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Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2006

FM 2007/20

§ 1.

Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2006 fastsættes i
bilag 1.

§ 2.

Ændringer i tekstanmærkninger for 2006 fastsættes i bilag 2.

Grønlands Hjemmestyre, den XX/XX 2007

Hans Enoksen
/
Josef Motzfeldt

3

4
7.374.000

37.446.000
230.000

01 10 10 D Landstinget
01 10 13 T Vestnordisk Råd

01 11 01 D Landstingets Ombudsmand

3.100.000

FL
2006

01 06 11 D Politisk arbejde

01 Landstingets Formandsskab

Bilag 1, bevillingsoversigt

Landsstyrerok.
Bilag 2

246.000

-1.327.000
12.376

1.327.000

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

7.620.000 06/11-06

36.119.000 06/11-06
242.376 06/11-06

4.427.000 06/11-06

Bevilling
herefter

Landstinget

Landstinget
Landstinget

Landstinget

FU
sagsnr.

5

17 01 01 D Direktoratet for Selvstyre, administra

2.634.000

3.251.000
8.152.000

14 02 06 T IT-området
14 02 07 T Drift og vedligehold af Hjemmestyrets

17 Direktoratet for Selvstyre

40.435.000

8.587.000

20.142.000
5.180.000

FL
2006

14 01 01 D Personaledirektoratet, administration

14 Personaledirektoratet

12 01 01 d Grønlands Repræsentation i København,
12 01 01 d Grønlands Repræsentation i København,

12 Grønlands Repræsentation

10 01 01 D Landsstyrets Sekretariat, administrati
10 01 18 D Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission

10 Landsstyrets Sekretariat

Bilag 1, bevillingsoversigt

-670.000

-3.251.000

-300.000

-364.000
-300.000

1.000.000
-1.200.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

1.630.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

1.964.000 02/09-06

16/06-06
9.782.000 03/07-06

40.135.000 16/06-06

20/06-06
7.923.000 20/12-06

21.142.000 20/12-06
3.980.000 20/12-06

Bevilling
herefter

Ressortændring

Ressortændring
06-176

Ressortændring

Landsstyret
Landsstyret

Landsstyret
Landsstyret

FU
sagsnr.

6

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

50
50
50
50
50
50
50
50
51
51
56
67

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
T
T

Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Reserve til overenskomstrelaterede udg
Reserve til overenskomstrelaterede udg
Budgetregulering, administration
Reserve centralisering af skat

-8.000.000
-3.000.000

24 13 50 I Reserve til merindtægter på skatte- og

-680.400.000

20.365.000

-5.204.000
2.500.000

8.698.000

16.392.000

FL
2006

24 11 13 i Havneafgift

24 10 10 i Landsskat

24 01 01 d Skattedirektoratet, administration
24 01 01 d Skattedirektoratet, administration

24 Skattedirektoratet

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20 Økonomidirektoratet

Bilag 1, bevillingsoversigt

3.500.000

-3.494.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

3.000.000

-4.300.000

1.300.000

2.500.000

5.204.000
-2.500.000

4.000.000
-1.630.000
-1.750.000
-3.350.000
-2.100.000
318.000
-955.000
-460.000
-5.204.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

05/05-06

-12.300.000 05/05-06

-679.100.000 05/05-06

24/11-06
26.365.000 20/12-06

26/05-06
03/07-06
08/09-06
19/10-06
24/11-06
24/11-06
24/11-06
10.465.000 01/12-06
24/11-06
20/12-06
24/11-06
24/11-06

Bevilling
herefter

06-168

06-168

06-168

06-208
Landsstyret

06-169
06-176
06-189
06-197
06-207
06-214
06-215
06-218
06-208
Landsstyret
06-208
06-208

FU
sagsnr.

7

30 14 29 T Forebyggende virksomhed

5.300.000

186.086.000
84.699.000

16.700.000
9.300.000

30 10 36 l Barselsdagpenge
30 10 43 D Barselsdagpengereserve

30 13 03 D Handicapforsorg i Grønland og Danmark
30 13 41 D Handicapinstitutioner

22.004.000
6.803.000

FL
2006

30 01 01 d Familiedirektoratet, administration
30 01 03 D Kurser og efteruddannelse om det socia

30 Familiedirektoratet

Bilag 1, bevillingsoversigt

-1.056.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-800.000

5.800.000
-3.200.000

9.300.000
-9.300.000

-1.800.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

4.500.000 20/09-06

191.886.000 20/09-06
81.499.000 20/09-06

26.000.000 30/06-06
30/06-06

20.948.000 20/12-06
5.003.000 20/09-06

Bevilling
herefter

06-192

06-192
06-192

06-171
06-171

Landsstyret
06-192

FU
sagsnr.

8

11
11
11
11
11

D
D
D
D
D

Kystledelsen
Fællesudgifter, lægebetjening
Fællesudgifter, evakueringer mv
Fællesudgifter, evakueringer mv
Landsapotek

33 01 01 D Direktoratet for Miljø og Natur, admin
33 01 11 D Grønlands Naturinstitut

