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Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2005

FM 2006/10

§ 1.

Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2005
fastsættes i bilag 1.

§ 2.

Ændringer i tekstanmærkninger for 2005 fastsættes i bilag 2.

Grønlands Hjemmestyre, den XX/XX 2006

Hans Enoksen
/
Josef Motzfeldt
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I
Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber
I
Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber
I
Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber
T Kontante udgifter til aktieselskaber
T Kontante udgifter til aktieselskaber
T Kontante udgifter til aktieselskaber

Administrationsdirektoratet
Administrationsdirektoratet, administration
Administrationsdirektoratet, administration
Administrationsdirektoratet, administration
Administrationsdirektoratet, administration

10.13.10
10.13.10
10.13.10
10.13.11
10.13.11
10.13.11

14
14.01.01
14.01.01
14.01.01
14.01.01

D Direktoratet for Selvstyre, Administration
D Direktoratet for Selvstyre, Administration

Råstofdirektoratet
D Råstofdirektoratet, administration
T Eksport af vand og Is fra Grønland

18
18.01.01
18.01.05

Direktoratet for Selvstyre

D Efteruddannelsespulje
D Inovations- og projektopgaver

17.01.01
17.01.01
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14.02.02
14.02.05

Landsstyrets sekretariat, Administration
Landsstyrets sekretariat, Administration
Efteruddannelsespulje
Inovations- og projektopgaver
Tilskud til politiske organisationer
Udgifter til valg

D
D
D
D
T
T

10.01.01
10.01.01
10.02.04
10.02.05
10.06.10
10.11.10

D
D
D
D

Landsstyrets Sekretariat

10

Bevillingsoversigt

12.391.000
4.500.000

11.183.000

0
0

24.523.000

20.000.000

-80.800.000

2.548.000
1.000.000
1.508.000
700.000

32.518.000

FL 2005
beslutning

-200.000
-4.500.000

2.548.000
1.000.000

394.000
2.919.000
544.000

-394.000
-544.000
-2.548.000
-1.000.000

Landstings-

Landsstyrerok.
bilag 2, FL 2005

Godkendt af

1.600.000
-1.795.000

1.100.000

-8.600.000
-66.361.000
-34.400.000
89.045.000
66.361.000
1.511.000

3.400.000
200.000

Finansudvalget

12.191.000
0

10.988.000

2.548.000
1.000.000

29.480.000

176.917.000

-190.161.000

31.580.000
0
0
4.908.000
900.000

herefter

Bevilling

FU
sagsnr.

05.-95
05.-130
05.-117
05.-95
05.-130
05.-155

18.05.05 Ressortænd.
18.05.05 Ressortænd.

16.06.05
05.-106
07.10.05 Ressortænd.

22.09.05 Ressortænd.
22.09.05 Ressortænd.

05.-116
Ressortænd.
28.06.05 Ressortænd.
22.09.05 Ressortænd.

14.06.05

16.01.05
24.08.05
16.06.05
16.01.05
24.08.05
14.11.05

Ressortænd.
22.09.05 Ressortænd.
22.09.05 Ressortænd.
22.09.05 Ressortænd.
22.09.05
05.-140
22.09.05
05.-140

godk.

Dato for
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I

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T Reserve til overenskomstrelaterede udgifter
T Reserve til overenskomstrelaterede udgifter

T
T
T
T

D Skattedirektoratet, administration
D Skattedirektoratet, administration

20.10.11

20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.50
20.11.50

20.11.51
20.11.51

20.11.66
20.11.66
20.11.66
20.11.66

24.01.01
24.01.01

27

T Bloktilskud til kommunerne

20.05.20

Udensrigsanliggender

Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling
Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling
Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling
Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven

Nettorenter

D Økonomidirektoratet, Administration

Økonomidirektoratet

20.01.01

20

Bevillingsoversigt

19.234.000

8.730.000

5.007.000

16.431.000

-39.300.000

796.370.000

27.617.000

FL 2005

-2.919.000

Landsstyrerok.
bilag 2, FL 2005

Landstingsbeslutning

0
370.000

3.400.000
-800.000
-1.230.000
-10.100.000

-600.000
-1.334.000

-1.400.000
-800.000
-1.100.000
-1.600.000
-5.030.000
-380.000
-370.000
-800.000
-3.400.000
-200.000
-1.300.000

4.000.000

790.000

Godkendt af
Finansudvalget

19.604.000

0

3.073.000

51.000

-35.300.000

797.160.000

24.698.000

Bevilling
herefter

FU
sagsnr.

14.02.05
07.08.05

28.06.05
08.07.05
04.10.05
09.12.05

09.12.05
20.12.05

30.03.05
14.04.05
14.06.05
16.06.05
28.06.05
08.07.05
07.08.05
29.07.05
22.09.05
22.09.05
22.09.05

16.01.05

20.12.05

05.-98
05.-125

05.-124
05.-121
05.-136
05.-157

05.-158
05.-161

05.-100
05.-105
05.-116
05.-106
05.-124
05.-121
05.-125
05.-129
05.-140
05.-140
05.-142

05.-95

05.-161

28.06.05 Ressortænd.

Dato for
godk.
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D Fællesudgifter, tandlægebetjening
D Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening

32.12.02
32.12.03

Fællesudgifter, lægebetjening
Fællesudgifter, lægebetjening
Fællesudgifter, evakueringer m.v.
Fællesudgifter, evakueringer m.v.
Sundhedsddistrikter, lægebetjening

D
D
D
D
D

32.11.02
32.11.02
32.11.03
32.11.03
32.11.04

Sundhedsdirektoratet
Patientbehandling i udlandet, Somatisk
Patientbehandling i udlandet, psykiatrisk
Dronning Ingrids Hospital
Alkoholbehandlingscentre

D Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til kom
D Handicapinstitutioner
D Handicapinstitutioner

30.13.03
30.13.41
30.13.41

D
D
D
D

D Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge

30.10.37

32
32.10.03
32.10.04
32.10.05
32.10.08

Direktoratet for Familier og Justitsvæsen
D Familiedirektoratet, administration

30
30.01.01

Bevillingsoversigt

5.555.000
47.848.000

328.508.000

51.056.000

46.320.000

77.336.000
26.748.000
222.559.000
4.253.000

189.066.000
80.416.000

54.041.000

19.590.000

FL 2005

-1.000.000
-4.000.000

-19.800.000
-1.000.000
19.800.000
-2.300.000
5.000.000

-1.000.000
-1.000.000
6.400.000
-1.100.000

-2.100.000
2.100.000

Landsstyrerok.
bilag 2, FL 2005

Landstingsbeslutning

162.000

382.000

1.795.000

Godkendt af
Finansudvalget

4.555.000
43.848.000

68.556.000
333.508.000

25.520.000

76.336.000
25.748.000
228.959.000
3.153.000

82.678.000

186.966.000

54.423.000

21.385.000

Bevilling
herefter

FU
sagsnr.

Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret

Landsstyret
Landsstyret
05.-161

05.-161

29.06.05 Landstyret
08.12.05 Landsstyret
29.06.05 Landsstyret
08.12.05 Landsstyret
08.12.05 Landsstyret
08.12.05 Landsstyret
08.12.05 Landsstyret
08.12.05 Landsstyret

08.12.05
08.12.05
08.12.05
08.12.05

24.02.05
24.02.05
20.12.05

20.12.05

07.10.05 Ressortænd.

Dato for
godk.

9

T Sektorprogram for uddannelse
T Sektorprogram for uddannelse

D Elevindkvartering

D Inerisaavik/Pilersuifik

D Kulturrådet og Idrættens Råd

T TV- og Radionævn

D Efterskoleophold
T Tilskud, kursusvirksomhed
D Renoverinsuddannelserne

D
D
D
D

D Institutioner under de videregående uddannelser
D Institutioner under de videregående uddannelser
D Institutioner under de videregående uddannelser

L Stipendier og børnetillæg

T Tilskud til grønlandske aviser og NCB-afgifter
T Tilskud til grønlandske aviser og NCB-afgifter

T Andre tilskud til kultur og fritidsvirksomhed
T Grønlands Radio - KNR
T Grønlands Radio - KNR

40.01.08
40.01.08

40.01.09

40.01.10

40.01.17

40.01.20

40.10.12
40.11.06
40.11.08

40.11.28
40.11.34
40.11.34
40.12.25

40.12.33
40.12.33
40.12.33

40.13.50

40.14.09
40.14.09

40.14.16
40.14.18
40.14.18

Regionsskolerne
Institutionerne under erhvervsuddannelserne
Institutionerne under erhvervsuddannelserne
Kateket- og organistuddannelsen

Uddannelse og Kultur
D Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, adm.
D Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, adm.
D Sprogsekretariatet

40
40.01.01
40.01.01
40.01.03

Bevillingsoversigt

6.447.000
53.760.000

1.224.000

111.639.000

112.543.000

1.938.000

7.780.000
112.313.000

5.306.000
2.245.000
8.960.000

500.000

350.000

36.931.000

10.186.000

9.670.000

2.471.000

21.362.000

FL 2005

Landsstyrerok.
bilag 2, FL 2005

Landstingsbeslutning

0
0
938.000

-200.000
-100.000

2.877.000

-3.400.000
1.550.000
500.000

-400.000
1.450.000
2.500.000
-500.000

800.000
-950.000
-600.000

0

-200.000

-540.000

1.700.000

703.000
730.000

420.000
400.000
380.000

Godkendt af
Finansudvalget

54.698.000

6.447.000

924.000

114.516.000

111.193.000

116.263.000
1.438.000

7.380.000

6.106.000
1.295.000
8.360.000

500.000

150.000

36.391.000

11.886.000

11.103.000

22.182.000
2.851.000

Bevilling
herefter

05.02.05
05.02.05
20.10.05

08.07.05
20.10.05

28.06.05

28.06.05
08.07.05
04.10.05

08.07.05
28.06.05
08.07.05
08.07.05

14.04.05
08.07.05
08.07.05

05.02.05

20.10.05

20.10.05

08.07.05

28.06.05
04.10.05

08.07.05
08.07.05
08.07.05

Dato for
godk.

05.-96
05.-96
05.-145

05.-121
05.-145

05.-124

05.-124
05.-121
05.-136

05.-121
05.-124
05.-121
05.-121

05.-105
05.-121
05.-121

05.-96

05.-145

05.-145

05.-121

05.-124
05.-136

05.-114
05.-121
05.-121

FU
sagsnr.
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Boliger og Infrastruktur
D Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, adm.

D Administration og projektudgifter vedr. anlægsområdet

D Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nuuk
D Forsikringer

D Overvågning og monitorering, trafikområdet
T Skibspassagertrafik
T Intern godstransport med skib

T Eftersøgnings- og Redningsberedskab

D Landsplanlægning

70
70.01.01

70.01.04

70.10.02
70.10.03

73.01.10
73.10.10
73.10.11

73.30.02

74.01.06

Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked
Direktoratet for Erhverv Landbrug og Arbejdsmarked, administration
Direktoratet for Erhverv Landbrug og Arbejdsmarked, administration
Intern godstransport med skib
Intern godstransport med skib
Intern godstransport med skib
Eksport af vand og is fra Grønland

T Indhandlingstilskud, sælskind
T Indhandlingstilskud, sælskind

50.07.16
50.07.16

D
D
T
T
T
T

D Udgifter til sagsanlæg, APK

50.06.23

64
64.01.01
64.01.01
64.10.21
64.10.21
64.10.21
64.10.22

T Genetableringsstøtte

50.01.04

Fiskeri og Fangst

D Bispekontoret
D Bispekontoret
D Kirken i Grønland

45.10.10
45.10.10
45.10.17

50

D TV- og radiodistribution
D TV- og radiodistribution
D Artic Winter Games

40.14.19
40.14.19
40.14.25

Bevillingsoversigt

600.000

9.600.000

1.800.000
63.300.000
46.200.000

31.930.000
15.137.000

1.800.000

18.285.000

0

0

18.261.000

30.000.000

0

3.000.000

35.123.000

2.047.000

300.000

31.686.000

FL 2005

-600.000

-46.200.000

-500.000

46.200.000
4.500.000

500.000
200.000

450.000
-450.000

Landsstyrerok.
bilag 2, FL 2005

Landstingsbeslutning

0

100.000
-5.000.000

300.000
-1.300.000

-100.000

1.400.000
5.000.000

1.300.000
1.600.000

600.000

-1.600.000

-400.000

-2.300.000
0
-98.000

Godkendt af
Finansudvalget

0

9.600.000

1.900.000
58.300.000
0

32.230.000
13.837.000

1.700.000

17.785.000

52.600.000
4.500.000

18.961.000

32.900.000

600.000

1.400.000

2.097.000
34.673.000

29.386.000
202.000

Bevilling
herefter

05.-142
05.-159

05.-158

05.-159

05.-121
Landsstyret
Landsstyret

05.-121
05.-96
05.-145

FU
sagsnr.

05.-101

05.-135
05.-100
ØD

05.-103
05.-103

05.-135

ØD

11.04.05 Ressortænd.

14.04.05

22.09.05
30.03.05
11.03.05

29.03.05
29.03.05

22.09.05

11.03.05

11.03.05
ØD
18.05.05 Ressortænd.
30.03.05
05.-100
30.03.05
05.-100
11.03.05
ØD
18.05.05 Ressortænd.

22.09.05
09.12.05

09.12.05

09.12.05

08.07.05
22.09.05
22.09.05

08.07.05
05.02.05
20.10.05

Dato for
godk.
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Anlægsområdet
A Udisponerede anlægsreserver

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer

A Sektorprogram, monitorering og planlægning

80-87
80.00.00

80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01
80.00.01

80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10
80.00.10

80.00.80

81.70.70

Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden

Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve

Direktoratet for Miljø
D Landsplanlægning
D Grønlands Naturinstitut

75
75.01.02
75.01.11

Bevillingsoversigt

0

4.700.000

-45.170.000

6.000.000

7.886.000

0
38.553.000

FL 2005

-1.925.000

600.000

Landsstyrerok.
bilag 2, FL 2005

Landstingsbeslutning

252.000

366.000

-600.000
-4.200.000
-1.000.000
-252.000
-100.000
-11.248.000
-500.000
-11.993.000
-941.000
-359.000
-1.175.000
-23.197.000
-3.808.000
-10.332.000
-7.350.000

-551.000
-450.000
11.952.000

600.000
-1.800.000
-502.000
4.480.000
-450.000
9.259.000
-2.000.000

-2.350.000

800.000

Godkendt af
Finansudvalget

252.000

5.066.000

-122.225.000

24.613.000

5.536.000

600.000
39.353.000

Bevilling
herefter

FU
sagsnr.

04.10.05

28.06.05

11.01.05
29.03.05
04.10.05
04.10.05
31.05.05
31.05.05
28.06.05
28.06.05
22.07.09
03.11.05
03.11.05
14.11.05
14.11.05
09.12.05
20.12.05

11.01.05
06.05.05
14.06.05
08.07.05
08.07.05
28.06.05
30.08.05
12.07.05
03.11.05
09.12.05
09.12.05

28.06.05

05.-143

05.-120

05.-94
05.-104
05.-138
05.-143
05.-113
05.-112
05.-120
05.-123
05.-134
05.-146
05.-147
05.-150
05.-153
05.-160
05.-162

05.-94
05.-109
05.-115
05.-114
05.-118
05.-123
05.-133
ØD
05.-146
05.-156
05.-160

05.-122

11.04.05 Ressortænd.
29.07.05
05.-129

Dato for
godk.
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A Kirken, vedligeholdelse

A Udlån til renovering

A Ældreinstitutioner
A Ældreinstitutioner

A Landsdækkende institutioner

A
A
A
A
A
A
A
A

A Universitetsparken i Nuuk

A Kollegiebyggeri
A Kollegiebyggeri

A Institutioner for børn og unge

A Ekstern finansiering, Universitetsparken

A Kirken, nyanlæg

A Servicehuse, bygder
A Servicehuse, bygder

82.45.01

82.70.01

83.30.12
83.30.12

83.30.13

84.40.10
84.40.10
84.40.10
84.40.10
84.40.10
84.40.10
84.40.10
84.40.10

84.40.13

84.40.15
84.40.15

84.40.17

84.40.18

84.45.01

85.50.01
85.50.01

Kommunale skoler
Kommunale skoler
Kommunale skoler
Kommunale skoler
Kommunale skoler
Kommunale skoler
Kommunale skoler
Kommunale skoler

A Kultur- og uddannelsesbyggeri

82.40.01

Bevillingsoversigt

0

0
0

500.000

900.000

1.000.000

25.500.000

36.122.000

66.000.000

16.500.000

10.400.000

FL 2005
beslutning

1.925.000

Landstings-

Landsstyrerok.
bilag 2, FL 2005

Godkendt af

362.000
2.000.000

134.000

39.000

140.000

-5.900.000
10.100.000

-4.900.000

0
0
4.759.000
0
941.000
56.000
1.700.000
-720.000

0
1.500.000

262.000

109.000

176.000

Finansudvalget

262.000

109.000

176.000

2.862.000

1.034.000

39.000

1.140.000

29.700.000

31.222.000

72.736.000

18.425.000

11.900.000

herefter

Bevilling

14.06.05
30.08.05

28.06.05

03.11.05

14.06.05

28.06.05
09.12.05

08.07.05

14.02.05
28.04.05
28.06.05
30.08.05
22.09.05
03.11.05
14.11.05
09.12.05

12.07.05

03.11.05
14.11.05

03.11.05

03.11.05

03.11.05

godk.

Dato for

FU

05.-115
05.-133

05.-120

05.-146

05.-115

05.-123
05.-157

05.-114

05.-97
05.-107
05.-123
05.-132
05.-134
05.-146
05.-153
05.-160

ØD

05.-148
05.-153

05.-146

05.-146

05.-146

sagsnr.
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A Havneanlæg
A Havneanlæg

87.73.10
87.73.10

beslutning

50.556.000

4.200.000
23.197.000
3.858.000

100.000
695.000
0
1.175.000

1.800.000
450.000

3.875.000
-900.000

0
3.492.000

11.248.000

305.000
450.000

0

2.350.000
268.000
608.000

3.367.227.000

73.955.000

125.580.000

12.250.000

2.975.000

5.000.000

54.492.000

66.518.000

755.000

0

31.276.000

herefter

Bevilling

79.048.000

0

Godkendt af
Finansudvalget

DAU-RESULTAT FL 2005 + TB 2005

0

0

Landstings-

Landsstyrerok.
bilag 2, FL 2005

28.492.000

3.316.671.000

42.700.000

123.610.000

10.000.000

0

5.000.000

51.000.000

55.270.000

0

0

28.050.000

FL 2005

DAU-resultat i FL 2005

Total for hovedkonti berørt af tillægsbevillinger

Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, anlægsudlån
Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, anlægsudlån
Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, anlægsudlån
Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, anlægsudlån

A Støttet privat boligbyggeri
A Støttet privat boligbyggeri
A Støttet privat boligbyggeri

A Boligstøtte, istandsættelsestilskud

87.72.23

89.72.11
89.72.11
89.72.11

A Støttet kommunalt udlejningsbyggeri
A Støttet kommunalt udlejningsbyggeri

87.72.21
87.72.21

A
A
A
A

A Særlig renovering

87.72.13

89.71.40
89.71.40
89.71.40
89.71.40

A Nukissiorfiit, tilskudsbevillinger
A Nukissiorfiit, tilskudsbevillinger

87.71.37
87.71.37

A Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, landingspladser
A Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, landingspladser

A Etablering af overordnet vandfordelingsnet i byer

87.71.31

87.73.22
87.73.22

A Sundhedsvæsnet
A Sundhedsvæsnet
A Sundhedsvæsnet

86.60.01
86.60.01
86.60.01

Bevillingsoversigt

29.03.05
14.11.05
20.12.05

31.05.05
04.10.05
04.10.05
03.11.05

06.05.05
08.07.05

28.06.05
09.12.05

13.10.05

06.05.05
20.12.05

31.05.05

04.10.05
09.12.05

11.01.05

28.06.05
03.11.05
14.11.05

godk.

Dato for

FU

05.-104
05.-150
05.-162

05.-113
05.-138
05.-139
05.-147

05.-109
05.-118

05.-123
05.-160

ØD

05.-108
05.-162

05.-112

05.-138
05.-156

05.-94

05.-122
05.-146
05.-153

sagsnr.

Bilag 2, ændringer i
tekstanmærkninger for 2005
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Bilag 2
TB 2005
Tekstanmærkninger
Landsstyreformanden – Aktivitetsområde 10 -14
Til formålskonto 10.13, Hjemmestyrets virksomheder
Landsstyret bemyndiges til at overdrage tegningsretter til aktier i NunaMinerals.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 24.08.2005, sag nr. 05-131
Til formålskonto 10.13, Hjemmestyrets virksomheder og formålskonto 73.10 Skibstrafik
Landsstyret bemyndiges til at forberede, forhandle og med finansudvalgets godkendelse at foretage
et salg af Arctic Umiaq Line A/S eller dele af Arctic Umiaq Line A/S herunder datterselskaber.
Desuden bemyndiges Landsstyre til at disponere udgifter i årene 2006-2009 i forbindelse med
eventuel afskedigelse af tjenestemænd udlånt til Arctic Umiaq Line A/S fra Staten og
Hjemmestyret.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 22.09.2005, sag nr. 05-141
Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed – Aktivitetsområde 30 - 39
Til hovedkonto 30.10.34 Underholdsbidrag og adoption
I landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om udbetaling af
underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud fremgår det af normalbidragene fastsættes i
Finansloven.
For 2005 fastsættes følgende normalbidrag:
pr. barn pr. halvår
Bidrag til moderens underhold 2 mdr. før og 1 mdr. efter fødsel pr. mdr.
Barselsbidrag
Dåbsbidrag
Konfirmationsbidrag
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 07.03.2005, sag nr. 05-95
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4.548 kr.
605 kr.
573 kr.
763 kr.
3.033 kr.

Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2005

FM 2006/10

Almindelige bemærkninger
§ 26 i Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget
fastsætter, at ”nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i løbet af finansåret
optages efterfølgende på en tillægsbevillingslov.”
Dispositioner med hjemmel i tekstanmærkning skal også optages på tillægsbevillingslov. Det
er fastsat, at landsstyret fremsætter forslag til landstingstillægsbevillingslov for Landstinget
senest på første ordinære landstingssamling i året efter finansåret. Der er således tale om en
efterbevillingslov, som formaliserer Landstingets og Landstingets Finansudvalgs tidligere
afgørelser.
§ 1 fastsætter ændringer til bevillinger i FL 2005. § 2 fastsætter ændringer i
tekstanmærkninger i FL 2005. Bestemmelserne henviser til henholdsvis bilag 1 og bilag 2,
som indeholder de konkrete bevillingsændringer i forhold til FL 2005.
Som følge af at der er tale om en efterbevillingslov, vil finansloven for 2005 og TB 2005
tilsammen udgøre bevillinger og tekstanmærkninger, der har været gældende i finansåret
2005. De i finanslov 2005 og TB 2005 optagne bevillinger, herunder projektbevillingerne på
anlægsområdet, er således grundlaget for Landskasseregnskab 2005 og Anlægsredegørelse
2005, som tillige forventes fremlagt under Landstingets Forårssamling 2006.
I Landskasseregnskab 2005 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i
2005. Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige
regnskab. I Anlægsredegørelse 2006 redegøres for anlægs- og renoveringsfondens aktiviteter
i 2005. Redegørelsen indeholder en status pr. 31.12.2005 for samtlige anlægsprojekter samt
et overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet, især set i forhold til
landstingsfinanslovens forudsætninger på området.
Tillægsbevillinger i finansåret 2005
Landstingsfinansloven for 2005 udviste et budgetteret DAU-underskud på 28,5 millioner
kroner. Landstingets Finansudvalg har i løbet af 2004 godkendt tillægsbevillinger, der øger
det budgetterede DAU-underskud med 50,6 millioner kroner.
Forslaget til landstingstillægsbevillingslov indebærer derved et budgetteret DAU-underskud
for finansåret 2005 på omkring 79,1 millioner kroner.
Ændringen af det budgetterede DAU-resultat knytter sig til flere sager i løbet af finansår
2005.
Sag nr. 05.-95, hvorved Hjemmestyret erhverver den danske Nationalbanks aktier i
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Grønlandsbanken A/S medfører en udgift på 89 mio. kr. I denne udgift modregnes der
8,5 mio. kr. i forventet øget udbytte og en reduktion af hjemmestyrets renteindtægter i
størrelsesordenen 4 mio. kr. Samlet set betyder det at sagen øger DAU-underskuddet med
84,5 mio. kr.
I sag nr. 05.-103 godkendes indgåelse af en ny og mere omfattende lejekontrakt for B-1583
(Hotel Grønland) og i samme forbindelse opsiges lejekontrakten på B-2629. Disse ændringer
betyder en nedsættelse af udgiften til forsikringer med 1,3 mio. kr., hvilket indebærer en
forbedring af DAU-resultatet med 1 mio. kr., idet 300.000 kr. af besparelsen på forsikringer
anvendes til flytteudgifter.
Sag nr. 05.-117 vedrørende salg af Hjemmestyrets aktier i Nuuk Imeq gav Landskassen en
øget ubudgetteret indtægt på 34,4 mio. kr., hvilket medfører en forbedring i DAU-resultatet i
samme størrelsesordenen.
Sag nr. 05.-155 hvor Unnuisa-fondens formue besluttes overført til Greenland Venture A/S
øger DAU-underskuddet med 1,5 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af landskassens
regnskab for finansåret 2005 indtægtsføres tilsvarende 1,5 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til § 1
Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2005 er fastsat i
bilag 1. Bemærkningerne til de enkelte bevillingsændringer er gengivet nedenfor for hver
bevillingsændring fordelt efter hovedkonto.
Bilag 1 er opbygget således, at der for de hovedkonti, hvor der har været bevillingsændringer,
er optaget på finanslovsbevillingen samt ændringer til bevillingen. Der er følgende 3 kolonner
med bevillingsændringer:
landsstyrerokeringer med hjemmel i tekstanmærkning,
Landstingets godkendelser og
bevillingsændringer godkendt af Landstingets Finansudvalg.
I den følgende kolonne Bevilling herefter, er vist summen af FL 2005 og TB 2005. Endelig er
der medtaget oplysninger om dato for godkendelsen samt sagsnummer.

Til § 2
Det fastsættes i § 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2005 er fastsat i bilag 2.
Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til
tekstanmærkninger.
17
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0
0
0
0
0
0

2.443.736.000
1.593.742.000
762.649.000
583.968.000
-5.355.603.000

-28.492.000

Godkendt iht.
Godkendt af
tekstanmærkning Landstinget

0

0
0
0
0
0
50.556.000

5.276.000
138.084.000
2.877.000
86.735.000
-182.416.000

Godkendt af
Finansudvalget

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

Driftsbevillinger
Tilskudsbevillinger
Lovbundne bevillinger
Anlægsbevillinger
Indtægtsbevillinger
Budgetteret DAUsaldo

FL
2005

Oversigter over bevillingsændringerne ved TB 2005 per bevillingstype

79.048.000

2.449.012.000
1.731.826.000
765.526.000
670.703.000
-5.538.019.000

FL + TB
2005
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Område
Landstingets formandskab
Landsstyreformanden
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender
Landsstyremedlemmet for Familier og Justitsvæsen
Landsstyremedlemmet for Sundhed
Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning
Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst
Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked
Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø
Anlægsområdet
Sum

Drift
Tilskud Lovbundne Indtægter
Anlæg
I alt
0
0
0
0
0
0
3.624.000 156.017.000
0 -109.361.000
0 50.280.000
-2.549.000 -26.254.000
0 4.000.000
0 -24.803.000
2.339.000
0
0
0
0 2.339.000
0
0
0
0
0
0
1.262.000
1.121.000 2.877.000
0
0 5.260.000
600.000
1.300.000
0
0
0 1.900.000
700.000
57.100.000
0
0
0 57.800.000
1.500.000 -51.200.000
0
0
0 -52.700.000
800.000
0
0 -77.055.000 86.735.000 10.480.000
5.276.000 138.084.000 2.877.000 -182.416.000 86.735.000 50.556.000

Område
FL Tekstanmærkning Landstinget
FU
FL+TB
Landstingets formandskab
78.954.000
0
0
0
78.954.000
Landsstyreformanden
134.467.000
-1.781.000
0 52.061.000 184.747.000
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender
-3.603.316.000
-2.919.000
0 -21.884.000 -3.628.119.000
Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed
920.719.000
0
0 2.239.000 923.058.000
Landsstyremedlemmet for Sundhed
905.437.000
0
0 905.437.000
Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning 801.728.000
0
0 5.260.000 806.988.000
Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst
-220.285.000
0
0 1.900.000 -218.385.000
Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked
187.610.000
51.400.000
0 6.400.000 245.410.000
Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø
299.080.000
-46.700.000
0 -6.000.000 246.380.000
Anlægsområdet
524.098.000
0
0 10.480.000 534.578.000
Sum
28.492.000
0
0 50.556.000
79.048.000

Oversigter over bevillingsændringerne ved TB 2005 per landsstyreområde

BUDGETBIDRAG
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10.01.01

Landsstyrets Sekretariat, administration

-394.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Landsstyreformanden besluttede den 21. marts 2005, at opgaver omkring afholdelse af job- og
praktikmesse overføres fra Landsstyrets Sekretariat til Administrationsdirektoratet.
Som følge heraf rokeres 394.000 kr. fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 14.01.01
Administrationsdirektoratet, administration.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

-366.000
-28.000

Forventet personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

-1
-1

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 16.06.2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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10.01.01

Landsstyrets Sekretariat, administration

-544.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Landsstyreformanden besluttede den 22. september 2005, at SUKAQ overføres fra
Landsstyrets Sekretariat til Administrationsdirektoratet pr. 1. oktober 2005.
Som følge heraf rokeres 533.000 kr. fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 14.01.01
Administrationsdirektoratet, administration.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

-418.000
-126.000

Forventet personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

-1
-3
-4

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 22.09.2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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10.02.04

Efteruddannelsespulje

-2.548.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Landsstyreformanden besluttede den 22. september 2005, at Sukaq overføres til
Administrationsdirektoratet.
Som følge heraf nedlægges nærværende hovedkonto, og bevillingen på 2.548.000 kr. rokeres
til den nyoprettede hovedkonto 10.02.02 Efteruddannelsespulje.
Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 22.9. 2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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10.02.05

Innovations- og projektopgaver

-1.000.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Landsstyreformanden besluttede den 22. september 2005, at Sukaq overføres til
Administrationsdirektoratet.
Som følge heraf nedlægges nærværende hovedkonto, og bevillingen på 1.000.000 kr. rokeres
til den nyoprettede hovedkonto 14.02.05 Innovations- og projektopgaver.
Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 22.9. 2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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10.06.10

Tilskud til politiske organisationer

3.400.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Der søges en forhøjelse på 3.400.000 kr. til finansiering af økonomisk tilskud til dækning af
udgifter ved deltagelse i politisk arbejde forud for valg til Landstinget den 22. november
2005. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4.908.000 kr. Den oprindelige
bevilling på kontoen er afsat som tilskud til politisk arbejde forud for kommunalvalget i 2005.
Kontoen er i finansloven for 2005 optaget som en konto for lovbunden bevilling. Med
godkendelse af nærværende budgetbidrag ændres kontoen til en tilskudskonto.
Økonomisk tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i politisk arbejde forud for et valg
kan ydes på grundlag af landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk
arbejde § 6. Bestemmelsen er fakultativ, hvilket betyder, at partier, kandidatforbund eller
enkeltkandidater ikke har et retskrav på at modtage tilskud til at føre valgkamp. Derfor søges
en bevilling med henblik på at yde tilskud til partier, kandidatforbund og enkeltkandidater, der
stiller op til landstingsvalget i 2005.
Det forudsættes, at der ydes tilskud på grundlag af stemmefordelingen ved landstingsvalget i
2002. Budgetteringen bygger endvidere på, at der bliver tale om nedenstående opstillede
partier m.m. Der er på denne baggrund budgetteret med følgende tilskud:
Forudsat opstillede partier
m.m. til valget i 2005
Atassut
Demokraterne
Inuit Ataqatigiit
Kattusseqatigiit 2)
Siumut
Eventuelt nyt parti
Løsgængere og personer,
der opstiller i nye kandidatforbund, ca. 7 personer 3)
Tilskud i alt i kr.

