio. kr., da der er mindreforbrug for bevillingen på 2,0 mio. kr. til projekteringen af projektet.
Midlerne søges tilført nyt projekt 080.40.075 Lukket gårdmiljø på Isikkivik. Isikkivik består af
en sikret afdeling og en åben afdeling, begge afdelinger er normeret til 4 pladser for unge mellem
15 og 18 år. På den sikrede afdeling placeres domsfældede unge, hvor det er vurderet at de ikke
kan afsone på åbne institutioner. De unge har pt. adgang til en aflukket terrasse på ca. 20 m²,
hvilket ikke er tilstrækkeligt til de unges ret til at kunne komme ud i det fri. Senest har ombudsmanden i sin rapport fra d. 8. november 2016 påpeget, at der skal etableres en aktivitetsgård til
de unge anbragte. Denne ønskes etableret i indeværende år.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 15.400.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Qaqortoq
020.40.064
Sisimiut
080.40.075

Projektnavn
Hus til ungdomsafdeling i Inn.
Inaat
Lukket gårdmiljø til Isikkivik

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ---1.000

2.000

-1.000

-1.000

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaqortoq
020.40.064
Hus til ungdomsafdeling i Inn. Inaat
Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr., da der er mindreforbrug for bevillingen på 2,0 mio. kr. til projekteringen
af projektet.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019
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Sisimiut
080.40.075
Lukket gårdmiljø til Isikkivik
Projektet søges oprettet med en bevilling på 1,0 mio. kr. Isikkivik består af en sikret afdeling og en åben afdeling,
begge afdelinger er normeret til 4 pladser for unge mellem 15 og 18 år. På den sikrede afdeling placeres domsfældede unge, hvor det er vurderet at de ikke kan afsone på åbne institutioner. De unge har pt. adgang til en aflukket
terrasse på ca. 20 m², hvilket ikke er tilstrækkeligt til de unges ret til at kunne komme ud i det fri. Senest har ombudsmanden i sin rapport fra d. 8. november 2016 påpeget, at der skal etableres en aktivitetsgård til de unge anbragte. Denne ønskes etableret i indeværende år.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 13-09-2017., sag nr. 17-767.
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83.30.13
Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017
På nærværende hovedkonto søges om budgetneutral rokering af i alt 0,3 mio. kr.

Bevillingen til projekt 020.40.064 Hus til ungdomsafdeling i Inuusuttut Inaat søges nedsat med
0,3 mio. kr., da der er mindreforbrug for den nuværende bevilling på 1,0 mio. kr. til projekteringen af projektet. I FL2017 udgjorde bevillingen 2,0 mio. kr. Men bevillingen er nedsat med 1,0
mio. kr. ved en tillægsbevilling tidligere i 2017.
Midlerne søges tilført nyt projekt 060.40.076 Køb af hytte til Røde Kors Børnehjemmet. Røde
Kors Børnehjemmet har behov for en hytte som en del af deres terapeutiske og pædagogiske
behandlingsarbejde. Der er ofte behov for at tage en eller flere beboere ud fra gruppen af børn
dels for at skærme og dels for at arbejde med særlige pædagogiske tiltag. Behovet kan opstå i
forbindelse med afrusning efter misbrug, begivenheder i børnenes liv og om sommeren kan hytten også bruges til børnenes ferier.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 15.400.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Qaqortoq
020.40.064
Nuuk
060.40.076

Projektnavn
Hus til ungdomsafdeling i Inn.
Inaat
Køb af hytte til Røde Kors
Børnehjemmet

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ---700

2.000

-300

-300

700

300

0

300

300

300

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaqortoq
020.40.064
Hus til ungdomsafdeling i Inn. Inaat
Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr., da der er mindreforbrug for den nuværende bevilling på 1,0 mio. kr. til
projektering af projektet.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2020
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Nuuk
060.40.076
Køb af hytte til Røde Kors Børnehjemmet
Der købes en hytte i nærheden af Nuuk, der kan understøtte Røde Kors Børnehjemmets arbejde med børnene. Der
er ofte behov for at tage en eller flere beboerne ud fra gruppen af børn dels for at skærme og dels for at arbejde
med særlige pædagogiske tiltag.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 28-09-2017., sag nr. 17-768.
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83.30.13
Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

På nærværende hovedkonto søges budgetneutral udmøntet 2,6 mio. kr. til projekt nr. 020.40.064
Hus til ungdomsafdeling til Inuusuttut Inaat og projekt nr. 996.40.067 Pulje til nyanlæg og renovering nedsættes med 2,6 mio. kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 15.400.000 kr. i 2017.
Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Qaqortoq
020.40.064
Diverse steder
996.40.067

Projektnavn
Hus til ungdomsafdeling i Inn.
Inaat
Pulje til nyanlæg og renovering

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ---2.000

700

2.600

2.600

3.300

7.400

10.000

-2.600

-2.600

93.900

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaqortoq
020.40.064
Hus til ungdomsafdeling i Inn. Inaat
Projektet søges forhøjet med 2,6 mio. kr. til fuldførelsen af projektet.
Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen har overtaget en ældre villa centralt
placeret i Qarqortoq som renoveres og ombygges således villaen kan fungere som ungdomsafdeling for Inuusutut
Inaat.
Villaen med B-nummer 99 er opført i 1925 og er på 255 kvadratmeter. Huset er bevaringsværdigt, hvilket sætter
begrænsninger for de udvendige arbejder.
I forbindelse med ombygning etableres et nyt badeværelse, et eksisterende toilet ombygges til badeværelse, et større værelse opdeles i to, husets køkken udskiftes og åbnes op mod husets ene stue.
Renoveringsarbejdet omfatter blandt andet malerbehandling af huset udvendigt og indvendigt, alt el udskiftes og
der laves forbedringstiltag på ventilering af huset. I en tilbygning til huset udskiftes den indvendige lofts og væg
beklædning og der lægges nyt tag på tilbygning.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2020
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Diverse steder
996.40.067
Pulje til nyanlæg og renovering
Projektet søges nedsat med 2,6 mio. kr. som udmøntes til projekt nr. 020.40.064 Hus til ungdomsafdeling til Inuusuttut Inaat, Qaqortoq.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2022