33 Dir. for Miljø og Natur

32 13 01 D Embedslægeinstitutionen
32 13 01 D Embedslægeinstitutionen

32 12 03 D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjenin

01
02
03
03
05

14.316.000
38.884.000

3.354.000

48.515.000

13.318.000

9.183.000
28.343.000
71.095.000

17.485.000
4.312.000

236.732.000

26.120.000

81.661.000

32
32
32
32
32

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

13.085.000

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

02
02
03
03
04
04
05
05
05
07
08

15.750.000

FL
2006

32 01 01 D Direktoratet for Sundhed, administrati

32 Direktoratet for Sundhed

Bilag 1, bevillingsoversigt

100.000

364.000
-650.000

2.100.000

171.000
300.000
400.000

-1.000.000

-1.500.000

-171.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

120.000

-3.000.000

8.150.000

167.000
800.000
-17.300.000

-600.000

20.856.000

-1.000.000

-2.000.000

-2.923.000

200.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

14.436.000 08/09-06
38.984.000 20/12-06

02/09-06
3.068.000 20/12-06

45.515.000 19/10-06

9.350.000 19/10-06
29.143.000 19/10-06
19/10-06
55.895.000 14/12-06
21.468.000 19/10-06

19/10-06
9.991.000 14/12-06
19/10-06
78.161.000 14/12-06
19/10-06
24.120.000 14/12-06
19/10-06
14/12-06
258.059.000 20/12-06
17.885.000 14/12-06
3.712.000 19/10-06

15.950.000 19/10-06

Bevilling
herefter

06-189
Landsstyret

Landsstyret
Landsstyret

06-197

06-197
06-197
06-197
Landsstyret
06-197

06-197
Landsstyret
06-197
Landsstyret
06-197
Landsstyret
06-197
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
06-197

06-197

FU
sagsnr.

9

12
12
12
12
12
12
12

40
40
40
40
40
40
40

13
13
13
13
13

11
11
11
11
11
11
11
11

40
40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

01
16
24
25
26

24
25
26
33
33
33
33

03
06
08
19
26
27
34
34

01
01
01
05
06
08
08
09
10
19
19

d
i
l
t
i

d
d
d
D
D
D
D

d
t
d
d
D
D
D
D

d
d
d
T
D
T
T
d
d
D
D

Uddannelsesstøtteforvaltningen
Renteindtægter
Udlån og indfrielser af banklån
Rentetilskrivning
Afdrag på uddannelseslån

Universitetsparken, "Ilimmarfik"
Kateket- og organistuddannelse
Den kirkelige højskole
Institutioner under de videregående ud
Institutioner under de videregående ud
Institutioner under de videregående ud
Institutioner under de videregående ud

Vejlederuddannelse
Tilskud, kursusvirksomhed
Renoveringsuddannelser
De lokale erhvervsskoler
Efteruddannelse af faglærere
Center for Artisk Teknologi
Institutioner under erhvervsuddannelse
Institutioner under erhvervsuddannelse

Direktoratet for Kultur, Uddannelse, F
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, F
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, F
Tilskud til De Grønlandske Huse
Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger
Sektorprogram for uddannelse samt den
Sektorprogram for uddannelse samt den
Elevindkvartering
Inerisaavik/Pilersuiffik
Udviklingsarbejde
Udviklingsarbejde

40 Uddannelse og Kultur

Bilag 1, bevillingsoversigt

5.171.000
-1.300.000
12.200.000
1.300.000
-8.300.000

500.000
1.426.000
1.049.000
116.016.000

3.143.000
1.330.000
7.881.000
11.052.000
1.622.000
2.839.000
121.086.000

-5.171.000
1.300.000
-12.200.000
-1.300.000
8.300.000

200.000

6.670.000

400.000
-400.000

-3.143.000
-1.330.000
-7.881.000
-11.052.000
-1.622.000
-2.839.000
-114.416.000
-6.670.000

-358.000

-12.392.000

400.000
-15.016.000
-10.584.000
-26.000.000

15.016.000
21.598.000
30.300.000
12.392.000
51.321.000
716.000

-4.369.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

22.417.000

FL
2006

Landstingsbeslutning

-318.000

1.125.000

-275.000

-200.000

-900.000

-717.000

1.550.000

Godkendt af
Finansudvalget

05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06

05/09-06
24/11-06
20/12-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
24/11-06
05/09-06
24/11-06
05/09-06
24/11-06

Dato for
godk.

05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06

225.000 24/11-06
1.826.000 14/11-06
649.000 14/11-06
24/11-00
05/09-06
24/11-06
123.693.000 20/12-06

158.000

50.421.000

3.583.000

11.014.000

19.998.000

Bevilling
herefter

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

06-215
Landsstyret
Landsstyret
06-215
Ressortændring
06-214
Landsstyret

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring
06-215
Landsstyret
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
06-205
Ressortændring
06-215
Ressortændring
06-215

FU
sagsnr.

10

Stipendier og børnetillæg
Stipendier mv. vedrørende erhvervsudda
Efter- og videreuddannelse i henhold t
AEB-bidrag
Særydelser, rejseudg, mm. USF
Særydelser, rejseudgifter, mm., KIIIPs

40 14 11 d Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
40 14 19 d TV- og radiodistribution i Grønland

l
l
D
i
t
t
9.126.000
28.532.000

120.218.000
20.000.000
25.000.000
-45.000.000
6.286.000
27.561.000

50
51
52
55
60
61

40
40
40
40
40
40

13
13
13
13
13
13

FL
2006

Bilag 1, bevillingsoversigt

-120.218.000
-20.000.000
-25.000.000
45.000.000
-6.286.000
-27.561.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

460.000
372.000

Godkendt af
Finansudvalget

05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06

Dato for
godk.

9.586.000 01/12-06
28.904.000 24/11-06

Bevilling
herefter

06-218
06-215

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

FU
sagsnr.

11

20.110.000
0
0

50 08 16 T Finansieringsstøtte til landbrugserhve
50 08 17 T Udviklingsstøtte, landbrug

FL
2006

50 01 01 d Direktoratet for Fiskeri, Fangst og La

50 Dir. for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Bilag 1, bevillingsoversigt

12.000.000
5.500.000

478.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

12.000.000 05/09-06
5.500.000 05/09-06

20.588.000 05/09-06

Bevilling
herefter

Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring

FU
sagsnr.