Antal
Grundtilskud i kr. til Tilskud på 100 kr.
Tilskud i alt til
stemmer i
partierne og
pr. stemme ved
valget i 2005
2002 1)
kandidatforbundet
valget i 2002
5.780
100.000
578.000
678.000
4.558
100.000
455.800
555.800
7.244
100.000
724.400
824.400
1.510
100.000
151.000
251.000
8.151
100.000
815.100
915.000
100.000
100.000
10.000
70.000

3.394.200

1)

Stemmetallet uden korrektioner for ind- eller udtræden i valgperioden. Kilde: Valgbog for valg til Grønlands
Landsting den 3. december 2002.
2)
Det forudsættes at tilskuddet udbetales til den sammenslutning af politisk aktive, der betegnes Kattusseqatigiit,
og som er repræsenteret i Landstinget ved landstingsmedlem Anthon Frederiksen. Såfremt dette kandidatforbund
eventuelt opstiller som et parti, kan tilskuddet i stedet udbetales til partiet, under forudsætning af, at
Kattusseqatigiit’s nuværende repræsentant i Landstinget på vegne af Kattusseqatigiit erklærer at tilskuddet skal
tilfalde partiet.
3)
Det forudsættes, at personer, der opstiller i andre kandidatforbund end Kattusseqatigiit v/landstingsmedlem
Anthon Frederiksen, betragtes som løsgængere uanset tidligere politiske tilhørsforhold. Der vil således alene
kunne ydes et grundtilskud på 10.000 kr. pr. person, der opstiller.
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For enkeltkandidater eller kandidatforbund udbetales tilskuddet til en særskilt bankkonto, som
hver enkelt kandidat skriftligt tilkendegiver, at tilskuddet skal anvises til, jf. § 9 i
landstingsloven om økonomisk tilskud til politisk arbejde. De enkelte kandidater kan give
fuldmagt til en talsmand for et kandidatforbund til at modtage det tilskud, som den
pågældende kandidat bliver bevilget. Den pågældende talsmand skal inden modtagelsen af
tilskud forpligte sig til at afgive erklæring for det samlede tilskud i overensstemmelse med §
9, stk. 3, i landstingsloven om økonomisk tilskud til politisk arbejde.
Tilskud udbetales – efter ansøgning – efter udløbet af fristen for anmeldelse af kandidater, og
efter at Valgnævnet har godkendt de pågældende som opstillingsberettigede.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

3.400.000

Tillægsbevillingen finansieres ved rokering af 3.400.000 kr. fra hovedkonto 20.11.50
Driftsreserven.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 22.09.2005, sag nr. 05-140
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10.11.10

Udgifter til valg

200.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Der søges en forhøjelse på 200.000 kr. til dækning af udgifter til valg til Landstinget den 22.
november 2005. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 900.000 kr. Den
oprindelige bevilling på kontoen er afsat til udgifter til kommunalvalget i 2005 og til
folketingsvalg, og der er heraf forbrugt ca. 403.000 kr. Med den søgte forhøjelse af
bevillingen, vil der således kunne disponeres udgifter på indtil 497.000 kr. i forbindelse med
landstingsvalget.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

200.000

Tillægsbevillingen finansieres ved rokering af 200.000 kr. fra hovedkonto 20.11.50
Driftsreserven.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 22.09.2005, sag nr. 05-140
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10.13.10

Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber

-8.600.000
Tillægsbevilling 2005 - Indtægtsbevilling
I forbindelse med køb af Nationalbankens aktier i grønlandsbanken vil et udbytte for 2004 af
den erhvervede aktieandel tilfalde Hjemmestyret.
Hvis generalforsamlingen 2005 beslutter en udbyttebetaling på samme niveau, som på
generalforsamlingen 2004, vil det betyde en udbyttebetaling til Hjemmestyret på 8,6 mio. kr. i
2005.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter –89.400.000 kr.

Budgetspecifikation
Grønlandsbanken A/S

-8.600.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den16.01.2005, sag nr. 05.-95.
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10.13.10

Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber

-66.361.000
Tillægsbevilling 2005 - Indtægtsbevilling
Der forventes i forbindelse med den ordinære generalforsamling i KNI A/S i 2005 at blive
truffet beslutning om en kontant udlodning på 66.361.000 kr. fra KNI A/S.
Forhøjelsen af indtægtsskønnet skal ses i sammenhæng med en tilsvarende udgift på
hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber. Formålet er at overføre KNI A/S
aktier i KNI Pisiffik A/S til Hjemmestyret.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 24.08.2005, sag nr. 05-130.
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10.13.10

Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber

-34.400.000
Tillægsbevilling 2005 - Indtægtsbevilling
I forbindelse med salg af hjemmestyrets aktier i Nuuk Imeq indtægtsføres 34,4 mio. kr.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den16.06.2005, sag nr. 05.-117.
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10.13.11

Kontante udgifter til aktieselskaber

89.045.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Nationalbanken ønsker at sælge 246.660 aktier i Grønlandsbanken A/S. Det udgør 13,7
procent af aktierne i Grønlandsbanken A/S. Nationalbanken udbyder aktierne til
Hjemmestyret til kurs 361, som er samme kurs, som Danske Bank senest har solgt sine aktier
for. Nationalbanken udbyder derved aktierne til en samlet pris på 89.045.000 kr.
Landsstyret finder det væsentligt, at sikre grønlandsk indflydelse på bankvirksomhed i
Grønland og dermed i den nuværende situation, at købe aktierne i Grønlandsbanken.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 109.045.000 kr.

Budgetspecifikation
Køb af aktier i Grønlandsbanken A/S

89.045.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den16.01.2005, sag nr. 05.-95.
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10.13.11

Kontante udgifter til aktieselskaber

66.361.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Der søges om bevilling til køb af 28,4% af aktierne i KNI Pisiffik.
Bevillingsforøgelsen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende merindtægt på hovedkonto
10.13.10, udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber. Formålet er at overføre KNI A/S
aktier i KNI Pisiffik A/S til Hjemmestyret.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 24.08.2005, sag nr. 05.-130.
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10.13.11

Kontante udgifter til aktieselskaber

1.511.000

Tillægsbevilling 2005 – Tilskudsbevilling
I forbindelse med Landstingets beslutning om nedlæggelse af Unnuisa-fonden (Ltl. nr. 10 af 14.
november 2004) var forudsætningerne, at fondens midler, rettigheder og forpligtelser overførtes til
det nyoprettede kapitalformidlingsselskab, Greenland Venture A/S.
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 1.510.877 kr. Som følge af en overførsel
af Unnuisa-fondens formue til Greenland Venture A/S, vil selskabets kapitalindskud blive forhøjet tilsvarende.
Samtidig med en forhøjelse af Greenlands Venture A/S’ formue, vil Unnuisa-fondens rettigheder
og forpligtelser samtidig blive overført til ventureselskabet.
En indtægt på 1.511.000 kr., svarende til kapitalindskuddet i Greenland Venture A/S, vil blive indarbejdet i Landskassens regnskab for 2005.
Der verserer en retssag vedr. et lån givet til et hotelbyggeri. Fonden har i 2004 udtaget stævning
mod låntager med krav om indfrielse af kr. 3.600.000 samt renter, idet bestyrelsen fandt, at de oprindelige bevillingsforudsætninger var ændrede.
Retssagen er endnu ikke berammet. Hvis udfaldet af retssagen medfører yderligere indtægter for
Landskassen forudsættes, at beløbet overføres til Greenland Venture A/S på samme måde som
fondskapitalen pr. 31.12.2004.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.11.2005. Sag nr. 01.31.06/05-00155

Slettet: 87.72.22
Slettet: side 1
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14.01.01

Administrationsdirektoratet, administration

1.100.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Forbruget på ekstern tolkning forventes at blive tilsvarende stort i 2005 som i 2004. Denne
udgift kan ikke dækkes af Administrationsdirektoratets bevilling for 2005. Derfor forhøjes
nærværende hovedkonto med 1,1 mio. kr.
Udgifter til ekstern tolkning bogføres i Administrationsdirektoratet som en lønudgift på grund
af, at honorarerne udbetales via lønsystemet. Derfor forøges direktoratets lønudgifter uden
samtidig forøgelse af personaleforbruget.
Samtidig nedsættes bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven tilsvarende.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 25,6 mio. kr.
Budgetspecifikation
Lønudgifter

1.100.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.06. 2005, sag nr. 05-116.
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14.01.01

Administrationsdirektoratet, administration

394.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Landsstyreformanden besluttede den 21. marts 2005, at opgaver omkring afholdelse af job- og
praktikmesse overføres fra Landsstyrets Sekretariat til Administrationsdirektoratet.
Som følge heraf rokeres 394.000 kr. fra hovedkonto 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat,
administration til nærværende hovedkonto.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

366.000
28.000

Forventet personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

+1
+1

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 16.06.2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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14.01.01

Administrationsdirektoratet, administration

2.919.000

Tillægsbevilling 2005 – Driftsbevilling
Landstyreformanden besluttede den 21. december 2004, at en del af de ansatte i
Økonomidirektoratets Forhandlingsafdeling samt en del af de hidtidige
arbejdsopgaverne overføres fra Økonomidirektoratet til Administrationsdirektoratet.
Som følge heraf rokeres kr. 2.919.000 fra hovedkonto 20.01.01 Økonomidirektoratet,
administration til nærværende hovedkonto.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

2.480.000
439.000

Forventet personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

6
6

Godkendt af Landstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender den 28. juni
2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landstyret –
Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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14.01.01

Administrationsdirektoratet, administration

544.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Landsstyreformanden besluttede den 22. september 2005, at SUKAQ overføres fra
Landsstyrets Sekretariat til Administrationsdirektoratet pr. 1. oktober 2005.
Som følge heraf rokeres 533.000 kr. fra hovedkonto 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat,
administration til nærværende hovedkonto.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

418.000
126.000

Forventet personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

+1
+3
+4

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 22.09.2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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14.02.02

Efteruddannelsespulje

2.548.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Landsstyreformanden besluttede den 22. september 2005, at Sukaq overføres til
Administrationsdirektoratet.
Som følge heraf nedlægges hovedkonto 10.02.04 Efteruddannelsespulje og bevillingen på
2.548.000 kr. rokeres til nærværende nyoprettede hovedkonto.
Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 22.9.2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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14.02.05

Innovations- og projektopgaver

1.000.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Landsstyreformanden besluttede den 22. september 2005, at Sukaq overføres til
Administrationsdirektoratet.
Som følge heraf nedlægges hovedkonto 10.02.05 Innovations- og projektopgaver og
bevillingen på 1.000.000 kr. rokeres til nærværende nyoprettede hovedkonto.
Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 22.9.. 2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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17.01.01

Direktoratet for Selvstyre

1.600.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Direktoratet for Selvstyre har udarbejdet en handlingsplan for direktoratets informations- og
kommunikationskampagne. Kampagnens aktiviteter udgøres primært igennem køb af
tjenesteydelser hos eksterne konsulenter. Finansieringsbehovet for informations- og
kommunikationskampagne er på ca. 3,2 mio. kr. i 2005. Set i forhold til direktoratets bevilling
for 2005 betyder det at direktoratet har et merbehov for finansiering af tjenesteydelser på 1,51,6 mio. kr. Årsagen til forskellen mellem direktoratets bevilling og det endelige
finansieringsbehov for kampagnen skyldes, at der er udarbejdet en endelig handlingsplan for
kampagnens aktiviteter og der er indkommet endelige priser for kampagnens aktiviteter.
Direktoratet for Selvstyre har til hensigt at gennemføre størstedelen af informations- og
kommunikationskampagnen i 2005. Kampagnen forventes afsluttet primo 2006.

Bevillingen er overført fra hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.
Bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 12.783.000 kr.

Budgetspecifikation
Delvis finansiering af informations- og
kommunikationskampagne

1.600.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 16.06.2005, sag nr. 05-106
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17.01.01

Direktoratet for Selvstyre

-1.795.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Landstyreformanden besluttede den 15. april 2005, at Selvstyredirektoratets Justitsafdeling
overføres til Familiedirektoratet. Overdragelsen er formelt blevet effektueret i henhold til
overdragelsesaftale mellem direktoraterne pr.1. september 2005.
Som følge heraf rokeres 1.795.000 kr. fra ovennævnte hovedkonto til hovedkonto 30.01.01
Familiedirektoratet, administration.
Der er aftalt at der overføres 3 årsværk til sagsbehandling i justitsafdelingen og der overføres
ligeledes 3 bolignumre til Familiedirektoratet.
Virkningerne for 2006 og budgetoverslagsårene vil blive indarbejdet i Forslag til
Landstingsfinanslov for 2006.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000.000
795.000

Forventet personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

+/-0
+3
+3

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 07. 10 2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005 (ajourført), bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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18.01.01

Råstofdirektoratet, administration

-200.000
Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
I forbindelse med Landsstyreformandens ressortomlægning pr. 15. april 2005 blev Råstofdirektoratets aktiviteter vedrørende eksport af is og vand fra Grønland overdraget til
Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked.
Det er aftalt mellem Råstofdirektoratet og Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked at overdragelsen har konsekvenser for nærværende bevilling i 2005 med
133.333 kr. til løn og 66.667 kr. til drift, som overføres fra nærværende administrationskonto Råstofdirektoratet til hovedkonto 64.01.01 Direktoratet for Erhverv, Landbrug
og Arbejdsmarked, administration.
De økonomiske konsekvenser for FFL 2006 og overslagsårerne vil blive indarbejdet i
FL 2006.
Pågældende ressortændringen og de økonomiske konsekvenser der er forbundet hermed
har ingen DAU-effekt.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 16.06.2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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18.01.05

Eksport af is og vand fra Grønland

-4.500.000
TILSKUDSBEVILLING
Regelgrundlag
I forbindelse med Landsstyreformandens ressortomlægning pr. 15. april 2005 blev Råstofdirektoratets aktiviteter vedrørende eksport af is og vand fra Grønland overdraget til
Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked.
Det er aftalt mellem Råstofdirektoratet og Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked at overdragelsen har konsekvenser for nærværende bevilling i 2005. For
konto 18.01.05 overføres det til is- og vandeksportformål budgetterede beløb på
4.500.000 kr. til konto 64.xx.xx. Samtidig overføres årets bogførte forbrug på nærværende konto, således at den reelle overførsel er årets reelle restbevilling på kontoen.
Der er til ovenstående hovedkonto tilknyttet en tekstanmærkning.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 16.06.2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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20.01.01

Økonomidirektoratet, administration

-2.919.000

Tillægsbevilling 2005 – Driftsbevilling
Landstyreformanden besluttede den 21. december 2004, at en del af de ansatte i
Økonomidirektoratets Forhandlingsafdeling samt en del af de hidtidige
arbejdsopgaverne overføres fra Økonomidirektoratet til Administrationsdirektoratet.
Som følge heraf rokeres kr. 2.919.000 fra nærværende hovedkonto til hovedkonto
14.01.01 Administrationsdirektoratet, administration.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

-2.480.000
-439.000

Forventet personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

-6
-6

Godkendt af Landstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender den 28. juni
2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landstyret –
Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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20.05.20 Bloktilskud til kommunerne

790.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Den 2. september 2005 blev der mellem Grønlands Landsstyre og Perorsaasut Ilinniarsimasut
Peqatigiiffiat, P.I.P, indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for pædagogisk uddannet
personale, for perioden 2005 til 2008.
Som en den af overenskomstaftalen indgik parterne aftale om en særlig
overenskomstforhøjelse på 1,5%, svarende til 1,8 mio. kr., som skal fordeles på P.I.P-ansatte
på områderne: kommuner, handicapinstitutioner samt landsdækkende døgninstitutioner for
børn og unge.
Aftalen er gældende fra pr. 1. april 2005, og har således 9 måneders virkning, svarende til
1.334.000 kr. i 2005, hvoraf de 790.000 kr. udmøntes på nærværende hovedkonto.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 20.12.2005, sag nr. 05-161.
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20.10.11

Nettorenter

4.000.000
Tillægsbevilling 2005 - Indtægtsbevilling
Hjemmestyrets finanser er i overvejende grad placeret i obligationer og aftaleplaceringer i
pengeinstitutter. Den bedste forrentning opnår Hjemmestyret i øjeblikket på langsigtede
obligationsinvesteringer, der afkaster 4-5 procent per år.
Et køb af aktier i Grønlandsbanken A/S kan betyde, at Hjemmestyret må frigøre likviditet fra
den nuværende obligationsportefølje. Det forventes, at medføre en nedgang i renteindtægten
på niveauet 4 mio. kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter –35.300.000 kr.

Budgetspecifikation
Renteindtægter

4.000.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den16.01.2005, sag nr. 05.-95.
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20.11.50

Driftsreserven
-1.400.000

TILSKUDSBEVILLING
I forbindelse med indgåelse af servicekontrakt med Royal Arctic Bygdeservice rokeres
1.800.000 kr. fra nærværende konto til hovedkonto 64.10.21, Intern godstrafik med
skib, til brug for betaling for underskud ved drift af transport fra Alluitsup Paa til
nærmeste RAL-havn i forbindelse med rejefabrik.

Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter
Tilskud

-1.400.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 29.03.2005, sag nr. 05-100
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20.11.50

Driftsreserven

-800.000

Tillægsbevilling 2005 – Tilskudsbevilling
Som følge af den i Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke evaluering
af efterskoleophold har der vist sig et behov for yderligere at kunne sende 50 elever på
et efterskoleophold.
Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. 800.000. Bevillingsbehovet for
budgetåret 2006 vil blive indarbejdet i finansloven for 2006.
Nærværende tillægsbevillingsansøgning skal ses i sammenhæng med en tilsvarende
forhøjelse af hovedkonto 40.10.12 Efterskoleophold.

Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-800.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.04.2005, sag nr. 05-105
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20.11.50

Driftsreserven

-1.100.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1,1 mio. kr.
Formålet med nedsættelsen er at dække Administrationsdirektoratets forbrug på ekstern tolkning, som forventes at blive tilsvarende stort i 2005 som i 2004. Denne udgift kan ikke
dækkes af Administrationsdirektoratets bevilling for 2005.
Samtidig forhøjes bevillingen på hovedkonto 14.01.01 Administrationsdirektoratet, administration tilsvarende.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13,1 mio. kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.06. 2005, sag nr. 05-116.
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20.11.50

Driftsreserven

-1.600.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Bevillingen overføres til hovedkonto 17.01.01 til finansiering af
Direktoratet for Selvstyres informations- og kommunikationskampagne.
Bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 13.431.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 16.06.2005, sag nr. 05-106
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20.11.50

Driftsreserve

-5.030.000

Tillægsbevilling 2005 –Tilskudsbevilling
Bevillingsrokering skal ses i sammenhæng med bevillingsforhøjelserne på hovedkonto
40.11.34 Institutioner under erhvervsuddannelserne, hovedkonto 40.13.50 Stipendier og
børnetillæg samt hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse.
Af bemærkningerne for disse hovedkonti fremgår det, at der allerede i 2005 er en
mulighed for en aktivitetsudvidelse inden for uddannelser for disse hovedkonti samt
opførsel af nødvendige kollegieboliger.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005, sag nr. 05-124
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20.11.50

Driftsreserven

-380.000

Tillægsbevilling 2005 -Tilskudsbevilling
Bevillingen nedsættes med 380.000 kr. i forbindelse med udvikling af et ordprogram
under hovedkonto 40.01.03 Sprogsekretariatet. Det henvises til tillægsbevillingsansøgninger herfor.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121
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20.11.50

Driftsreserven

-370.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Nærværende hovedkonto nedsættes med 370.000 kr. Nærværende hovedkonto udgør pr. 1.
juli 2005 6.501.000 kr., og vil herefter udgøre 6.131.000 kr.
Med Landstingets beslutning den 2. maj 2005 om en omstrukturering og centralisering af
skatte- og afgiftsopgaven fra 1. januar 2007 har Landsstyret og KANUKOKA i forbindelse
med forhandlingerne om det kommunale bloktilskud indgået en aftale om hvorledes arbejdet
med omstruktureringen og centraliseringen gennemføres, herunder hvorledes skatte- og afgiftsopgaverne løses i den mellemliggende periode.
Med henblik på at forberede og gennemføre en omstrukturering og centralisering af skatte- og
afgiftsopgaven er nedsat en række projektgrupper under Skattedirektoratet. I projektgrupperne
deltager repræsentanter fra Told og Skat i Danmark, KANUKOKA og repræsentanter for den
kommunale forvaltning.
En nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 24.01.01 Skattedirektoratet administration.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 07.08.2005, sag nr. 05-125
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HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven

-800.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Bevillingen overføres til hovedkonto 75.01.11 til finansiering af Grønlands Naturinstituts
hvaltælling i 2005.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. 12.331.000.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 29.7.2005, sag nr. 05-129.

HOVEDKONTO 20.11.50
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side 1

20.11.50

Driftsreserven

-3.400.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Der søges en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven på 3.400.000
kr. Beløbet skal anvendes til finansiering af merudgifter på 3.400.000 kr. på hovedkonto
10.06.10 Tilskud til politiske organisationer.
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes som følge af ovenstående forhold med
3.400.000 kr. således at bevillingen falder fra xx.xxx.000 kr. til xx.yyy.000 kr.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-3.400.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 22.09.2005, sag nr. 05-140
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HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven

-200.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Der søges en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven på 200.000 kr.
Beløbet skal anvendes til finansiering af merudgifter på 200.000 kr. på hovedkonto 10.11.10
Udgifter til valg.
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes som følge af ovenstående forhold med
200.000 kr. således at bevillingen falder fra xx.xxx.000 kr. til xx.yyy.000 kr.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-200.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 22.09.2005, sag nr. 05-140
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HOVEDKONTO 20.11.50 side 1

20.11.50

Driftsreserven

-1.300.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling

Bevillingsændringen anvendes til yderligere tilskud til indhandling af sælskind i perioden fra
1. oktober til 31. december 2005.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 22.9.2005, sag nr. 05-142.
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HOVEDKONTO: 20.11.50 side: 1

20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter

-600.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Som følge af valgudskrivelse, er nogle af de planlagte overenskomstforhandlinger blevet
forsinkede, og forventes ikke at blive gennemført i løbet af 2005. Derfor forventes der et
mindreforbrug på hovedkontoen.
Det anførte beløb er overført til hovedkonto 50.06.23.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 9.12.2005, sag nr. 05-158.
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HOVEDKONTO 20.11.51 side 1

20.11.51 Reserve til overenskomstrelaterede udgifter

-1.334.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Den 2. september 2005 blev der mellem Grønlands Landsstyre og Perorsaasut Ilinniarsimasut
Peqatigiiffiat, P.I.P, indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for pædagogisk uddannet
personale, for perioden 2005 til 2008.
Som en den af overenskomstaftalen indgik parterne aftale om en særlig
overenskomstforhøjelse på 1,5%, svarende til 1,8 mio. kr., som skal fordeles på P.I.P-ansatte
på områderne: kommuner, handicapinstitutioner samt landsdækkende døgninstitutioner for
børn og unge.
Aftalen er gældende fra pr. 1. april 2005, og har således 9 måneders virkning, svarende til
1.334.000 kr. i 2005.
I forbindelse med fordelingen af de 1.334.000 kr. skal der henvises til budgetbidrag til
hovedkonto 20.05.50, Bloktilskud til kommuner, 30.10.37, Landsdækkende døgninstitutioner
for børn og unge, samt hovedkonto 30.13.41, Handicapinstitutioner.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 20.12.2005, sag nr. 05-161.
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HOVEDKONTO 20.11.51 side 1

20.11.66

Sektorprogram uddannelse og erhvervsudvikling

3.400.000

Tillægsbevilling 2005 –Tilskudsbevilling
Bevillingsrokeringen skal ses i sammenhæng med reduktion af bevillingen på hovedkonto 40.12.33 Institutioner under de videregående uddannelser.
Af bemærkningerne for disse hovedkonti fremgår det, at der sker en tilbageførelse af
bevillingen i forbindelse med juridisk sagsbehandleruddannelse.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005, sag nr. 05-124

HOVEDKONTO 20.11.66 side 1
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20.11.66

Sektorprogram for uddannelse

-800.000

Tillægsbevilling 2005 -Tilskudsbevilling
Der henvises til bemærkningerne under Hovedkonto 40.12.33 (16) GU-NUUK.
Der er i 2005 en mulighed for en aktivitetsudviklingen af uddannelser til GU-sektor
gennem forkurser, der bl.a. vil indgå i forbindelse med afrapportering til de danske
myndigheder i forbindelse med sektorprogrammet. I Landsstyrets fremlæggelse af
rapporten ”Fremgang gennem Uddannelse og Kompetence II” indgår aktiviteten.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121

HOVEDKONTO 40.11.19 side 1
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20.11.66

Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

-1.230.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med
bevillingsforhøjelserne på hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse og hovedkonto
40.12.33 Institutioner under de videregående uddannelser.
Af bemærkningerne for disse uddannelser fremgår det, at der allerede i 2005 er en mulighed
for en aktivitetsudvidelse for uddannelser indenfor disse hovedkonti:
Hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse:
”Bevillingsforhøjelsen skal anvendes til gennemførelse af to ekstra kurser på Modul I af
Mine- og entreprenøruddannelsen til sikring af mulighed for ansættelse af hjemmehørende
arbejdskraft ved olivinbruddet ved Atammik i Maniitsoq:
- et nivellerings- og sikkerhedskursus i Sisimiut
- et maskinførerkursus i Ulfborg, Danmark
Bevillingen er øremærket til to kurser for 15 hjemmehørende ansatte eller kommende ansatte
ved olivinbruddet. ”
Hovedkonto 40.12.33 Institutioner under de videregående uddannelser:
”Bevillingsforhøjelsen skal sikre, at alle optagne udenbys elever ved GU i Aasiaat kan tildeles
kollegiebolig.
Der er for skoleåret 2005/2006 blevet optaget et uventet stort antal GU-elever hvilket
medfører, at der mangler 34 værelser til udenbys elever. Denne mangelsituation skyldes en
kombination af tre uventede forhold:
- Uventet mange GU-elever, som blev optaget med forbehold for opnåelse af bestemte
karakterer, kvalificerede sig
- Grundet en intensiveret vejledningsindsats fra GU-skolens side, er frafaldet blandt de
igangværende 1. og 2. GU-elever blevet betydeligt reduceret. Skolen har således ikke
kunne disponere over disse udmeldte elevers kollegieværelser.
- Ved uddannelsesstarten i dette år mødte næsten 100 pct. af de optagne GU-elever op. I
modsætning til tidligere år, hvor normalt kun 92 – 95 pct. af GU-eleverne mødte op.”
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 4.10.2005, sag nr. 05-136.
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HOVEDKONTO 20.11.66 side 1

20.11.66

Sektorprogram uddannelse og erhvervsudvikling

-10.100.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri. Bevillingen på
nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.
Som følge af den ekstraordinere uddannelsesindsats vil det allerede fra 2006 være nødvendigt
at udvide kollegiekapaciteten med 20-25 enheder i Qaqortoq. På grund af den korte
tidshorisont er der ikke tid til fysisk at bygge disse kollegieenheder. I stedet vil Direktoratet
for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke forsøge at købe 5 nye huse som vil blive udbudt
til salg, og indrette dem til kollegier.
Da det drejer sig om et øget uddannelsesvolumen i Qaqortoq, kan købet finansieres gennem
Sektorprogrammet for Uddannelse og Erhvervsudvikling.
Tillægsbevillingen er således afledt af et ønske om at sikre, at de resterende midler for 2005
fra Sektorprogrammet for Uddannelse og Erhvervsudvikling, tidsmæssigt kan udmøntes så
hurtigt som muligt til en nødvendig udvidelse af kollegiekapaciteten i Qaqortoq.
Hensynet til administrativt at kunne disponere hurtigt over midlerne på hovedkonto 20.11.66
Sektorprogram uddannelse og erhvervsudvikling, når husene udbydes til salg, gør det således
nødvendigt at omrokere midlerne til hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 9.12.2005, sag nr. 05-157.
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HOVEDKONTO 20.11.66 side 1

24.01.01

Skattedirektoratet, administration

0
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Med Landstingets vedtagelse af Landstingslov nr. 6 af 11. november 2004 om ændring af
landstingslov om indkomstskat kan Skattedirektoratet drive indtægtsdækket virksomhed i
forbindelse med skatteligning og revision m.m. Indtægterne forbundet ved denne virksomhed anvender Skattedirektoratet til at dække de omkostninger der er forbundet med denne
opgave.
Skattedirektoratet har med virkning fra 1. april 2005 indgået aftale med Kangaatsiaq Kommune om overtagelse af ligning af revision af de i kommunen hjemmehørende selskaber og selvstændige erhvervsdrivende. Som betaling er aftalt 120.000 kr. årligt, hvoraf Skattedirektoratet
modtager en forholdsmæssig del i 2005. Opgaver og betaling evalueres 2 gange årligt.
Kangaatsiaq Kommune og Skattedirektoratet er enige om, at hensigten med det indgåede samarbejde er, at hele skatteopgaven overføres til Skattedirektoratet indenfor en kortere årrække.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

90.000
0
-90.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.02.2005, sag nr. 05-98
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HOVEDKONTO: 24.01.01side 1

24.01.01

Skattedirektoratet, administration

370.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Nærværende hovedkonto forhøjes med 370.000 kr. Nærværende hovedkonto udgør herefter
19.604.000 kr.
Med Landstingets beslutning den 2. maj 2005 om en omstrukturering og centralisering af
skatte- og afgiftsopgaven fra 1. januar 2007 har Landsstyret og KANUKOKA i forbindelse
med forhandlingerne om det kommunale bloktilskud indgået en aftale om hvorledes arbejdet
med omstruktureringen og centraliseringen gennemføres, herunder hvorledes skatte- og afgiftsopgaverne løses i den mellemliggende periode.
KANUKOKA og Grønlandsstyre er enige om, at der i reformen skal tages hensyn til parterne
og dermed sikre, at det ikke ensidigt kun kommer én part til gode. Det er et fællesanliggende
og en fællesforpligtelse. Arbejdet vil blive gennemført i et projekt, hvor såvel KANUKOKA
som repræsentanter for den kommunale forvaltning vil blive aktivt inddraget med henblik på
en saglig og gennemarbejdet løsning af den pålagte opgave. Omkostninger til rejse og ophold
for repræsentanter for den kommunale forvaltning i forbindelse med møder i Nuuk afholdes af
Grønlands Hjemmestyre.
Endelig har Skatteministeriet i Danmark givet tilsagn om, at udlåne en række erfarne medarbejdere som har deltaget i en tilsvarende centralisering og omstrukturering af told- og skatteopgaven i Danmark. Medarbejderne stilles vederlagsfrit til rådighed mod at Grønlands Hjemmestyre afholder omkostninger til rejse og ophold.
Selvom det forventes, at størstedelen af møderne med ekstern deltagelse vil blive afholdt som
videokonferencer og/eller telefonmøder, vil der også være behov for at mødes i Nuuk. Der
forventes afholdt et møde i 2005. Omkostningerne til rejse og ophold afholdes over nærværende hovedkonto, hvorfor der søges om kr. 370.000 til dækning af meromkostninger til overarbejde, rejser og ophold.
En forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.

Pisiffimmi aktiat
Lønudgifter
Øvrige udgifter

170.000
200.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 07.08.05 sag nr. 05-125
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HOVEDKONTO 24.01.01 side 1

30.01.01

Familiedirektoratet, administrationen
1.795.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Landstyreformanden besluttede den 15. april 2005, at Selvstyredirektoratets Justitsafdeling
overføres til Familiedirektoratet. Overdragelsen er formelt blevet effektueret i henhold til
overdragelsesaftale mellem direktoraterne pr.1. september 2005.
Som følge heraf rokeres 1.795.000 kr. fra 17.01.01 Direktoratet for Selvstyre til hovedkonto
30.01.01 Familiedirektoratet, administration.
Der er aftalt at der overføres 3 årsværk til sagsbehandling i justitsafdelingen og der overføres
ligeledes 3 bolignumre til Familiedirektoratet.
Virkningerne for 2006 og budgetoverslagsårene vil blive indarbejdet i Forslag til
Landstingsfinanslov for 2006.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000.000
795.000

Forventet personaleforbrug
Øvrige
Personale forbrug i alt

+3
+3

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 7.10.2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005 (ajourført), bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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HOVEDKONTO 30.01.01 side 1

30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge

382.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Den 2. september 2005 blev der mellem Grønlands Landsstyre og Perorsaasut Ilinniarsimasut
Peqatigiiffiat, P.I.P, indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for pædagogisk uddannet
personale, for perioden 2005 til 2008.
Som en den af overenskomstaftalen indgik parterne aftale om en særlig
overenskomstforhøjelse på 1,5%, svarende til 1,8 mio. kr., som skal fordeles på P.I.P-ansatte
på områderne: kommuner, handicapinstitutioner samt landsdækkende døgninstitutioner for
børn og unge.
Aftalen er gældende fra pr. 1. april 2005, og har således 9 måneders virkning, svarende til
1.334.000 kr. i 2005, hvoraf de 382.000 kr. udmøntes på nærværende hovedkonto.
Budgetspecifikation
Lønudgifter

382.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 20.12.2005, sag nr. 05-161.
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HOVEDKONTO 30.10.37 side 1

30.13.03

Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning
til kommunerne

-2.100.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
I forbindelse med etablering af satellit i Qeqertarsuaq under moderinstitutionen Ikinngiut
rokeres der midler fra 30.13.03 Handicapforsorgen i Grønland og Danmark og
forsøgsudlægning til kommunerne til 30.13.41 Handicapinstitutioner.
I tilknytning til formålskonto 30.13 er der tekstanmærkning, der giver bemyndigelse til at der
rokeres midler mellem 30.13.03 og 30.13.41.