Godkendt af Finansudvalget d. 27-12-2017., sag nr. 17-787.
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84.40.09
Erhvervsuddannelsesområdet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-1.300

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Nærværende hovedkonto nedsættes med 1,3 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Sisimiut
080.51.010

Projektnavn
Entreprenør og bjergværksskole

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----1.300

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

-1.300

-1.300

52.200

-1.300

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Sisimiut
080.51.010
Entreprenør og bjergværksskole
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 03-08-2017., sag nr. 17-761.
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84.40.10
Kommunale skoler (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

På nærværende hovedkonto søges udmøntet 28,4 mio. kr. til projekt nr. 018.50.133 Bygdeskole,
Alluitsup Paa i 2017. Midlerne søges udmøntet efter afholdt licitation på opførslen af en bygdeskole i Alluitsup Paa. Inden for projektbevillingen er der tidligere afholdt midler til nedrivning af
den gamle bygdeskole.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 80.000.000 kr. i 2017.
Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Alluitsup Paa
018.50.133
Diverse steder
996.50.129
Diverse steder
996.50.130
Diverse steder
996.50.132

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Bygdeskole, Alluitsup Paa
Diverse skoler, nyanlæg og
renovering, 2015
Diverse skole, nyanlæg og
renovering, 2016
Diverse skole, nyanlæg og
renovering, 2017

28.400

0

28.400

28.400

35.650

-6.600

0

-6.600

-6.600

50

-6.700

0

-6.700

-6.700

0

64.900

80.000

-15.100

-15.100

64.900

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Alluitsup Paa
018.50.133
Bygdeskole, Alluitsup Paa
Den nye skole skal opføres på den gamle skoles grund. Nedrivningsarbejdet er nu udført. Dele af betonkonstruktionen i den eksisterende bygning genanvendes og der opføres en ny fløj.
Den nye skole bliver med et bruttoetageareal på 669 m2 til ca. 30 elever.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2019

Diverse steder
996.50.129
Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2015
Projektet nedsættes med 6,6 mio. kr. som overføres til projekt nr. 018.50.133 Bygdeskole, Alluitsup Paa.
Fysisk igangsætning: 2015

122

Ibrugtagning: 2018

Diverse steder
996.50.130
Diverse skole, nyanlæg og renovering, 2016
Projektet nedsættes med 6,7 mio. kr. som overføres til projekt nr. 018.50.133 Bygdeskole, Alluitsup Paa.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2018

Diverse steder
996.50.132
Diverse skole, nyanlæg og renovering, 2017
Projektet nedsættes med 15,1 mio. kr. som overføres til projekt nr. 018.50.133 Bygdeskole, Alluitsup Paa.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 27-04-2017., sag nr. 17-749.
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84.40.12
Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
18.900

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 18,9 mio. kr. i 2017. Forhøjelsen finansieres ved
nedsættelse af hovedkonto 89.71.41 Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning, med i alt 16,5
mio. kr. og hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån med 2,4 mio. kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 18.900.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Qaqortoq
020.52.087
Ilulissat
120.52.086
Diverse byer
999.51.021

Projektnavn
Erstatningsbyggeri for NI+GU,
Qaqortoq
Udvidelse af PISPS, Ilulissat
Projektplan for udflytning af
udd. inst.

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ---15.400

0

15.400

15.400

102.400

1.000

0

1.000

1.000

49.344

2.500

0

2.500

2.500

2.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

18.900

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaqortoq
020.52.087
Erstatningsbyggeri for NI+GU, Qaqortoq
I fortsættelse af udvidelse af GU i Qaqortoq fra et 3 sporet til et 5 sporet gymnasium, er der udarbejdet opgørelse af
nødvendige ændringer i eksisterende bygninger der tillige bør gennemføres for at det samlede bygningskompleks
kan tilfredsstille de øgede behov for administrations- og lærerarealer.
Gennemførelse af etape II i umiddelbar forlængelse af etape I, medfører desuden fordele i form af planlægning af
afslutninger på de eksisterende lokaler. Herunder f.eks. oprettelse af byggeplads, muligheden for tilpasning af afslutning af bygningsdele pga. kommende opbygning mv. Tillige bidrager igangsætning af etape II på planlagt tidspunkt til jævn byggetakt og beskæftigelse i anlægsbranchen i Qaqortoq.
Med denne ansøgnings søges om 15,4 mio.kr. til udførelse af etape II, til at sikre tilfredsstillende arbejdsmiljø for
henholdsvis administrationen samt lærerstaben på GU Qaqortoq.
Fysisk igangsætning: 2014
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Ibrugtagning: 2018

Ilulissat
120.52.086
Udvidelse af PISPS, Ilulissat
Indkøb og opsætning af låsesystem, tilsvarende til det system der er opsat i de eksisterende bygninger. Indkøb og
opsætning af tilsvarende system vil forenkle administration og drift af systemet, og samtidig give større muligheder
for adgangskontrol til den nye bygning.
Med denne ansøgning søges om 1,0 mio.kr. til køb og opsætning af ønsket udstyr til skolen, herunder Access Point.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2018