12

02
02
02
02
02
02
02
02
02

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

62
62
62
62
62
62
62
62
62

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

02
03
04
06
07
08
08
08
08

01
01
01
01
02
03
04
04
05
06

D
I
L
T
I
L
L
D
I
T
T

D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
T
D
T
T
D
D

Uddannelsesstøtteforvaltningen
Renteindtægter
Udlån og indfrielser af banklån
Rentetilskrivning
Afdrag på uddannelseslån
Stipendier og børnetillæg
Stipendier mv. vedrørende erhvervsudda
Efter- og videreuddannelse i henhold t
AEB-bidrag
Særydelser, rejseudgifter mm, USF
Særydelser, rejseudgifter mm, institut

Vejlederuddannelse
Kursusvirksomhed
Renoveringsuddannelser
Efteruddannelse af faglærere
Center for Arktisk Teknologi
Institutioner under erhvervsuddannelse
Institutioner under erhvervsuddannelse
Institutioner under erhvervsuddannelse
Institutioner under erhvervsuddannelse

Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhv
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhv
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhv
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhv
Tilskud til De Grønlandske Huse
Vedligehold af hjemmestyrets bygninger
Sektorprogram for uddannelse samt den
Sektorprogram for uddannelse samt den
Elevindkvartering i Nuuk
Udviklingsarbejde

62 04 02 T Arbejdsmarkedsreform

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

62 Dir. for Arbejdsmarked og Erhvervsudd.

Bilag 1, bevillingsoversigt

FL
2006

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.100.000

5.171.000
-1.300.000
12.200.000
1.300.000
-8.300.000
120.218.000
20.000.000
25.000.000
-45.000.000
6.286.000
27.561.000

300.000

3.143.000
1.330.000
7.881.000
1.622.000
2.839.000
114.416.000

12.392.000
358.000

0
0
0

0
0
0
0
0
0

670.000
2.540.000
4.369.000
200.000
15.016.000
10.584.000
26.000.000

0

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

1.500.000
2.000.000

-2.000.000

Godkendt af
Finansudvalget

02/09-06
05/09-06
05/09-06
20/12-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
06/12-06
05/09-06
05/09-06

Dato for
godk.

05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
2.100.000 05/09-06

5.171.000
-1.300.000
12.200.000
1.300.000
-8.300.000
120.218.000
20.000.000
25.000.000
-45.000.000
6.286.000
27.561.000

05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
06/12-06
06/12-06
118.216.000 20/12-06

3.143.000
1.330.000
7.881.000
1.622.000
2.839.000

24.000.000
12.392.000
358.000

7.779.000
15.016.000
10.584.000

Bevilling
herefter

Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
06-216
06-216
Landsstyret

Landsstyret
Ressortændring
Ressortændring
Landsstyret
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
06-216
Ressortændring
Ressortændring

FU
sagsnr.

13

04
04
04
04
04
04
04
04
04

03
04
05
05
05
05
05
06
07

T
T
T
T
T
T
T
L
T

Sæsonledighedsbekæmpelse
Ligestillingsråd
Piareersarfiit
Piareersarfiit
Piareersarfiit
Piareersarfiit
Piareersarfiit
Revalidering
Reserve arbejdsmarkedsydelser
0
0

0
0
0

Arbejdsmarkedsreform
Sæsonledighedsbekæmpelse
Ligestilligsråd
Vejlednings- og introduktionscentre
Revalidering
Reserve arbejdsmarkedsydelse

64 15 16 T Finansieringsstøtte til landbrugserhve
64 15 17 T Udviklingsstøtte, landbrug

T
T
T
T
L
T
12.000.000
5.500.000

2.100.000
1.000.000
1.100.000
16.500.000
5.800.000
1.250.000

14
15
16
17
21
22

64
64
64
64
64
64

13
13
13
13
13
13

8.900.000
24.000.000

0

19.376.000

FL
2006

64 10 16 T Finansieringsstøtte
64 10 17 T Udviklingsstøtte til landbaserede erhv

64 01 01 D Erhvervsdirektoratet, administration
64 01 01 D Erhvervsdirektoratet, administration
64 01 02 T IT-området

64 Erhvervsdirektoratet

62
62
62
62
62
62
62
62
62

Bilag 1, bevillingsoversigt

-12.000.000
-5.500.000

-2.100.000
-1.000.000
-1.100.000
-16.500.000
-5.800.000
-1.250.000

-2.718.000
400.000
3.251.000

5.800.000
1.250.000

11.052.000
16.500.000

1.000.000
1.100.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

2.100.000
1.630.000

-1.500.000

-87.000
-1.400.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

05/09-06
05/09-06

05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06
05/09-06

11.000.000 24/11-06
25.630.000 08/09-06

05/09-06
17.058.000 20/12-06
3.251.000 05/09-06

1.000.000 05/09-06
1.100.000 05/09-06
17/08-06
17/08-06
05/09-06
05/09-06
24.565.000 06/12-06
5.800.000 05/09-06
1.250.000 05/09-06

Bevilling
herefter

Ressortændring
Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring
Ressortændring

06-207
06-189

Ressortændring
Landsstyret
Ressortændring

Ressortændring
Ressortændring
06-181
06-182
Ressortændring
Ressortændring
06-216
Ressortændring
Ressortændring

FU
sagsnr.