Bevillingsforudsætninger
Ved oprettelse af satellit til varetagelse af en allerede handicapregistreret overgår udgiften fra
handicapforsorgen til handicapinstitution.
På nærværende konto forårsager rokeringen følgende ændringer:
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

0
-2.100.000

Indtægter

0

Efter rokeringen er der ikke ændringer i aktivitetstallene for nærværende konto og den
samlede bevilling på 30.13.03 udgør:
Budgetspecifikation
Tilskud til boenheder og kørselsordninger
Udgifter til forsorg i Grønland
Udgifter til forsøgsudlægning til kommunerne
Udgifter til forsorg i Danmark

8.700.000
34.541.000
46.511.000
97.214.000

Virkningerne i årene frem vil blive indarbejdet i Forslag til Landstingsfinanslov for 2006.
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HOVEDKONTO 30.13.03 side 1

Godkendt af Landsstyret den dd.måned 2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005 (ajourført),
bilag 2: tekstanmærkning til formålskonto 30.13 Handicappede.
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HOVEDKONTO 30.13.03 side 2

30.13.41

Handicapinstitutioner

2.100.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
I forbindelse med etablering af satellit i Qeqertarsuaq under moderinstitutionen Ikinngiut
rokeres der midler fra 30.13.03 Handicapforsorgen i Grønland og Danmark og
forsøgsudlægning til kommunerne til 30.13.41 Handicapinstitutioner.
Bevillingsforudsætninger
Under handicapinstitutionen Ikinngiut, Ilulissat oprettes en satellit i Qeqertasuaq til
varetagelse af 1 handicappet med Rhett Syndrom.
Oprettelse af denne satellit betyder følgende ændringer i Aktivitetstallene i tilknytning til
30.13.41:

Aktivitetstal
Antal pladser
Handicapsatellit, Qeqertarsuaq
Belægningsdage
Handicapsatellit, Qeqertarsuaq
Udnyttelsesgrad
Handicapsatellit, Qeqertarsuaq
Personaledækning pr. person
Handicapsatellit, Qeqertarsuaq
Forventet personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personaleforbrug i alt

1
365
100%
8,1
0
8
8

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

1.992.000
116.000
-8.000
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HOVEDKONTO 30.13.41 side 1

Budgetspecifikationerne på hovedkonto 30.13.41 Handicapinstitutioner udgør efter rokering
82.516.000 kr. fordelt med
65.680.000

Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

17.342.000
-506.000

Virkningerne i årene frem vil blive indarbejdet i Forslag til Landstingsfinanslov for 2006.

Godkendt af Landsstyret den dd.måned 2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005 (ajourført),
bilag 2: tekstanmærkning til tekstanmærkning til formålskonto 30.13 Handicappede.
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HOVEDKONTO 30.13.41 side 2

30.13.41 Handicapinstitutioner

162.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Den 2. september 2005 blev der mellem Grønlands Landsstyre og Perorsaasut Ilinniarsimasut
Peqatigiiffiat, P.I.P, indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for pædagogisk uddannet
personale, for perioden 2005 til 2008.
Som en den af overenskomstaftalen indgik parterne aftale om en særlig
overenskomstforhøjelse på 1,5%, svarende til 1,8 mio. kr., som skal fordeles på P.I.P-ansatte
på områderne: kommuner, handicapinstitutioner samt landsdækkende døgninstitutioner for
børn og unge.
Aftalen er gældende fra pr. 1. april 2005, og har således 9 måneders virkning, svarende til
1.334.000 kr. i 2005, hvoraf de 162.000 kr. udmøntes på nærværende hovedkonto.
Budgetspecifikation
Lønudgifter

162.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 20.12.2005, sag nr. 05-161.
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HOVEDKONTO 30.13.41 side 1

32.10.03

Patientbehandling i udlandet, somatisk

-1.000.000

Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør 76.336.000 kr.
Mindrebevillingsbehovet skyldes den fortsatte hjemtagning af behandlingstilbud fra udlandet, samt et stabilt prisniveau.
Hjemtagningen af behandlingsområdet afspejler sig ikke i sengedagsstatistikken, da der
primært er tale om ambulante behandlinger.
Bevillingen overføres til 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital til dækning af det forhøjede aktivitetsniveau.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-1.000.000

Godkendt af Landsstyret den 08.12.2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005(ajourført),
bilag 2, tekstanmærkninger: Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje
samt hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.

HOVEDKONTO 32.10.03 side 1
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32.10.04

Patientbehandling i udlandet, psykiatrisk

-1.000.000

Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør 25.748.000 kr.
Mindrebevillingsbehovet skyldes primært at der ikke længere er anbragt patienter på
Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland.
Bevillingsændringen afspejler sig ikke på sengedagstallene, idet der er tale om at det
dyre behandlingstilbud på Sikringsanstalten, er blevet afløst af et billigere behandlingstilbud på det psykiatriske hospital i Risskov.
Bevillingen overføres til 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital, til dækning af merudgifterne i forbindelse med oprustningen på det ungdomspsykiatriske område.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-1.000.000

Godkendt af Landsstyret den 08.12.2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005(ajourført),
bilag 2, tekstanmærkninger: Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje
samt hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.

HOVEDKONTO 32.10.04 side 1
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32.10.05

Dronning Ingrids Hospital

6.400.000

Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 6.400.000 kr., hvorefter bevillingen udgør 228.959.000 kr.
Merbevillingsbehovet skyldes primært, at der er overført aktiviteter til Dronning Ingrids
Hospital, der udgiftsmæssigt tidligere blev afholdt over andre hovedkonti. Det drejer sig
bl.a. om flere og mere sofistikerede behandlinger indenfor kræftbehandlingsområdet,
alloplastikoperationer(indsættelse af kunstige knæ- eller hofteled), øre-næse-halsspecialet, samt udbygning af ungdomspsykiatrien. Endelig vil den nye overenskomst på
lægeområdet, medføre en lønudvikling i overenskomstens første år, der ligge over den
almindelige pris- og lønregulering af bevillingen.
Oprustningen på det ungdomspsykiatriske område medfører ikke en samlet aktivitetsforøgelse. Merudgiften skyldes, at behandlingen af ungdomspsykiatriske patienter er
dyrere end almindelige voksenpsykiatriske patienter. Ligeledes vil den øgede aktivitet
på kræftbehandlingsområdet ikke afspejle sig i sengedagsstatistikken, da der primært er
tale om ambulante behandlinger, men derimod give udslag i større udgifter til medicin.
Bevillingsforhøjelsen skal ses i relation til bevillingsreduktionerne på hovedkonti
32.10.03 Patientbehandling i udlandet, somatisk, 32.10.04 Patientbehandling i udlandet,
psykiatrisk, 32.10.08 Alkoholbehandlingscentre og 32.11.03 Fællesudgifter, evakueringer m.v.
Aktivitetstal
Specialistbetjening af kysten – antal uger fordelt på specialer, udsendt fra DIH
FL 05
Ørelæge incl. anæstesi
17
Bemærkninger. Aktivitetsstigningen er mindre end det fald der sker på 32.11.03 Fællesudgifter, evakueringer m.v.
Det skyldes at opgørelsen af aktivitetstal på nærværende hovedkonto vedrører kun specialistbetjeningen af sundhedsdistrikterne udenfor Nuuk, mens opgørelsen på 32.11.03 Fællesudgifter, evakueringer m.v. vedrører betjeningen af
hele Grønland.

Budgetspecifikation
Lønninger
Øvrige udgifter

3.500.000
2.900.000

HOVEDKONTO 32.10.05 side 1
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Godkendt af Landsstyret den 08.12.2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005(ajourført),
bilag 2, tekstanmærkninger: Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje
samt hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.10.08

Alkoholbehandlingscentre

-1.100.000

Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1.100.000 kr., hvorefter bevillingen udgør 3.153.000 kr.
Mindrebevillingsbehovet skyldes primært, at det afsatte beløb til refusion af rejseudgifter for offentligt henviste klienter ikke forventes udmøntet i fuldt omfang, ligesom der
forventes merindtægter i forhold til oprindeligt budgetteret.
Bevillingen overføres til 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital, til dækning af det øgede
aktivitetsniveau.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter
Indtægter
Tilskud

- 100.000
- 700.000
-300.000

Godkendt af Landsstyret den 08.12.2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005(ajourført),
bilag 2, tekstanmærkninger: Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje
samt hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.11.02

Fællesudgifter, lægebetjening

-19.800.000

Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres med kr. 19.800.000, hvorefter bevillingen udgør kr. 26.520.000. Bevillingsreduktionen skal ses i sammenhæng med bevillingsforhøjelsen på hovedkonto 32.11.03 Fællesudgifter, evakueringer m.v.
Med vedtagelsen af Finansloven for 2005, blev midlerne der var afsat til transportomkostninger i forbindelse med patient- og ledsagerrejser til specialiseret lægebehandling
udenfor eget distrikt, flyttet fra hovedkonto 32.11.04 Sundhedsdistrikter, lægebetjening,
til hovedkonto 32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening. Rokeringen skyldes at det blev
fundet uhensigtsmæssigt, at disse udgifter blev afholdt af de enkelte kystsygehuse og
sundhedscentre, idet omkostningerne hertil er svingende fra år til år for det enkelte distrikt, med deraf følgende ringe mulighed for at budgettere retvisende. Da det imidlertid
hovedsageligt er Dronning Ingrids Hospitals patientkontor der står for booking af billetter for patienter og patientledsagere, er det mest hensigtsmæssige at det også er Dronning Ingrids Hospital der har det driftsmæssige ansvar for bevillingen.
På den baggrund søges kr. 19.800.000 rokeret fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 32.11.03 Fællesudgifter, evakueringer m.v. med henblik på, at omkostninger forbundet med patient- og ledsagerrejser til specialiseret lægebehandling udenfor eget distrikt,
nu dækkes fra denne hovedkonto med virkning pr. 1. januar 2005. Allerede bogførte
udgifter vil efterfølgende blive omposteret.
Virkningen i budgetoverslagsårene er indarbejdet i Forslag til Finanslov 2006.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-19.800.000

Godkendt af Landsstyret den 29.06.2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2,
tekstanmærkninger: ”Formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning,
32.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 32.12 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening
samt hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.”
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32.11.02

Fællesudgifter, lægebetjening

-1.000.000

Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres med 1.000.000 kr., hvorefter bevillingen andrager 25.520.000 kr.
Tidligere på året blev der godkendt en rokering af 19,8 mio. kr. fra nærværende hovedkonto til 32.11.03 Fællesudgifter, evakueringer m.v. Tillægsbevillingen omfattede rejseudgifterne forbundet med patient- og patientledsagerrejser til specialiseret lægebehandling udenfor eget distrikt. Ved en fejl var omkostningerne til ophold og forplejning
i forbindelse med rejserne ikke medtaget. Beregninger viser, at der er samlet årligt forbrug i størrelsesorden 1,0 mio. kr. på opholds- og forplejningsudgifter for patienter.
Bevillingen overføres til hovedkonto 32.11.03 Fællesudgifter, evakueringer m.v.

Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-1.000.000

Godkendt af Landsstyret den 08.12.2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005(ajourført),
bilag 2, tekstanmærkninger: Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje
samt hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.11.03

Fællesudgifter, evakueringer m.v.

19.800.000

Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med kr. 19.800.000, hvorefter bevillingen udgør kr. 70.856.000. Bevillingsforhøjelsen skal ses i sammenhæng med bevillingsreduktionen på hovedkonto 32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening.
Med vedtagelsen af Finansloven for 2005, blev midlerne der var afsat til transportomkostninger i forbindelse med patient- og ledsagerrejser til specialiseret lægebehandling
udenfor eget distrikt, flyttet fra hovedkonto 32.11.04 Sundhedsdistrikter, lægebetjening,
til hovedkonto 32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening. Rokeringen skyldes at det blev
fundet uhensigtsmæssigt, at disse udgifter blev afholdt af de enkelte kystsygehuse og
sundhedscentre, idet omkostningerne hertil er svingende fra år til år for det enkelte distrikt, med deraf følgende ringe mulighed for at budgettere retvisende. Da det imidlertid
hovedsageligt er Dronning Ingrids Hospitals patientkontor der står for booking af billetter for patienter og patientledsagere, er det mest hensigtsmæssige at det også er Dronning Ingrids Hospital der har det driftsmæssige ansvar for bevillingen.
På den baggrund søges kr. 19.800.000 rokeret til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening, med henblik på, at omkostninger forbundet
med patient- og ledsagerrejser til specialiseret lægebehandling udenfor eget distrikt, nu
dækkes fra nærværende hovedkonto med virkning pr. 1. januar 2005. Allerede bogførte
udgifter på hovedkonto 32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening, vil efterfølgende blive
omposteret.
Virkningen i budgetoverslagsårene er indarbejdet i Forslag til Finanslov 2006.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

19.800.000

Godkendt af Landsstyret den 29.06.2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2,
tekstanmærkninger: ”Formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning,
32.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening, 32.12 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening
samt hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.”
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32.11.03

Fællesudgifter, evakueringer m.v.

-2.300.000

Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto formindskes med 2.300.000 kr., hvorefter bevillingen udgør 68.556.000 kr.
Mindrebevillingsbehovet skyldes primært, at den resterende del af det afsatte beløb til
alloplastikoperationer (indsættelse af kunstige knæ- eller hofteled) er overtaget af Dronning Ingrids Hospitals egne specialister, ligesom øre-næse-hals-området er blevet hjemtaget. Samlet andrager det forventede mindreforbrug på disse områder 3.300.000 kr.
Omvendt blev der tidligere på året godkendt en rokering af 19,8 mio. kr. fra hovedkonto
32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening, til nærværende hovedkonto. Tillægsbevillingen
omfattede rejseudgifterne forbundet med patient- og patientledsagerrejser til specialiseret lægebehandling udenfor eget distrikt. Ved en fejl var omkostningerne til ophold og
forplejning i forbindelse med rejserne ikke medtaget. Beregninger viser, at der er samlet
årligt forbrug i størrelsesorden 1,0 mio. kr. på opholds- og forplejningsudgifter for patienter, hvorfor bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 1.000.000 kr.
Bevillingsændringen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med bevillingsændringerne på hovedkonti 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital og 32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening.
Aktivitetstal
Specialistbetjening af kysten – antal uger fordelt på specialer, udsendt fra DK
FL 05
Ørelæge incl. anæstesi
-38
Bemærkninger. Aktivitetsfaldet er større end den stigning der sker på 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital. Det skyldes at opgørelsen af aktivitetstal på nærværende hovedkonto vedrører specialistbetjeningen af hele Grønland, mens
opgørelsen på 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital kun vedrører betjeningen af sundhedsdistrikterne udenfor Nuuk.

Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-2.300.000

HOVEDKONTO 32.11.03 side 1
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Godkendt af Landsstyret den 08.12.2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005(ajourført),
bilag 2, tekstanmærkninger: Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje
samt hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.11.04

Sundhedsdistrikter, lægebetjening

5.000.000

Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 5.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør 333.508.000 kr.
Merbevillingsbehovet skyldes primært, at prognoser på medicinudgifterne viser, at forbruget for 2005 vil ramme et niveau i størrelsesorden 43 mio. kr. Set i forhold til regnskabstallene for medicinen i 2004, er dette en stigning på næsten 10%, hvilket klart
overstiger den almindelig pris- og lønregulering, som har ligget til grund for budgetlægningen for 2005. Stigningen er sket generelt på alle medicinvaregrupper, men mest på
præparater til behandling af HIV og kræft samt psykoser.
Endvidere vil den nye overenskomst på lægeområdet medføre en lønudvikling, der i
overenskomstens første år vil ligge over den almindelige pris- og lønregulering af bevillingen.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved reduktion af bevillingerne på hovedkonti 32.12.02
Fællesudgifter, tandlægebetjening og 32.12.03 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

2.000.000
3.000.000

Godkendt af Landsstyret den 08.12.2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005(ajourført),
bilag 2, tekstanmærkninger: Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje
samt hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.

HOVEDKONTO 32.11.04 side 1
83

32.12.02

Fællesudgifter, tandlægebetjening

-1.000.000

Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør 4.555.000 kr.
Mindrebevillingsbehovet skyldes et generelt lavere forbrug, som følge af at aktivitetsniveauet har været lavere, grundet mange ubesatte tandlægestillinger.
Bevillingen overføres til 32.11.04 Sundhedsdistrikter, lægebetjeningen til dækning af
øgede lønomkostninger i forbindelse med øget aktivitet og øgede udgifter til medicin.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-1.000.000

Godkendt af Landsstyret den 08.12.2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005(ajourført),
bilag 2, tekstanmærkninger: Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje
samt hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.12.03

Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening

-4.000.000

Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 4.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør 43.848.000 kr.
Mindrebevillingsbehovet skyldes fortsatte problemer med at rekruttere tandlæger, hvilket hermed har reduceret aktivitetsniveauet.
Det er ikke umiddelbart muligt at opgøre hvor meget aktivitetsniveauet i de enkelte
sundhedsdistrikter falder som følge af ubesatte tandlægestillinger, hvorfor der ikke er
medtaget ændringer i aktivitetstabellen.
Bevillingen overføres til 32.11.04 Sundhedsdistrikter, lægebetjeningen til dækning af
øgede lønomkostninger og øgede udgifter til medicin i forbindelse med det forhøjede
aktivitetsniveau.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

-3.000.000
-1.000.000

Godkendt af Landsstyret den 08.12.2005. Rokeringen har hjemmel i FL 2005(ajourført),
bilag 2, tekstanmærkninger: Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11 Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje
samt hovedkonto 32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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40.01.01

Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og kirke

420.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Etableringen af Universitetsparken i Nuuk/Ilimmarfik er optaget på finanslovens
hovedkonto 84.40.13 med en samlet bevilling på 191.322.000 kr.
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur har udbudt projektet i storentrepriser i henhold
til Landsstyrets tidligere beslutning herom. Der blev afholdt licitation i februar måned,
og der indkom bud på samtlige storentrepriser.
I henhold til foreliggende tidsplan skal entreprenørerne aflevere færdigt byggeri 16.
oktober 2007 og indflytning kan foregå resten af året med forventet ibrugtagning af 1.
januar 2008. Byggeperioden er herved nedskåret fra 3 år til 2½ år.
Over de næste 2½ år frem til Ilimmarfik tages i brug er der en række store opgaver, der
skal løftes, for at få den nye organisation, administrative ledelse og forsknings- og
uddannelsesstruktur på plads inden indflytningen:
1. Der skal udarbejdes en opdateret analyse over de driftsøkonomiske beregninger
vedrørende Ilimmarfik, herunder
a. inkorporeringen af to nye institutioner i Ilimmarfik: Ilinniarfissuaq og
Inerisaavik. Beslutningen om de to institutioner indlemmelse i
Ilisimatusarfik er besluttet efter vedtagelsen af etableringen af Ilimmarfik
i 2001
2. Fusioneringen af de nu 9 selvstændige institutioner til en fælles organisation skal
konkretiseres, herunder
a. opbygning af fælles ny overordnet ledelsesstruktur for alle 9 institutioner
b. opbygning af ny fælles administration for de 7 af institutioner, der
geografisk flytter ud i Ilimmarfik, samt
c. en tilknytning hertil for Ilinniarfissuaq og Inerisaavik, der skal
sammenlægges med Ilisimatusarfik uden dog at flytte fysisk ud i området
3. Journalist-, socialrådgiveruddannelsen og læreruddannelsens overgang til
bacheloruddannelser skal færdiggøres, herunder udarbejdelse af
a. Fleksible uddannelsesmoduler
b. Nye regelsæt for uddannelserne
c. Nye ansættelsesformer for de ansatte
d. Nye overenskomster for nogle af underviserne
e. Økonomiske konsekvensberegninger af ovenstående
4. Udflytning af de 7 institutioner skal rent fysisk forberedes,
a. Herunder sørge for en så god afhændelse af de nuværende bygninger
som muligt
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b. Udskillelsen af landsarkiv fra landsmuseum samt Groenlandica fra
Landsbiblioteket kræver lovændringer og de må kigges på adskillelsen af
de 4 økonomier og personalet
5. Fortsat søgning efter fondsmidler til inventar, kunst, computerudstyr mv. mv.
6. Løbende kontakt til og koordinering med byggeledelsen under opførelsen at
Ilimmarfik
Landsstyret skal på denne baggrund indstille, at der tilknyttes endnu en projektkoordinator til projektet. Direktoratets personaleoversigt vil blive tilknyttet en ekstra chefstilling. Tillægsbevillingsansøgningen vil blive indarbejdet i finanslovforslag 2006.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

420.000
0

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-114
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40.01.01

Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke,
adm.

400.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Der blev i forbindelse med udarbejdelse af finanslov 2005 indarbejdet en merbevilling
på 0,4 mio. kr. under hovedkonto 45.10.10 Bispekontoret til planlægning og
tilrettelæggelse af det kirkelige jubilæum.
Ved fornyede drøftelser mellem Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og
Kirke, adm. og Bispekontoret er det besluttet, at direktoratet varetager planlægning,
tilrettelæggelse og afholdelse af det kirkelige jubilæum. Den opførte bevilling fra
Bispekontoret overføres til Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke,
adm..
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes som følge af ovennævnte forhold med
400.000 kr. således, at bevillingen stiger fra 21.362.000 kr. til 21.762.000 kr.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

0
400.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121
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40.01.03

Sprogsekretariatet

380.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Sprogsekretariatet er ud af sin almindelige bevilling gået i gang med at udvikle et
grønlandsk sprogkontrolværktøj (stavekontrol, endelseskontrol m.v.) fuldt integreret i
MS Office pakken. For at stavekontrollen kan færdiggøres i 2005, er der er brug for en
ekstrabevilling til licens samt lønudgifter til studentermedhjælpere.
Sprogkontrolværktøjet vil kunne benyttes af alle ansatte i hjemmestyrets
centraladministration og landstingets bureau, der skriver grønlandsk. Det vil også blive
stillet til rådighed for alle borgere, ved at hjælpeværktøjet vil kunne hentes via
Sprogsekretariatets hjemmeside.
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes som følge af ovennævnte forhold med
380.000 kr. således, at bevillingen stiger fra 2.471.000 kr. til 2.851.000 kr.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

280.000
100.000

Personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

0
1
1

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121
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40.01.08

Sektorprogram for uddannelse

703.000

Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse
Budgetspecifikation, Litra g ”IKT og e-læring”
Ad aktivitetsudvidelse for IKT og e-læring
Initiativet vedrørende IKT og e-læring fremgår og er beskrevet i sektorprogram for
uddannelser i FL-2005, Budgetspecifikation , Litra g. ”IKT og e-læring”.
Initiativet blev iværksat i 2004 på baggrund af rapporten: ”Fremgang gennem
uddannelse og kompetenceudvikling” med en årlig bevilling i sektorprogramperioden
på tkr. 1.970 på hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse.
Aktivitetsforudsætningerne for denne bevilling bestod af aktivitetsplaner for Bygge- og
Anlægsskolen, ATI og Handelsskolen i Nuuk.
Efterfølgende har yderligere tre af brancheskolerne: Sprogskolen, INUILI og handelsskolen i Qaqortoq ønsket at indgå i projektet.
Der er derfor udarbejdet nyt budget, som omfatter alle ovennævnte seks skoler i årene
2005, 2006 og 2007. Budgettet for 2005 vil med en forhøjelse på 703.000 kr. til i alt .
2.673.000 kr. kunne omfatte de nu planlagte aktiviteter på alle seks skoler.
Budgetforhøjelsen berører 75 hhx-elever og TNI-lærlinge ved Handelsskolen i
Qaqortoq. Forhøjelsen udløser 10 kursister i skriftlig dansk ved Sprogskolen i Sisimiut
og 10 kursister i kostvejledning ved INUILI i Narsaq.
Derudover skal tillægsbevillingen bruges til udvikling af sites og opkvalificering af
underviserne til fjernundervisning.
I landsstyrets fremlæggelse af uddannelsesplanen, ”Fremgang gennem uddannelse og
kompetenceudvikling II” vil den resterende del af bevillingsbehovet blive foreslået
indstillet til udmøntning i FFL06 og overslagsårene.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005, sag nr. 05-124
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40.01.08

Sektorprogram for uddannelse

730.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse
Budgetspecifikation, Litra e ”Mine- og entreprenøruddannelsen”
Bevillingsforhøjelsen skal anvendes til gennemførelse af to ekstra kurser på Modul I af Mineog entreprenøruddannelsen til sikring af mulighed for ansættelse af hjemmehørende
arbejdskraft ved olivinbruddet ved Atammik i Maniitsoq:
- et nivellerings- og sikkerhedskursus i Sisimiut
- et maskinførerkursus i Ulfborg, Danmark
Bevillingen er øremærket til to kurser for 15 hjemmehørende ansatte eller kommende ansatte
ved olivinbruddet.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 7.3.2005, sag nr. 05-99.
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40.01.09

Elevindkvartering

1.700.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Elevindkvartering har haft en personalesag i forbindelse med aflønning af
kollegieinspektørerne. Denne afsluttet sag har medført en regulering af lønudgifter til
kollegieinspektørerne med tilbagevirkende kraft med en udgift på 0,7 mio. kr. Der er
tale om en ekstraordinær omstændighed med et for hjemmestyret uventet resultat.
Elevindkvartering har i forbindelse med finanslovforslag 2005 budgetteret med 1,0 mio.
kr. for meget i indtægter i forhold til forventningerne. Denne fejl er konstateret i februar
2005 i forbindelse indarbejdelse af finanslovbevillingen i Hjemmestyrets
økonomiregnskabssystem med henblik økonomistyringen i forhold til finanslovbevillingen for finansåret 2005. Der kan forventes samme indtægtsniveau i det
kommende år. Merbevillingsbehov vil blive indregnet i forbindelse med
finanslovforslag 2006.
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes som følge af ovennævnte forhold med
1.700.000 kr. således, at bevillingen stiger fra 10.186.000 kr. til 11.886.000 kr.
Der kan forventes samme indtægtsniveau i det kommende år. Anførte
merbevillingsbehov vil blive indregnet i forbindelse med finanslovforslag 2006.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Indtægter

700.000
1.000.000

Personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

0
0
0

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121

HOVEDKONTO 40.01.09 side 1
92

40.01.10

Inerisaavik/Pilersuiffik

-540.000

Tillægsbevilling 2005 – Driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 540.000 kr. som følge af, at
forventede aktiviteter i forbindelse med kursusaktiviteter, lige som tiltag i forbindelse
med udvikling af materialet trin for trin ikke kan realiseres i 2005. Bevillingen på
hovedkontoen udgør herefter 36.391.000 kr.
Bevillingsnedsættelsen skal ses i sammenhæng med en bevillingsforhøjelse af
hovedkonto 40.14.18 Grønlands Radio – KNR til dækning af landstingsvalget d. 15.
november 2005.

Budgetspecifikation

Øvrige udgifter

-540.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 20.10.2005, sag nr. 05-145.
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40.01.17

Kulturrådet og Idrættens Råd

-200.000

Tillægsbevilling 2005 – Driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 200.000 kr. som følge af at
rådenes mødeaktivitet i 2005 bliver mindre end forventet. Bevillingen på hovedkontoen
udgør herefter 150.000 kr.
Bevillingsnedsættelsen skal ses i sammenhæng med en bevillingsforhøjelse af
hovedkonto 40.14.18 Grønlands Radio – KNR til dækning af landstingsvalget d. 15.
november 2005.

Budgetspecifikation

Øvrige udgifter

-200.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 20.10.2005, sag nr. 05-145.
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40.01.20

Radio- og TV-nævnet

0

Tillægsbevilling 2005 – Tilskudsbevilling

Ændring i regelgrundlag som følge af ny landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed,
vedtaget ved EM 2004.

Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 05.02.2005, sag nr. 05-96
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40.10.12

Efterskoleophold

800.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Oqaatsinik Pikkorissarfik har som den ansvarlige myndighed for udvælgelse af ansøgere
til efterskoleophold i Danmark vurderet, at 233 ud af de 290 ansøgere i
ansøgningsrunden vedrørende skoleåret 2005/2006 er kvalificerede til at modtage
tilskud. Ansøgerne skal, ifølge bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 2004 om tilskud til
efterskoleophold i Danmark, inden første marts have meddelelse om hvorvidt de også
vil få bevilget tilskud til efterskoleophold af Hjemmestyret.
Der er betydeligt flere kvalificerede ansøgere, end der er bevilling til, idet bevillingen
alene forventes at kunne dække 185-190 ophold.
Antallet af kvalificerede ansøgere er højere end sidste år og derfor også højere end
budgetteret ved FFL 2005.
Tilskud til elevers efterskoleophold i Danmark koster i gennemsnit kr. 14.884 halvårligt.
I forhold til budgetrammen (FL 2005) på kr. 5.306.000 vil der være brug for en
tillægsbevilling på mindst kr. 609.000. Idet forbruget er tæt på 100% af bevillingen,
betyder det endvidere, at eventuelle medhold i ankesager ligeledes vil skulle finansieres
via en tillægsbevilling. Tillægsbevillingsansøgningen er derfor på i alt kr. 800.000,
hvorved der også vil kunne imødekommes op til 10-12 ankesager.
Nærværende tillægsbevilling i 2005 indebærer merudgifter i 2006 på et tilsvarende
beløb, hvilket vil blive indarbejdet i forbindelse med FL 2006.
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes som følge af ovennævnte forhold med
800.000 kr. således, at bevillingen stiger fra kr. 5.306.000 til kr. 6.106.000.
Ansøgningen skal ses i sammenhæng med en ansøgning om en tilsvarende reduktion på
hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.04.2005, sag nr. 05-105
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40.11.06

Tilskud Kursusvirksomhed

-950.000

Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Der har i 2005 været et mindre forbrug i forhold til bevillingerne på denne hovedkonto.
Årsagen til dette har været færre afholdte kurser, men med større antal kursister uden
rejseaktivitet, idet kurserne fortrinsvis er blevet afholdt lokalt. Denne tendens ventes at
holde i de kommende år.
Dette heraf afledte mindre bevillingsbehov vil blive indregnet i forbindelse med finanslovforslag 2006.
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres som følge af ovennævnte forhold
med 950.000 kr. således, at bevillingen falder fra 2.245.000 kr. til 1.295.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121
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40.11.08

Renoveringsuddannelserne

-600.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Der har i 2004 været et mindre forbrug på hovedkontoen. Mindre forbruget skyldes, at
to voksen- malerlærlinge hold blev ikke etableret for 2004, hvilket medførte reduktion
af omkostningerne i forbindelse med AMU kurser i Danmark, lønninger til voksenlærlingene, transportudgifter samt udgifter i forbindelse med undervisningen.
På baggrund af merforbruget i finansåret 2003 blev der for finansåret 2004 iværksat
initiativer på stram økonomistyring og økonomisk sparsomlighed på området, der medførte reduktion af udgifterne.
Aktivitetsniveauet for denne hovedkonto er mindre end planlagt. Der har i 2004 været
en større sparsomlighed end tidligere år, der forventes at ville fortsætte i 2005.
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres med 600.000 kr. som følge af
ovennævnte forhold således, at bevillingen falder fra 8.960.000 kr. til 8.360.000 kr.
Dette heraf afledte mindre bevillingsbehov vil blive indregnet i forbindelse med finanslovforslag 2006 og overslagsårene.

Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-600.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121
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40.11.28

Regionskolerne

-400.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Der henvises til budgetbidrag for tillægsbevillingsansøgning for hovedkonto 40.11.34
Institutioner under erhvervsuddannelserne for Grønlands Handelsskole i Qaqortoq.
Her fremgik, at en opstået mulighed for at leje dele den gamle telebygning i Qaqortoq til
hjemtagning af TNI-hold fra Regionsskolerne har medført mulighed for centralisering af
TNT-hold med dertil mulighed for aktivitetsforøgelse. Der vil dermed blive mulighed
for et mindre bevillingsbehov for denne hovedkonto, der kan anvendes til anførte formål
som beskrevet under hovedkonto 40.11.34 Institutioner under erhvervsuddannelserne
for Grønlands Handelsskole i Qaqortoq.
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres som følge af ovennævnte forhold
med 400.000 kr. således, at bevillingen falder fra 7.780.000 kr. til 7.380.000 kr.
Dette heraf afledte mindre bevillingsbehov vil blive indregnet i forbindelse med finanslovforslag 2006 og overslagsårene.

Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-400.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121
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40.11.34

Institutioner under erhvervsuddannelserne

1.450.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Hovedkonto 40.11.34 Institutioner under erhvervsuddannelserne
Jern og Metalskolen
Ad Aktivitetsforøgelse på Jern- og Metalskolen
Af aktivitetsindberetningerne fra Jern- & Metalskolen fremgår det, at skolen i skoleåret
2004/05 i forhold til det foregående skoleår, har oplevet en aktivitetsforøgelse og et fald
i frafaldet. Dette betyder, at skolen i indeværende finansår påregner at afholde 62 holduger mere end det forrige år, i alt 581 holduger, hvilket giver en ekstraomkostning på
1.200.000 kr., som søges dækket via sektorprogrammidlerne, idet et af sektorprogrammets formål netop er finansiering af dokumenterede volumenforøgelser på erhvervs- og
studieforberedende uddannelser.
Bevillingerne til denne institution forøges med 1.200.000 kr.
Budgetspecifikation
Lønudgift
Øvrige udgifter

1.050.000
150.000

Personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

0
3
3

Hovedkonto 40.11.34 Institutioner under erhvervsuddannelserne
Handelsskolen i Nuuk
Ad Aktivitetsforøgelse på Handelsskolen i Nuuk
Af aktivitetsindberetningerne fra Handelsskolen i Nuuk fremgår det, at skolen i skoleåret 2004/05 i forhold til det foregående skoleår, har oplevet en aktivitetsforøgelse. Dette betyder, at skolen i indeværende finansår påregner at afholde 10 holduger mere end
det forrige år, hvilket for handelsskolen giver en ekstraomkostning på 250.000 kr., som
ligeledes søges dækket via sektorprogrammidlerne.
Handelsskolen påregner således at afholde i alt 421 holduger i 2005.
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Bevillingerne til denne institution forøges med 250.000 kr.
Budgetspecifikation
Lønudgift
Øvrige udgifter

250.000
0

Budgetspecifikationen
Personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

0
1
1

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005, sag nr. 05-124
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40.11.34

Institutioner under erhvervsuddannelser

2.500.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Hovedkonto 40.11.34 Handelsskolen i Qaqortoq
Handelsskolen i Qaqortoq har i 2005 forelagt et behov for merbevilling på 1,2 mio. kr. i
2005 og overslagsårene.
I 2005 er udgifterne fordelt på 0,7 mio. kr. til etableringsudgifter samt 0,5 mio. kr. til
driftsudgifter.
I 2005 er der opstået en mulighed for at leje dele af den gamle telebygning i Qaqortoq
til hjemtagning af TNI-hold fra regionsskolerne. Det er ved denne centralisering af TNIhold fra regionalskolerne mulighed for aktivitetsforøgelse ved at anvende den gamle
telebygning i Qaqortoq til dette formål.
Hjemtagning af TNI-hold fra Regionskolerne. Samlingen af TNI-holdene under et tag
vil give TNI-uddannelsen et indholdsmæssig løft gennem faglige synergieffekter og
stordriftsfordele. Den ekstra plads som følge af lejemålet giver fremover mulighed for
at øge indtag af elever såfremt søgning til TNI-uddannelserne er til stede – op til 4 hold
a 1 kvartal eller 20 årselever.
Bevillingen på nærværende budgetspecifikation forhøjes som følge af ovennævnte
forhold med 1.200.000 kr. således, at bevillingen stiger fra 16.212.000 kr. til 17.412.000
kr.
Dette merbevillingsbehov vil blive indregnet i forbindelse med finanslovforslag 2006 og
overslagsårene.
Budgetspecifikation
700.000
Lønudgifter
Øvrige udgifter

500.000

Personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

0
3
3
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Hovedkonto 40.11.34 Handelsskolen i Nuuk
Handelsskolen i Nuuk har foreslået et behov for merbevilling på 0,4 mio. kr. i hvert af
årene 2005, 2006 samt budgetoverslagsårene.
Formål er dækning af driftsudgifter i forbindelse med midlertidig leje af dele af
Journalistskolen til TNI-uddannelsesformål.
Der vil ved dette alternativ være mulighed for realisering af undervisning af den
eksisterende TNI-uddannelse på en tilfredsstillende måde med en mulighed for
fremtidig udvidelse af aktivitetsniveauet. Merbevillingen anvendes hermed til initiativer
med henblik på at forøge aktivitetsnivauet for TNI-uddannelsen.
Det større areal, som følge af lejemålet af Journalistskolens 1. etage gør det muligt
fremover at etablere op til 4 ekstra TNI-hold a 1. kvartal, dvs. op til 20 TNI-årselever,
såfremt ansøgning er til stede.
Bevillingen på nærværende budgetspecifikation forhøjes som følge af ovennævnte
forhold med 400.000 således, at bevillingen stiger fra 14.495.000 kr. til 14.895.000 kr.
Dette merbevillingsbehov vil blive indregnet i forbindelse med finanslovforslag 2006 og
overslagsårene.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

0
400.000

Hovedkonto 40.11.34 Sprogskolen
Sprogskolen har ved de regnskabsmæssige forklaringer for 2004 anført, at Sprogskolen
har anvendt flere lønsumsmidler end finansloven foreskriver til tolkeuddannelsen. Dette
er som følge af, at tolkeuddannelsen anvender flere årsværk end oprindelig planlagt.
Sprogskolen har i visse år kunnet kompensere for det øgede driftsforbrug ved et øget
salg af kurser, hvilket ikke har været muligt i 2004. Sprogskolen har endvidere anført, at
der i 2004 har været betydelige mindre indtægter i forhold til budget som følge af aflyste kurser. En hovedkunde har afbestilt kurser for 180.000 kr. Hvis denne aktivitet skal
opretholdes i 2005 er en merbevilling på 500.000 kr. nødvendig hertil.
Derudover har AEB-nævnets strammere tolkning af reglerne omkring tilskud til kursusaktiviteter medført, at Sprogskolen ikke længere har mulighed for at finansiere rejser
og ophold for størsteparten af deltagerne på skolens grønlandsk kurser. Hvis denne aktivitet skal opretholdes i 2005 er en merbevilling på 400.000 kr. nødvendig hertil.
Med henblik på realistisk budget for den resterende del af 2005 indstilles en merbevilling på 0,9 mio. kr.
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Bevillingen på nærværende budgetspecifikation forhøjes som følge af ovennævnte forhold med 900.000 kr. således, at bevillingen stiger fra 5.857.000 kr. til 6.757.000 kr.
Dette merbevillingsbehov vil blive indregnet i forbindelse med finanslovforslag 2006 og
overslagsårene.

Budgetspecifikation
500.000
Lønudgifter
Øvrige udgifter

400.000

Personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

0
2
2

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121
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40.12.25

Kateket- og Organistuddannelse

-500.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Der har i de foregående år været mindre forbrug på denne hovedkonto. En planlagt
opstart af 3-årig kateketuddannelse med start i efteråret 2004 blev udsat til efteråret
2005 på grund af revidering og modernisering af uddannelsens indhold.
Det forventes ikke hensigtsmæssigt at igangsætte nye hold før afklaring af dette
udredningsarbejde er afsluttet med henblik på hensigtsmæssig udnyttelse af
bevillingerne. Dette arbejde fortsætter i 2005 med en forventning om et mindre forbrug
svarende til 2004.
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres med 500.000 kr. som følge af
ovennævnte således, at bevillingen falder fra 1.938.000 kr. til 1.438.000 kr.

Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

-500.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121
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40.12.33

Institutioner under de videre gående uddannelser

-3.400.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Hovedkonto 40.12.33 Institutioner under de videregående uddannelser
Grønlands Universitet
Ad Juridisk sagsbehandleruddannelse
På efterårssamlingen 2004 udmøntede Landstinget i Finansloven for 2005 flere af de i
rapporten ”Fremgang gennem uddannelse og kompetenceudvikling” beskrevne
initiativer, heriblandt en etablering af en Juridisk sagsbehandleruddannelse. På grund af
diskussioner omkring den faglige forankring af uddannelsen er det af tidsmæssige
årsager ikke muligt at få etableringen og driften af den kommende Juridiske
sagsbehandleruddannelse passet ind i de økonomiske rammer, som er afsat i FL2005 på
hovedkonto 40.12.33 Institutioner under de videregående uddannelser. Uddannelsen
forsøges nu placeret ved enten Handelsskolen i Nuuk eller ved Socialrådgiverskolen.
Implementeringen af initiativet foreslås således udsat til august 2006 og det vil indgå i
den kommende uddannelsesplan, som beskriver udmøntningen af den ekstraordinære
uddannelsesindsats.
Bevillingen til denne institution reduceres med 3.400.000 kr.
Budgetspecifikation
Lønudgift
Øvrige udgifter

-500.000
-2.900.000

Personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

-1
0
-1

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005, sag nr. 05-124
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40.12.33

Institutioner under de videregående uddannelser

1.550.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
GU-Nuuk
GU-NUUK har i 2005 forelagt et forslag til merbevilling på 0,8 mio. kr. for finansåret
2005 og i overslagsårene med henblik på etablering af et 1-årigt gymnasialt forkursus
ved GU i Nuuk (1 hold á max. 24 forkursister).
Ved omdannelsen af lærer-, socialrådgiver- og journalistuddannelserne til
bacheloruddannelser under Universitetet vil det ikke længere være muligt at give
dispensation til optagelse af ansøgere uden gymnasial uddannelse.
Formål med merbevillingen er at oprette forkurser med henblik på at opgradere
ansøgere uden GU-eksamen til gymnasialt niveau således, at flere kan optages til lærer, socialrådgiver- og journalistuddannelserne til bacheloruddannelser under Universitetet.
Merbevillingen anvendes hermed til initiativer med henblik på at forøge aktivitetsnivauet.
Bevillingen i budgetspecifikationen for GU-Nuuk forhøjes som følge af ovennævnte
forhold med 800.000 kr. således, at bevillingen stiger fra 19.604.000 kr. til 20.404.000
kr.
I Landsstyrets fremlæggelse af rapporten ”Fremgang gennem Uddannelse og
Kompetence II” indgår aktiviteten.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

.

800.000

Universitet
Universitetet har forelagt et forslag til merbevilling på 750.000 kr. i hvert af årene 2005,
2006 og 2007.
Formål med merbevillingen er midlertidig ansættelse af 1 ekstra HK-medarbejder samt
midlertidig leje af kontor- og vakantfaciliteter i perioden frem til Universitets
indflytning i Universitetsparken primo 2008. Et andet formål er vakantindkvartering af
undervisere i forbindelse med aktivitetsudvidelse.
De senere års aktivitetsudvidelse (bl.a. etablering af exam.theoluddannelsen, tilknyttet
pastoralseminarium og øget antal PhD-studerende) og universitetsuddannelsernes
stigende kompleksitet, har medført en øget anvendelse af gæstelærere fra Danmark, og
har som konsekvens en større behov for kontorplads til disse lærere, som ikke kan
rummes indenfor Universitetets snævre fysiske rammer. Det drejer sig om yderligere
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leje af 1 á 2 huse mhp. kontorpladser og vakantindkvartering frem til indflytningen i
Universitetsparken, hvor pladsproblemerne vil blive løst.
Som følge af den løbende opgradering af Universitetets uddannelser, er antallet af
interne eksamener steget med ca. 50 pct.
Disse to forhold har medført et administrativt ekstraarbejde i størrelsesordenen 1
fuldtids HK-medarbejder, som ikke kan magtes af Universitetets administration som
kun består af 1 sekretariatsleder og 1 praktikant.
Når Universitetet primo 2008 indflytter i Universitetsparken vil disse lokale- og
personaleproblemer løses, pga. dels de større fysiske rammer, og dels pga.
mulighederne for personalemæssige stordriftsfordele med de andre indflyttende
institutioner. Hvilket er årsagen til den tidsbegrænsede tillægsbevilling.
Bevillingen på nærværende budgetspecifikation forhøjes som følge af ovennævnte
forhold med 750.000 kr. således, at bevillingen stiger fra 16.447.000 kr. til 17.197.000
kr.
Dette merbevillingsbehov vil blive indregnet i forbindelse med finanslovforslag 2006 og
overslagsårene.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

500.000
250.000

Personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

0
2
2

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121
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40.12.33

Institutioner under de videregående uddannelser

500.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Bevillingsforhøjelsen skal sikre, at alle optagne udenbys elever ved GU i Aasiaat kan tildeles
kollegiebolig.
Der er for skoleåret 2005/2006 blevet optaget et uventet stort antal GU-elever hvilket
medfører, at der mangler 34 værelser til udenbys elever. Denne mangelsituation skyldes en
kombination af tre uventede forhold:
x

Uventet mange GU-elever, som blev optaget med forbehold for opnåelse af bestemte
karakterer, kvalificerede sig

x

Grundet en intensiveret vejledningsindsats fra GU-skolens side, er frafaldet blandt de
igangværende 1. og 2. GU-elever blevet betydeligt reduceret. Skolen har således ikke
kunne disponere over disse udmeldte elevers kollegieværelser.

x

Ved uddannelsesstarten i dette år mødte næsten 100 pct. af de optagne GU-elever op. I
modsætning til tidligere år, hvor normalt kun 92 – 95 pct. af GU-eleverne mødte op.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 4.10.2005, sag nr. 05-136.
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40.13.50

Stipendier og børnetillæg

2.877.000

Tillægsbevilling 2005 – Lovbunden bevilling
I forbindelse med implementeringen af Piareersarfiit har direktoratet udmeldt uddannelsesstøttekvoter til de enkelte kommuner. I alt er der i 2005 afsat midler til 500 forløb
af syv måneders varighed. Tilbagemeldinger fra enkelte kommuner og fra Kommunernes Landsforening (KANUKOKA) påpeger imidlertid et behov for en større kvote til
arbejdet med at få de unge ufaglærte tilbage i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Derfor indstilles det, at der på hovedkonto 40.13.50 Stipendier og Børnetillæg
afsættes midler til yderligere 181 forløb af fem måneders varighed til udmøntning i
efteråret 2005, i alt 2.877.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005, sag nr. 05-124
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40.14.09

Tilskud til grønlandske aviser og NCB-afgifter

-200.000

Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling
Der har i 2004 været et mindre forbrug til NCB-afgifter, som følge af at et pladeselskab
i løbet af 3. kvt. 2004 gik i betalingsstandsning. Produktion af musikudgivelser og
dermed udgifter i forbindelse med NCB-afgifter blev derfor mindre end forudsat. Der
forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2005 som følgen af aktivitetsniveauet for NCBafgifter, som kan anvendes til andre formål.
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres som følge af ovennævnte forhold
med 200.000 kr. således, at bevillingen falder fra 1.224.000 kr. til 1.024.000 kr.
Dette heraf afledte mindre bevillingsbehov vil blive indregnet i forbindelse med finanslovforslag 2006 og overslagsårene.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121
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40.14.09

Tilskud til grønlandske aviser og NCB-afgifter

-100.000

Tillægsbevilling 2005 – Tilskudsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 100.000 kr. som følge af at
NCB-afgiften bliver mindre end forventet på grund af et mindre antal udgivelser.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 924.000 kr.
Bevillingsnedsættelsen skal ses i sammenhæng med en bevillingsforhøjelse af
hovedkonto 40.14.18 Grønlands Radio – KNR til dækning af landstingsvalget d. 15.
november 2005.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 20.10.2005, sag nr. 05-145.
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40.14.16

Andre tilskud til kultur- og fritidsvirksomhed

0

Tillægsbevilling 2005 – Tilskudsbevilling
Ændring i regelgrundlag som følge af ny landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed,
vedtaget ved EM 2004.

Til lokal radio- og TV-virksomhed budgetteres med tilskud til lokalstationernes drift,
samt til driften af sammenslutningen af lokal-radio- og TV-foreninger: Sinerissami
Takusassiiviit Tusagassiivillu Kattuffiat (STTK). Desuden budgetteres med tilskud til
lokalstationernes tv-produktion, og tilskud til kursusvirksomhed for personalet på de
lokale stationer.
Tilskuddet udbetales i henhold til regler, der forventes fastsat i bekendtgørelse udstedt i
henhold til landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed. Det er desuden en betingelse for at modtage tilskud, at stationen har tilladelse til
lokal radio- eller tv-virksomhed i henhold til nævnte forordning.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 05.02.2005, sag nr. 05-96
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40.14.18

Grønlands Radio - KNR

0

Tillægsbevilling 2005 – Tilskudsbevilling
Ændring i regelgrundlag, som følge af ny landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed,
vedtaget ved EM 2004.

Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 05.02.2005, sag nr. 05-96
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40.14.18

Grønlands Radio - KNR

938.000

Tillægsbevilling 2005 – Tilskudsbevilling
Bevillingen på nærværende forhøjes med 938.000 kr. til dækning af merudgifter i
forbindelse med KNR’s dækning af landstingsvalget i november 2005. Bevillingen på
hovedkontoen udgør herefter 53.760.000 kr.
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke stiller som betingelse for
udbetaling af det yderligere tilskud på 938.000 kr.,
- at KNR afgiver specificeret regnskab i forhold til det bevilgede.
- at KNR så vidt muligt drager nytte af de lokale TV-stationer.
- at KNR dokumenter, at KNR ikke, gennem almindelig prioritering af sine
aktiviteter f.eks. gennem besparelser på produktioner som erstattes af
valgudsendelser, helt eller delvist vil kunne finansiere omkostninger forbundet
med sædvanlig dækning af valgkamp.
Bevillingsforhøjelsen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
tilsvarende samlet nedsættelse af bevillinger på hovedkontiene 40.01.10
Pilersuiffik/Inerisaavik, 40.01.17 Kulturrådet og Idrættens Råd, 40.14.09 Tilskud
til
grønlandske aviser og NCB-afgifter og 40.14.25 Arctic Winter Games.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 20.10.2005, sag nr. 05-145.
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40.14.19

TV- og radiodistribution i Grønland

-2.300.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Der har i 2004 været et mindre forbrug i forhold til bevillingerne for denne hovedkonto
som følge af ændret afskrivnings- og valutaforhold med dertil mindre forbrug af teleydelser i forhold til forventet.
Tele Greenland har i januar 2005 anført et forbrug for resterende 2005 med afsæt i
vurdering af de seneste forudsætninger for forbruget for denne hovedkonto. Anslået
mindre forbrug skønnes til 2,3 mio. kr. i forhold til bevillingen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres med 2.300.000 kr. således, at
bevillingen falder fra 31.686.000 kr. til 29.386.000 kr.
Dette heraf afledte mindre bevillingsbehov vil blive indregnet i forbindelse med finanslovforslag 2006 og overslagsårene.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

0
-2.300.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121
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40.14.19

Radio- og TV-distribution i Grønland

0

Tillægsbevilling 2005 – Tilskudsbevilling
Ændring i regelgrundlag som følge af ny landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed,
vedtaget ved EM 2004.

Udgifterne afholdes i henhold til landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om
radio- og tv-virksomhed §3 og §35, samt aftale mellem TELE-Greenland A/S,
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur (IAP), Grønlands Radio (KNR) og Direktoratet
for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIP).

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 05.02.2005, sag nr. 05-96
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40.14.25

Arctic Winter Games

-98.000

Tillægsbevilling 2005 – Driftsbevilling
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 98.000 kr. som følge af at
udgifterne til Islands Games blev mindre end forventet. Bevillingen på nærværende
hovedkonto udgør herefter 202.000 kr.
Bevillingsnedsættelsen skal ses i sammenhæng med en bevillingsforhøjelse af
hovedkonto 40.14.18 Grønlands Radio – KNR til dækning af landstingsvalget d. 15.
november 2005.

Budgetspecifikation

Øvrige udgifter

-98.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 20.10.2005, sag nr. 05-145.
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45.10.10

Bispekontoret

-400.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Der henvises til tillægsbevillingsansøgning for hovedkonto 40.01.01 Direktoratet for
Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.
Her fremgik, at ved fornyede drøftelser mellem Direktoratet og Bispeembedet er det
besluttet at direktoratet varetager planlægning, tilrettelæggelsen og selve afholdelse af
det kirkelige jubilæum og at bevillinger herfor overgår fra Bispeembedet til direktoratet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres som følge af ovennævnte forhold
med 400.000 kr. således, at bevillingen falder fra 2.047.000 kr. til 1.647.000 kr.

Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

-400.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-121
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45.10.10

Bispeembedet

450.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
I forbindelse med udarbejdelse af finanslovforslag 2005 blev bevillingen i forbindelse
med menighedsrådsseminar for alle nyvalgt menighedsrepræsentanter anført på
hovedkonto 45.10.17 Kirken i Grønland hos de enkelte provstiembeder.
Bispeembedet har imidlertid med henvisning til retlige bestemmelser for afholdelse af
menighedsrådsforvaltning anført at seminar for nyvalgte menighedsråds-repræsentanter
er et anliggende for Bispeembedet, hvilket direktoratet har taget til efterretning.
Der skal som følge heraf overføres 450.000 kr. fra hovedkonto 45.10.17 Kirken i Grønland til hovedkonto 45 10.10 Bispeembedet.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

0
450.000

HOVEDKONTO 45.10.10 side 1
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45.10.17

Kirken i Grønland

-450.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
I forbindelse med udarbejdelse af finanslovforslag 2005 blev bevillingen i forbindelse
med menighedsrådsseminar for alle nyvalgt menighedsrepræsentanter anført på
hovedkonto 45.10.17 Kirken i Grønland hos de enkelte provstiembeder.
Bispeembedet har imidlertid med henvisning til retlige bestemmelser for afholdelse af
menighedsrådsforvaltning anført at seminar for nyvalgte menighedsråds-repræsentanter
er et anliggende for Bispeembedet, hvilket direktoratet har taget til efterretning.
Der skal som følge heraf overføres 450.000 kr. fra hovedkonto 45.10.17 Kirken i Grønland til hovedkonto 45 10.10 Bispeembedet
Landsstyret er i FL 2005 ved tekstanmærkning til aktivitetsområde 45 bemyndiget til at
foretage rokering af bevillinger indenfor aktivitetsområdet.
Budgetspecifikation
Lønudgifter
Øvrige udgifter

0
-450.000

HOVEDKONTO 45.10.17 side 1
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50.01.04

Genetableringsstøtten

-1.600.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling

Bevillingsændringen anvendes til yderligere tilskud til indhandling af sælskind i perioden for
resten af 2005.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 9.12.2005, sag nr. 05-159.

122
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50.06.23 Udgifter til sagsanlæg, APK

600.000
Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Bevillingsrokeringen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på
hovedkonto 20.11.51, Reserve til overenskomstrelaterede udgifter.
Bevillingen anvendes til dækning af sagsomkostninger i forbindelse med APK’s stævning
mod Grønlands Hjemmestyre om tildeling af 4.000 tons rejer fra Vestgrønland til EU.
Kort resumeret er omdrejningspunktet for stævningen Grønlands tildeling af 4.000 tons rejer
fra Vestgrønland til EU i forbindelse med Athen-protokol i 2003 samt ændring af
fiskeriloven. Blandt sagsøgende rederier er der enighed om, at princippet om ejendomsretten
til rejekvoterne er den helt centrale del af sagsanlægget.
Med bevillingen dækkes udgifterne i forbindelse med anskaffelse af materiale og oplysninger,
gennemgang af retskilder og svarskrift, udgifter til rejser, kopiering og forsendelse for 2005.
Hovedkontoen er ny.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 9.12.2005, sag nr. 05-158.
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50.07.16

Indhandlingstilskud til sælskind

1.300.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling

Det forudsættes, at følgende betingelser er gældende for tillægsbevillingen
 Tillægsbevillingen anvendes til tilskud til indhandlede sælskind fra 1. oktober
2005 og resten af året. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst vurderer inden
december 2005, om der er behov for yderligere tilskud,
 tilskuddet omfatter ikke indhandling af skind fra klapmyds, remmesæl og
buksesæl,
 indhandlingstilskuddet omfatter minimum 20.000 stk. sælskind,
 indhandlingstilskuddet skal udbetales til erhvervsjagtbevisindehavere, der
indhandler sælskind. For så vidt angår tørre skind kun ved indhandling af
sælskind af kvalitet I og II, og ved indhandling af alle salte/ferske sælskind,
uanset kvalitet,
 indhandlingstilskuddet sikrer en uændret indhandlingspris på sælskind i resten
af år 2005
 indhandlingstilskuddet anvendes ikke til dækning af driftsomkostninger i
forbindelse med indhandlingen. Drifts- og administrationsomkostninger
afholdes af Great Greenland A/S.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 22.09.2005, sag nr. 05-142.
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HOVEDKONTO: 50.07.16 side: 1

50.07.16

Indhandlingstilskud til sælskind

1.600.000
Tillægsbevilling 2005 - Tilskudsbevilling

Det forudsættes, at følgende betingelser er gældende for tillægsbevillingen
 Tillægsbevillingen anvendes til tilskud til indhandlede sælskind for resten af
året,
 tilskuddet omfatter ikke indhandling af skind fra klapmyds, remmesæl og
buksesæl,
 indhandlingstilskuddet omfatter 15.000 stk. sælskind,
 indhandlingstilskuddet skal udbetales til erhvervsjagtbevisindehavere, der
indhandler sælskind. For så vidt angår tørre skind kun ved indhandling af
sælskind af kvalitet I og II, og ved indhandling af alle salte/ferske sælskind,
uanset kvalitet,
 indhandlingstilskuddet anvendes ikke til dækning af driftsomkostninger i
forbindelse med indhandlingen. Drifts- og administrationsomkostninger
afholdes af Great Greenland A/S.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 9.12.2005, sag nr. 05-159.

125

HOVEDKONTO: 50.07.16 side: 1

64.01.01

Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked,
administration

500.000
Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
Som følge af ressortomlægning pr. 1. januar 2005 forhøjes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 500.000 kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr.
18.761.000.
Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 71.01.01 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur,
administration.
Budgetspecifikation
Lønudgifter

500.000

Forventet personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

1
1

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender den 11.03. 2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkningen: Landsstyret –
Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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64.01.01

Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked,
administration

200.000
Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
I forbindelse med Landsstyreformandens ressortomlægning pr. 15. april 2005 blev Råstofdirektoratets aktiviteter vedrørende eksport af is og vand fra Grønland overdraget til
Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked.
Det er aftalt mellem Råstofdirektoratet og Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked at overdragelsen har konsekvenser for nærværende bevilling i 2005 med
133.333 kr. til løn og 66.667 kr. til drift, som overføres fra Råstofdirektoratet administrationskonto 18.01.01 til nærværende administrationskonto for Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked.
De økonomiske konsekvenser for FFL 2006 og overslagsårerne vil blive indarbejdet i
FL 2006.
Pågældende ressortændringen og de økonomiske konsekvenser der er forbundet hermed
har ingen DAU-effekt.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 16.06.2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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64.10.21

Intern godstrafik med skib
1.400.000

TILSKUDSBEVILLING
I forbindelse med indgåelse af servicekontrakt med Royal Arctic Bygdeservice rokeres
1.400.000 kr. fra driftsreserven til nærværende konto til brug for betaling for underskud
ved drift af transport fra Alluitsup Paa til nærmeste RAL-havn i forbindelse med
rejefabrik.

Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter
Tilskud

1.400.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.03.2005, sag nr. 05-100
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64.10.21

Intern godstrafik med skib
5.000.000

TILSKUDSBEVILLING
I forbindelse med indgåelse af servicekontrakt med Royal Arctic Bygdeservice rokeres
5.000.000 kr. fra hovedkonto 73.10.10, skibspassagertrafik til nærværende konto til
brug for betaling for passagersejlads med Royal Arctic Bygdeservice i 2005.

Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter
Tilskud

5.000.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.03.2005, sag nr. 05-100
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64.10.21

Intern godstrafik med skib

46.200.000
Tillægsbevilling 2005 - tilskudsbevilling
Som følge af ressortomlægning pr. 1. januar 2005 oprettes nærværende hovedkonto og
bevillingen på 46.200.000 kr. rokeres til nærværende hovedkonto fra den nedlagte
hovedkonto 73.10.11 Intern godstransport med skib med følgende tekst:
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 5 af 6. juni 1997 om Royal Arctic Line A/S.
Bevillingsforudsætninger
De grønlandske bygder- og yderdistrikter samt Kangaatsiaq og Qeqertarsuaq sikres
godsmæssig betjening. Betjeningen udføres af Royal Arctic Bygdeservice A/S som operatør.
Grønlands Hjemmestyre pålægger Royal Arctic Bygdeservice A/S forsyningspligt på grund af
de geografiske forhold, og fordi rederiet opererer udenfor et normalt konkurrencemiljø.
Royal Arctic Line A/S og dets datterselskaber, skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.
Grønlands Hjemmestyre skal derfor betale for de samfundsmæssige opgaver, eksempelvis
forsyning, som rederiet pålægges at udføre.
De serviceopgaver, som Royal Arctic Bygdeservice A/S udfører i sin rolle som operatør for
Grønlands Hjemmestyre, beskrives i en servicekontrakt mellem parterne.
Royal Arctic Bygdeservice A/S’ serviceydelse består i godsbetjening af bestemte lokaliteter
ifølge en sejlplan, som er godkendt af Grønlands Hjemmestyre. Væsentlige ændringer i
sejlplanen skal ligeledes godkendes af Grønlands Hjemmestyre.
Operatøren afgiver halvårligt en resultatopgørelse til Grønlands Hjemmestyre med tilhørende
afvigelsesforklaringer.

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender den 11.03. 2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkningen: Landsstyret –
Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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64.10.22

Eksport af is og vand fra Grønland

4.500.000
Tillægsbevilling 2005 - tillægsbevillinger
Regelgrundlag
Der er til nærværende hovedkonto tilknyttet en tekstanmærkning
Bevillingsforudsætninger
Aftale af 4. marts 2004 mellem den danske regering og Grønlands Hjemmestyre om
sektorprogrammet for uddannelse og erhvervsudvikling – danner baggrund for nærværende bevilling, hvis hovedmål er at skabe nye konkrete initiativer med potentiale til
vækst indenfor et afgrænset nyt erhverv.
På grundlag af den i marts 2004 af Landsstyret godkendt strategiplan for eksport af is og
vand er målet for denne bevilling at få skabt det nødvendige fundament, som fremtidige
potentielle investorer skal bygge på, før det er realistisk at forvente en reel udvikling af
erhvervet.
Der vil blive iværksat en række initiativer, der bl.a. skal øge den tekniske og projektmæssige parathed gennem tilførsel af mere viden, herunder:
-

-

-

Gennemføre markedsundersøgelser på vigtige kommercielle markeder af
mulige prissætninger for grønlandsk vand, såvel for emballerede drikkevand som for vand til andre anvendelsesformål.
Gennemføre en undersøgelse af, hvorvidt det vil være muligt at få gennemført en ny klassifikation internationalt af vand produceret på basis af afsmeltet indlandsis.
Udarbejdelse af certificerings- og kvalitetssikringsordninger.
Udarbejdelse af et produktkatalog.
Opsamling og systematisering af eksisterende viden samt indsamling af ny
og manglende viden i en tilgængelig database om is og vandressourcerne i
Grønland.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender den 18.05. 2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret–
Aktivitetsområde 10 - 99, nr. 1.
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70.01.01

Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, administration

-500.000
Tillægsbevilling 2005 - driftsbevilling
Som følge af ressortomlægning pr. 1. januar 2005 nedsættes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 500.000 kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr.
17.785.000
Nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 64.01.01 Direktoratet for Erhverv, Landbrug og
Arbejdsmarked, administration.
Budgetspecifikation
Lønudgifter

-500.000

Forventet personaleforbrug
Chefstillinger
Øvrige
Personale forbrug i alt

-1
-1

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender den 11.03. 2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkningen: Landsstyret –
Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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HOVEDKONTO 70.01.01 side 1

70.01.04

Adm. og projektudgifter på anlægsområdet

-100.000

TILLÆGSBEVILLING 2005 – driftsbevillinger
Bevillingen nedsættes med 100.000 kr. for at finansiere en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 73.01.10 Overvågning og monitorering, trafikområdet.
Der er afsat en bevilling på 1,8 mio. kr. i FL 05 Der er kontraheret med eksterne samarbejdspartnere om enkelte projekter, men det har ikke været muligt, som det var forudsat,
at ansætte kvalificerede medarbejdere i de to stillinger, der er oplistet i personaleoversigten.
Det vil derfor ikke være muligt at anvende bevillingen fuldt ud.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 22.9.2005, sag nr. 05-135.
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70.10.02

Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger

300.000

Tillægsbevilling 2005 – driftsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 300.000 kr. som følge af udgifter i forbindelse med flytning og retablering vedrørende B-2629, B-2171 og B-1583.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

300.000

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 32.230.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 29.03.2005, sag nr. 05-103.
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70.10.03

Forsikringer

-1.300.000

Tillægsbevilling 2005 - Driftsbevilling
Nærværende hovedkonto søges nedskrevet med i alt 1,3 mio. kr, da de kontraktlige
udgifter til forsikring er lavere end forventet.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 13.837.000 kr.
Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 29.03.2005, sag nr. 05-103.