Diverse byer
999.51.021
Projektplan for udflytning af udd. inst.
Naalakkersuisut har besluttet, at det målrettet arbejdes hen imod og flytte en række konkrete uddannelser/uddannelsesinstitutioner fra Nuuk til andre byer. Det drejer sig om følgende institutioner:
Jern- og Metalskolen til Sisimiut
Handelsskolen (NI-NUUK) til Qaqortoq
Socialrådgiveruddannelsen til Ilulissat
Kunstskolen til Aasiaat
For at få et velunderbygget beslutningsgrundlag er der endvidere besluttet, at en udflytning af disse fire institutioner skal konsekvensbelyses grundigt inden en endelig beslutning kan træffes. I analysen vil følgende aspekter
blandt andet indgå:
Flytteomkostninger, anlægsbehov og driftsøkonomi
Effekt på elevsøgning og kollegiebehov
Faglige miljøer og rekruttering af lærerkræfter

Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2017., sag nr. 17-753.
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84.40.12
Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
2.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.000.000 kr. i 2017.

Midlerne skal bruges til at etape 2 af projekt nr. 020.52.087, Erstatningsbyggeri for NI + GU,
Qaqortoq, kan blive gennemført som planlagt og i sit fulde omfang. Der er gennemført en kontrol af det samlede forbrug på etape 2 i forhold til den samlede bevilling. Der er konstateret, at
det foreløbige A-overslag på etape 2 ikke dækker alle udgifter, som er forbundet med gennemførelse af etape 2. Der er således behov for en tillægsbevilling for at etape 2 kan gennemføres i sit
fulde omfang.
Forhøjelsen af bevillingen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto 40.40.01 Uddannelsesstyrelsen.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 20.900.000 kr.
Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Qaqortoq
020.52.087

Projektnavn
Erstatningsbyggeri for NI+GU,
Qaqortoq

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ---17.400

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

2.000

2.000

104.400

2.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaqortoq
020.52.087
Erstatningsbyggeri for NI+GU, Qaqortoq
Projektet søges forhøjet med 2,0 mio. kr. Der er gennemført en kontrol af det samlede forbrug på etape 2 i forhold
til den samlede bevilling. Der er konstateret, at det foreløbige A-overslag på etape 2 ikke dækker alle udgifter, som
er forbundet med gennemførelse af etape 2. Der er således behov for en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. for at etape
2 kan gennemføres i sit fulde omfang. I TB-sagsnr. 17-753 godkendte Finansudvalget tidligere i år en bevilling på
15,4 mio. kr. til udførelse af etape 2, som omfatter ændringer i de eksisterende bygninger, der gennemføres for at
det samlede bygningskompleks kan tilfredsstille de øgede behov for administrations- og lærerarealer ved gennemførslen af erstatningsbyggeriet.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 27-12-2017., sag nr. 17-785.
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84.40.16
Kulturbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-43.880

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

På nærværende hovedkonto søges tilbageført 43,880 mio. kr., og overført til hovedkonto
87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg, nyt projekt nr. 996.24.128 Diverse nyanlæg.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -43.880.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.56.003

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Ny KNR
-43.880

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

-43.880

-43.880

12.120

-43.880

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.56.003
Ny KNR
Projektet søges reduceret, således der fremadrettet henstår midler kun til fortsat peojektering.
Projektet er oprindelig oprettet med forventning om at ny KNR kunne opføres inden for daværende bevillingsramme, som har vist sig være lavt sat. Projektet er således fortsat på byggeprogramstade, hvor en egentlig projektering
ikke er opstartet endnu.
Fysisk igangsætning: 2013

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 08-12-2017., sag nr. 17-778.
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86.60.01
Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
17.560

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 17.560.000 kr.

Midlerne skal anvendes til retablering af patienthotellet i Aasiaat efter det nedbrændte i juni
2016. Den aftalte forsikringssum er ikke endeligt fastsat, men forventes at ligge på ca.
26.650.000 kr., som vil blive indtægtsført under anlægsprojektet på nærværende hovedkonto. I
den forbindelse søges projektet for retablering af patienthotellet tilført 15.060.000 kr., så det er
muligt at genopføre bygningen moderne og bæredygtigt. Med de ansøgte midler forventes det
samlede anlægsprojekt dermed at udgøre 41.170.000 kr.
Det nedbrændte patienthotel var opført i begyndelsen af 1960'erne og fremstod inden branden
ikke i en stand, som lever op til gældende bygningsreglement og nutidens standarder for indretning, komfort og drift. Det er derfor fordelagtigt at genopføre bygningen med en ændret indretning, tilgængelighed, brandsikring, ventilation, lyd- og varmeisolering. Bygningen vil indeholde
personaleboliger til de ansatte ved sygehuset i Aasiaat.
Desuden søges der om 2,5 mio. kr. til køb af en bygning til det lokale misbrugsbehandlingscenter, Allorfik, i Sisimiut. Allorfik skal oprettes i Sisimiut i 2017, jf. udrulningsplanen for hovedkonto 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan. Da det ikke er muligt, som forudsat, at leje lokaler i
Sisimiut søges der en bevilling til køb af en ejendom. Det er på tilsvarende vis som for Allorfik i
Qaqortoq, som der er afsat bevilling til i FL2017.
Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto medfører en forværring af det budgetterede DAU-resultat i finansår 2017 med 17.560.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 63.060.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Sisimiut
080.46.027
Aasiaat
100.46.028

Projektnavn
Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Sisimiut
Patienthotel i Aasiaat

Igangværende i alt
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FL

TB

2017

2017

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---2.500

0

2.500

2.500

2.500

15.060

0

15.060

15.060

15.060

17.560

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Sisimiut
080.46.027
Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Sisimiut
Der søges om 2,5 mio. kr. til køb af en bygning til det lokale misbrugsbehandlingscenter, Allorfik, i Sisimiut. Allorfik skal oprettes i Sisimiut i 2017, jf. udrulningsplanen for hovedkonto 34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2018