14

76 01 01 D Råstofdirektoratet, administration

76 Råstofdirektoratet

73 01 09 T Overgangsreserve - Trafikstruktur

73 Infrastruktur og Trafik

70 10 02 D Hjemmestyrets centrale administrations
70 10 03 D Forsikringer
70 10 04 D Vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygni

70 Dir. for Boliger og Infrastruktur

Bilag 1, bevillingsoversigt

12.200.000

8.000.000

31.140.000
14.160.000
4.670.000

FL
2006

300.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-4.000.000

-2.518.000
-1.180.000
1.500.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

12.500.000 20/12-06

4.000.000 26/05-06

28.622.000 26/05-06
12.980.000 23/10-06
6.170.000 26/05-06

Bevilling
herefter

Landsstyret

06-169

06-170
06-198
06-170

FU
sagsnr.
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00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
72

A
A
A
A
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I

Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri
Salg af udlejningsejendomme

81 Anlæg, Landsstyrets Sekretariat

80 72 00 A Anlægsreserve til boligformål

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

80 Anlægsområdet

Bilag 1, bevillingsoversigt

3.500.000

-5.000.000

0

3.000.000

26.050.000

FL
2006

-150.000

-161.000
-1.000.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-3.500.000

-8.043.000
-14.042.500
-433.000
-500.000
-5.335.000
-800.000

7.250.000
-1.550.000
-7.250.000
4.562.000
433.000
-1.300.000
-8.305.000
-932.000
-1.150.000
-180.000
-3.072.000
-9.222.000

-12.200.000
-1.300.000
-4.750.000
-1.555.000
5.672.000
-1.400.000
-1.300.000
-4.100.000
3.072.000

Godkendt af
Finansudvalget

-51.364.500
-5.800.000

5.928.000

6.245.000

Bevilling
herefter

23/10-06

09/08-06
23/08-06
24/11-06
06/12-06
03/07-06
09/08-06
23/08-06
23/08-06
08/09-06
29/09-06
29/09-06
11/10-06
07/11-06
24/11-06
24/11-06
24/11-06
24/11-06
03/07-06
03/07-06
09/08-06
08/09-06
08/09-06
08/09-06
29/09-06
11/10-06
23/10-06
24/11-06
24/11-06
24/11-06
23/10-06

Dato for
godk.

06-188

06-180
06-184
06-206
06-201
06-173
06-179
06-184
06-183
06-187
Landsstyret
Landsstyret
06-196
06-200
06-205
06-211
06-213
06-203
06-173
06-172
06-179
06-186
06-187
06-185
Landsstyret
06-196
06-188
06-213
06-206
06-211
06-188

FU
sagsnr.

16

40
40
40
40
40
40
40

10
10
15
15
15
17
17

a
a
A
A
A
A
A

Kommunale skoler
Kommunale skoler
Kollegiebyggeri
Kollegiebyggeri
Kollegiebyggeri
Institutioner for børn og unge
Institutioner for børn og unge

0

13
21
25
25

A
A
A
A

Særlig renovering
Støttet kommunalt udlejningsbyggeri
Sanering af udlejningsboliger og opfør
Sanering af udlejningsboliger og opfør

87 73 10 a Havneanlæg

72
72
72
72

0

57.000.000
32.000.000
2.000.000

0

87 71 37 A Nukissiorfiit tilskudsbevillinger
87 71 37 A Nukissiorfiit tilskudsbevillinger

87
87
87
87

0

21.086.000

0

150.000

4.100.000

793.000
9.222.000
932.000
3.784.000

180.000

32.480.000

-67.000
2.550.000

1.555.000

87.000
1.400.000

12.200.000
2.600.000
5.250.000

251.000

Godkendt af
Finansudvalget

15.800.000

Landstingsbeslutning

2.700.000

1.000.000
161.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

65.400.000

20.200.000

FL
2006

87 70 02 A Køb af administrationsbygning

87 Anlæg, Dir. for Boliger og Infrastr.

86 60 01 a Sundhedsvæsenet
86 60 01 a Sundhedsvæsenet

86 Direktoratet for Sundhed

84
84
84
84
84
84
84

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

83 30 13 a Landsdækkende institutioner
83 30 13 a Landsdækkende institutioner
83 30 13 a Landsdækkende institutioner

83 Familiedirektoratet

81 35 71 A SP renovering af vandledningsnettet

Bilag 1, bevillingsoversigt

Dato for
godk.

4.100.000 23/08-06

57.793.000 11/10-06
41.222.000 08/09-06
03/07-06
6.716.000 23/10-06

08/09-06
330.000 29/09-06

32.480.000 30/06-06

03/07-06
23.569.000 09/08-06

03/07-06
68.100.000 14/09-06
17/08-06
17/08-06
18.287.000 29/09-06
29/09-06
1.716.000 06/12-06

09/08-06
23/08-06
40.250.000 24/11-06

251.000 24/11-06

Bevilling
herefter

06-183

06-196
06-185
06-172
06-188

06-186
Landsstyret

06-170

06-173
06-179

06-173
06-191
06-181
06-182
Landsstyret
Landsstyret
06-201

06-180
06-184
06-206

06-211

FU
sagsnr.
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71
71
71
71

40
40
40
40

a
a
a
a

Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyn
Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyn
Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyn
Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyn

DAU-RESULTAT FL 2006 + TB 2006

DAU-resultat i FL 2006

Ændringer i DAU-resultatet ved TB 2006

Total for hovedkonti berørt af tillægsbevillinger

89 72 11 A Støttet privat boligbyggeri
89 72 11 A Støttet privat boligbyggeri

89
89
89
89

89 Anlægsudlån

87 73 11 A Havnerelaterede anlæg
87 73 22 a GLV - landingspladser

Bilag 1, bevillingsoversigt

0
0

51.202.000

1.659.267.000

60.000.000

107.000.000

FL
2006

Landsstyrerok.
Bilag 2

0

258.376

Landstingsbeslutning

30.282.000

14.558.500
7.250.000

522.000

1.550.000
1.300.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

81.742.376

30.540.376

1.689.807.376

23/10-06
81.808.500 24/11-06

03/07-06
03/07-06
08/09-06
107.522.000 24/11-06

1.550.000 07/11-06
1.300.000 24/11-06

Bevilling
herefter

06-188
06-205

06-175
06-174
06-186
06-211

06-200
06-203

FU
sagsnr.