HOVEDKONTO 70.10.03 side 1
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73.01.10

Overvågning og monitorering, trafikområdet

100.000

TILLÆGSBEVILLING 2005 – driftsbevillinger
Der søges 100.000 kr. til gennemførelse af en informationskampagne om det nye trafiksystem.
Det påtænkes at udarbejde en tryksag, som omdeles til samtlige husstande. Formålet er
at orientere befolkningen om de trafikale ændringer, der finder sted fra årsskiftet, så
befolkningen er forberedt herpå. Endvidere er det formålet at give borgerne en beskrivelse af det nye system og baggrunden herfor, så borgerne gives mulighed for at forstå
den politiske beslutning, der er truffet på trafikområdet.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 22.9.2005, sag nr. 05-135.
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73.10.10

Skibspassagertrafik
-5.000.000

TILSKUDSBEVILLING
I forbindelse med indgåelse af servicekontrakt med Royal Arctic Bygdeservice rokeres
5.000.000 kr. fra nærværende konto til hovedkonto 64.10.21 Intern godstrafik med skib,
til brug for betaling for passagersejlads med Royal Arctic Bygdeservice i 2005.

Budgetspecifikation

Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter
Tilskud

-5.000.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 10.03.2005, sag nr. 05-100

HOVEDKONTO 73.10.10.side 1
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73.10.11

Intern godstrafik med skib

-46.200.000
Tillægsbevilling 2005 - tilskudsbevilling
Som følge af ressortomlægning pr. 1. januar 2005 nedlægges nærværende hovedkonto og
bevillingen overføres til ny hovedkonto 64.10.21 Intern godstransport med skib under
Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked.
Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender den 11.03. 2005.
Rokeringen har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkningen: Landsstyret –
Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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HOVEDKONTO 73.10.11 side 1

73.30.02

Eftersøgnings- og Redningsberedskab

0

Bevillingsforudsætninger 2005
Følgende afsnit tilføjes som sidste afsnit
”Landstyret bemyndiges til, at afholde udgifter til informationskampagnen ”Sikkerhed
til Søs”.”

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 12.04.2005 Sag nr. 05-101
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74.01.06

Landsplanlægning

- 600.000

TILLÆGSBEVILLING 2005 – driftsbevillinger
Landsstyreformanden har besluttet at gennemføre en ressortændring, således at Fysisk
Planlægning, som omfatter landsplanlægning, kommuneplanlægning, lokalplanlægning,
frilandsplanlægning, ankesager og vejledning af kommunerne overflyttes fra
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur til Direktoratet for Miljø og Natur. Denne
omrokering blev ikke medtaget i FL 2005, og søges hermed.
Ændringen blev effektueret fra 1. september 2004, og bevillingen på nærværende
hovedkonto nedsættes derfor med 600.000 kr. i 2005 og med 0,7 mio. kr. i
budgetoverslagsårene. Bevillingen på hovedkonto 75.01.02 Landsplanlægning forhøjes
tilsvarende.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

- 600.000

Godkendt af Landsstyret den 11.4.2005. Godkendelsen har hjemmel i tekstanmærkning
nr. 1 til Landsstyret – Aktivitetsområde 10 – 89.

HOVEDKONTO 74.01.06 side 1
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75.01.02

Landsplanlægning

600.000

TILLÆGSBEVILLING 2005 – driftsbevillinger
Landsstyreformanden har besluttet at gennemføre en ressortændring, således at Fysisk
Planlægning, som omfatter landsplanlægning, kommuneplanlægning, lokalplanlægning,
frilandsplanlægning, ankesager og vejledning af kommunerne overflyttes fra
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur til Direktoratet for Miljø og Natur. Denne
omrokering blev ikke medtaget i FL 2005, og søges hermed.
Ændringen blev effektueret fra 1. september 2004, og bevillingen på nærværende
hovedkonto forhøjes derfor med 600.000 kr. i 2005 og med 0,7 mio. kr. i
budgetoverslagsårene. Bevillingen på hovedkonto 74.01.06 Landsplanlægning
nedsættes tilsvarende.
Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

600.000

Godkendt af Landsstyret den 11.4.2005. Godkendelsen har hjemmel i tekstanmærkning
nr. 1 til Landsstyret – Aktivitetsområde 10 – 89.

HOVEDKONTO 75.01.02 side 1
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75.01.11

Grønlands Naturinstitut

800.000
Tillægsbevilling 2005 – Driftsbevilling.
Ifølge Naturinstituttet vil en hvaltælling efter IWC´s anvisning i 2005 koste 1.300.000 kr.
Naturinstituttets aktiviteter for indeværende år er allerede igangsat, og det er derfor ikke
muligt at finde så stort et beløb indenfor instituttets egne bevillinger, uden at dette får betydelige negative konsekvenser for andre højt prioriterede undersøgelser. Ved nøje gennemgang er det lykkedes for instituttet at tilvejebringe 500.000 kr. på indeværende års budget.

Bevillingen overføres fra hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. 39.353.000.

Budgetspecifikation
Delvis finansiering af hvaltælling i 2005

800.000

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 29.7.2005, sag nr. 05-129.

HOVEDKONTO 75.01.11
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side 1

80.00.00

Udisponerede anlægsreserver

-2.350.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Under nærværende hovedkonto er reserveret midler til udmøntning på bl.a. sundhedsvæsnet.
I sektorplanen for hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsnet er der i FL 2005 optaget sygeplejestationer i bygderne Niaqornaarssuk, Kuummiut og Alluitsup Paa. Til hver af de 3
sygeplejestationer er der i 2004 givet en bevilling på 0,2 mio. kr. til projektering.
Projekteringen er nu tilendebragt, og der foreligger projektforslag med tilhørende Boverslag.
Der søges derfor udmøntet 2,35 mio. kr. i 2005, 3,5 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i
2007 til udførelse af de 3 sygeplejestationer fra nærværende hovedkonto til hovedkonto
86.60.01 Sundhedsvæsnet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 30,4 mio. kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005, sag nr. 05-122. Rokeringen
har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 – 99, nr. 5.

HOVEDKONTO 80.00.00 side 1
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80.00.01

Omrokeringsreserve

600.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 0,6 mio. kr. som modsvares af
en tilsvarende indtægt hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 6,6 mio. kr. i 2005 .

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 11.01.2005, sag nr. 05-94.

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1
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80.00.01

Omrokeringsreserve

-1.800.000
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på hovedkontoen nedsættes med 1.800.000 kr. som følge af rokering af dette
beløb til hovedkonto 87.73.22 Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit, landingspladser.
Bevillingen udgør herefter 4.800.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 06.05.2005 Sag nr. 05-109.
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80.00.01

Omrokeringsreserve

-502.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 502.000 kr. hvoraf 140.000 kr.
overføres til hovedkonto 84.40.17 Institutioner til børn og unge på projektnr. 160.41.011
vuggestue 40 pladser, Upernavik, og 362.000 kr. overføres til hovedkonto 85.50.01 Servicehuse, bygder på projektnr. 169.45.013 Servicehus, Innaarsuit
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 4.298.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.06.2005 Sag nr. 05-115.

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1
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80.00.01

Omrokeringsreserve

4.480.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 4.480.000 kr.
Der blev afholdt licitation på projekt 060.55.003 Universitetsparken i Nuuk under hovedkonto 84.40.13 i februar måned 2005. På baggrund af licitationen har Direktoratet for Boliger og Infrastruktur forhandlet og kontraheret med de lavestbydende. Som resultat heraf er
der udarbejdet et A-overslag, der viser, at projektet kan gennemføres for ca. 186,4 mio. kr.
Heri er inkluderet prisstigninger i perioden samt 5% til uforudsete udgifter.
I forhold til bevillingen viser A-overslaget en besparelse på 4,9 mio. kr. Heraf søges
420.000 kr. rokeret til hovedkonto 40.01.01 Direktorat for Kultur, Uddannelse, Forskning
og Kirke, administration. Resten af besparelsen, kr. 4.480.000 kr. søges rokeret til nærværende hovedkonto.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 11.080.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005 Sag nr. 05-114

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1
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80.00.01

Omrokeringsreserve

-450.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 450.000 kr., som modsvares af
en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 87.73.22 Grønlands Lufthavnsvæsen –
Mittarfeqarfiit.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 4.350.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-118.
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80.00.01

Omrokeringsreserve

9.259.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 9.259.000 kr., som modsvares af en forhøjelse af
hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 14.259.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005 Sag nr. 05-123.
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80.00.01

Omrokeringsreserve

-2.000.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 2.000.000 kr. som overføres til hovedkonto 85.50.01 Servicehuse, bygder på projektnr. 163.45.029 Servicehus, Aappilattoq.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 2,8 mio. kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.8.2005 Sag nr. 05-133.
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80.00.01

Omrokeringsreserve

-1.925.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1.925.000 kr. som modsvares af
en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner projekt
nr. 020.40.027 Ny Ivaaraq og ombygning gamle Ivaaraq, Qaqortoq.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 2.373.000 kr.

Godkendt af Landsstyreområdet for Økonomi den 12.7.2005. Rokeringen har hjemmel i
FL 2005, bilag 2, tekstanmærkning til Aktivitetsområde 80-89, nr. 1-2.

HOVEDKONTO 80.00.01 side 1
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80.00.01

Omrokeringsreserve

-551.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 551.000 kr. som modsvares
af en tilsvarende forhøjelse på hovedkonto 82.40.01 Kultur og uddannelsesbyggeri,
projekt nr. 996.55.010 Kultur og uddannelses byggeri/vedligeholdelse på 176.000 kr.,
hovedkonto 82.45.01 Kirken, projekt nr. 996.58.024 Kirken, vedligehold på 109.000
kr., hovedkonto 82.70.01 Udlån til renovering, projekt nr. 996.84.102 Drifts- og
vedligeholdelsesplanlægning 262.000 kr. (tidligere under hovedkonto 92.70.01 Driftsog vedligeholdelsesplanlægning), hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler projekt nr.
013.94.001 Renovering/ombygning af skolen i Narsaq Kujalleq på 56.000 kr.,
hovedkonto 84.40.18 Ekstern finansiering Universitetsparken, projekt nr. 060.55.005
Renovering af de røde pakhus ved landsmuseet på 39.000 kr. (tidligere under
hovedkonto 94.40.18 Diverse Kulturbygninger, renovering), og på hovedkonto 86.60.01
Sundhedsvæsenet projekt nr. 182.49.027 Bygdekonsultation, Sermiligaaq på 268.000
kr. Der er samtidig optaget en bevilling på –359.000 kr. på hovedkonto 80.00.10
Tilbageførelser fra Anlægs- og Renoveringsfonden, hvorfor den samlede virkning er
DAU-neutral.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 10.631.000 kr. i 2005.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 3.11.2005, sag nr. 05-146.
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80.00.01

Omrokeringsreserven

-450.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto nedsættes med 450.000 kr. som følge af en fejl tilbageførelse
til Landskassen i 2003 på projekt nr. 018.21.029 Udnyttelse af vandforsyning, Alluitsup
Paa.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.732.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 9.12.2005 Sag nr. 05-156.
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80.00.01

Omrokeringsreserven

11.952.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 11.952.000 kr. som følge af mindreforbrug på
19 afsluttede projekter, aflysning af 3 projekter, samt nedsættelse af bevilling på 1
projekt. Forhøjelsen finansieres ved tilbageførsler over hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden, samt af nedsættelse af bevillinger på
hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler og hovedkonto 87.73.10 Havneanlæg.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 21.134.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 9.12.2005 Sag nr. 05-160.
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden

-600.000
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Der tilbageføres 0,6 mio. kr. som følge af en ændret projektbeskrivelse på nedenstående
projekt. Bevillingen modsvares af en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -13.883.000 kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2004 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Konto
Proj.nr.

Projektnavn

97.71.32
140.97.143

Udskiftning vandledninger

-600

0

I alt

-600

-600

1.600

-600

Projektbeskrivelse Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 11.01.2005 Sag nr. 0594.
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qeqertarsuaq
140.97.143
Udskiftning vandledninger
Efter at have afholdt to licitationer på opgaven, oversteg A-overslaget stadig projektbevillingen i væsentligt
omfang. Der udskiftes derfor i denne omgang kun 270 meter vandledning til 1,6 mio. kr. Restbevillingen på
0,6 mio. rokeres til omrokeringsreserven. Nukissiorfiit, vil indpasse udskiftningen af de resterende 225 m.
vandledning i Nukissiorfiit´s 10-årsplan.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 11.01.2005 Sag nr. 05-94.
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80.00.10

Overførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden

-4.200.000

Tillægsbevilling 2005 – indtægtsbevillinger
Der søges optaget en bevilling på kr. 4.200.000 på nærværende hovedkonto som følge
af aflysning af projekt 060.34.009, 8 boliger Qulaa. Indtægten modsvares af en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter –49.970.000 kr.
Projektspecifikation
Konto
Proj.nr.

Projektnavn

87.72.15
060.34.009

8 boliger Qulaa

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

0

0

I alt

-4.200

-4.200

0

-4.200

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.34.009
8 boliger Qulaa
Projektet søges aflyst, idet finansieringen af projektet søges ændret til 10/40/50 byggeri. Andelsboligforeningen har ansøgt om, at Andelsboligforeningen Qulaa overgår fra finansiering efter andelsboligmodellen
til finansiering efter 10/40/50 ordningen. Dette medfører reelt, at andelsboligforeningen opløses, og de enkelte andelshavere herefter bliver individuelle private bygherrer, der i fællesskab opfører en ejendom med 8
private boliger.
Ved at opføre boligerne efter 10/40/50 ordningen falder Landskassens lån fra 525.000 kr. pr. bolig til
283.500 kr. pr. bolig, og egetindskuddet bliver efterfølgende på 208.005 kr. Faldet i disse poster opvejes af
øget realkreditbelåning.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 29.03.2005 Sag nr. 05-104
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden

-1.000.000
Tillægsbevilling 2005 – indtægtsbevillinger
Der tilbageføres -1,0 mio. kr. som følge af aflysning af nedenstående projekt. Bevillingen
modsvares af en forhøjelse af hovedkonto 87.71.37 Nukissiorfiit tilskudsbevillinger, og
hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -62.218.000 kr.
Projektspecifikation
Konto
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Renovering pumpehus, Upernavik Kujalleq

-1.000

87.71.30
161.97.094

0 -1.000

I alt

-1.000

0

-1.000

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Upernavik Kujalleq
161.97.094
Renovering pumpehus
På FL 2004 er optaget en bevilling på 1,0 mio. kr. til renovering af pumpehus. Nukissiorfiit har overtaget
pumpehuset fra Upernavik Kommune primo 2002. Projektet blev optaget på finansloven, idet indtagningsrøret til havvand var blevet forskubbet af havisen og formodet defekt. Dette har efterfølgende vist sig ikke at
være tilfældet.
Nukissiorfiit har forbedret indpumpningsarrangementet, udskiftet pumperne samt udbedret rørforbindelsen
således, at Pumpehuset er funktionsdygtig mange år fremover. Indtagningsrøret har ikke forskubbet sig
yderligere gennem de seneste vinterperioder, og der er derfor ikke behov for en større renovering af pumpehuset. Udgifterne til forbedringen af pumpehuset er afholdt over Nukissiorfiits driftsmidler.
Projektet udgår og der resterer herefter 0 kr. på projektet.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 4.10.2005 Sag nr. 05-138.
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden
-252.000

TILLÆGSBEVILLING 2005 – indtægtsbevillinger
Der tilbageføres 252.000 kr. som følge af afslutning af nedenstående projekt.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -46.022.000 kr. i år 2005.
Projektspecifikation
Konto
Proj.nr.
81.36.61
070.18.304

Total
FL
TB
i
2005
2005
2005
--------- 1.000 kr. ---------

Projektnavn

Etablering af fjernvarmeledningsnet i forbindelse med
etablering af affaldsforbrændingsanlæg

-252

0

I alt

Projektbevillingen
ændr. i 2005
+ flgd. År ny total
---- 1.000 kr. ----

-252

-252

6.348

-252

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Maniitsoq
070.18.304

Etablering af fjernvarmeledningsnet i
forbindelse med etablering af affaldsforbrændingsanlæg
Projektet fik i 2004 en tillægsbevilling på 575.000 kr., da der forventedes en regning i omegnen af
762.000 kr. til de ekstra sprængninger der var blevet nødvendige. Regningen blev imidlertid kun på
knap 511.000 kr. Projektet er derfor nu afsluttet med et mindreforbrug på 252.000 kr., som skyldtes at
de uforudsete sprængningsudgifter blev billigere end forventet.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 4.10.2005 Sag nr. 05-143.
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden

-100.000
Tillægsbevilling 2005 – indtægtsbevilling
Der tilbageføres 0,1 mio. kr. som følge af aflysning af nedenstående projekt. Bevillingen
modsvares af en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit – Grønlands
energiforsyning, anlægsudlån.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -50.070.000 kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Konto
Proj.nr.

Projektnavn

89.71.40
080.99.016

Udskiftning SRO-anlæg

-100

0

I alt

-100

-100

1.000

-100

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Sisimiut
080.99.016
Udskiftning SRO-anlæg
Projektet aflyses. Der var oprindelig planlagt udskiftning af SRO-anlæg på Sisimiut reserveelværk pga.
større signalomfang og anlæggets alder. Endvidere tilslutning af reserveelværkets 3 generatorsæt til det
eksisterende SRO-anlæg, som er af ældre dato, og det var derfor fundet bedst at udskifte anlægget.
Som følge af ønske om en øget effekt til fiskeindustrien samt den almindelige byudvikling, har Nukissiorfiit
revurderet opgaven og i stedet fundet en bedre løsning. Dette omfatter installation af et 1.800 kW kraftvarmemodul ved elværket, der vil give mulighed for at udnytte restvarmen og fortrænge olieforbruget ved varmeværk 1. Projektet forventes færdiggjort i 2005.
Det nye kraftvarmemodul finansieres fra Nukissiorfiits akkumulerede henlæggelser med 6,4 mio. kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 31.05.2005 Sag nr. 05-113.
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden

-11.248.000
Tillægsbevilling 2005 – indtægtsbevillinger
Der tilbageføres -11.248.000 kr. som følge af at nedenstående projekter aflyses.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter –61.218.000 kr.
Projektspecifikation
Konto
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

87.72.13
070.97.011
070.31.013
060.31.011

Renovering B-661, Maniitsoq
Renovering B-660, Maniitsoq
Renovering af B-1388, Nuuk

-2.048
-1.000
-1.000

I alt

7.200
0
0

-9.248
-1.000
-1.000

-.9.248
-1.000
-1.000

7.200
0
0

-11.248

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Maniitsoq
070.97.011
Renovering B-661
Ved afholdelse af licitation på renoveringen af B-661 Maniitsoq var overslagene så høje, at direktoratet
valgte ikke at indgå en kontrakt på renoveringen. En del af méromkostningerne skyldes store
omkostninger til indretning af byggeplads samt konkurrencesituationen i Maniitsoq.
Renoveringen af B-661 i Maniitsoq udskydes indtil perioden 2007 til 2011, hvor de 3 øvrige
boligblokke B-660, B-662 og B-663 på Plateauet/ Salliarnartaq i Maniitsoq planlægges renoveret.
Herved fordeles omkostningerne til byggepladsindretning på flere projekter, hvorved spares omkring 5
mio. kr. Desuden vil et større projekt tiltrække flere entreprenørfirmaer, hvorved
konkurrencesituationen forbedres.
Projektbevillingen nedsættes med 9.248.000 kr., og den resterende bevilling på projektet på 7,2 mio. kr.
rokeres væk over hovedkonto 87.72.13.
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Maniitsoq
070.31.013
Renovering B-660
Projektet 070.31.013 Renovering af B-660 Maniitsoq aflyses og indgår i stedet i projekt 070.97.090
Renovering af B-662 Maniitsoq på hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering. Projekt nr. 070.97.090
ændres til også at omfatte projekteringen af B-660, B661 og B-663. Projektet omfatter herefter alle 4
boligblokke på ”Plateauet” i Maniitsoq.
Projektbevillingen nedsættes med 1,0 mio. kr., som rokeres til projekt 070.97.090 B-660, B661, B-662
og B-663 på hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering.

Nuuk
060.31.011
Renovering af B-1388
Projektet 060.31.011 Renovering af B-1388, blok S Nuuk aflyses, og projekteringen af B-1388, blok S i
Nuuk indgår i stedet i projekt 060.97.087 Renovering af blok Q, R og S Nuuk på hovedkonto 87.72.13
Særlig renovering.
Projektbevillingen nedsættes med -1,0 mio. kr., som rokeres til projekt 060.97.087 Renovering af blok
Q, R og S Nuuk, på hovedkonto 87.72.13.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 31.05.2005 Sag nr. 05-112.
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden

-500.000
Tillægsbevilling 2005 – indtægtsbevillinger
Der tilbageføres 0,5 mio. kr. som følge af, at der fejlagtigt blev tilført 0,5 mio. kr. for
meget i 2004 på hovedkonti 87.72.13 Særlig renovering. Bevillingen modsvares af en
tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af
projektering.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter –46.270.000 kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Konto
Proj.nr.

Projektnavn

87.72.13
996.97.091

Renovering af kloakker

-500

0

I alt

-500

-500

3.032

-500

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
996.97.091
Renovering af kloakker
Projektbevillingen reduceres med 0,5 mio. kr., så den samlede projektbevilling er på 3,032 mio. kr.
Bevillingen reduceres idet der ved udflytningen af 80.00.80 – projekter til hovedkonti i 2004 fejlagtigt
blev tilført 0,5 mio. kr. for meget til projektet.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005 Sag nr. 05-120.
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden

-11.993.000

Tillægsbevilling 2005 – indtægtsbevillinger
Der søges optaget en bevilling på kr. -11.993.000 kr. på nærværende hovedkonto som
følge af at følgende projekter har registeret overskudsmidler i forhold til bevillingerne
til de enkelte projekter. Nogle projekter er klar til afslutning eller er afsluttet med et
mindreforbrug, mens andre igangværende projekter vil blive billigere end forudsat.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter -73.211.000 kr. i 2005.
Projektspecifikation
Konto
Proj.nr.
81.10.01
060.10.016

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Udbygning af Hjemmestyrets
Centraladministration

-209

0

-209

-209

291

84.40.10
060.94.020

Renovering af ASK

-1.000

0

-1.000

-1.000

3.700

84.40.15
050.52.015

Kollegium, Paamiut

-215

0

-215

-215

3.785

-4.430

0

-4.430

-4.430

16.500

-934

0

-934

-934

13.091

060.59.001

Renovering, Kujalliit kollegier,
Nuuk

86.60.01
120.47.019

Udvidelse sygehus, Ilulissat

150.48.004

Skoletandklinik, Uummannaq

-65

0

-65

-65

4.635

071.49.013

Bygdekonsultation, Atammik

-200

0

-200

-200

350

103.49.017

Bygdekonsultation, Akunnaq

-500

0

-500

-500

1.385

152.49.018

Bygdekonsultation, Qaarsut

-650

0

-650

-650

2.250
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154.49.019

Bygdekonsultation, Saattut

-740

0

-740

-740

2.160

122.49.022

Bygdekonsultation, Qeqertaq

-130

0

-130

-130

1.870

174.49.025

Bygdekonsultation, Siorapaluk

-319

0

-319

-319

1.081

121.49.031

Bygdekonsultation, Oqaatsut

-200

0

-200

-200

1.300

124.49.032

Bygdekonsultation, Ilimanaq

-150

0

-150

-150

1.350

100.47.020

Sygehus, Aasiaat

-660

0

-660

-660

24.187

020.96.001

Sygehus, Qaqortoq

-500

0

-500

-500

10.200

120.96.019

Sygehus, Ilulissat

-150

0

-150

-150

7.650

87.73.10
010.24.059

Udfyldningskaj, Nanortalik

-167

0

-167

-167

133

170.24.056

Forbedring af losseforhold,
Qaanaaq

-249

0

-249

-249

101

081.24.052

Ny kaj, Itilleq

-75

0

-75

-75

0

154.24.053

Containerkaj og vej, Saattut

-250

0

-250

-250

0

169.24.055

Containerkaj, Innaarsuit

-200

0

-200

-200

0

I alt

-11.993

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.10.016
Udbygning af Hjs. Centraladm.
I FL 2004 fik projektet en bevilling på 500.000 kr. Heraf er der forbrugt 58 %, og der er dermed et
mindreforbrug på 209.000 kr. Landstingets Formandskab og Landsstyret besluttede ikke at fremme
sagen, efter at der var udarbejdet skitseprojekter.
Nuuk
060.94.020
Renovering af ASK
Renoveringen bliver billigere end forudsat, og bevillingen nedsættes med 1.000.000 kr.
Paamiut
050.52.015
Kollegium, Paamiut
Projektet er optaget på Landstingsfinanslov 2002 på Hovedkonto 94.40.15 Kollegier, renovering, med
en bevilling på 4,4 mio. kr. I 2003 skulle projektet have en bevilling på yderligere 2,0 mio. kr. men da
det i 2003 stod klart at renoveringen ville blive væsentligt billigere, blev bevillingen i stedet nedsat med
0,4 mio. kr., så projektet nu har en totalbevilling på 4,0 mio. kr. Projektet er nu ved at være afsluttet og
der forventes et samlet forbrug på 3.785.000 kr. Bevillingen nedsættes derfor med 215.000 kr.
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Nuuk
060.59.001
Renovering, Kujalliit kollegier, Nuuk
På Kujalliit kollegierne i Nuuk blev licitationen væsentlig billigere end B-overslaget. Projektet er udbudt i 2 omgange. Første gang blev kun udbudt en mindre renoveringsopgave, og licitationen lå væsentlig over B-overslaget. Projektet blev derfor ændret (godkendt af Landstingets Finansudvalg den
30.12.2003, sag nr. 03-58), og projektet blev udvidet betydeligt. Licitationsresultatet lå denne gang
væsentlig under B-overslaget. Dette skyldes at anstillingsomkostningerne blev væsentligt mindre end
forudsat. Endvidere var der betydelig større konkurrence på det større projekt.
Ilulissat
120.47.019
Udvidelse sygehus, Ilulissat
Sygehuset i Ilulissat består dels af en ombygning, dels af en renovering (projekt 120.96.019). Det samlede mindreforbrug udgør knap 5% af den totale bevilling til de 2 projekter, som er udført sammenhængende.
Uummannaq
150.48.004
Skoletandklinik, Uummannaq
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 65.000 kr., svarende til under 2 % af projektbevillingen.
Atammik
071.49.013
Bygdekonsultation, Atammik
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 200.000 kr., svarende til 36 % af total bevillingen, idet
projektet viste sig at være mindre omfangsrigt end forudsat.
Akunnaaq
103.49.017
Bygdekonsultation, Akunnaaq
Projektet har en samlet bevilling på 1.885.000 kr., og er afsluttet med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.,
og derfor søges bevillingen nedsat. Der har stort set ikke været uforudset udgifter på opgaven, ligesom
arkitektarbejdet har være billigere end forventet.
Qaarsut
152.49.018
Bygdekonsultation, Qaarsut
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 650.000 kr. I 2003 blev der givet en TB på 300.000 kr.,
og på FL 2004 var der en bevilling på 400.000 kr. til dette projekt. Disse har nu vist sig at være overflødige, og bevillingen søges derfor nedsat med 650.000 kr. Besparelsen skyldes bl.a. at vand/afløbsprojekt
blev droppet, da Nukissiorfiit ikke var klar.
Saattut
154.49.019
Bygdekonsultation, Saattut
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 740.000 kr. I 2003 blev der givet en TB på 300.000 kr.,
og på FL 2004 var der en bevilling på 400.000 kr. til dette projekt. Disse har nu vist sig at være overflødige, og bevillingen nedsættes derfor med 740.000 kr. Besparelsen skyldes bl.a. at vand/afløbsprojekt
blev droppet, da Nukissiorfiit kke var klar.
Qeqertaq
122.49.022
Bygdekonsultation, Qeqertaq
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 130.000 kr., da der stort set ikke har været uforudsete
udgifter på opgaven, og bevillingen søges derfor nedsat. Projektet har en bevilling på 2 mio. kr.
Siorapaluk
174.49.025
Bygdekonsultation, Siorapaluk
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 319.000 kr. Bevillingen er sat for højt, da udgifterne lever
op til overslaget.
Oqaatsut
121.49.031
Bygdekonsultation, Oqaatsut
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 200.000 kr. Projektet fik i 2002 en TB på 300.000 kr.,
som har vist sig næsten overflødig, da der stort set ikke har været uforudsete udgifter på opgaven, ligesom der ikke blev behov for indkøb af løst inventar..
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Ilimanaq
124.49.032
Bygdekonsultation, Ilimanaq
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 150.000 kr. Projektet fik i 2002 en TB på 200.000 kr.,
som har vist sig overflødig, da der ikke har været uforudsete udgifter på opgaven.
Aasiaat
100.47.020
Sygehus, Aasiaat
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 660.000 kr. i forhold til overslaget, svarende til knap 3 %
af totalbevillingen.
Qaqortoq
020.96.001
Sygehus, Qaqortoq
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 500.000 kr. i forhold til overslaget, svarende til knap 5 %
af totalbevillingen.
Ilulissat
120.96.019
Sygehus, Ilulissat
Projektet består dels af en ombygning (projekt nr. 120.47.019) del af en renovering. Det samlede mindreforbrug udgør knap 5% af den totale bevilling til de 2 projekter, som er udført sammenhængende.
Nanortalik
010.24.059
Udflydningskaj, Nanortalik
Projektet fik i 2004 en bevilling på 300.000 kr. Der har været et samlet forbrug på 133.000 kr., og derfor
er der på projektet et mindreforbrug på 167.000 kr.
Qaanaaq
170.24.056
Forbedring af losseforhold, Qaanaaq
Projektet fik i 2004 en bevilling på 350.000 kr. Der er et samlet forbrug fra 2003 og 2004 på 101.000 kr.
Projektet er derfor afsluttet med et mindreforbrug på 249.000 kr.
Itilleq
081.24.052
Ny kaj, Itilleq
Projektet er overflødigt, da der er etableret en ny kaj i Itilleq. Bevillingen nedsættes derfor med 75.000
kr.
Saattut
154.24.053
Containerkaj og vej, Saattut
Projektet kostede 44.000 kr., og blev afholdt over driftskontoen, og derfor er projektet overflødigt nu,
og aflyses. Bevillingen nedsættes derfor med 250.000 kr.
Innaarsuit
169.24.055
Containerkaj, Innaarsuit
De nødvendige opgaver, som androg ca. 50.000 kr. er udført over kontoen for havnevedligehold, hvorfor bevillingen er overflødig.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005 Sag nr. 05-123.
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden

-941.000

Tillægsbevilling 2005 – indtægtsbevillinger
Landstingets Finansudvalg godkendte på sit møde den 28. juni (sag nr. 01.31.06/0500123) et oplæg fra Landsstyret om nedsættelse af bevillingen til projektering af bygdeskolerne i Nutaarmiut og Innaarsuit, da disse var blevet nedprioriteret i forhold til andre
skoler, og det derfor ville være hensigtsmæssigt at udskyde opgaven, idet byggeriet
først planlægges påbegyndt i 2010 og 2011.
Da bevillingen til de 2 projekter blev givet i Finanslov 2004, skulle nedsættelsen af bevillingen have været indtægtsført over nærværende hovedkonto. Bevillingen blev imidlertid tilbageført over hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler. Dette bringes herved på
plads.
Der er ingen ændring i projektbeskrivelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -74.152.000 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Nutaarmiut
165.50.085
Innaarsuit
169.50.084

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn
Bygdeskolen i Nutaarmiut

-441

0

-441

-441

59

Projektering af skole i Innaarsuit

-500

0

-500

-500

0

I alt

-941

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 22.9.2005 Sag nr. 05-134.
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden

-359.000
Tillægsbevilling 2005 – indtægtsbevillinger
Der tilbageføres –359.000 kr. som følge af at nedenstående projekter har et
mindreforbrug.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter –74.070.000 kr. i år 2005.
Projektspecifikation
Konto
Proj.nr.