Aasiaat
100.46.028
Patienthotel i Aasiaat
Midlerne skal anvendes til retablering af patienthotellet i Aasiaat efter det nedbrændte i juni 2016. Den aftalte forsikringssum er ikke endeligt fastsat, men forventes at ligge på ca. 26.650.000 kr., som vil blive indtægtsført under
anlægsprojektet på nærværende hovedkonto. I den forbindelse søges projektet for retablering af patienthotellet
tilført 15.060.000 kr., så det er muligt at genopføre bygningen moderne og bæredygtigt. Med de ansøgte midler
forventes det samlede anlægsprojekt dermed at udgøre 41.170.000 kr.
Det nedbrændte patienthotel var opført i begyndelsen af 1960'erne og fremstod inden branden ikke i en stand, som
lever op til gældende bygningsreglement og nutidens standarder for indretning, komfort og drift. Det er derfor fordelagtigt at genopføre bygningen med en ændret indretning, tilgængelighed, brandsikring, ventilation, lyd- og varmeisolering. Bygningen vil indeholde personaleboliger til de ansatte ved sygehuset i Aasiaat.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2020

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2017., sag nr. 17-756.
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86.60.01
Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
2.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.500.000 kr. Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto finansieres gennem en reduktion af hovedkonto 34.11.08
Misbrugsbehandlingsplan.
Projekt: Allorfik, lokale misbrugsbehandlingscentre, Aasiaat, som forhøjes med 2.500.000 kr.
Allorfik, misbrugsbehandlingsenhed skal oprettes i Aasiaat i 2018, hvilket følger med vedtagelsen af FL2018. Da det ikke er muligt, som forudsat, at leje lokaler i Aasiaat søges bevilling til
køb af en ejendom.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 65.560.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Aasiaat
100.46.029

Projektnavn
Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Aasiaat

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ---2.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

2.500

2.500

2.500

2.500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Aasiaat
100.46.029
Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Aasiaat
Allorfik, misbrugsbehandlingsenhed skal oprettes i Aasiaat i 2018, hvilket følger med vedtagelsen af FL2018. Da
det ikke er muligt, som forudsat, at leje lokaler i Aasiaat søges bevilling til køb af en ejendom.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 20-12-2017., sag nr. 17-782.
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87.00.88
Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-4.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

På nærværende hovedkonto søges rokeret 7,0 mio. kr. til projekt nr. 020.29.107 Vej i Sydgrønland, og overførsel af 4,5 mio. kr. til hovedkonto 87.73.22 GLV-landingspladser til nyt projekt
nr. 170.25.193 Vej til lufthavnen i Qaanaaq.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -4.500.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Diverse steder
996.29.105
Qaqortoq
020.29.107

Projektnavn
Anlægsstrategi for bygder og
yderdistrik, 2009
Vej i Sydgrønland

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----11.500

0

-11.500

-11.500

9.225

7.000

0

7.000

7.000

29.825

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

-4.500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.29.105
Anlægsstrategi for bygder og yderdistrik, 2009
Projektet søges nedsat med 11,5 mio. kr., hvoraf 7,0 mio. kr. søges overført til projekt nr. 020.29.107 Vej i Sydgrønland og 4,5 mio. kr. til hovedkonto 87.73.22 GLV-landingspladser til nyt projekt nr. 170.25.0193 Vej til lufthavnen i Qaanaaq.
Fysisk igangsætning: 2010

Ibrugtagning: 2019

Qaqortoq
020.29.107
Vej i Sydgrønland
Projektet søges forhøjet med 7,0 mio. kr. til forlængelse af vejen med i alt 1.115 m.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 31-05-2017., sag nr. 17-752.
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87.11.09
Transportkommissionen - forundersøgelser (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-3.947

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 3,947 mio. kr., som overføres til hovedkonto
87.73.22 GLV-landingspladser.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 11.053.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Transportkommissionen - for996.23.004
undersøgelser

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ---11.053

15.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

-3.947

-3.947

95.653

-3.947

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.23.004
Transportkommissionen - forundersøgelser
Projektet søges nedsat med 3,947 mio. kr. som overføres til hovedkonto 87.73.22 GLV-landingspladser nyt projekt
nr. 996.25.203 Sikkerhedsudstyr til lufthavne.
Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2021

Godkendt af Finansudvalget d. 20-12-2017., sag nr. 17-781.
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87.70.02
Køb af administrationsbygning (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
6.995

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2017. Forhøjelsen skal finansiere nyt
projekt nr. 060.10.052 Køb af Noorlernut 4, stuen i B-3953 i Nuuk.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 6.995.000 kr. i 2017.
Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.10.052

Projektnavn
Køb af B-3953 "Noorlernut 4,
stuen"

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ---6.995

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

6.995

6.995

6.995

6.995

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.10.052
Køb af B-3953 "Noorlernut 4, stuen"
Erhvervslokalerne (B. nr. 3953) er beliggende Noorlernut 4 og arealet udgør 266 kvadratmeter. Erhvervsejendommen er sat til salg til en kontantpris på 7.322.000 kr. Denne pris er forhandlet ned til 6.995.000 kr. hvilket giver en
kvadratmeterpris på 26.297 kr.
Erhvervsejendommen forventes ombygget og vil have kontorareal til 10-12 arbejdsstationer og 1 mødelokale, hvor
der er plads til 15 mødedeltagere. Ombygningen vurderes til at koste 400.000 kr. Der er lavet særskilt TB på
20.30.10 til at dække dette beløb.
Bygningen er fra 2014 og fremstår velholdt. Referat og budget fra ejerforeningen er indhentet. Det vurderes på den
baggrund at bygningen fremstår i god stand og at ejerforeningens økonomi er i orden.
Bygningen udlejes i øjeblikket. Ved køb af bygningen vil Selvstyret overtage denne forpligtelse. Lejemålet vil
blive opsagt ved køb, men der skal forventes en opsigelsesperiode på 6 måneder. Derefter skal der foretages en
ombygning og ejendommes forventes, at kunne tages i brug ca. 1. juli 2018. Lokalerne vil indgå som en del af
Centraladministrationens lokaler. I en kortere periode anvendes lokalerne til Forfatningskommissionen, men herefter vil lokalerne blive anvendt til andre enheder, som og så mangler lokaler.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 27-12-2017., sag nr. 17-786.
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87.72.21
Støttet kommunalt udlejningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-15.148