Bilag 2
TB 2006
Tekstanmærkninger

Landsstyreformanden – Aktivitetsområde 10-14
Til hovedkonto 10.10.10 Landsstyret
Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter for medlemmer af Landsstyret til kurser og
efteruddannelse efter samme praksis, som anvendes overfor ansatte i Grønlands Hjemmestyre.
Udgifterne afholdes inden for bevillingen på hovedkonto 10.10.10 Landsstyret.
Landsstyret – Aktivitetsområde 10-89
Nr. 1.
Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og
tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Landsstyret bemyndiges i øvrigt til at foretage rokering af
bevillinger mellem administrative hovedkonti xx.xx.01, 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital, 40.12.33
Institutioner under de videregående uddannelser, 62.02.08 Institutioner under erhvervsuddannelserne,
20.16.01
Grønlands
Statistik,
62.03.01
Uddannelsesstøtteforvaltningen,
32.13.01
Embedslægeinstitutionen, 10.01.18 Grønlands-dansk Selvstyrekommission, 70.10.02 Hjemmestyrets
centrale administrationsbygninger i Nuuk, 32.11.01 Kystledelsen, 10.01.09 Det Sociale Ankenævn,
33.01.11 Grønlands Naturinstitut.

Landstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst – Aktivitetsområde 50-59
Til aktivitetsområde 51
Landsstyret bemyndiges til at afgive en garantistillelse overfor kreditgivende pengeinstitut, som 100%
afdækker foderkreditterne, som er optaget i 2006 indenfor rammerne af et lånebeløb på indtil 7,0
millioner kr., og som gælder indtil udgangen af 2007.

Landsstyremedlemmet for
Aktivitetsområde 60-69

Erhverv,

Landbrug

og

Arbejdsmarkedet

Til hovedkonto 64.12.02
I forbindelse med tekstanmærkninger til overnævnte hovedkonto, bedes nedenstående indsat før:
”For fiskeindustrien forudsættes det i udgangspunktet, at ændringen finder sted fra 1. januar 2005.”
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–

"Landsstyret bemyndiges til, indenfor den bevillingsramme for 2005-9, som er afsat til
overgangsordninger og kompensationer i forbindelse med ændring af ensprissystemet på el, vand og
varme, at kunne yde et midlertidig tilskud til nedsættelse af maksimalprisen på el på op til 0,25 kr. pr
kWh i perioder med ekstraordinære høje oliepriser."

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer –
Aktivitetsområde70-89
Til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri
Nr. 7:
Ændres til følgende:
”Landsstyret bemyndiges til for hovedkontoen som helhed med orientering af Landstingets
Finansudvalg at meddele tilsagn på op til 138.050.000 kr.”

Til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri
Nr. 7:
Ændres til følgende:
”Landsstyret bemyndiges til for hovedkontoen som helhed med orientering af Landstingets
Finansudvalg at meddele tilsagn på op til 152.608.500 kr.”
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TB 2006

Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger

Landsstyreformanden – Aktivitetsområde 10-14
Til hovedkonto 10.10.10 Landsstyret
Tekstanmærkning giver hjemmel til, at landsstyremedlemmerne i samme omfang, som det er praksis
for ansatte i Grønlands Hjemmestyre kan få udgifter til kurser og efteruddannelse dækket af
Landskassen.
Tekstanmærkningen anses for nødvendig, da landsstyremedlemmer ikke er ansat i Grønlands
Hjemmestyre og derfor ikke er omfattet af de bevillinger, der er afsat til ansattes kurser og
efteruddannelser. Endvidere vurderes det, at det er nødvendigt gennem en tekstanmærkning at
etablere denne hjemmel, da vederlagsloven ikke indeholder hjemmel til at afholde udgifter til kurser
og efteruddannelse for landsstyremedlemmer.
Udgifter til landsstyremedlemmers kurser og efteruddannelse skal i øvrigt afholdes inden for den
samlede bevilling på hovedkonto 10.10.10 Landsstyret.
Tekstanmærkningen er ny.
Godkendt af Landstingets Finansudvalget den 3. juli 2006, sag 06-178
Landsstyret – Aktivitetsområde 10-89
Tekstanmærkningen er ændret for at tydeliggøre, at det ikke kun er i forbindelse med
ressortændringer, at landsstyret kan rokere mellem administrative konti. Samtidig sikres det, at der
også kan rokeres mellem administrative hovedkonti, der ikke slutter på .01. Endelig er bemyndigelsen
udvidet, så den også dækker over reserver og budgetreguleringer.
Tekstanmærkningen er ændret.
Godkendt af Landstingets Finansudvalget den 24. november 2006, sag 06-208
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Landstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst – Aktivitetsområde 50-59
Til aktivitetsområde 51
Denne 100% garantistillelse skal ses som inddækning af den risiko, som det kreditgivende
pengeinstitut løber, ved at stille garantien med afvikling i 2007.
For FL 2006 er der i gældende tekstanmærkning givet Landsstyret bemyndigelse til at udstede en
garanti til dækning af 50% af den fåreholderne optaget foderkredit i 2006 i en privat pengeinstitut.
Denne garanti er af kreditgivende pengeinstitut krævet udvidet til 100% i hele kredittens løbetid.
Tekstanmærkningen som bemyndiger Landsstyret til at give 100% garanti for foderkreditter i 2006,
vil derfor blive videreført i FL 2007.
Godkendt af Landstingets Finansudvalget den 7. november 2006, sag 06-202