Projektnavn

82.45.01
996.58.028

Kirken, vedligehold

84.45.18
186.58.022

87.71.30
184.97.300

87.72.11
150.32.607

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Udskiftning af varmeanlæg,
Kuummiut

Renovering/ombygning af
vandledningsnet, Kulusuk

2 boliger, Uummannaq

-109

0

-109

-109

3.383

-38

0

-38

-38

162

-132

0

-132

-132

1.338

-80

0

-80

-80

1.307

I alt

-359

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
996.58.028
Kirken, vedligeholdelse
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 109.000 kr., mens der på projekt nr. 996.58.024 Kirken
vedligehold under samme hovedkonto er registeret et merforbrug på samme beløb.
Kuummiut
186.58.022
Udskiftning af varmeanlæg, Kuummiut
Der er givet en bevilling på 200.000 kr. i 2000, og den samlede udgift ved dette projekt blev på 162.000
kr., dvs. et mindreforbrug på 38.000 kr. Bevillingen søges nedsat tilsvarende.
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Kulusuk
184.97.300

Renovering/ombygning af
vandledningsnet, Kulusuk
Projektet fik i 2001 en bevilling på 1.470.000 kr., og opgaven er afsluttet bedre end forventet, med et
mindreforbrug på 132.000 kr. Bevillingen søges ændret, så projektet kan afsluttes.
Uummannaq
150.32.607
2 boliger, Uummannaq
Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 80.000 kr., svarende til 5,8 %. Mindreforbruget skyldes,
at de uforudsete udgifter ikke er blevet benyttet i fuldt omfang. Bevillingen søges ændret, så projektet
kan afsluttes.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 3.11.2005 Sag nr. 05-146.
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden

-1.175.000
Tillægsbevilling 2005 – indtægtsbevillinger
Der tilbageføres –1.175.000 kr. som følge af at nedenstående projekt har uforbrugte
midler. Indtægten modsvares af en udgift på hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit –
Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån til finansieringen af projekt 124.21.061 Ny
vandforsyning, Ilimanaq, som tidligere har været på hovedkonto 87.71.30 Etablering af
el- og vandforsyning, bygder.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter –62.393.000 kr.
Projektspecifikation
Konto
Proj. nr.
89.71.40
122.97.138

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Renovering helårsvandtank,
Qeqertaq

-1.175

0

I alt

-1.175

-1.175

125

-1.175

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qeqertaq
122.97.138
Renovering helårsvandtank, Qeqertaq
Projektet er optaget på Landstingsfinanslov 2003 på hovedkonto 97.71.30 Etablering af el- og
vandforsyning, bygder med en bevilling på 1,3 mio. kr., til en gennemgribende overfladebehandling af
den 900 m3 vandtank. Der har været et forbrug på 125.000 kr. og det resterende beløb på 1.175.000 kr.
vil ikke blive anvendt, da det oprindelige formål med tanken var at opsamle tilsejlet vand m.v.
Der er efterfølgende blevet etableret RO anlæg samt placeret 2 mindre rustfrie tanke inde i den store
vandtank. Denne løsning har vist sig at være optimal og vil blive bibeholdt. Desuden har det været svært
at få godkendt en tank maling hos DMN, og godkendelsen forventes nu i løbet af få måneder. Selvom
malingen bliver godkendt, vil tanken ikke blive vedligeholdt som drikkevandstank, idet RO vandet er
aggressivt, og stiller store krav til vedligeholdelse. Derfor løsningen med de rustfrie tanke.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 3.11.2005 Sag nr. 05-147.
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden

-23.197.000

Tillægsbevilling 2005 – indtægtsbevillinger
Der søges optaget en bevilling på -23.197.000 kr. på nærværende hovedkonto, som
følge af aflysning af projektnummer 060.34.045 47 boliger, MT Højgaard Grønland
ApS, nedskrivning af projektnummer 060.37.029 9 boliger, Ninety North og
nedskrivning af projektnummer 060.37.078 6 boliger, Ninety North III. Indtægten
modsvares af en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 89.72.11 Støttet privat
boligbyggeri.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -97,449 mio. kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
89.72.15
060.34.045

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

47 boliger, MT Højgaard
Grønland ApS

-21.848

0

-21.848

-21.848

0

89.72.19
060.37.029

9 boliger, Ninety North

-648

0

-648

-648

1.701

89.72.19
060.37.078

6 boliger, Ninety North III

-701

0

-701

-701

0

I alt

-23.197
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Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

89.72.15
060.34.045

47 boliger, MT Højgaard Grønland
ApS
Projektet søges aflyst, idet MT Højgaard Grønland ApS har meddelt, at der ikke er tilslutning til byggeriet
af andelsboliger.
89.72.19
060.37.029
9 boliger, Ninety North
Projektet søges nedskrevet med 648.000 kr., da Ninety North har meddelt, at der er bygget 6 boliger
frem for 9, som der er givet tilsagn til.
89.72.19
060.37.078
6 boliger, Ninety North III
Projektet søges nedskrevet med 701.000 kr. i 2004, da Ninety North har meddelt, at de ikke vil
gennemføre byggeriet.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.11.2005 Sag nr. 05-150.
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden

-3.808.000

Tillægsbevilling 2005 – indtægtsbevillinger
Der søges optaget en bevilling på kr. –3.808.000 kr. på nærværende hovedkonto som
følge af aflysningen af 3 projekter. Det er projekt nr. 150.44.030 Projektering alderdomshjem, Uummannaq med –1.500.000 kr. på hovedkonto 83.30.12 Ældreinstitutioner, projekt nr. 162.94.009 Renovering skolen i Kangersuatisaq på hovedkonto 84.40.10
Kommunale skoler og projekt nr. 110.47.011 Sygehus Qasigiannguit på hovedkonto
86.60.01 Sundhedsvæsenet.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter –78.560.000 kr. i 2005.
Projektspecifikation
Konto
Proj.nr.
83.30.12
150.44.030

84.40.10
162.94.009

86.60.01
110.47.011

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. I 2005
2005
2005
2005 + flgd. År ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Projektering alderdomshjem,
Uummannaq

-1.500

0

-1.500

-1.500

0

Renovering skolen i Kangersuatsiaq

-1.700

0

-1.700

-1.700

0

-608

0

-608

-608

0

Sygehus Qasigiannguit

I alt

-3.808

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

150.44.030

Projektering alderdomshjem, Uummannaq
Projektet aflyses og bevillingen flyttes til hovedprojektet, projekt nr. 150.44.021 Alderdomshjem
Uummannaq, 1. etape. Der er oprettet to projekter til alderdomshjemmet i Uummannaq, og de samles
hermed til et.
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Kangersuatsiaq
162.94.009

Renovering af skolen i Kangersuatsiaq
Projektet aflyses, og bevillingen overføres til projekt nr. 162.50.083 Skole i Kangersuatsiaq. Dette
skyldtes, at skolen i Kangersuatsiaq bygges op som nyanlæg, så der ikke er behov for et renoveringsprojekt.
Qasigiannguit
110.47.011
Sygehus Qasigiannguit
Projektet aflyses og bevillingen flyttes til projekt nr. 110.47.004 Sygehus indvendig renovering Qasigiannguit.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.11.2005 Sag nr. 05-153.
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden

-10.332.000

Tillægsbevilling 2005 – indtægtsbevillinger
Der søges optaget en bevilling på kr. –10.332.000 kr. på nærværende hovedkonto som
følge af at følgende projekter har registeret overskudsmidler i forhold til bevillingerne
til de enkelte projekter. 18 projekter er klar til afslutning efter 1-årseftersyn eller er allerede afsluttet med et mindreforbrug, mens 3 projekter søges aflyst.
Nedsættelsen medføre en forhøjelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter –86.336.000 kr. i 2005.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Konto
Proj. nr.

Projektnavn

75.86.21
999.13.052

Affaldsbortskaffelse 2003

-500

0

-500

-500

0

84.40.09
060.51.007

Indeklima, handelsskole i Nuuk

-415

0

-415

-415

2.326

Ren./ombygning/udvid. skolen,
Arsuk

-400

0

-400

-400

8.400

060.94.020

Renovering skolen ASK, Nuuk

-2.324

-1.000

-1.324

-1.324

2.376

160.94.008

Ren./ombygning/udvid. skolen,
Upernavik

-400

0

-400

-400

11.700

999.50.070

Inventar

-200

0

-200

-200

2.370

Kultur- og uddannelsesbyggeri,
vedligehold

-235

0

-235

-235

3.486

84.40.10
051.94.005

84.40.14
996.55.011
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84.40.17
152.41.022

Aldersintegreret 24 pladser,
Qaarsut

-2.000

0

-2.000

-2.000

0

84.45.01
021.58.018

Renovering af kirken, Saarloq

-256

0

-256

-256

1.944

051.58.019

Renovering af kirken, Arsuk

-219

0

-219

-219

2.116

Sundhedsvæsenet, bygn. vedligehold

-249

0

-249

-249

4.551

Vejdæmning over elven, Qaanaaq

-535

0

-535

-535

1.515

87.71.31
050.97.611

Automatisering elværk

-472

0

-472

-472

728

87.72.08
999.31.015

Udnyttelse af tagetager

-51

0

-51

-51

230

-800

0

-800

-800

1.200

86.60.01
996.47.016

87.11.04
170.78.013

87.73.02
999.25.042

Vejforbindelse Narsarsuaq Narsaq - Qaqortoq og Kangerlussuaq-Sisimiut

87.73.10
150.24.039

Atlantkaj, Uummannaq

-49

0

-49

-49

1

996.24.049

Diverse mindre opgaver

-237

0

-237

-237

2.563

996.24.060

Diverse mindre opgaver, 2003

-1.143

0

-1.143

-1.143

3.917

999.24.006

Forundersøgelser, havneanlæg

-435

0

-435

-435

1.503

Forbedring af passager og turistfaciliteter i haven

-300

0

-300

-300

0

999.24.057
87.73.22
020.25.032

Landingsbane 1199 m., Qaqortoq

-112

0

-112

-112

888

I alt

-10.332

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
999.13.052
Affaldsbortskaffelse 2003
Midlerne er givet som en 1-årig bevilling i 2003, og er ikke blevet disponeret. Projektet søges derfor
aflyst.
Nuuk
060.51.007

Indeklima, handelsskole i Nuuk
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Arbejdet vedrørende installationen af et nyt ventilationsanlæg er udført billigere end forventet.
Arsuk
051.94.005

Renovering, ombygning, udvidelse
skolen, Arsuk
Samlet er der en bevilling på 8,8 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. blev givet som en tillægsbevilling i 2003
pga. tømreproblemer. Udgifterne var modregnet dagbøder og medregnet sikkerhedsstillelse. Projektet er
nu klar til at blive lukket, og dermed søges bevillingen nedsat.
Nuuk
060.94.020
Renovering skolen ASK, Nuuk
Renovering af ASK er blevet billigere end forventet, hvilket der ikke kan gives nogen særlig forklaring
på. Tilbudene, som direktoratet har fået på opgaverne, har simpelthen ligget under B-overslagene.
Upernavik
160.94.008

Renovering, ombygning, udvidelse
skolen, Upernavik
Ved FFL 2003 blev bevillingen på dette projekt forhøjet med 1,1 mio. kr. pga. uforudsete udgifter. Disse udgifter har senere vist sig ikke at være så store igen, og derfor søges bevillingen nedsat.
Diverse byer
999.50.070
Inventar
Projektet omhandler indkøb af inventar til skolerne i Sermiligaaq, Kulusuk og Kuummiut. Inventarindkøbet er udskilt på en særskilt konto for at adskille bygningsdelen fra øvrige komponenter hvorved der
opnås et mere retvisende byggeregnskab. Dermed har indkøbene også været svære at forudsige, og
bevillingen søges derfor nedsat.
Diverse steder
996.55.011

Kultur- og uddannelsesbyggeri, vedligehold
Den samlede bevilling er ikke blevet forbrugt, da de enkelte underprojekter er blevet billigere end forventet.
Qaarsut
152.41.022
Aldersintegreret, 24. pladser, Qaarsut
Projektet aflyses, da kommunen ikke kan finansiere deres del før 2006-2007.
Saarloq
021.58.018
Renovering af kirken, Saarloq
Den ind og udvendige renovering af kirken i Saarloq fik i 2002 en tillægsbevilling på 700.000 kr. til
forventet merforbrug. Merforbruget har dog ikke været så stor, så for at lukke projektet søges bevillingen nedsat.
Arsuk
051.58.019
Renovering af kirken, Arsuk
I 2003 fik projektet en tillægsbevilling på 235.000 kr. til udbedring af dårligt tømrearbejde. Udgifterne
til dette viste sig dog ikke at andrag så meget. Derfor søges bevillingen nedsat.
Diverse steder
996.47.016
Sundhedsvæsenet, bygn. vedligehold
Den samlede bevilling er ikke blevet forbrugt, da de enkelte underprojekter er blevet billigere end forventet.
Qaanaaq
170.78.013
Vejdæmning over elven, Qaanaaq
Bevillingen er givet til etablering af en permanent vejdæmningsforbindelse over elven til erstatning for
en af de midlertidige etablerede forbindelser. Bevillingen blev i 2001 nedsat med 600.000 kr., pga.
forventet mindreforbrug. Mindreforbruget har dog vist sig at være større, og bevillingen søges derfor
nedsat.
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Paamiut
050.97.611
Automatisering elværk
Projektet blev igangsat ved en FFL 2001 bevilling på 1,2 mio. kr. Projektet gik på etableringen af et
alarmsystem. Projektet er afsluttet, og bevillingen søges derfor nedsat.
Diverse byer
999.31.015
Udnyttelse af tagetager
Projektet vedrørende udnyttelse af tagetager er blevet billigere end forventet, hvilket der ikke kan gives
nogen særlig forklaring på. Tilbudene, som direktoratet har fået på opgaverne, har været lavere end Boverslagene.
Diverse byer
999.25.042

Vejforbindelse Narsarsuaq-NarsaqQaqortoq og Kangerlussuaq-Sisimiut
Ved FL 04 blev der afsat 2,0 mio. kr. til en nøjere prissætning af etablerings- og følgeinvestering for
vejforbindelserne Narsarsuaq-Narsaq-Qaqortoq og Kangerlussuaq-Sisimiut på hovedkonto 80.00.80
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering. Projekteringen har været billigere end forventet, og
bevillingen søges nedsat.

Uummannaq
150.24.039
Atlantkaj, Uummannaq
Bevillingen blev givet til udførelse af et projektforslag med B-overslag. Projektet er overflødigt, da der i
1997 blev udført et hovedprojekt med B-overslag for en ny atlantkaj i Uummannaq. Dette projekt blev
aflyst. Der har således kun været behov for at ajourføre overslaget fra 1997, og bevillingen søges derfor
nedsat.
Diverse steder
996.24.049
Diverse mindre opgaver
Ved FL 04 fik projektet en bevilling på 2,8 mio. kr. til mindre nyanlæg. Bevillingen er brugt til etablering af elstikanlæg i Maniitsoq og Aasiaat. På disse underprojekter har der været et mindreforbrug, og
derfor søges bevillingen nedsat.
Diverse steder
996.24.060
Diverse mindre opgaver, 2003
Bevillingen er brugt til anlæggelse af en havn i Itilleq, inklusiv renovering af dele af det gamle anlæg.
Den samlede bevilling på 5.060.000 kr. er ikke blevet forbrugt, da noget er kørt over hovedkonto
73.02.02 Havnevedligehold.
Diverse byer
999.24.006
Forundersøgelser, havneanlæg
Projektet har fået bevillinger i årene 2000-2002 på i alt 1.938.000 kr. Bevillingen skulle anvendes til
forundersøgelser for planlagte havnerelaterede projekter. Der er 435.000 kr. som ikke er blevet disponeret, og derfor søges bevillingen nedsat med dette beløb.
Diverse byer
999.24.057

Forbedring af passager og turistfaciliteter i havne
Bevillingen er givet til udførelse af et projektforslag med B-overslag til et typeprojekt til det nævnte
formål. Det er efterfølgende vurderet, at forholdene i de enkelte havne er så forskellige, at et sådant
typeprojekt ikke giver mening. Projektet søges derfor aflyst.

Qaqortoq
020.25.032
Landingsbane 1199 m., Qaqortoq
Projektet går på en nøjere prissætning af en landingsbane i Qaqortoq. Dette er foretaget, og bevillingen
søges nedsat.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 9.12.2005 Sag nr. 05-160.
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80.00.10

Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden

-7.350.000

Tillægsbevilling 2005 – indtægtsbevillinger
Der søges optaget en bevilling på -7.350.000 kr. på nærværende hovedkonto, som følge
af nedskrivning af hovedkonto 89.72.15 Støttede andelsboliger, projektnummer
120.34.034 8 boliger, Kiisami og aflysning af hovedkonto 89.72.15 Støttede
andelsboliger, projektnummer 120.34.035 12 boliger. Indtægten modsvares af en
forhøjelse af hovedkonto 89.72.21 på 3.492.000 kr. og en forhøjelse af 89.72.11 Støttet
privat boligbyggeri på 3.858.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter – 83.354 mio. kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

89.72.15
120.34.034

8 boliger, Kiisami

-1.050

0

-1.050

-1.050

3.150

89.72.15
120.34.035

12 boliger, Ihændehavertilsagn

-6.300

0

-6.300

-6.300

0

I alt

-7.350

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

89.72.15
120.34.034
8 boliger, Kiisami
Projektet søges nedskrevet med 1.050.000 kr., da Ilulissat Kommune har meddelt, at der bygges 6 boliger
frem for 8 boliger.
89.72.15
120.34.035
12 boliger, Ihændehavertilsagn
Projektet søges aflyst, da Ilulissat Kommune har meddelt, at der i stedet opføres 6 boliger af
andelsboligforeningen Tassa. Andelsboligforeningen Tassa er meddelt særskilt tilsagn hertil.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 20.12.2005 Sag nr. 05-162.
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80.00.80

Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering

366.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med samlet 366.000 kr. til
rettelse af tidligere administrative fejl. Projektnummer 152.58.033 Kirken i Qaarsut
søges forhøjet med -134.000 kr., og projektnummer 996.97.091 Renovering af kloakker,
diverse steder søges forhøjet med 500.000 kr.
Bevillingsforøgelsen finansieres ved en forhøjelse af bevillingen på 134.000 kr. på
hovedkonto 84.45.01 Kirken, nyanlæg, projektnummer 152.58.033 Kirken i Qaarsut,
samt en indtægt på 500.000 mio. kr. på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførelser fra
Anlægs- og renoveringsfonden.
Nærværende hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering
har ved projektet 998.50.075 Bygdeskolerapporten fejlagtigt ikke fået flyttet et beløb på
240.000 til projekt 998.50.076 Bygdeskole, som er godkendt af Landstingets
Finansudvalg den 3. august 2004, sag nr. 04-43. Denne flytning søges nu.

Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Qaarsut
152.58.033

Kirken i Qaarsut

Diverse steder
996.97.091

Renovering af kloakker

Diverse bygder
998.50.075

Bygdeskolerapporten

Diverse bygder
998.50.076

Bygdeskoler

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

I alt

-134

0

-134

-134

0

500

0

500

500

0

-240

0

-240

-240

0

240

0

240

240

0

366
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Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qaarsut
Kirken i Qaarsut, Uummannaq
152.58.033
Projektet nedsættes med 134.000 kr., hvilket modsvares af en opskrivning af hovedkonto 84.45.01
Kirker, nyanlæg projekt nr. 152.58.033 Kirke i Qaarsut.

Diverse steder
996.97.091
Renovering af kloakker
Projektbevillingen forhøjes med 0,5 mio. kr., da der ved udflytningen af projekterne fra nærværnede
hovedkonto til hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering i 2004 fejlagtigt blev flyttet 0,5 mio. kr. for
meget.

Diverse bygder
998.50.075
Bygdeskolerapporten
Projektet omfatter en merbevilling på i alt 240.000 kr. som omrokeres fra projekt nr. 998.50.076
Bygdeskoler på hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering, da denne
fejlagtigt ikke blev foretaget tidligere.

Diverse bygder
998.50.075
Bygdeskole
Projektet omfatter en nedsættelse af bevillingen på 240.000 kr. som omrokeres fra projekt nr.
998.50.075 Bygdeskolerapporten på hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af
projektering, da denne fejlagtigt ikke blev foretaget tidligere.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005 Sag nr. 05-120.
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81.70.70

Sektorprogram, monitorering og planlægning
252.000

TILLÆGSBEVILLING 2005 – anlægsbevillinger
Hovedkontoen forhøjes med 252.000 kr. på nedenstående projekt. Forhøjelsen finansieres
af en tilsvarende tilbageførsel fra hovedkonto 80.00.10. Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden. Rokeringen er budgetneutral.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 252.000 kr. i år 2005.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Diverse steder
999.90.015

Total
FL
TB
i
2005
2005
2005
--------- 1.000 kr. ---------

Projektnavn

Projektbevillingen
ændr. i 2005
+ flgd. År ny total
---- 1.000 kr. ----

Planlægning og monitorering
252

0

I alt

252

252

4.252

252

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
999.90.015
Projektet forhøjes med 252.000 kr. til finansiering af kommende udgifter til afslutning af MIFRESTAprogrammet, udarbejdelse af slutrapport og løbende administration af MIFRESTA-projekterne.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 4.10.2005 Sag nr. 05-143.
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82.40.01

Kultur og uddannelsesbyggeri

176.000
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto projekt nr. 996.55.010 Kultur og uddannelses
byggeri/vedligehold er færdigt med et merforbrug på 176.000 kr., som søges dækket, så
projektet kan afsluttes. Projektet har tidligere stået på hovedkonto 92.40.01 Kultur og
uddannelsesbyggeri, vedligehold.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 176.000 kr. i 2005.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Diverse steder
996.55.010

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Kultur og udd. byggeri
vedligehold

176

0

I alt

176

176

8.037

176

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
996.55.010
Kultur og udd. byggeri vedligehold
Der er samlet givet en bevilling på 7.861.000 kr. I alt er der registeret et merforbrug på 176.000 kr.,
hvilket skyldtes, at der har været flere udgifter på tilsynstimer pga. uforudsete udgifter. Projektet er klar
til afslutning.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 3.11.2005 Sag nr. 05-146.
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82.45.01

Kirken

109.000
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto projekt nr. 996.58.024 Kirken, vedligehold
søges forhøjet med 109.000 kr. Projektet har tidligere været på hovedkonto 92.45.01
Kirke, vedligehold.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 109.000 kr. i 2005.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse steder
996.58.024

Kirken, vedligehold

109

0

I alt

109

109

1.478

109

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
996.58.024
Kirken, vedligehold
Projektet har et merforbrug på 109.000 kr., som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på projekt
nr. 996.58.028 Kirken vedligeholdelse under samme hovedkonto. Derfor søges der 109.000 kr., så
projektet kan afsluttes.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 3.11.2005 Sag nr. 05-146..
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82.70.01

Udlånt til renovering

262.000
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto projekt nr. 996.84.102 Drifts- og
vedligeholdelsesplanlægning søges forhøjet med 262.000 kr. Projektet har tidligere
været på hovedkonto 92.70.01 Drifts- og vedligeholdsplanlægning.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 262.000 kr. i 2005.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Diverse steder
996.84.102

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Drifts- og
vedligeholdelsesplanlægning

262

0

I alt

262

262

262

262

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
996.84.102
Drifts- og vedligeholdelsesplanlægning
I 2000 blev der givet en bevilling på 500.000 kr., og i 2003 blev der tilbageført 500.000 kr. til
Landskassen ved tilbageførelse af 1-årige bevillinger. I de mellemliggende år har der været et forbrug
på 262.000 kr., som der således ikke er hjemmel til. Dette søges der, så projektet kan afsluttes.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 3.11.2005 Sag nr. 05-146.
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83.30.12

Ældreinstitutioner

0

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Under nærværende hovedkonto er optaget en bevilling til projekt nr. 150.44.021 Alderdomshjem, Uummannaq, 1. etape.
Det er Uummannaq Kommune, der står for projektet, som i øjeblikket er ved at blive projekteret, og projektet forventes udbudt omkring april måned 2006.
Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Miljø er blevet gjort opmærksom på, at
projektet, sådan som det er under projektering, ikke svarer til den projektbeskrivelse, der er
indarbejdet i FL 2005. Projektbeskrivelsen søges derfor ændret.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 10,4 mio. kr. i 2005 .
Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Uummannaq
150.44.021
Alderdomshjem, Uummannaq, 1. etape
Antallet af ældre er stigende i Uummannaq og Uummannap Kommunia står i en situation, hvor man ikke
kan anvise alle ældre borgere, der har behov for særlig hjælp, en plads på en ældre institution.
Det eksisterende alderdomshjem er utidssvarende og opfylder ikke de krav, der i dag stilles til et plejehjem.
Det eksisterende alderdomshjem udvides med en tilbygning og en etablering af en overetage på eksisterende bygning, og denne betegnes som etape 1.
2. etape omfatter ombygning af nuværende alderdomshjem.
Det færdige alderdomshjem vil kunne rumme i alt 26 beboere, hvor der i dag er plads til 19 beboere.
Eksisterende bygning skal være beboeligt i hele byggeperioden.
Der er ingen følgevirkninger for Hjemmestyret, idet Uummannaq Kommune forstår driften.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 3.11.2005, sag nr. 05-148..
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83.30.12

Ældreinstitutioner

1.500.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 1.500.000 kr. på projekt nr. 150.44.021
Alderdomshjem Uummannaq, 1. etape. Forhøjelsen finansieres ved en tilsvarende
tilbageførsel over hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og
Renoveringsfonden på projekt nr. 150.44.030 Projektering alderdomshjem,
Uummannnaq.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 11.900.000 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Uummannaq
150.44.021

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Alderdomshjem Uummannaq,
1. etape

6.700

5.200

I alt

1.500

1.500

15.366

1.500

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Uummannaq
150.44.021
Alderdomshjem Uummannaq, 1. etape
Projekt nr. 150.44.030 Projektering alderdomshjem, Uummannaq er ikke sammenlagt med nærværende
projekt. Derfor findes der i Anlægs- og renoveringsfonden 2 projekter vedrørende alderdomshjemmet i
Uummannaq. Bevillingen på nærværende projekt opskrives derfor med 1,5 mio. kr., mens det andet
projekt aflyses.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.11.2005 Sag nr. 05-153.
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83.30.13

Landsdækkende institutioner

1.925.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 1.925.000 kr. på projekt nr. 020.40.027 Ny
Ivaaraq & ombygning Gamle Ivaaraq. Forhøjelsen finansieres ved en tilsvarende
nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 18.425.000 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Qaqortoq
020.40.027

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Ny Ivaaraq & ombygning
Gamle Ivaaraq

8.925

7.000

I alt

1.925

1.925

28.925

1.925

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Qaqortoq
020.40.027

Projektnavn

Ny Ivaaraq & ombygning Gamle
Ivaaraq

Der er samlet afsat 27,0 mio. kr. til projektet, fordelt med 6,5 mio. kr. i 2004, 7,0 mio. kr. på FL 2005, og
med 13,5 mio. kr. i overslagsårene, efter det foreløbige B-overslag.
Efter afholdt licitation og forhandling med hovedentreprenøren er A-overslaget på kr. 28.925.000 kr.
Overskridelsen af budgettet med 1.925.000 kr. skyldes meget høje funderingsudgifter på den grund, som
Qaqortoq Kommune har anvist som placering for Ny Ivaaraq. Der har været forundersøgelser for en
alternativ placering, men der er ikke fundet andre mere egnede placeringsmuligheder i byen.
Med hensyn til uforudsete udgifter, er der en fast aftale med hovedentreprenøren om, at der ikke skal være
ekstra arbejder, og dette er sat til i alt 590.000 kr. Derudover er der til byggestrøm m.m. afsat 325.000 kr.
I alt til uforudsete udgifter 915.000 kr. I alt 3,2 %.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Landsstyreområdet for Økonomi den 12.7.2005. Rokeringen har hjemmel i
FL 2005, bilag 2, tekstanmærkning til Aktivitetsområde 80-89, nr. 1-2.
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84.40.10

Kommunale skoler, nyanlæg

0

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Der udmøntes 36,3 mio. kr. fra projekt nr. 996.50.078 Diverse skoler, nyanlæg til nedenstående tre skoleprojekter i Ilulissat, Kullorsuaq og Kangerlussuaq.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 66,0 mio. kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Ilulissat
120.50.074

Jørgen Brønlund Skole

21.000

0

21.000

21.000

32.600

Kullorsuaq
167.50.082

Skole i Kullorsuaq

10.000

0

10.000

10.000

17.700

Kangerlussuaq
082.50.087

Fjordskolen i Kangerlussuaq

5.331

0

5.331

5.331

7.800

Diverse steder
996.50.078

Diverse skoler, nyanlæg

3.469

39.800

-36.331

-36.331

3.469

I alt

0
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Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Ilulissat
120.50.074
Jørgen Brønlund Skole, Ilulissat
Der rokeres 21,0 mio. kr. fra projekt nr. 996.50.078 Diverse skoler, nyanlæg til projektet. Restbevillingen på
28.970.000 kr. vil blive udmøntet på Forslag til Finanslov 2006.
Jørgen Brønlund Skole i Ilulissat er i dag på 1690 m2,og huser 266 elever. Skolen udvides til 4550 m2 inklusiv
tandklinik, hvorefter der er plads til i alt 400 elever.
Det er planen at der herefter overflyttes 104 elever fra Atuarfik Mathias Storch, der i dag er overbelagt med 56
elever, hvilket giver en merkapacitet på 30 elever på Atuarfik Jørgen Brønlund. Denne overflytning vil samtidig give en merkapacitet på 48 elever på Atuarfik Mathias Storch.
Baseret på ovennævnte elevtal på 400 elever for Atuarfik Jørgen Brønlund er et nyt dispositionsforslag blevet
udarbejdet. Efterfølgende projektforslag med B-overslag lyder nu på 65,8 mio. kr. inklusiv inventar og tandklinik. Til tandklinikken er der bevilget 1,0 mio. kr. under Sundhedsdirektoratets sektorplan, og der er bevilget
3 mio. kr. til projektering.
De forventede kommunale udgifter til vedligehold er årligt 1,5% af anlægssummen svarende til 938.550 kr.
Igangsætning: 2004
Ibrugtagning: 2007
Kullorsuaq
167.50.082
Skole i Kullorsuaq
Der rokeres 10,0 mio. kr. fra projekt nr. 996.50.078 Diverse skoler, nyanlæg til projektet. Restbevillingen på
3,6 mio. kr. vil blive udmøntet på Forslag til Finanslov 2006.
Den eksisterende bygdeskole på 382m2 planlægges udvidet til i alt 1584m2, således at den opfylder normen for
bygdeskoler i henhold til Sektorplan for folkeskolen pr. september 2004. Skolen er den højest prioriterede i
Grønland. Denne prioritering er baseret på et areal/elev, som i Kullorsuaq kun er på 3,3m2/elev. Det planlagte
byggeri inkluderer en gymnastiksal på 240m2.
Endvidere er det planlagt, at der oprettes en 10. klasse, når skolen er udvidet og ombygget. Eleverne fra Kullorsuaq tager i dag til Upernavik, når de skal i 10. klasse. Kollegiet i Upernavik er i dag overbelagt, idet der
bor 48 elever med godkendt plads til 36 elever. Etablering af 10. klasse i Kullorsuaq vil stort set løse dette
problem.
De forventede kommunale udgifter til vedligehold er årligt 1,5% af anlægssummen svarende til 312.000 kr.
Igangsætning: 2004
Ibrugtagning: 2006
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Kangerlussuaq
082.50.087
Fjordskolen i Kangerlussuaq
Der rokeres 5.331.000 kr. fra projekt nr. 996.50.078 Diverse skoler, nyanlæg til projektet.
Grønlands Lufthavnsvæsen har i 2003-04 flyttet konferencecentret fra B-667 til transithotellet. Den fraflyttede
bygning B-667, som ejes af Hjemmestyret, tænkes herefter indrettet til skole og fritidshjem.
Aktuelt er der 66 elever, og de nuværende bygninger har et areal på 447m2, svarende til ca. 6,8 m2/elev. Elevtallet er vokset meget efter Kangerlussuaq fik bygdestatus. En mindre forøgelse af elevtallet forventes i fremtiden. Ombygningen planlægges derfor dimensioneret til 75 elever, hvilket i henhold til bygdeskolenormen
kræver et areal på ca. 850 m2.
Ifølge sektorplanen var ombygningen estimeret til 6,2 mio. kr. B-overslaget lyder på 8,2 mio. kr. Årsagen til
fordyrelsen skyldes især, at der er fodkoldt i bygningen, hvorfor projektforslaget inkluderer udlægning af nye
”svømmende gulve” med øget isolering i hele stueetagen, en forøgelse af antallet af vinduer ved udskæring i
facadeelementer samt indhegning af udearealer, da der er en del trafik i området omkring skolen.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2006

Diverse steder
996.50.078
Diverse skoler, nyanlæg
Bevillingen, som er afsat som en pulje til udmøntning på konkrete projekter, nedsættes med 36.331.000 kr. i
2005, der gives som bevilling til udvidelse af Jørgen Brønlund Skole, Ilulissat, skolen i Kullorsuaq og Fjordskolen i Kangerlussuaq.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.02.2005, sag nr. 05-97. Rokeringen har
hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 – 99, nr. 5.
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84.40.10

Kommunale skoler, nyanlæg

0

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Der udmøntes 1,6 mio. kr. i 2006 fra projekt nr. 996.50.079 Diverse skoler, nyanlæg til
Atuarfik Jørgen Brønlund i Ilulissat.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 66,0 mio. kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Ilulissat
120.50.074

Jørgen Brønlund Skole

21.000

0

0

1.600

34.200

Diverse steder
996.50.079

Diverse skoler, nyanlæg

0

0

0

-1.600

58.400

I alt

0

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Ilulissat
120.50.074
Jørgen Brønlund Skole, Ilulissat
Der rokeres 1,6 mio. kr. fra projekt nr. 996.50.079 Diverse skoler, nyanlæg til projektet i 2006.
Jørgen Brønlund Skole i Ilulissat er i dag på 1690 m2,og huser 266 elever. Skolen var oprindeligt planlagt
udvidet til 4.550 m2. Dette bevirkede, at de nye hjemklasser ville blive godt 20% mindre end de eksisterende,
hvilket Ilulissat Kommune fandt meget uhensigtsmæssigt. Der er derfor indgået et kompromis med kommunen, således at de nye hjemklasser bliver på samme størrelse som de gamle. Til gengæld nedlægges nogle
grupperum, og der gennemføres andre justeringer i projektet. Skolen udvides til 4.750 m2 inklusiv tandklinik,
hvorefter der er plads til i alt 400 elever.
Igangsætning: 2004
Ibrugtagning: 2007
Diverse steder
996.50.079
Diverse skoler, nyanlæg
Bevillingen, som er afsat som en pulje til udmøntning på konkrete projekter, nedsættes med 1,6 mio. kr. i
2006, der gives som bevilling til udvidelse af Jørgen Brønlund Skole, Ilulissat