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Nærværende hovedkonto nedsættes med 15,148 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Diverse steder
996.32.066
Diverse steder
996.32.067
Diverse steder
996.32.068

FL

TB

2017

2017

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Støttet kom. udl.byggeri, 2006
-802

0

-802

-802

21.366

-8.165

0

-8.165

-8.165

36.573

-6.181

0

-6.181

-6.181

44.413

Støttet kom. udl.byggeri, 2007
Støttet kom. udl.byggeri, 2008

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

-15.148

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.32.066
Støttet kom. udl.byggeri, 2006
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Diverse steder
996.32.067
Støttet kom. udl.byggeri, 2007
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Diverse steder
996.32.068
Støttet kom. udl.byggeri, 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. 03-08-2017., sag nr. 17-761.
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87.72.22
Boligprogram for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-34.482

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Nærværende hovedkonto nedsættes med 34,482 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Midlerne vil blive søgt anvendt til genhusning og etablering af boliger til beboerne i det områder,
der er berørt af oversvømmelserne.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Diverse bygder
998.35.025
Diverse bygder
998.35.026

Projektnavn
Boligprg.f/bygder og yderd.
2015
Boligprg.f/bygder og yderd.
2016

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----9.500

0

-9.500

-9.500

10.200

-24.982

0

-24.982

-24.982

18

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

-34.482

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse bygder
998.35.025
Boligprg.f/bygder og yderd. 2015
Projektet reduceres med 9,5 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2019

Diverse bygder
998.35.026
Boligprg.f/bygder og yderd. 2016
Projektet lukkes og midlerne søgt anvendt til genhusning og etablering af boliger til beboerne i det områder, der er
berørt af oversvømmelserne i Uummannaq fjorden.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 03-08-2017., sag nr. 17-761.

135

87.72.23
Boligstøtte, istandsættelsestilskud (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-1.036

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 1,036 mio. kr. og som overføres til hovedkonto
89.72.11 Støtte privat boligbyggeri.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 8.964.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Diverse byer
999.37.126

Projektnavn
Boligstøtte, istands,tilskud
2015

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----1.036

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

-1.036

-1.036

-1.036

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse byer
999.37.126
Boligstøtte, istands,tilskud 2015
Projektet søges nedsat med 1,036 mio. kr. som overføres til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri.

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 20-12-2017., sag nr. 17-780.
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8.964

87.73.10
Havneanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-4.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

På nærværende hovedkonto søges budgetneutral rokering af i alt 4,0 mio. kr., til hovedkonto
87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg, hvoraf 2,0 mio. kr. overføres til nyt projekt nr.
082.24.129 Havn i Kangerlussuaq, 1,0 mio. kr. til nyt projekt nr. 170.24.130 Læmole i Qaanaaq,
og 1,0 mio. kr. til nyt projekt nr. 150.24.131 Havnefaciliteter i Uummannaq.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -1.500.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Sektorplan for havne, 2016
996.24.113
Diverse steder Sektorplan for havne, 2017
996.24.114

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----2.500

0

-2.500

-2.500

0

1.000

2.500

-1.500

-1.500

1.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

-4.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.24.113
Sektorplan for havne, 2016
Bevillingen på nærværende projekt overføres til projektering af Havn i Kangerlussuaq, Læmole i Qaanaaq, og
Havnefaciliteter i Uummannaq.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2018

Diverse steder
996.24.114
Sektorplan for havne, 2017
Bevillingen på nærværende projekt nedsættes med 1,5 mio. kr. som overføres til projektering af Havn i Kangerlussuaq, Læmole i Qaanaaq, og Havnefaciliteter i Uummannaq.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 08-12-2017., sag nr. 17-778.
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87.73.12
Reinvestering i havne og kajanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
61.622

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

På nærværende hovedkonto søges oprettet et nyt projekt 996.24.128 Diverse nyanlæg i 2017,
med en bevilling på 57,622 mio. kr., som overføres fra hovedkonto 84.40.16 Kulturbyggeri og
hovedkonto 87.75.02 Miljøafbødende foranstaltninger, Dundas.
Der søges endvidere overført 4,0 mio. kr. fra hovedkonto 87.73.10 Havneanlæg, som er søgt nedlagt med FFL 2018.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 87.322.000 kr. i 2017.
Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Kangerlussuaq
082.24.129
Qaanaaq
170.24.130
Uummannaq
150.24.131
Diverse steder
996.24.128

FL

TB

2017

2017

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Havn i Kangerlussuaq
2.000

0

2.000

2.000

2.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

57.622

0

57.622

57.622

57.622

Læmole i Qaanaaq
Havnefaciliteter i Uummannaq
Diverse nyanlæg

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

61.622

Koordinater

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Kangerlussuaq
082.24.129
Projektering af Havn til Kangerlussuaq.