Landsstyremedlemmet for
Aktivitetsområde 60-69

Erhverv,

Landbrug

og

Arbejdsmarkedet

–

Til hovedkonto 64.12.02
Der er fremsat forslag om en nedsættelse af maksimalprisen på op til 0,25 kr. for el i periode med høje
oliepriser i form af et særligt tilskud finansieret af stigende varme indtægter. Forslaget har til formål,
at borgerne ikke møder de fulde effekter af høje oliepriser.
Tekstanmærkningen er ny.
Godkendt af Landstingets Finansudvalget den 19. januar 2006, sag 06-165

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer –
Aktivitetsområde70-89
Til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri
Tekstanmærkningen er ændret.
Godkendt af Landstingets Finansudvalget den 24. november 2006, sag 06-212
Til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri
Tekstanmærkningen er ændret.
Godkendt af Landstingets Finansudvalget den 24. november 2006, sag 06-205
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Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2006

FM 2007/20

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 2006. § 2 fastsætter ændringer i
tekstanmærkninger i FL 2006. Bestemmelserne henviser til henholdsvis bilag 1 og bilag 2,
som indeholder de konkrete bevillingsændringer i forhold til FL 2006.

Som følge af at der er tale om en efterbevillingslov, vil finansloven for 2006 og TB 2006
tilsammen udgøre bevillinger og tekstanmærkninger, der har været gældende i finansåret
2006. De i finanslov 2006 og TB 2006 optagne bevillinger, herunder projektbevillingerne på
anlægsområdet, er således grundlaget for Landskasseregnskab 2006 og Anlægsredegørelse
2006, som tillige forventes fremlagt under Landstingets Forårssamling 2007.

I Landskasseregnskab 2006 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i
2006. Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige
regnskab. I Anlægsredegørelse 2007 redegøres for anlægs- og renoveringsfondens aktiviteter i
2006. Redegørelsen indeholder en status pr. 31.12.2006 for samtlige anlægsprojekter samt et
overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet, især set i forhold til
landstingsfinanslovens forudsætninger på området.
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Tillægsbevillinger i finansåret 2006
Landstingsfinansloven for 2006 udviste et budgetteret DAU-underskud på 51,2 millioner
kroner. Landstingets Finansudvalg har i løbet af 2006 godkendt tillægsbevillinger, der øger
det budgetterede DAU-underskud med 30,5 millioner kroner.
Forslaget til landstingstillægsbevillingslov indebærer derved et budgetteret DAU-underskud
for finansåret 2006 på omkring 81,7 millioner kroner.
Ændringen af det budgetterede DAU-resultat knytter sig til følgende sager i løbet af finansår
2006.
Sag nr. 06.-170, hvorved Hjemmestyret erhverver administrationsbygningen ”Hotel
Grønland” B 1583 for omkring 32,5 mio. kr. Købet af ejendommen medfører at bevillingen
til vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygninger forhøjes med 1,5 mio. kr. og kontoen til
Hjemmestyrets centrale bygninger i Nuuk kan nedsættes med omkring 2,5 mio. kr.
Samlet set betyder det, at sagen øger DAU-underskuddet med 31,5 mio. kr.

I sag nr. 06.-198 godkendes af bevillingen på hovedkonto 70.10.03 Forsikringer nedskrives
med 1.180.0000 kr., som følge af besparelse på Hjemmestyrets forsikringsdækning.
Besparelsen skyldes at det blev aftalt med kommunerne i forbindelse med
bloktilskudsforhandlingerne at overføre forsikringspligten for folkeskoles bygninger fra
Hjemmestyret til kommunerne.

Herudover har Landstinget godkendt en øget bevilling på 12.376 kr. hvilket svaret til
Grønlands Andel af Vest Nordisk Råds inflationsregulerede driftsbudget .
Landstingets Udvalg for Forretningsorden godkendte ligeledes i finansåret 2006 en
merbevilling på 246.000 kr. til Landstingets Ombudsmand.
Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2006 er fastsat i
bilag 1. Bemærkningerne til de enkelte bevillingsændringer er gengivet nedenfor for hver
bevillingsændring fordelt efter hovedkonto.
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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 2006 og TB 2006. Endelig er
der medtaget oplysninger om dato for godkendelsen samt sagsnummer.

Til § 2

Det fastsættes i § 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2006 er fastsat i bilag 2.

Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til
tekstanmærkninger.

24

25

51.202.000

2.493.965.000
759.452.000
1.562.938.000
703.111.000
-5.468.264.000
0

-6.228.000
0
6.228.000
0
0

Godkendt iht.
tekstanmærkning

258.376

246.000
0
12.376
0
0

Godkendt af
Landstinget

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

Budgetteret DAU-saldo

Driftsudgifter
Lovbundne udgifter
Tilskud
Anlægsudgifter
Indtægter

FL
2006

Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2006 fordelt på bevillingstype

30.282.000

586.000
9.300.000
-13.571.000
34.767.000
-800.000

Godkendt af
Finansudvalget

81.742.376

2.488.569.000
768.752.000
1.555.607.376
737.878.000
-5.469.064.000

FL+TB
2006
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Sum

Landstingets Formandsskab
Landsstyreformanden
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender
Landsstyremedlemmet for Familier og Justitsvæsen
Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø
Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsudannelser
Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer
Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer
51.202.000