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.04.2005, sag nr. 05-107. Rokeringen
har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 – 99, nr. 5.
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84.40.10

Kommunale skoler, nyanlæg

4.759.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Afslutning af en række projekter samt licitation på andre projekter viser, at der er afsat
for store bevillinger på disse.
Landsstyret har derfor undersøgt mulighederne for at fremrykke projekter især inden for
de områder, der er prioriteret i finansloven, d.v.s. folkeskoleområdet, boligområdet og
forsyning. Eftersom midlerne er til rådighed i år, har det også været nødvendigt at se på,
hvilke projekter, der forholdsmæssigt hurtigt kunne igangsættes og med en vis sandsynlighed færdiggøres i løbet af 2005, så midlerne ikke blot hobes op i Anlægs- og Renoveringsfonden.
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 0,5 mio. kr. på projekt nr. 163.50.091
Aappilattoq skole, projektering, med 4,2 mio. kr. på projekt nr. 020.50.069 Renovering/ombygning/udbygning skolen, Qaqortoq og med 2,0 mio. kr. på projekt nr.
162.50.083 Skolen i Kangersuatsiaq. Disse forhøjelsen finansieres af nedskrivninger af
998.50.076 Bygdeskoler, diverse bygder på 0,5 mio. kr., af projekt nr. 165.50.085 Bygdeskole i Nutaarmiut med 441.000 kr. og projekt nr. 169.50.084 Projektering af skole i
Innarsuit med 0,5 mio. kr. Resten finansierers af overskudsmidler.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 70.759.000 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Qaqortoq

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

5.500

1.300

4.200

4.200

5.500

020.50.069

Renovering/ombygning/udbygning
skolen, Qaqortoq

Kangersuatsiaq
162.50.083

Skolen i Kangersuatsiaq

2.000

0

2.000

2.000

2.500
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84.40.10

Kommunale skoler

0

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Under nærværende hovedkonto er optaget projekt nr. 167.50.082 Skole i Kullorsuaq. Projektet har en bevilling på 17,7 mio. kr. fordelt med 7,7 mio. kr. i 2004, 10,0 mio. kr. i 2005.
Endvidere er 3,6 mio. kr. indarbejdet i FFL 2006, hvilket giver en samlet bevilling på 21,3
mio. kr. Projektet er optaget på baggrund af B-overslag.
Licitation blev afholdt i juli måned. Licitationsresultatet viser en samlet anlægsudgift på
26,2 mio. kr. inklusive byggeledelse og uforudsete udgifter. I dette beløb er endvidere indregnet de besparelser, der kunne aftales med de bydende. Licitationen er altså 4,9 mio. kr.
højere end bevillingen.
De bydende peger samstemmende på, at årsagen til merudgifterne skyldes, at grunden er
vanskelig tilgængelig, og at byggeriet anlægges i 3 etager, hvilket giver store udgifter til
fundering, ligesom brandsikring og indretning til handicapvenlige forhold fordyrer projektet.
Prisen pr. m2 udgør 8.315 kr. for renoveringsdelen og 19.325 kr. for nybygningsdelen.
Landsstyret finder, at projektet er for kostbart at udføre. Det vurderes samtidigt, at der ikke
kan opnås en væsentlig bedre pris ved at udbyde opgaven på et senere tidspunkt, da det
ikke er manglende konkurrence, men projektets udformning, der medfører den høje pris.
Der er derfor taget kontakt til Upernavik Kommune for at finde en anden løsning.
Det foreslås, at det nuværende projekt aflyses, og at der i stedet bygges en ny skole i området ved det gamle helistop. Det betyder, at nybygningsdelen udvides, og der vil ikke blive
foretaget renovering af den eksisterende skole. Til gengæld giver den placering, Upernavik
Kommune har anvist, mulighed for at bygge en skole i 1 plan, og skolen kan indrettes optimalt, idet der ikke skal tages hensyn til de eksisterende bygninger. Selv om der ikke på
nuværende tidspunkt foreligger B-overslag for en ny skole, vurderes det, at denne kan etableres for et tilsvarende beløb, som det koster at renovere og udbygge den eksisterende skole, altså ca. 26 mio. kr. Der søges således udmøntet 4,7 mio. kr. i 2007 fra projekt nr.
996.50.080 Diverse skoler, nyanlæg og renovering til projekt 167.50.082 Skole i Kullorsuaq.
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Der er således kun små besparelser ved den foreslåede løsning i forhold til resultatet af den
netop afholdte licitation. Til gengæld får man en ny skole, som fuldt ud lever op til kravene
til Atuarfitsialaq.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 70,8 mio. kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Kullorsuaq
167.50.082

Skolen i Kullorsuaq

10.000

10.000

0

4.700

26.000

0

0

0

-4.700

67.900

Diverse steder
996.50.080

Diverse skoler, nyanlæg og
renovering

I alt

0

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Kullorsuaq
167.50.082
Skolen i Kullorsuaq
Eksisterende bygdeskole består af 4 sammenbyggede bygninger á 96 m2 = 384 m2. For at opfylde norm for
bygdeskoler skal skolen udvides til ca. 1300 m2 inklusiv gymnastiksal på ca. 300 m2. Grundet de trange
pladsforhold omkring eksisterende skole planlægges det at opføre en ny skole på området ved det gamle helistop.
Når den nye skole er opført, planlægges der oprettet 10. klasse i bygden. I dag tager eleverne til Upernavik,
når de skal i 10. klasse. Kollegiet i Upernavik er overbelagt, idet der bor 48 elever med godkendt plads til 36
elever. Etablering af 10. klasse i Kullorsuaq vil i store træk løse overbelægningsproblemet i Upernavik.
Efter overflytning til ny skole planlægger Kommunen at anvende de gamle skolebygninger til indkvartering af
turister, fritidsaktiviter for ungdommen og/eller børnehave og vuggestue.
De forventede kommunale udgifter til vedligehold af ny skole er årligt budgetteret til ca. 1,5% af anlægssummen svarende til 390.000 kr.
Igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.8.2005, sag nr. 05-132. Rokeringen har
hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 – 99, nr. 5.
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Aappilattoq
163.50.091

Aappilattoq (Upv.) skole, projektering

500

0

500

500

500

1.000

2.000

-1.000

-1.000

4.500

Maniitsoq
070.94.031

Kilaaseraq skole

Nutaarmiut
165.50.085

Bygdeskolen i Nutaarmiut

-441

0

-441

-441

59

Projektering af skole i Innaarsuit

-500

0

-500

-500

0

Innaarsuit
169.50.084

I alt

4.759

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Aappilattoq
163.50.091
Aappilattoq skole, projektering
Skolen i Aappilattoq er optaget på sektorplanen for folkeskolen. Derfor søges der om en bevilling på 0,5
mio. kr. til indhentning af tilstandsrapport og projektering af skolen. Iflg. sektorplanen skal skolen påbegyndes i 2007, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at foretage projektering allerede i år, så projektet
kan være klar til udbud tidligt i 2007.
Qaqortoq
020.50.069

Renovering/ombygning/udbygning
skolen, Qaqortoq
Skolen i Qaqortoq er optaget på sektorplanen med et overslag på 67 mio. kr. På nuværende tidspunkt er
projekteringen overstået, samt projektforslag foreligger. Projektet vil blive udbudt i etaper, for at opnå en
jævn belastning på håndværkerstanden, og så skolen kan fungere samtidig. Renoveringen/ombygningen/nybygningen vil derfor strække sig over flere år. Der søges i alt 4,2 mio. kr. i 2005, så
1. etape kan startes.
Kangersuatsiaq
162.50.083
Skolen i Kangersuatsiaq
Bevillingen til skolen i Kangersuatsiaq søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2005. Dette skyldtes, at skolen
søges flyttet til en anden beliggenhed, så der vil blive større udenomsareal, som ikke kommer til at være i
byens hundeslædespor. En udvidelse af den nuværende skole vil endvidere skabe problemer med brandafstanden til nabobygningerne.

Nutaarmiut
165.50.085
Bygdeskolen i Nutaarmiut
Skolen er nedprioriteret i sektorplanen for folkeskolen, og forventes først påbegyndt i 2011. Derfor søges
bevillingen nedsat med 441.000 kr.

Innaarsuit
169.50.084
Projektering af skole i Innaarsuit
Skolen er nedprioriteret i sektorplanen for folkeskolen, og forventes først påbegyndt i 2010. Derfor søges
bevillingen nedsat med 500.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005 Sag nr. 05-123.
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84.40.10

Kommunale skoler, nyanlæg

941.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Landstingets Finansudvalg godkendte på sit møde den 28. juni (sag nr. 01.31.06/0500123) et oplæg fra Landsstyret om nedsættelse af bevillingen til projektering af bygdeskolerne i Nutaarmiut og Innaarsuit, da disse var blevet nedprioriteret i forhold til andre
skoler, og det derfor ville være hensigtsmæssigt at udskyde opgaven, idet byggeriet
først planlægges påbegyndt i 2010 og 2011.
Da bevillingen til de 2 projekter blev givet i Finanslov 2004, skulle nedsættelsen af bevillingen have været indtægtsført over hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægsog Renoveringsfonden. Bevillingen blev imidlertid tilbageført over nærværende hovedkonto. Dette bringes herved på plads.
Der er ingen ændring i projektbeskrivelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 71,7 mio. kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Nutaarmiut
165.50.085
Innaarsuit
169.50.084

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn
Bygdeskolen i Nutaarmiut

0

0

441

441

59

Projektering af skole i Innaarsuit

0

0

500

500

0

I alt

941

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 22.9.2005 Sag nr. 05-134.
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84.40.10

Kommunale skoler

56.000
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto projekt nr. 013.94.001 Renovering/ombygning
af skolen i Narsaq Kujalleq er klar til afslutning med et merforbrug på 56.000 kr.
Projektet har tidligere været under hovedkonto 94.40.10 Kommunale skoler,
renovering.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 71.750.000 kr. i 2005.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Narsamiit
013.94.001

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Renovering/ombygning af
skolen i Narsaq Kujalleq

56

0

I alt

56

56

56

56

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Narsamiit
013.94.001

Renovering/ombygning af skolen i
Narsaq Kujalleq
Der er afholdt udgifter uden hjemmel hos en tegnestue mm. tilbage i 2001.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 3.11.2005 Sag nr. 05-146.

HOVEDKONTO 84.40.10 side 1
198

84.40.10

Kommunale skoler

1.700.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 1.700.000 kr. på projekt nr. 162.50.083 Skolen i
Kangersuatsiaq. Forhøjelsen finansieres ved tilbageførsel over hovedkonto 80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 73.400.000 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Kangersuatsiaq
162.50.083
Skolen i Kangersuatsiaq

3.700

2.000

I alt

1.700

1.700

4.200

1.700

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Kangersuatsiaq
162.50.083
Skolen i Kangersuatsiaq
Projektbevillingen forhøjes med 1,7 mio. kr., som før var givet til projekt nr. 162.94.009 Renovering
skolen i Kangersuatsiaq. Dette projekt er aflyst, da der kun bygges en ny skole. Dette påvirker ikke
projektbeskrivelsen.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.11.2005 Sag nr. 05-153.
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84.40.10

Kommunale skoler

-720.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto nedsættes med 720.000 på projekt nr. 070.94.031 Kilaaseeraq
skolen, Manitsoq. Nedsættelsen medfører en forhøjelse af hovedkonto 80.00.01
Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 72.420.000 kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Maniitsoq
070.94.031

Kilaaseeraq skolen, Manitsoq

280

1.000

I alt

-720

-720

3.780

-720

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Manitsoq
070.94.031
Kilarseeraq skolen, Manitsoq
Kilaaseeraq Skolen i Maniitsoq er blevet billigere end forventet, hvilket der ikke kan gives nogen særlig
forklaring på. Tilbudene, som direktoratet har fået på opgaverne, har simpelthen ligget under Boverslagene.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 9.12.2005 Sag nr. 05-160.

HOVEDKONTO 84.40.10 side 1
200

84.40.13

Universitetsparken i Nuuk / Ilimmarfik

- 4.900.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto nedsættes med - 4.900.000 kr.
Der blev afholdt licitation i februar måned 2005. På baggrund af licitationen har Direktoratet for Boliger og Infrastruktur forhandlet og kontraheret med de lavestbydende. Som resultat heraf er der udarbejdet et A-overslag, der viser, at projektet kan gennemføres for ca.
186,4 mio. kr. Heri er inkluderet prisstigninger i perioden samt 5% til uforudsete udgifter.
I forhold til bevillingen viser A-overslaget en besparelse på 4,9 mio. kr.
Der er ingen ændringer i projektbeskrivelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 31.222.000 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Nuukt
060.55.003

Universitetspark

31.222

I alt

36.122

-4.900

-4.900

186.422

-4.900

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005 Sag nr. 05-114.
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84.40.15

Kollegiebyggeri

-5.900.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 5,9 mio. kr., da licitationsresultaterne viser,
at der vil være besparelser på 2 projekter. Projekt nr. 080.52.019 Kollegiebyggeri, 3.
etape, Sisimiut søges nedsat med 3,8 mio. kr. og projekt nr. 120.52.010 Kollegiebyggeri, 56 enheder, Ilulissat på mio. kr. søges nedsat med 2,1 mio. kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 19,6 mio. kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Sisimiut
080.52.019

Ilulissat
120.52.010

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Kollegiebyggeri, 3. etape, Sisimiut

10.200

14.000

-3.800

-3.800

38.000

7.900

10.000

-2.100

-2.100

39.000

Kollegiebyggeri, 56 enheder,
Ilulissat

I alt

-5.900

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Sisimiut
080.52.019
Kollegiebyggeri, 3. etape, Sisimiut
Projektet er optaget på Landstingsfinanslov 2004 med en totalbevilling på 41,8 mio. kr. Der foreligger nu
A-overslag på projektet på 37,5 mio. kr. Dertil afsættes 0,5 mio. kr. til uforudsete udgifter, så det reelle
behov er på 38 mio. kr. Projektet er blevet væsentligt billigere end forventet og projektbevillingen søges
nedsat med 3,8 mio. kr. Projektet var oprindeligt planlagt til at omfatte 6 bygninger i 2 etaper. Ved forundersøgelserne viste det sig, at 1 af byggefelterne ville blive problematisk med meget høje fundamenter
samt muligt fjernelse af forurenet jord/sprægsten. Det blev derfor besluttet, at projektet skulle ændres til 5
bygninger, hvoraf 2 af bygningerne opføres i 3 etager og 3 bygninger i 2 etager, men med samme antal
værelser på 72 i alt. Kommunen udarbejdede kommunalplantillæg og en revideret lokalplan, hvor byggeriet blev tilpasset. Med lavere byggemodningsudgifter, fundering m.m. blev projektet billigere end budgetteret.
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Ilulissat
120.52.010
Kollegiebyggeri, 56 enheder, Ilulissat
Projektet blev opstartet ved vedtagelsen af Landstingsfinanslov 2001, hvor der var afsat en pulje til
opstart af kollegiebyggeri i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat. Projektet blev på Landstingsfinanslov optaget
med en totalbevilling på 34,3 mio. kr. og med Landstingsfinanslov 2003 blev bevillingen forhøjet til
41,1 mio. kr. Ved licitationen viste det sig, at terræn- og funderingsudgifter samt el-entreprisen blev
lavere end budgetteret. De bydende entreprenører på disse blev konsulteret, men de fastholdt, at de
kunne udføre entrepriserne til de tilbudte priser.
Først gik el-entreprenøren konkurs og senere terræn- og funderingsentreprenøren. El-entreprisen blev
overdraget til en anden entreprenør, som ville færdiggøre entreprisen til resterende entreprisesum.
Manglende arbejder ved terræn- og funderingsentreprisen blev udbudt fra stade til færdiggørelse, og vil
blive færdiggjort med delvis hjælp fra konkursramte entreprenørs sikkerhedsstillelse.
Projektet er nu ved at være afsluttet og der forventes en samlet udgift på projektet på 39,0 mio. kr., og
projektbevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005 Sag nr. 05-123.
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84.40.15

Kollegiebyggeri

10.100.000

Tillægsbevilling 2005 - Anlægsbevilling
Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.66 Sektorprogram uddannelse og
erhvervsudvikling. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 29.7 mio. kr.
Projektspecifikation
Total
i
Sted
Proj.nr.
Qaqortoq
020.52.025

TB

Projektbevillingen
ændr. i 2005

2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. --------- ---- 1.000 kr. ----

Projektnavn

Køb af huse til kollegieformål,
Qaqortoq

10.100

I alt
Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.
Område

FL

0

10.100

0

10.100

10.100

Koordinater

Projektnavn

Qaqortoq
Køb af huse til kollegieformål, Qaqortoq
020.52.025
Som følge af den ekstraordinære uddannelsesindsats vil det allerede fra 2006 være nødvendigt at udvide
kollegiekapaciteten med 20-25 enheder i Qaqortoq. På grund den korte tidshorisont er der ikke tid til
fysisk at bygge disse kollegieenheder. I stedet vil Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og
Kirke forsøge at købe nye 5 huse som vil blive udbudt til salg, og indrette dem til kollegier.
Det forventes, at husene kan erhverves for ca. 8,8 mio. kr. og at den nødvendige ombygning og
indretning til kollegieenheder i givet fald vil andrage ca. 1,3 mio. kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 9.12.2005, sag nr. 05-157.
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84.40.17

Institutioner for børn og unge

140.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 140.000 kr. Forhøjelsen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.140.000 kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Upernavik
160.41.011

Vuggestue 40 pladser

1.140

1.000

I alt

140

140

4.640

140

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Upernavik
160.41.011
Vuggestue 40 pladser, Upernavik
Bevillingen til projektet forhøjes med 140.000 kr. som følge af, at den oprindelige entreprenør efter indgåelse
af kontrakten er død. Upernavik kommune har derfor været nødt til at kontrahere med næstlaveste tilbudsgiver, hvilket har medført et behov for en merbevilling på 140.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.06.2005 Sag nr. 05-115.
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84.40.18

Ekstern finansiering, Universitets Parken

39.000
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto projekt nr. 060.55.005 Renovering af det røde
pakhus ved landsmuseet, Nuuk er klar til afslutning med et merforbrug på 39.000 kr.
Projektet har tidligere været på hovedkonto 94.40.18 Diverse Kulturbygninger,
renovering.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 39.000 kr. i 2005.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Nuuk
060.55.005

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Renovering af det røde pakhus
ved landsmuseet

39

0

I alt

39

39

39

39

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.55.005

Renovering af det røde pakhus ved
landsmuseet
Bevillingen blev i 2001 aflyst idet renoveringen allerede var udført for midler fra VELUX-fonden. I
2000 og 2001 blev projekt nr. delvis brugt som et ”rådighedsbeløb”.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 3.11.2005 Sag nr. 05-146..
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84.45.01

Kirken, nyanlæg

134.000
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
På nærværende hovedkonto søges en forhøjelse af bevillingen med 134.000 kr. til
projekt 152.58.033 Kirke i Qaarsut. Projektet er optaget i FL 2004 med en bevilling på
2,2 mio. kr. fordelt med 1,3 mio. kr. i 2004 og 0,9 mio. kr. i 2005.
Bevillingsnedsættelsen modsvares af en nedskrivning af hovedkonto 80.00.80
Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering projekt nr. 152.58.033 Kirken i
Qaarsut på 134.000 kr.
Tillægsbevillingen er budgetneutral, og bevillingen udgør herefter 1.034.000 kr. i 2005.
Projektspecifikation
Konto
Proj.nr.

Projektnavn

Qaarsut
152.58.033

Kirke i Qaarsut

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

1034

900

I alt

134

134

2969

134

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qaarsut
152.58.033
Kirken i Qaarsut
Projektet forhøjes med 134.000 kr., hvilket modsvares af en nedsættelse af hovedkontor 80.00.80
Disposition til påbegyndelse af projektering, projekt nr. 152.58.033 Kirke i Qaarsut, som tidligere
fejlagtigt er blevet opskrevet med 134.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005 Sag nr. 05-120.
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85.50.01

Servicehuse, bygder

362.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 362.000 kr. Forhøjelsen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 862.000 kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Innaarsuit
169.45.013

Servicehus, Innaarsuit

362

0

I alt

362

362

3.862

362

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Innaarsuit
169.45.013
Servicehus, Innaarsuit
Bevillingen til projektet forhøjes med 362.000 kr. som følge af, at den oprindelige entreprenør efter indgåelse
af kontrakten er død. Upernavik kommune har derfor været nødt til at kontrahere med næstlaveste tilbudsgiver, hvilket har medført et behov for en merbevilling på 362.000 kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.06.2005 Sag nr. 05-115.
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85.50.01

Servicehuse, bygder

2.000.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 2.000.000 kr. Forhøjelsen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.500.000 kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Aappilattoq
163.45.029

Servicehus, Aappilattoq

2.000

0

I alt

2.000

2.000

3.500

2.000

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Aappilattoq
163.45.029
Servicehus, Aappilatoq
Upernavik Kommune har ansøgt om en forhøjelse af hjemmestyrets tilskud til opførelse af et servicehus i
Aappilattoq med 2.000.000 kr. til et samlet tilskud på 3.500.000 kr. Servicehuset er på 200 m2, hvilket giver
en kvadratmeterpris på 20.600 kr.
Der søges et større tilskud, idet der er vanskelige funderingsforhold, hvilket øger udgifterne. Der er kun én
entreprenør, der kan påtage sig opgaven, hvilket gør, at prisen ikke kan presses ned af konkurrenter, og endelig ønsker Upernavik Kommune at bygge et større servicehus, så der også bliver plads til sociale aktiviteter i
huset. Den samlede anlægsudgift andrager 4.117.000 kr.
Grønlands Hjemmestyre yder anlægstilskud til kommunerne i henhold til Landstingslov nr. 9 af 16. november
1984 om tilskud til etablering af servicehuse i bygderne. Hjemmestyret bidrager med 85% af anlægsudgifterne
til servicehusene, mens kommunerne selv afholder de resterende 15% af udgifterne og ligeledes selv er bygherrer. 85% af udgiften til opførelsen af servicehuset i Aappilattoq andrager 3.500.000 kr. Der er ingen følgeomkostninger for Grønlands Hjemmestyre, da kommunen selv afholder alle driftsudgifter.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 30.8.2005 Sag nr. 05-133.
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86.60.01

Sundhedsvæsnet

2.350.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Under hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver er reserveret midler til udmøntning på bl.a. sundhedsvæsnet.
I sektorplanen for nærværende hovedkonto i FL 2005 er optaget sygeplejestationer i
bygderne Niaqornaarssuk, Kuummiut og Alluitsup Paa. Til hver af de 3 sygeplejestationer er der i 2004 givet en bevilling på 0,2 mio. kr. til projektering.
Projekteringen er nu tilendebragt, og der foreligger projektforslag med tilhørende Boverslag.
Der søges derfor udmøntet 2,35 mio. kr. i 2005, 3,5 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i
2007 til udførelse af de 3 sygeplejestationer.
Herefter kan hovedprojektet færdiggøres, udbud kan ske i august måned, og byggestart
ultimo august/primo september
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 30,4 mio. kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Alluitsup Paa
018.49.012

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Alluitsup Paa bygdekonsultation

Niaqornaarsukr
092.49.015
Niaqornaarsuk bygdekonsultation
Kuummiut
186.49.016

Kuummiut bygdekonsultation

I alt

750

0

750

2.450

2.650

800

0

800

2.650

2.850

800

0

800

2.650

2.850

2.350

Projektbeskrivelse
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Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Alluitsup Paa
018.49.012
Alluitsup Paa bygdekonsultation
Der rokeres 750.000 kr. fra hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver til projektet i 2005.
Bygdekonsultationen B-1016 er bygget 1975 og betjener 450 indbyggere. Den er relativt stor og har sammen med den tilknyttede bolig et bebygget areal på 180 m2. Den indeholder konsultationsrum, fødestue, 2
sengestuer og bolig.
Projektet ombygges således, at den eksisterende bygning omdannes helt til Bygdekonsultation, som også kommer til at rumme en tandklinik. Boligen flytter ud i et eksisterende hus, som renoveres og udbygges til normal
personaleboligstørrelse. Til projektet hører anskaffelse af nyt inventar til de nye rum. Projektet forberedes
inkluderet vand/kloak, så der kan blive vandbårne toiletter. Gennemførelse af denne del af projektet vil afhænge af, om det kan holdes inden for den ansøgte bevilling.
Der forventes ingen følgeinvesteringer, ligesom projektet ikke forventes at få drifts- eller personalemæssige
konsekvenser Projektet forventes gennemført i årene 2004- 2007
Fysisk igangsætning: 2005
Ibrugtagning: 2007
Niaqornaarsuk
092.49.015
Niaqornaarsuk Bygdekonsultation
Der rokeres 800.000 kr. fra hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver til projektet i 2005.
Projektet består af opførelsen af en ny bygdekonsultation med samme indhold som Kulusuk-typen, der er den
største type. Til projektet hører anskaffelse af nyt inventar. Projektet forberedes inkluderet vand/kloak, så der
kan blive vandbårne toiletter. Gennemførelse af denne del af projektet vil afhænge af, om det kan holdes inden
for den ansøgte bevilling.
Der forventes ingen følgeinvesteringer, ligesom projektet ikke forventes at få drifts- eller personalemæssige konsekvenser. Projektet forventes gennemført i årene 2005- 2007

Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2007

Kuumiut
186.49.016
Kuumiut bygdekonsultation
Der rokeres 800.000 kr. fra hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver til projektet i 2005.
Projektet består af opførelsen af en ny bygdekonsultation med samme indhold som Kulusuk-typen, der er den
største type. Til projektet hører anskaffelse af nyt inventar. Projektet forberedes inkluderet vand/kloak, så der
kan blive vandbårne toiletter. Gennemførelse af denne del af projektet vil afhænge af, om det kan holdes inden
for den ansøgte bevilling.
Der forventes ingen følgeinvesteringer, ligesom projektet ikke forventes at få drifts- eller personalemæssige konsekvenser. Projektet forventes gennemført i årene 2005- 2007
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 28.06.2005, sag nr. 05-122. Rokeringen
har hjemmel i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 – 99, nr. 5.
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86.60.01

Sundhedsvæsenet

268.000
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto projekt nr. 182.49.027 Bygdekonsultation,
Sermiilgaaq er færdigt med et merforbrug på 268.000 kr.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 30.668.000 kr. i 2005.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Sermiilgaaq
182.49.027

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Bygdekonsultation,
Sermiilgaaq

268

0

I alt

268

268

1.066

268

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Sermiilgaaq
182.49.027
Bygdekonsultation, Sermiilgaaq
Dette projekt blev fysisk afsluttet i 1999 med et mindreforbrug på 134.000 kr. I 2004 fik dette projekt en
bevilling på -134.000 kr., samt fejlagtigt også en bevilling på -268.000 kr., og derfor er der nu et
merforbrug på 268.000 kr., som søges ændret, så projektet kan afsluttes.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 3.11.2005 Sag nr. 05-146.
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86.60.01

Sundhedsvæsenet

608.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 608.000 kr. på projekt nr. 110.47.004 Sygehus,
indvendig renovering, Qasigiannguit. Forhøjelsen finansieres ved en tilsvarende
tilbageførsel over hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og
Renoveringsfonden på projekt nr. 110.47.011 Qasigiannguit Sygehus.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 31.008.000 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Qasigiannguit
110.47.004

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Sygehus, indvendig renovering,
Qasigiannguit

4.508

3.900

I alt

608

608

10.608

608

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qasigiannguit
110.47.004

Sygehus, indvendig renovering,
Qasigiannguit
Projekt nr. 110.47.011 Sygehus Qasigiannguit er ikke sammenlagt med nærværende projekt. Derfor findes
der i Anlægs- og renoveringsfonden 2 projekter vedrørende den indvendige renovering af Qasigiannguit
Sygehus. Bevillingen på nærværende projekt opskrives derfor med 608.000 kr. som følge af aflysning af
projekt nr. 110.47.011 Sygehus Qasigiannguit.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.11.2005 Sag nr. 05-153.
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87.71.31

Etablering af overordnet vandfordelingsnet i byer

0
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Der søges optaget en ændret projektbeskrivelse for nedenstående projekt, så der udskiftes
270 m. vandledninger i stedet for ca. 500 meter vandledninger
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 0 kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Qeqertarsuaq
140.97.143

Udskiftning vandledninger

0

0

I alt

0

0

1.600

0

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qeqertarsuaq
140.97.143
Udskiftning vandledninger
Opgaven omfatter udskiftning af ca. 270 meter vandledninger i Qeqertarsuaq. Vandledningerne erstatter de
eksisterende vandledninger fra 1980, hvor isolering og kappe er gennemtæret.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 11.01.2005 Sag nr. 05-94.
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87.71.37

Nukissiorfiit tilskudsbevillinger

305.000
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 305.000 kr. Bevillingsforhøjelsen modsvares af en
indtægt på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden. Rokeringen er således budgetneutral.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 305.000 kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Aappilattoq
163.21.020

Udbygning vandledningsnet

150

0

150

150

850

Udbygning vandforsyning,
Niaqornaarsuk

55

0

55

55

4.555

Udbygning vandledningsnet

100

0

100

100

800

Niaqornaarsuk
096.21.030

Kangaamiut
073.21.056

I alt

305

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Aappilattoq
163.21.020
Udbygning vandledningsnet
Projektet er optaget med en bevilling på 700.000 i 2001. Projektet omfatter udbygning af vandledningsnettet
samt opførelse af et taphus og ledningsanlæg. Projektet var oprindeligt planlagt til opstart og færdiggørelse i
2001. I stedet er opgaven udført løbende over årene og forventes afsluttet i år.
Der søges en bevillingsforhøjelse på 150.000 kr. til opgaven. Merforbruget skyldes en tvunget omlægning
af ledningstracéet, da tracéen på delstrækningen er stødt på en gravplads. Pågældende gravplads var hverken
registreret, indhegnet eller på nogen måde synlig inden arbejdets påbegyndelse. Først under gravearbejdet
blev Nukissiorfiit opmærksom på gravpladsen, og myndighederne blev omgående underrettet og gravearbejdet standset. Herefter blev ledningstracéen omlagt.

HOVEDKONTO 87.71.37 side 1
215

Niaqornaarsuk
096.21.030

Udbygning vandforsyning, Niaqornaarsuk
Projektet er optaget med en finanslovsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. til etablering af 1800 meter helårs- vandledning, hvorefter den eksisterende vintervandstank vil blive brugt som buffertank. Opgaven var oprindelig
planlagt udført i årene 2001 og 2002, men forventes først færdiggjort i 2005, og afsluttes først økonomisk
efter udført 1-års aflevering.
Der er etableret en helårsvandledning fra vandsøen til det eksisterende vandværk samt en helårsvandledning
i den nordlige end af bygden med 2 taphuse. I en efterfølgende etape 2 planlægges der etablering af en helårsvandledning incl. 2 stk. taphuse i den sydlige del af bygden. Råvandsledningen blev udført, dog med lidt
ændret tracé, hvilket indebar, at materialet, der var slænget ud med helikopter, skulle flyttes manuelt. Ledningen incl. 2 taphuse i den nordlige end af bygden er udført. Men pga. problemer med råvandsledningen
mangler der midler til at færdiggøre hele projektet. Taphusene 3 og 4 i den sydlige del af bygden blev derfor
udført, da der var tømrere i bygden, og til trods for manglende helårsvandledning mellem taphusene og det
eksisterende hovedvandledning .
Nukisssiorfiit har oprindelig planlagt en senere færdiggørelse af opgaven ved anvendelse af midler fra Diverse-puljen. Men eftersom maskiner og håndværkere p.t. befinder sig i bygden søges der om nærværende
rokering for dermed at kunne udnytte denne tilstedeværelse for at færdiggøre opgaven, bl.a. VVS arbejder i
taphusene 3 og 4, i år 2005.
Der søges om tilførelse af 55.000 kr. til projektet ifm. mindre arbejder ved færdiggørelsen af hovedopgaven
i år 2005.