Projektnavn

Havn i Kangerlussuaq

Der er endnu ikke taget endelig beslutning om kajlængde mv. Men der vil være tale om 60-90 m lang kaj med anlægs ø i begge ender med fortøjningsmulighed, hvorved den samlede kajlængde forøges. Projekteringen vil ligeledes indebære undersøgelse af muligheder for medfinansiering af det nye anlæg fra Qeqqata Kommunia.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

Qaanaaq
170.24.130
Projektering af Læmole til Qaanaaq.

Læmole i Qaanaaq

138

Etableringen af en læmole vil komme flere til gavn. Både store skibe - herunder RAL - samt mindre fartøjer vil
blive skærmet fra de store bølger. Dermed vil der både blive skabt mere læ samt mulighed for at komme lettere og
mere sikkert ind til stranden.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

Uummannaq
150.24.131
Havnefaciliteter i Uummannaq
Projektering omkring Havnefaciliteter i Uummannaq.
Inden projektering igangsættes, er det nødvendigt at afklare hvilke faciliteter ønskes, hvor der indgås samarbejde
herom med Qaasuitsup Kommunia samt Uummannaqs lokalråd. Projektering af det ønskede anlæg forventes således igangsat i 2018 med udførelse i 2019.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2020

Diverse steder
996.24.128
Diverse nyanlæg
Diverse nyanlæg oprettes som reserve til udmøntning af nyanlæg for havnefaciliteter, og som følger det 2-delte
bevillingsprincip. Udmøntning sker således når licitationsresultatet for projekterne foreligger.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2022

Godkendt af Finansudvalget d. 08-12-2017., sag nr. 17-778.
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87.73.12
Reinvestering i havne og kajanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-1.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 1,5 mio. kr. som overføres til hovedkonto 87.73.22
GLV-landingspladser.
Bevilling på hovedkontoen udgør herefter 85.822.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Udvikling og afprøvning af
996.24.118
UUV-system

FL

TB

2017

2017

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

500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

-1.500

-1.500

0

-1.500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.24.118
Udvikling og afprøvning af UUV-system
Projektet søges nedsat med 1,5 mio. kr. som overføres til 87.73.22 GLV-landingspladser projekt nr. 996.25.203
Sikkerhedsudstyr til lufthavne.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 20-12-2017., sag nr. 17-781.

140

87.73.19
Forundersøgelser for diverse trafikanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-5.353

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 5,353 mio. kr. i 2017, som overføres til hovedkonto
87.73.22 GLV-landingspladser.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -5.353.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Forundersøgelser for diverse
996.23.010
trafikanlæg 2015

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----5.353

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

-5.353

-5.353

147

-5.353

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.23.010
Forundersøgelser for diverse trafikanlæg 2015
Projektet søges afsluttet og resterende bevilling overført til hovedkonto 87.73.22 GLV-landingspladser.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 20-12-2017., sag nr. 17-781.
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87.73.22
GLV - landingspladser (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
4.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4,5 mio. kr. til nyt projekt nr. 170.25.193 Vej til
lufthavnen i Qaanaaq.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 4.500.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Qaanaaq
170.25.193

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Vej til lufthavn i Qaanaaq
4.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

4.500

4.500

4.500

4.500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaanaaq
170.25.193
Vej til lufthavn i Qaanaaq
Projektet søges bevilget med 4,5 mio. kr. til etablering af nye underløb og oprensning af eksisterende, reetablering
af vejtrace og udlægning af nyt slidlag, samt erosionssikring af skråninger og grøftebunde.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 31-05-2017., sag nr. 17-752.
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87.73.22
GLV - landingspladser (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
10.800

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 10,8 mio. kr. i 2017. Forhøjelsen bliver finansieret
ved nedsættelse af hovedkonto 87.11.09 Transportkommissionen - forundersøgelser med 3,947
mio. kr., nedsættelse af hovedkonto 87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg med 1,5 mio. kr.
og ved nedsættelse af hovedkonto 87.73.19 Forundersøgelser for diverse trafikanlæg med 5,353
mio. kr.
Bevillingen på hovedkonto udgør herefter 15.300.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Sikkerhedsudstyr til lufthavne
996.25.203

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ---10.800

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

10.800

10.800

10.800

10.800

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.25.203
Sikkerhedsudstyr til lufthavne
Projektet søges oprettet med en bevilling på 10,8 mio. kr.
I forbindelse med implementering af ny bekendtgørelse 1126 vedr. security i Grønland, samt Greenland Aviaton
Security Program indenfor Security området konstaterer Trafikstyrelsen og Mittarfeqarfiit ved gennemgang og
tilsyn af Mittarfeqarfiits sikkerhedsudstyr i forskellige lufthavne, at de ikke opfylder de nye krav til ydelse (testkrav).
Til udskiftning og supplering med nyt sikkerhedsudstyr til opfyldelse af kravene, ansøger Mittarfeqarfiit om 10,8
mio. kr.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 20-12-2017., sag nr. 17-781.
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87.75.02
Miljøafbødende foranstaltninger på Dundas (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-13.742

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

På nærværende hovedkonto, projekt nr. 996.74.002 Miljøafbødende foranstaltninger, Dundas er
afsluttet og resterende midler søges overført til hovedkonto 87.73.12 Reinvestering i havne og
kajanlæg, nyt projekt nr. 996.24.128 Diverse nyanlæg.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -13.742.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Miljøafbødende foranstaltnin996.74.002
ger, Dundas

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----13.742

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

-13.742

-13.742

-13.742

-13.742

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.74.002
Miljøafbødende foranstaltninger, Dundas
Projektet er afsluttet og restende midler søges overført til hovedkonto 87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg,
nyt projekt nr. 996.24.128 Diverse nyanlæg.
Projektet blev oprindelig oprettet med en bevilling på 0 kr., hvorunder der blev indtægtsført 40 mio. kr. fra staten.
Der henstår 13,742 mio. kr. af indtægten, hvorfor bevillingen søges nedsat med dette beløb, hvorefter projektet kan
afsluttes med negativ bevilling.
Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 08-12-2017., sag nr. 17-778.
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89.71.40
Nukissiorfiit, anlægsudlån (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-2.400