93.749.000
53.346.000
-3.755.599.000
924.029.000
1.005.347.000
847.184.000
-222.998.000
228.657.000
196.576.000
680.911.000

FL
2006

0

0
-5.085.000
6.000
-1.056.000
114.000
-373.538.000
17.978.000
361.281.000
300.000
0

Godkendt iht.
tekstanmærkning

Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2006 pr. landsstyreområde

258.376

258.376
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Godkendt af
Landstinget

30.282.000

0
1.630.000
-5.927.000
0
3.470.000
1.097.000
0
2.243.000
-6.198.000
33.967.000

Godkendt af
Finansudvalget

81.742.376

94.007.376
49.891.000
-3.761.520.000
922.973.000
1.008.931.000
474.743.000
-205.020.000
592.181.000
190.678.000
714.878.000

FL+TB
2006
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I alt

Landstingets Formandsskab
Landsstyreformanden
Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender
Landsstyremedlemmet for Familier og
Justitsvæsen
Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø
Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse,
Forskning og Kirke
Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og
Landbrug
Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked
og Erhvervsudannelser
Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur
og Råstoffer
Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur
og Råstoffer

Aktivitetsområde

9.300.000
0
-152.418.000
0
152.418.000
0
0

-9.556.000
3.584.000
-196.413.000
478.000
193.997.000
-1.898.000
0
9.300.000

0

6.000.000

-5.396.000

0
0

Lovbunden

246.000
-1.834.000

Drift

-7.330.624

0

-4.000.000

71.709.000

17.500.000

-78.210.000

-800.000
0

-11.921.000

12.376
-1.621.000

Tilskud

TB 2006 Bevillingstype på aktivitetsområde

34.767.000

34.767.000

0

0

0

0

0
0

0

0
0

Anlæg

-800.000

-800.000

0

-54.600.000

0

54.600.000

0
0

0

0
0

Indtægt

30.540.376

33.967.000

-5.898.000

363.524.000

17.978.000

-372.441.000

-1.056.000
3.584.000

-5.921.000

258.376
-3.455.000

I alt

01.06.11
Politisk arbejde (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.327
1.327

Tillægsbevilling 2006
Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006 nødvendiggør denne bevillingsændring.
Nærværende hovedkonto forhøjes med 1.327.000 kr. med henblik på en yderligere styrkelse af
partisekretariaterne. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse af hovedkonto 01.10.10 Landstinget.
Bevillingen på denne hovedkonto udgør herefter 4.427.000 kr.

Godkendt af Landstinget d. 06-11-2006
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01.10.10
Landstinget (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.327
-1.327

Tillægsbevilling 2006
Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006 nødvendiggør denne bevillingsændring.
Nærværende hovedkonto nedsættes med 1.327.000 kr. og en tilsvarende forhøjelse af konto
01.06.11 Politisk arbejde.
Bevillingen på denne hovedkonto udgør herefter 36.119.000 kr.

Godkendt af Landstinget d. 06-11-2006
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01.10.13
Vestnordisk Råd (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
12

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen søges øget med 12.376 kr. hvilket svarer til Grønlands andel af Vestnordisk Råds
inflationsregulerede driftsbudget. Bevillingen på denne hovedkonto bliver herefter 242.376 kr.

Godkendt af Landstinget d. 06-11-2006
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01.11.01
Landstingets Ombudsmand (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
246
246

Tillægsbevilling 2006
Nærværende hovedkonto forhøjes med 246.000 kr.
Bevillingen på denne hovedkonto udgør herefter 7.620.000 kr.

Godkendt af Landstingets Udvalg for Forretningsorden d. 06-11-2006
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10.01.01
Landsstyrets Sekretariat, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
1.000
1.000

Tillægsbevilling 2006
Som konsekvens af indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med
tilbagevirkende kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 forhøjes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 1.000.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved budgetneutrale rokeringer fra følgende hovedkonti:
10.01.18 Grønlandsk - dansk Selvstyrekommission
kr. 1.200.000
12.01.01 Grønlands Repræsentation i Kbh., drift
kr. 300.000
20.11.51 Reserve til overenskomstrelateret udgifter
kr. 3.500.000
30.01.01 Familiedirektoratet
kr. 1.056.000
32.13.01 Embedslægeinstitutionen
kr. 700.000
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 21.142.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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10.01.18
Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.200
-200
-1.000

Tillægsbevilling 2006
For at finansiere indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med tilbagevirkende
kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 og ombygning af Skattedirektoratets kontorfaciliteter
nedsættes bevillingen på nærværende hovedkonto med 1.200.000 kr.
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.980.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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12.01.01
Grønlands Repræsentation i København, Drift (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-364
-300
-64

Tillægsbevilling 2006
Som følge af personalereduktioner og andre driftsbesparelser realiserer Grønlands Repræsentation
i København et mindreforbrug i 2006. En del af mindreforbruget anvendes til finansiering af
merudgifter under Embedslægeinstitutionen.
Som følge heraf rokeres 364.000 kr. fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 32.13.01
Embedslægeinstitutionen.
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.223.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-06-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2
tekstanmærkninger: Landsstyret - Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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12.01.01
Grønlands Repræsentation i København, Drift (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-300
-150
-150

Tillægsbevilling 2006
For at finansiere indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med tilbagevirkende
kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 og ombygning af Skattedirektoratets kontorfaciliteter
nedsættes bevillingen på nærværende hovedkonto med 300.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved budgetneutrale rokeringer fra følgende hovedkonti:
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 7.923.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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14.01.01
Personaledirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-300
-266
-34

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2006
Koordinationsudvalget besluttede i marts måned 2006
Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked.