Kangaamiut
073.21.056
Udbygning vandledningsnet
Der er optaget en bevilling til projektet på 700.000 kr. i 2001. Det var oprindeligt planlagt at opgaven skulle
udføres i 2001, men grundet byggetaktsforskydelser og en undervurdering af projektet, er opgaven blevet
forsinket. Grundet forsinkelsen blev tilståelsesfristen overskredet, hvorefter entreprenøren hævede sin pris
væsentligt. Samlet er der behov for en tillægsbevilling på 100.000 kr., før kontrakten med entreprenøren kan
underskrives.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 4.10.2005 Sag nr. 05-138.
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87.71.37

Nukissiorfiit tilskudsbevillinger

450.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 450.000 kr. på projekt nr. 018.21.029 Udnyttelse
af vandforsyning, Alliutsup Paa. Forhøjelsen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse
af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 450.000 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Alluisup Paa
018.21.029

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Udnyttelse af vandforsyning,
Alluitsup Paa

450

0

I alt

450

450

1.000

450

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Alluitsup Paa
018.21.029

Udnyttelse af vandforsyning, Alluitsup
Paa
I 2003 fik nærværende projekt en bevilling på 1,0 mio. kr. på hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til
påbegyndelse af projektering. Ultimo 2003 blev der tilbageført 450.000 kr. til Landskassen, som der var
disponeret. Derfor søges der 450.000 kr. til nærværende projekt.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 9.12.2005 Sag nr. 05-156.
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87.72.13

Særlig renovering

11.248.000
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 11.248.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en
tilsvarende indtægt fra hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og
Renoveringsfonden.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 66.518.000 kr.
Med vedtagelsen af Landstingsfinanslov 2005 blev der for hovedkonto 87.72.13 Særlig
renovering indført den ændring, at bevillingen ikke fremover vil blive specificeret på
enkelte projekter, men givet som en rammebevilling.
I den forbindelse, og som overordnet styringsredskab af rammebevillingerne
fremlægges der til efterårssamlingen et forslag til sektorplan for renovering af
Hjemmestyrets etageejendomme.
De nedenstående forslag til omrokeringer er i overensstemmelse med forslaget til
sektorplanen.
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Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Nanortalik
010.97.085

Renovering B-294, B-295

7.348

0

7.348

7.348

8.348

12.900

6.200

6.700

6.700

21.034

Narsaq
030.97.006

Renovering af B-644, B-699 og
B-750

Nuuk
060.97.087

Renovering af Blok Q, R og S

1.000

0

1.000

1.000

2.000

Renovering B-661,
Renovering B-660, B-661, B662, B-663

0

7.200

-7.200

-7.200

0

1.000

0

1.000

1.000

2.000

Renovering B-768, B-833

9.600

7.200

2.400

2.400

17.629

Maniitsoq
070.97.011
070.97.090

Aasiaat
100.97.013

I alt

11.248

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nanortalik
010.97.085
Renovering B-294, B-295
Der rokeres 7.348.000 kr. til projektet. Projektet færdigprojekteres i 2005. Med tillægsbevillingen på 7,3
mio. kr. kan renoveringsarbejdet udbydes og igangsættes ultimo 2005. Med en samlet bevilling på
8.348.000 mio. kr. koster renoveringen af blokkene 8.356 kr. pr. m2., hvilket anses for acceptabelt.

Narsaq
030.97.006
Renovering af B-644, B-699 og B-750
Projektet i Narsaq har været i licitation, hvor omkostningerne til renoveringen overskred bevillingen
væsentligt. En del af overskridelsen af de afsatte bevillinger skyldes usikkerhed omkring renoveringens
omfang. Der udarbejdes derfor nu mængdesatte tilbudslister i forbindelse med projekteringen, hvilket
giver mere nøjagtige overslag samt medfører at tilbudsgivningen sker på et mere kvalificeret grundlag.
Ud fra det reviderede B-overslag er der et samlet ufinansieret kapitalbehov på 6,7 mio. kr. på projektet,
og med tillægsbevillingen på 6,7 mio. kr. koster renoveringen af blokkene 8.620 kr. pr. m2., hvilket
anses for acceptabelt.
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Nuuk
060.97.087
Renovering af Blok Q, R og S
Projektet tilføres 1,0 mio. kr., idet projekt nr. 060.31.011Renovering af B-1388, blok S Nuuk, aflyses
som selvstændigt projekt og i stedet indgår i dette projekt.

Maniitsoq
070.97.011
Renovering B-661
Ved afholdelse af licitation på renoveringen af B-661 Maniitsoq var overslagene så høje, at direktoratet
valgte ikke at indgå en kontrakt på renoveringen. En del af méromkostningerne skyldes store
omkostninger til indretning af byggeplads samt konkurrencesituationen i Maniitsoq.
Renoveringen af B-661 i Maniitsoq udskydes indtil perioden 2007 til 2011, hvor de 3 øvrige
boligblokke B-660, B-662 og B-663 på Plateauet/ Salliarnartaq i Maniitsoq planlægges renoveret.
Herved fordeles omkostningerne til byggepladsindretning på flere projekter, hvorved der spares
omkring 5 mio. kr. Desuden vil et større projekt tiltrække flere entreprenørfirmaer, hvorved
konkurrencesituationen forbedres.
Projektet 070.97.011 Renovering af B-661 Maniitsoq aflyses, og projektbevillingen nedsættes med 7,2
mio. kr. Projektet indgår i stedet i projekt 070.97.090 Renovering af B-660, B661, B-662 og B-663,
Maniitsoq på nærværende hovedkonto.

Renovering B-660, B-661, B-662 og B070.97.011
663
Projektbevillingen forhøjes med 1,0 mio. kr. til projektering af renoveringsprojektet frem til planlagt
igangsættelse i 2007.
Projektnavnet ændres fra kun at omfatte projekteringen af B-662, til også at omfatte projekteringen af
B-660, B661 og B-663. Projektet omfatter herefter alle 4 boligblokke på ”Plateauet” i Maniitsoq.
Boligblokkene planlægges renoveret i perioden 2007-2011. Ved at samle de fire blokke i ét projekt
fordeles omkostningerne til byggepladsindretning på flere projekter, hvorved spares omkring 5 mio. kr.
Desuden vil et større projekt tiltrække flere entreprenørfirmaer, hvorved konkurrencesituationen
forbedres.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 31.05.2005 Sag nr. 05-112.
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87.72.21

Støttet kommunalt udlejningsbyggeri

0

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Der foretages en budgetneutral bevillingsrokering på nærværende hovedkonto grundet forkert angivet projektnummer ved udmøntningen af puljen i 2004.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 51.000.000 mio. kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Qaqortoq
020.32.078

12 2-rums og 4 3-rums boliger

0

6.447

-6.447

-6.447

9.040

Støttet kommunalt udlejningsbyggeri

6.447

0

6.447

6.447

0

Diverse steder
996.32.064

I alt

0

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Qaqortoq
020.32.078

Projektnavn

12 2-rums og 4 3-rums boliger

Projektbevillingen reduceres med 6.447.000 kr., idet projektet ved en fejl ikke blev reduceret med dette
beløb i 2004.
Diverse byer
996.32.064

Støttet kommunalt udlejningsbyggeri

Projektbevillingen forhøjes med 6.447.000 kr. Herefter er den samlede bevilling på projektet 0 kr. Bevillingen forhøjes idet projektet ved en fejl blev nedsat med 6.447.000 kr. to gange i 2004.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 06.05.2005, sag nr. 05-108.
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87.72.21

Støttet kommunalt udlejningsbyggeri

3.492.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3,492 mio. kr. til opførelse af 6 boliger i
Ilulissat Kommune. Forhøjelsen finansieres ved en nedskrivning af hovedkonto
89.72.15 Støttede andelsboliger.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 54,492 mio. kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Ilulissat
120.XX.XXX 6 boliger

0

I alt

0

3.492

0

3.492

3.492

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 20.12.2005 Sag nr. 05-162.
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87.72.23

Boligstøtte, istandsættelsestilskud

0
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
På nærværende hovedkonto søges en ændring af projekt nummeret, da det angivne nr. i
FL 2005 er sammenfaldende med et projekt på hovedkonto 89.72.21 Boligstøtte, udlån
til renovering og særlig vedligeholdelse.
Tillægsbevillingen er budgetneutral, og bevillingen udgør 5.000.000 kr. i 2005.
Projektspecifikation
Konto
Proj. nr.
Diverse steder
996.37.049

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Boligstøtte,
istandsættelsestilskud, 2005

5.000

5.000

I alt

0

0

5.000

0

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
996.37.049
Boligstøtte, istandsættelsestilskud, 2005
Projektet tildeles et nyt projekt nr., da det i FL 2005 angivne nr. også er anvendt på hovedkonto
89.72.21 Boligstøtte, udlån til renovering og særlig vedligeholdelse. Det er en budgetteknisk
foranstaltning uden konsekvenser for projektets indhold eller bevilling.

Godkendt af Landsstyreområdet for Finanser den 13.10.2005. Rokeringen har hjemmel
i FL 2005, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80-89, nr. 1.
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87.73.10

Havneanlæg

3.875.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Afslutning af en række projekter samt licitation på andre projekter viser, at der er afsat
for store bevillinger på disse.
Landsstyret har derfor undersøgt mulighederne for at fremrykke projekter især inden for
de områder, der er prioriteret i finansloven, d.v.s. folkeskoleområdet, boligområdet og
forsyning. Eftersom midlerne er til rådighed i år, har det også været nødvendigt at se på,
hvilke projekter, der forholdsmæssigt hurtigt kunne igangsættes og med en vis
sandsynlighed færdiggøres i løbet af 2005, så midlerne ikke blot hobes op i Anlægs- og
Renoveringsfonden
På nærværende hovedkonto søges optaget 1 nyt projekt, en forhøjelse af bevillingen til
et eksisterende projekt samt reduktion af bevillingerne til andre projekter.
I forbindelse med, at nogle opgaver er blevet billigere end forventet har Landsstyret
undersøgt mulighederne for hurtig igangsættelse af påtrængende projekter.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.875.000 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Paamiut
050.24.064

Reeferstik, Paamiut havn

Nuuk
060.24.028

Cost-benefit analyse, Nuuk Havn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

I alt

3.300

0

3.300

3.300

3.300

575

0

575

575

1.000

3.875
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Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Paamiut
050.24.064
Reeferstik, Paamiut havn
I forbindelse med Royal Greenland’s genåbning og udvidelse af fabrikken i Paamiut er der konstateret et
behov for at øge antallet af el-udtag til kølecontainere fra de nuværende 12 stk. til i alt 40 stk.
IAP modtog 3. september 2004 en anmodning om at få etableret ekstra 28 el-udtag i 2004 og snarest
muligt. Anlægget vil dog næppe kunne være driftsklart før marts-april 2005, og det forudsætter, at
projektet opstartes meget snart.
Midlerne på hovedkonto 87.73.10 Havneanlæg er for længst disponeret til anden side.
Udvidelsen af el-anlægget er helt afgørende for fabrikkens forudsatte produktion, som igen er af stor
betydning for lokalsamfundet.
Der søges derfor ekstraordinært om anlægsmidler til formålet.
Projektet omfatter
x Udvidelse af den eksisterende netstation og installation af en ny måler- og fordelingstavle incl.
fasekompenseringsanlæg.
x Udendørs stikkontaktarrangementer på stålrammer og beskyttet af påkørselssikringer.
x Opgravning og tilfyldning for fundamenter og ledningsgrave samt retablering af berørte
pladsbelægninger.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2005

Nuuk
060.24.028

Cost-benefit analyse,
Nuuk Havn
Cost-benefit analyse af fremtidige havneudvidelser og/eller -placeringer, Nuuk, forventes at ville koste
omkring 1 mio. kr. I 2004 blev der givet en tillægsbevillling på 425.000 kr. til projektet, og derfor søges
der her om en forhøjelse af bevillingen på 575.000 kr., så totalbevillingen bliver på 1 mio. kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den xx.xx.2005 Sag nr. yy-yy.

HOVEDKONTO 87.73.10 side 2
225

87.73.10

Havneanlæg

-900.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto nedsættes med 900.000 kr. på projekt nr. 050.24.064
Reeferstik, Paamiut Havn. Nedsættelsen medfører en forhøjelse af hovedkonto 80.00.01
Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.975.000 kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Paamiut
050.24.064

Reeferstik, Paamiut Havn

2.400

3.300

I alt

-900

-900

2.400

-900

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Paamiut
050.24.064
Reeferstik, Paamiut Havn
I forbindelse med Royal Greenland’s genåbning og udvidelse af fabrikken i Paamiut er der konstateret et
behov for at øge antallet af el-udtag til kølecontainere fra de nuværende 12 stk. til i alt 40 stk. Projektet
blev oprettet ved en tillægsbevilling i indeværende år (Sag nr. 01.31.06/05-00123). Licitationen er nu
afholdt, og det har vist sig at bevillingen kan nedsættes.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 9.12.2005 Sag nr. 05-160.

HOVEDKONTO 87.73.10 side 1
226

87.73.22

Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit, landingspladser

1.800.000
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1,8 mio. kr.
Forhøjelsen finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto
80.00.01 omrokeringsreserve.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 11,8 mio. kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
I
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Narsarsuaq
033.16.009

Motorudskiftning, elværk

1.800

0

I alt

1.800

1.800

7.300

1.800

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Narsarsuaq
033.16.009
848/504
Motorudskiftning, elværk
Der er oprindeligt afsat en samlet bevilling på 5,5 mio. kr. på finansloven, til udskiftning af 2 elværksmotorer i Narsarsuaq. Prisudviklingen er imidlertid løbet fra den oprindeligt afsatte finanslovsbevilling og indkøbet af de to motorer kommer samlet til at koste 7,3 mio. kr.
Af hensyn til forsyningssikkerheden i Narsarsuaq samt brændstof– og vedligeholdelsesøkonomien tilføres
1,8 mio. kr. til projektet, dels for at opnå en besparelse på 0,7 mio. kr. ved at indkøbe motorerne på én gang,
dels for at opnå besparelser på vedligeholdelsen og driften af begge motorer.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 06.05.2005 Sag nr. 05-109.
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87.73.22

Grønlands Lufthavnsvæsen – Mittarfeqarfiit

450.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 450.000 kr. Forhøjelsen finansieres ved en
tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 12.250.000 mio. kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Projekt nr.

Projektnavn

Kangerlussuaq
082.25.027

Banelægning, Kangerlussuaq

450

0

I alt

450

450

1.150

450

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Kangerlussuaq
082.25.027
Banelægning, Kangerlussuaq
I FL 2004 er der optaget en bevilling på 700.000 kr. til renovering af landingsbanen i Kangerlussuaq på
udsatte steder med colacid- og stenmelsforsejling samt nedsprøjtning af revnemastik i de revner, der på
grund af overfladefrost og permafrost opstår på en bane. Denne procedure er med til at forlænge banens
levetid.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 08.07.2005, sag nr. 05-118.
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89.71.40

Nukissiorfiit, anlægsudlån
100.000

Tillægsbevilling 2005 - anlægsbevillinger
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 100.000 kr. til nævnte projekt
modsvarende en indtægt på 100.000 kr. fra hovedkonto 80.00.10, projekt 080.99.016,
som herefter aflyses.
Projektbevillingen på nedenstående projekt 080.99.016 indenfor hovedkonto 89.71.40
på 1.000.000 kr. søges rokeret til projekt 996.17.027, Udlån til Nukissiorfiit 2005.

Projektspecifikation
FL
TB Projektbevillingen
Total
i
ændr. i 2005
2005
2005 + flgd. år ny total
2005
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Sisimiut
080.99.016

Udskiftning SRO-anlæg

Diverse steder
996.17.027

Udlån til Nukissiorfiit, 2005

0

33.410

1.000 -1.000

32.310

I alt

1.100

-1.000

0

1.100

33.410

100

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Sisimiut
080.99.016
Udskiftning SRO-anlæg
Projektet aflyses. Der var oprindelig planlagt udskiftning af SRO-anlæg på Sisimiut reserveelværk pga.
større signalomfang og anlæggets alder. Endvidere tilslutning af reserveelværkets 3 generatorsæt til det
eksisterende SRO-anlæg, som er af ældre dato, og det var derfor fundet bedst at udskifte anlægget.
Som følge af ønske om en øget effekt til fiskeindustrien samt den almindelige byudvikling, har Nukissiorfiit
revurderet opgaven og i stedet fundet en bedre løsning. Dette omfatter installation af et 1.800 kW
kraftvarmemodul ved elværket, der vil give mulighed for at udnytte restvarmen og fortrænge olieforbruget
ved varmeværk 1. Projektet forventes færdiggjort i 2005.
Det nye kraftvarmemodul finansieres fra Nukissiorfiits akkumulerede henlæggelser med 6,4 mio. kr.
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Diverse steder
996.17.027
Udlån til Nukissiorfiit, 2005
Puljen forhøjes med 1,1 mio. kr., da udskiftning af SRO-anlæg på nærværende hovedkonto aflyses. I
overensstemmelse med Nukissiorfiits 10-års plan benyttes puljen til udbygning, nyanlæg og renoveringer af
elforsyninger (elværker og elnet), vandforsyninger (råvandsledninger, vandværker, fordelingsnet og
taphuse) samt varmeforsyninger (fjernvarmeledninger).

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 31.05.2005 Sag nr. 05-113.
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89.71.40

Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån

695.000
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto forhøjes med 695.000 kr., på et nyt projekt.
Bevillingsforhøjelsen modsvares af en indtægt på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler
fra Anlægs- og Renoveringsfonden. Rokeringen er således budgetneutral.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 124.305.000 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj. nr.

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Niaqornaarsuk
096.21.044
Etablering af helårsvandledning,
Niaqornaarsuk

695

I alt

0

695

695

695

695

Projektbeskrivelse
Niaqornaarsuk
096.21.044

Etablering af helårsvandledning,
Niaqornaarsuk
Opgaven er anden og afsluttende etape til projekt nr. 096.21.030 Udbygning vandforsyning,
Niaqornaarsuk, og omfatter etablering af en helårsvandledning på 2 x 150 meter fra frabrikken og
servicehuset B-777 til taphusene 3 og 4. På strækningen har følgende boliger ønsket at tilslutte sig
helårsvandforsyning via en privatstikledning hhv. B-349, B-334 og B-570, samt evt. mulighed for
yderligere 2 tilslutninger.
Opgaven planlægges igangsættes og færdiggøres i 2005 eftersom maskiner og håndværkere p.t. befinder
sig i bygden, men afsluttes først økonomisk efter udført 1-års aflevering. Med løsningen af denne ny
opgave er vandforsyningen helt udbygget i bygden og der forventes ikke yderligere tiltag på
vandforsyningsområde i en årrække fremover.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 4.10.2005 Sag nr. 05-138.
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89.71.40

Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån

0
Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Projektbeskrivelsen på nærværende hovedkonto under projekt nr. 170.99.004
Nyt/renovering elværk, Qaanaaq søges ændret, således at projektbeskrivelsen bliver
som foreslået nedenfor.
Bevillingen på hovedkontoen udgør 123.610.000 kr. i 2005.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Qaanaaq
170.99.004

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Nyt/renovering elværk,
Qaanaaq

7.500

7.500

I alt

0

0

20.000

0

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qaanaaq
170.99.004
Nyt/renovering elværk, Qaanaaq
Den nuværende bygning er opført år 1954 og er ifølge tilstandvurderingen fra 1997 i teknisk dårlig
stand. Den eksisterende bygning B 114 renoveres bl.a. med brandsikring, og der opsættes en ny tavle,
der placeres i selvstændigt rum, således at maskinsal og tavlerrum er brandsikkert opdelt. De
eksisterende 2 dieselaggregater hovedrenoveres. Udstødskedlerne for MG 1 – 2 og 3 udskiftes i
forbindelse med etablering af nyt kedelhus, og der monteres ny styretavle til udstødskedlerne.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 4.10.2005 Sag nr. 05-139.
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89.71.40

Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån

1.175.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Projekt nr. 124.21.061 Ny vandforsyning, helårsledning, Ilimanaq på nærværende
hovedkonto forhøjes med 2.475.000 kr., som finansieres ved tilbageførsler af bevilling
på 1.175.000 kr. på projekt nr. 122.97.138 Renovering helårsvandtank, Qeqertaq over
hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden, samt en
rokering på 1.300.000 kr. fra projekt nr. 996.17.027 Udlån til Nukissiorfiit, 2005, under
nærværende hovedkonto.
Udgifter til anlægsarbejde er tidligere afholdt over hovedkonto 87.71.30 Etablering af
el- og vandforsyning, bygder.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 124.785.000 kr. i 2005.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Ilimanaq
124.21.061

Ny vandforsyning,
helårsleding, Ilimanaq

Diverse steder
996.17.027

Udlån til Nukissiorfiit, 2005

2.475

0

2.475

2.475

6.975

31.010

32.310

-1.300

-1.300

31.010

I alt

1.175
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Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Ilimanaq
124.21.061
Ny vandforsyning, Ilimanaq
På FL 2002 og 2003 er der bevilliget i alt 4,5 mio. kr. til etablering af helårsvandforsyning med et
vandværk og tilhørende helårsledning på ca. 1800 m. Projektet er blevet dyrere end oprindeligt forventet.
Tanken vil blive Grønlands foreløbige eneste vedligeholdelsesfrie helårsvandtank i størrelsen 650 m3
udført i rustfrit stål. Da det for 4 år siden kostede det 1,6 mio. kr. at sandblæse og male en 1000 m3 tank i
Ikamiut ser Nukissiorfiit meget gerne, at denne tank opføres i 100 % i rustfrit stål. Stålkvaliteten er valgt
af Force Instituttet, der har udført analyser på vandet, så tanken er uforgængelig. Dette vil i fremtiden
betyde besparelser i projekteringen af lignede opgaver i andre bygder. Samtidig vil driftsudgifterne også
blive mindre.
Grunden til at tanken er blevet dyrere end oprindelig beregnet er følgende:
Stålpriserne er steget med ca. 30 % siden. Denne stigning har Nukissiorfiit i 2002 hverken haft mulighed
eller kompetence til at forudse. Nukissiorfiit har ved gennemgang af projektet forlangt alt sort jern
udskiftet til rustfri materiale for at undgå, at sort jern med tiden kunne begynde at sende løberust ned ad
siderne på tanken. Derudover har projektet været midlertidigt standset, idet et tidligere projekt vedrørende
rustfrie ståltanke viste sig at være af dårlig kvalitet.
Endvidere har Nukissiorfiit, efter anvisning fra Hjemmestyret om behov for bevillingsnedsættelse ifm.
finansieringen af Ændringsforslag til FFL 2002, skåret bevillingen ned i 2002 med 0,5 mio. kr ift.
oprindeligt udmeldt budgetteret behov på 2,0 mio. kr. til projektet i 2002. Ved nedsættelsen af projektets
totalbevilling var Nukissiorfiit på daværende tidspunkt sikre på, at projektet kunne gennemføres på
baggrund af de oprindelige betingelser.
Som følge heraf søges kr. 2.475.000 tilført projektet, så opgaven kan færdiggøres i år 2005. Opgaven
forventes først afsluttet økonomisk, når 1-års afleveringen er udført.

Diverse steder
996.017.27
Udlån til Nukissiorfiit, 2005
En mindre del af de udisponerede midler søges rokeret til projekt nr. 124.21.061 Ny vandforsyning,
Ilimanaq.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 3.11.2005 Sag nr. 05-147.
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89.72.11

Støttet privat boligbyggeri

4.200.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4,2 mio. kr. Bevillingsforøgelsen modsvares
af en tilsvarende indtægt på hovedkonto 80.00.10 Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden. Bevillingsrokeringen er således budgetneutral.

Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 46,9 mio. kr.
Projektspecifikation
Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Diverse steder
996.37.053

Støttet privat boligbyggeri, 2005

46.900

42.700

I alt

4.200

4.200

46.900

4.200

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
999.37.053
Støttet privat boligbyggeri, 2005
Af bevillingsforhøjelsen på 4,2 mio. kr. søges 2.268.000 kr. udmøntet til opførelse af 8 ejerboliger i Nuuk,
som tidligere udgjorde andelsboligforeningen Qulaa. Den resterende bevilling på 1.932.000 kr. udmøntes på
baggrund af konkrete ansøgninger fra en andelsboligforening eller en privat bygherre, der bygger efter
10/40/50-ordningen.
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Under afsnittet
1. Andelsboligbyggeri
Bevillingsforudsætninger
Erstattes følgende afsnit
”Såfremt en andelsboligforening agter at opføre boliger, hvis størrelse overstiger 105
m² eller hvor opførelsesudgifterne pr. m² overstiger 15.000 kr., skal andelsboligforeningen finansiere meromkostningen ved ekstraordinære indskud fra andelsboligforeningens
medlemmer og/eller ved optagelse af bank- eller realkreditlån.”
med følgende afsnit
”For de første 105 m² gælder, at Hjemmestyre og en kommune hver kan yde andelsboligforeningen et lån på 1/3 af en opførelsesudgift på maksimalt 15.000 kr. pr. m². De
enkelte andelshavere yder 7% i egetindskud og den resterende del af opførelsesudgiften
finansieres ved, at andelsboligforeningen optager et lån, der maksimalt kan andrage
6.000 kr. pr. m². Et yderligere finansieringsbehov dækkes ved ekstraordinære indskud
fra andelsboligforeningens medlemmer.
Såfremt en andelsbolig overskrider det maksimale støtteberettigede areal på 105 m²
finansieres opførelsesomkostninger for det ikke støtteberettigede areal ved lån optaget
af andelsboligforeningen, der maksimalt kan andrage 6.000 kr. pr. m² og ved ekstraordinære indskud fra andelsboligforeningens medlemmer.”

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 29.03.2005. Sag nr. 05-104
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89.72.11

Støttet privat boligbyggeri

23.197.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 23.197.000 kr. Forhøjelsen finansieres ved
en tilsvarende indtægt på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og
renoveringsfonden. Bevillingsrokeringen er således budgetneutral.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 70,097 mio. kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

Total
FL
TB Projektbevillingen
i
ændr. i 2005
2005
2005
2005 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Diverse
steder
996.37.053

Støttet privat boligbyggeri, 2005

70.097

I alt

42.7

23.197

23.197

70.097

23.197

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
996.37.053
Støttet privat boligbyggeri, 2005
Projektet søges opskrevet med 23,197 mio. kr. som følge af aflysning af projekt 060.34.045 47 boliger,
MT Højgaard Grønland ApS på hovedkonto 89.72.15 samt nedskrivning af projekt 060.37.029 9 boliger,
Ninety North og nedskrivning af projekt 060.37.078 6 boliger, Ninety North III på hovedkonto 89.72.19.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 14.11.2005 Sag nr. 05-150.
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89.72.11

Støttet privat boligbyggeri

3.858.000

Tillægsbevilling 2005 – anlægsbevillinger
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3,858 mio. kr. Forhøjelsen finansieres ved
en nedskrivning af hovedkonto 89.72.15 Støttede andelsboliger.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 46,9 mio. kr.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 20.12.2005 Sag nr. 05-162.
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Bemærkninger til Bilag 2,
tekstanmærkninger
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TB 2005
Bemærkninger til Bilag 2, tekstanmærkninger
Landsstyreformanden – Aktivitetsområde 10 -14
Til Formålskonto 10.13, Hjemmestyrets virksomheder
Det forventes at NunaMinerals i 2005 afholder en ekstraordinær generalforsamling med
henblik på at fortage en kapitaludvidelse. Kapitaludvidelsen forventes foretaget som en
fortegningsemission med fortegningsret for samtlige aktionærer, således at der for hver
5 nuværende aktier kan tegnes 2 nye aktier til kurs 185.
Selskabet forventes at udstede i alt 231.172 nye aktier med en pålydende værdi på 100
kr., hvoraf Hjemmestyret får tegningsret til 60,5%.
Landsstyret ønsker at overdrage Hjemmestyrets tegningsretter til Lønmodtagernes
Dyrtidsfond, som herefter tegner på samtlige af Grønlands Hjemmestyres tegningsretter.
Grønlands Hjemmestyre nedbringer derved sin ejerandel efter emissionen fra 60,5% til
43,2%. Lønmodtagernes Dyrtidsfond opnår en ejerandel på mindst 17,3%.
Grønlands Hjemmestyre og Lønmodtagernes Dyrtidsfond vil efter emissionen
tilsammen eje mindst 60,5% af NunaMinerals. Grønlands Hjemmestyre og
Lønmodtagernes Dyrtidsfond indgår samtidig en aktionæroverenskomst, som sikrer
Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Grønlands Hjemmestyre en fælles kontrol over
selskabet
Formålet med kapitaltilførslen er at forbedre selskabets mulighed for egenfinansiering
af projekter, styrke selskabets forhandlingsposition og dermed undgå for stor udvanding
i lovende projekter. Derudover vil selskabet kunne finansiere opretholdelsen af flere
koncessioner og projekter på et højere aktivitetsniveau og dermed øge sandsynligheden
for et større fund. Selskabet vil derved kunne placere sig mere strategisk centralt i
efterforskningen efter mineraler i Grønland og sikre et hjemmehørende selskab en
væsentligt rolle i udviklingen af den grønlandske råstofsektor.
Til formålskonto 10.13, Hjemmestyrets virksomheder
Landstingets Finansudvalg godkendte den 30. juni 2005, at der etableres en ny
trafikstruktur, som betyder, at Landsstyret fra 1/1-2006 ikke tegner servicekontrakter
med Arctic Umiaq Line A/S.
Fredag den 15. juli blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Arctic Umiaq
Line A/S. På generalforsamlingen meddelte Landsstyret, at målet er i tæt dialog med
selskabets ledelse at søge at sælge Arctic Umiaq Line A/S til en ny ejer, der kan
videreføre selskabets drift helt eller delvist.
Den 5. september indgik Landsstyret en hensigtserklæring med Arctic Travel Group.
Hensigtserklæringen betyder, at Arctic Travel Group har eneret på at foretage juridiske
og økonomiske undersøgelser af Arctic Umiaq Line A/S indtil 14. oktober 2005,
herefter skal Arctic Travel Group afgive et indikativt købstilbud. Landsstyret skal
efterfølgende indenfor 14 dage afgøre om det ønsker at fortsætte forhandlingerne om
salg af selskabet.
Det er i hensigtserklæringen forudsat, at salget ikke omfatter hele det nuværende Arctic
Umiaq Line A/S, men vil omfatte de aktiver, der indgår i de af Arctic Umiaq Lines
nuværende aktiviteter, som vurderes fortsat at kunne drives på kommerciel basis.
En udskydelse af beslutningen om et salg, kan få betydelig negativ indvirkning på
indtjeningen i turisterhvervet. Desuden vil en forlænget periode med usikkerhed om
240

Arctic Umiaq Lines fremtid også påvirke Arctic Umiaq Lines økonomi og
Landskassens økonomi negativt. Bl.a. må en udskydelse af beslutningen forventes at få
betydning for provenuet ved et salg.
Det er derfor hensigtsmæssigt, at undersøgelserne af og forhandlingerne om et salg af
Arctic Umiaq Line A/S kan fortsætte, og at der under et fungerende Landsstyret og
under et nyt Landsstyre indtil der er vedtaget en endelig finanslov for 2006 kan
forelægges bevillingsmæssige spørgsmål for Landstingets Finansudvalg vedrørende et
salg, herunder godkendelse af et endeligt salg.
Forberedelse af et salg vil bl.a. betyde, at Landsstyret også i perioden fra valgets
udskrivelse til konstitueringen af et nyt Landsstyre og Landsting afholder udgifter til
eksempelvis advokater og revisorer indenfor Landsstyrets Sekretariats bevilling, samt at
Landsstyrets administration arbejder videre med at belyse spørgsmål i tilknytning til
salget eksempelvis spørgsmål vedrørende alternativ placering af tjenestemænd og
belysning af alternative modeller for beskatning af rederier og besætning med henblik
på eventuel forelæggelse for Landsstyre og Landsting efter valget.
Landsstyreformanden bemyndiges til at underskrive en endelig overdragelsesaftale,
forudsat der forinden er tilvejebragt de nødvendige godkendelser i finansudvalget.
Landsstyret bemyndiges uden yderligere godkendelse i finansudvalget til at kunne
disponere udgifter til eventuel afskedigelse af op til 19 tjenestemænd, der er udlånt til
Arctic Umiaq Line A/S fra Staten og Hjemmestyret. De samlede udgifter til primært
rådighedsløn og ekstraordinære pensionsbidrag kan andrage op til ca. 41 mio. kr. i
perioden 2006-2009, hvis samtlige tjenestemænd afskediges. Udgifterne for
Landskassen vil blive forøget, hvis beslutningen udskydes. De bevillingsmæssige
konsekvenser af eventuelle afskedigelser indarbejdes i Finanslov 2006.
Tekstanmærkningen er ny.
Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed – Aktivitetsområde 30 - 39
Til hovedkonto 30.10.34 Underholdsbidrag og adoption
I det tilfælde, hvor kredsretten ikke har kunnet fastslås faderskabet til barnet eller hvor
den ene forældre er afgået ved døden ydes underholdsbidrag som tilskud fra det
offentlige via hovedkonto 30.10.34. I anledning af barnedåb, konfirmation m.v. kan der
ydes særbidrag som er engangsbidrag, disse kan ydes efter ansøgning herom.
Tekstanmærkningen er ny.
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