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

På nærværende hovedkonto, projekt nr. 996.17.772 Vandbehandlingsanlæg søges nedsat med 2,4
mio. kr. Nedsættelsen søges overført 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 de uforbrugte midler under
anlægsprojektet angivet i nedenstående projektspecifikation.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 179.600.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Vandbehandlingsanlæg
996.17.772

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----2.400

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

-2.400

-2.400

12.600

-2.400

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.17.772
Vandbehandlingsanlæg
Projektet søges nedsat med 2,4 mio. kr. som overføres til hovekonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2015

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2017., sag nr. 17-753.
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89.71.41
Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-16.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 16,5 mio. kr. i 2017.

Nukissiorfiit har meddelt, at de ikke har behov for at gøre brug af de uforbrugte midler under
anlægsprojekter angivet i nedenstående projektspecifikation.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13.500.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Diverse steder
996.28.030
Diverse steder
996.28.032

Projektnavn
Anlægsudlån, byggemodning,
Nukissiorfiit, 2014
Anlægsudlån, byggemodning,
Nukissiorfiit, 2015

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----1.500

0

-1.500

-1.500

0

-15.000

0

-15.000

-15.000

0

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

-16.500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.28.030
Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2014
Projektet nedsættes med 1,5 mio. kr., som overføres til hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2015

Diverse steder
996.28.032
Anlægsudlån, byggemodning, Nukissiorfiit, 2015
Projektet nedsættes med 15,0 mio. kr., som overføres til hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2016

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2017., sag nr. 17-753.
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89.72.11
Støttet privat boligbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.036

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Bevillingerne på nærværende hovedkonto søges rokeret og samlet til et anlægs nr. 996.37.055
Støttet privat boligbyggeri. Der søges overført 1,036 mio. kr. fra hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 36.036.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Diverse steder
996.37.053
Diverse steder
996.37.054
Diverse steder
996.37.055
Diverse steder
996.37.055
Diverse steder
996.37.056
Diverse steder
996.37.106
Diverse steder
996.37.109
Diverse steder
996.37.112
Diverse steder
996.37.115
Diverse steder
996.37.118
Diverse steder
996.37.120
Diverse steder
996.37.123
Diverse steder
996.37.125
Diverse steder
996.37.130

Projektnavn
Støttet privat boligbyggeri,
2005
Støttet privat boligbyggeri,
2006
Støttet privat boligbyggeri,
2007
Støttet privat boligbyggeri
Støttet privat boligbyggeri,
2008
Støttet privat boligbyggeri,
2009
Støttet privat boligbyggeri,
2010
Støttet privat boligbyggeri,
2011
Støttet privat boligbyggeri,
2012
Støttet privat boligbyggeri,
2013
Støttet privat boligbyggeri,
2014
Støttet privat boligbyggeri,
2015
Støttet privat boligbyggeri,
2016
Støttet privat boligbyggeri,
2017

Igangværende i alt

FL

TB

2017

2017

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----16.685

0

-16.685

-16.685

0

-10.828

0

-10.828

-10.828

0

16.584

0

16.584

16.584

16.584

201.302

0

201.302

201.302

201.302

16.625

0

16.625

16.625

16.625

5.000

0

5.000

5.000

5.000

13.752

0

13.752

13.752

13.752

-25.762

0

-25.762

-25.762

0

-52.857

0

-52.857

-52.857

0

-15.296

0

-15.296

-15.296

0

-30.000

0

-30.000

-30.000

0

-30.798

0

-30.798

-30.798

0

-35.000

0

-35.000

-35.000

0

0

35.000

-35.000

-35.000

0

1.036
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.37.053
Støttet privat boligbyggeri, 2005
Bevillingen på nærværende projekt nr. søges overført til projekt nr. 996.37.055 Støttet privat boligbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2009

Diverse steder
996.37.054
Støttet privat boligbyggeri, 2006
Bevillingen på nærværende projekt nr. søges overført til projekt nr. 996.37.055 Støttet privat boligbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Diverse steder
996.37.055
Støttet privat boligbyggeri, 2007
Bevillingen på nærværende projekt søges forhøjet, hvor merforbruget bliver nulstillet. Projektet skal dermed lukkes
ned.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2017

Diverse steder
996.37.055
Støttet privat boligbyggeri
På nærværende projekt nr. og navn rokeres alle tidligere bevillinger på hovedkontoen.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2017

Diverse steder
996.37.056
Støttet privat boligbyggeri, 2008
Bevillingen på nærværende projekt søges forhøjet, hvor merforbruget bliver nulstillet. Projektet skal dermed lukkes
ned.
Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2009

Diverse steder
996.37.106
Støttet privat boligbyggeri, 2009
Bevillingen på nærværende projekt søges forhøjet, hvor merforbruget bliver nulstillet. Projektet skal dermed lukkes
ned.
Fysisk igangsætning: 2009
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Ibrugtagning: 2010

Diverse steder
996.37.109
Støttet privat boligbyggeri, 2010
Bevillingen på nærværende projekt søges forhøjet, hvor merforbruget bliver nulstillet. Projektet skal dermed lukkes
ned.
Fysisk igangsætning: 2010

Ibrugtagning: 2011

Diverse steder
996.37.112
Støttet privat boligbyggeri, 2011
Bevillingen på nærværende projekt nr. søges overført til projekt nr. 996.37.055 Støttet privat boligbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2012

Diverse steder
996.37.115
Støttet privat boligbyggeri, 2012
Bevillingen på nærværende projekt nr. søges overført til projekt nr. 996.37.055 Støttet privat boligbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2013

Diverse steder
996.37.118
Støttet privat boligbyggeri, 2013
Bevillingen på nærværende projekt nr. søges overført til projekt nr. 996.37.055 Støttet privat boligbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2013

Ibrugtagning: 2014

Diverse steder
996.37.120
Støttet privat boligbyggeri, 2014
Bevillingen på nærværende projekt nr. søges overført til projekt nr. 996.37.055 Støttet privat boligbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Diverse steder
996.37.123
Støttet privat boligbyggeri, 2015
Bevillingen på nærværende projekt nr. søges overført til projekt nr. 996.37.055 Støttet privat boligbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2017

Diverse steder
996.37.125
Støttet privat boligbyggeri, 2016
Bevillingen på nærværende projekt nr. søges overført til projekt nr. 996.37.055 Støttet privat boligbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2018

Diverse steder
996.37.130
Støttet privat boligbyggeri, 2017
Bevillingen på nærværende projekt nr. søges overført til projekt nr. 996.37.055 Støttet privat boligbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 20-12-2017., sag nr. 17-780.
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89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

På nærværende hovedkonto søges budgetneutral rokering fra projekt nr. 996.32.124 Boliger til
projekt nr. 080.30.017 Bæredygtige boliger, Sisimiut.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 139.300.000 kr. i 2017.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Diverse steder
996.32.124
Sisimiut
080.30.017

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Boliger
Bæredygtige boliger 2016,
Sisimiut

-2.810

8.500

-11.310

-53.510

101.640

12.310

1.000

11.310

53.510

56.510

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.32.124
Boliger
Projektet søges nedsat med 11,31 mio. kr. i 2017, som overføres til projekt nr. 080.30.017 Bæredygtige boliger,
Sisimiut.
Udmøntning fra nærværende projekt i 2018 og i 2019 til projekt nr. 080.30.017 Bæredygtige boliger, Sisimiut indarbejdes i Finanslovsforslag 2018.
Fysisk igangsætning: 2013

Ibrugtagning: 2021

Sisimiut
080.30.017
Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut
Projektet er udbudt og licitationen er afholdt. A-overslag er udarbejdet. Der søges om udmøntning af 11,31 mio. kr.
i 2017, 23,6 mio. kr. i 2018 og med 18,6 mio. kr. i 2019.
Der opføres 24 Bæredygtige boliger fordelt på 2 boligblokke i Sisimiut i område A22.
Én bygning rummer 12 udlejningsboliger. Bruttoetagearealer, I alt 2 bygninger 2254,0 m².Bygningerne bliver som
en kombination af 4 stk. 3-rums pr. etage på bygning 2, og 2 stk. 2-rums og 2 stk. 4-rums i hver etage på bygning
1.
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Foruden ovennævnte boligprojekt, skal der i forbindelse med byggemodningen ligeledes forberedes for fremtidig
vej/byggemodning for nærliggende byggefelter.
Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2019

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2017., sag nr. 17-754.
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89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-4.237

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Nærværende hovedkonto nedsættes med 4,237 mio. kr. som overføres til hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Diverse steder
996.34.517
Nuuk
060.34.528
Diverse byer
999.38.016

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Byhuse og familiehuse
Genhusningcenter for lejere i
Nuuk
Udvikling og afprøvning af
lokale byggematerialer

-149

0

-149

-149

144.002

-1.288

0

-1.288

-1.288

7.712

0

2.800

-2.800

-2.800

2.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

-4.237

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.34.517
Byhuse og familiehuse
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2011

Ibrugtagning: 2017

Nuuk
060.34.528
Genhusningcenter for lejere i Nuuk
Projektet er afsluttet og resterende midler overføres til hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2016

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

Ibrugtagning: 2018

Godkendt af Finansudvalget d. 03-08-2017., sag nr. 17-761.
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89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
55.167

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 55,167 mio. kr. til nyt projekt nr. 340.39.041 Genhusning efter oversvømmelse.
Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 190.230.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Qaasuitsup
Kommunia
340.39.041

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Genhusning efter oversvømmelse
55.167

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

55.167

55.167

55.167

55.167

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaasuitsup Kommunia
340.39.041
Genhusning efter oversvømmelse
Genhusning i forbindelse med oversvømmelse i Nordgrønland. Der oprettes en pulje til genhusning samt etablering
af boliger.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2020

Godkendt af Finansudvalget d. 03-08-2017., sag nr. 17-762.
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89.72.12
Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
14.787

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2017

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 14.787.000 kr. til projekt nr.
340.39.041 Genhusning efter oversvømmelse. Midlerne skal anvendes til genhusning af borgerne
fra Nuugaatsiaq og Illorsuit efter bygderne blev ramt af en oversvømmelse den 17. juni 2017.
Forhøjelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto
20.05.20 Bloktilskud til kommunerne, hvor nedsættelsen vedrører uforbrugte midler i kommunerne under boligprogram for bygder og yderdistrikter, som med finansloven for 2017 blev overført til kommunerne.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 205.017.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2017
Sted/Proj.nr.
Qaasuitsup
Kommunia
340.39.041

FL

TB

2017

2017

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Genhusning efter oversvømmelse
69.954

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2017
+følgende år
ny total

0

14.787

14.787

69.954

14.787

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaasuitsup Kommunia
340.39.041
Genhusning efter oversvømmelse
Projektet vedrører genhusning af borgerne fra Nuugaatsiaq og Illorsuit i forbindelse med oversvømmelse i Nordgrønland. Puljen er til genhusning samt etablering af boliger.
Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2020

Godkendt af Finansudvalget d. 03-08-2017., sag nr. 17-763.
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