at

overføre

IT-området

til

Som følge af ressortændringen rokeres der med virkning fra den 1. april 2006 en stilling og
rammebevilling til dækning af løn og øvrige udgifter til varetagelse af området til hovedkonto
64.01.01.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 40.135.000 kr.
Tillægsbevillingen har følgende økonomiske konsekvenser for BO-årene: Der overføres 400.000
kr. til hovedkonto 64.01.01 i 2007 og de følgende overslagsår.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
TB 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009
Chefer
0
0
0
0
Øvrige
-1
-1
-1
-1
Personale forbrug i alt
-1
-1
-1
-1
Godkendt af Landsstyret d. 16-06-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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14.02.06
IT-området (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-3.251

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006
Koordinationsudvalget besluttede i marts måned 2006
Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked.

at

overføre

IT-området

til

Som følge af ressortændringen nedlægges nærværende hovedkonto, og bevillingen på 3.251.000
kr. rokeres til den nyoprettede hovedkonto 64.01.02, IT-området.

Godkendt af Landsstyret d. 16-06-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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14.02.07
Drift og vedligehold af Hjemmestyrets centrale EDB-maskinel og -programmel
(Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.630

Tillægsbevilling 2006
Tillægsbevilling 2006 - Tilskudsbevilling
Grønlands Hjemmestyres centraladministration indførte i 2002 den webbaserede udgave af ESDHsystemet ScanJour Captia version 1.0 (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem).
Baggrunden var at centraladministrationen gennem digital arkivering og digitale interne
arbejdsgange kunne gøre sagsbehandlingen mere effektiv og skabe administrative sammenhænge i
de enkelte direktorater og på tværs i organisationen.
Hvor langt hjemmestyrets centraladministration har nået disse målsætninger har været behandlet
på workshops i marts 2006 med bistand fra et konsulentfirma.
Konklusionen på disse workshops er, at Grønlands Hjemmestyre hurtigst muligt bør opgradere til
en nyere og mere brugervenlig version ( fra 1.0 til 3.5) inden implementering fortsætter i de
direktorater, der endnu ikke har taget ESDH-systemet i brug. Vurderingen er, at den eksisterende
version er en direkte hindring for den videre udbredelse i centraladministrationen.
Der søges derfor en forhøjelse på 1.630.000 af bevillingen på hovedkonto 14.02.07 Drift og
vedligehold af Hjemmestyrets centrale EDB-maskinel og - programmel på 1.630.00 kr.
Beløbet skal anvendes til finansiering af opgradering af ScanJour Captia fra version til 3.5 og i den
forbindelse nødvendig opgradering af hardware, ny Microsoft Officepakke og mailsystemet
Outlook til 750 brugere, inkl. sundhedsvæsenet og Landstingets Bureau.
Efter gennemført implementering ultimo 2007 i alle direktorater og landstingets bureau vil
hjemmestyret være fuldt overgået til elektronisk arkivering og forvaltning.
Den oprindelige bevilling i 2006 er på 8.152.000 kr. og er efter forhøjelsen på 9.782.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-07-2006, sag nr. 06-176
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17.01.01
Direktoratet for Selvstyre, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
-670
-670

Tillægsbevilling 2006
I forbindelse med etableringen af et nyt direktorat for arbejdsmarked og erhvervsuddannelser og
nedlæggelse af Direktoratet for Selvstyre, har landsstyreformanden besluttet, at to stillinger
overføres fra Direktoratet for Selvstyre til det nydannedeDirektoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser. Der overføres i 2006 tilsvarende lønsum for de to stillinger for 8 måneder.
Som følger heraf rokeres 670.000 kr. fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 62.01.01
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.964.000 kr.
Bevillingsrokeringen har alene virkning i 2006.

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

TB 2006
-1
-1
-1

Godkendt af Landsstyret d. 02-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
4.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 73.01.09 med 4 mio. kr. søges bevillingen
på nærværende hovedkonto forhøjet tilsvarende.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 20.392.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene

Godkendt af Finansudvalget d. 26-05-2006, sag nr. 06-169
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.630

Tillægsbevilling 2006
Der søges en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven på 1.630.00 kr.
Beløbet skal anvendes til finansiering af opgradering hjemmestyrets elektronisk sags-,
dokumenthåndteringssystem ScanJour Captia fra version til 3.5 samt opgradering af hardware, ny
Microsoft Officepakke og mailsystemet Outlook til 750 brugere, inkl. sundhedsvæsenet og
landstingets bureau.
I forbindelse med opgraderingen indføres ny facetbaseret journalplan samt introduceres fælles
arbejdsgange i centraladministration. Den samlede opgraderingsbeløber sig til ca. 5,4 mio. kr. Det
resterende beløb på 3,7 mio. kr. er søgt finansieret i forbindelse med FFL 2007.
Efter gennemført implementering ultimo 2007 i alle direktorater og landstingets bureau vil
hjemmestyret være fuldt overgået til elektronisk arkivering og forvaltning.
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes som følge af ovenstående forhold med
1.630.000 kr. således at bevillingen falder fra 20.392.000 kr. til 18.762.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-07-2006, sag nr. 06-176
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.750

Tillægsbevilling 2006
For at sikre det bedst mulige udgangspunkt i det videre forundersøgelsesarbejde om etablering af
et aluminiumsværk i Grønland, søges bevillingen på nærværende hovedkonto nedsat med
1.750.000 kr. Beløbet bruges til at skabe et bedre beslutningsgrundlag bl.a. i form af ekstern
ekspertise.

Godkendt af Finansudvalget d. 08-09-2006, sag nr. 06-189
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.350

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med kr. 3.350.000, hvorefter bevillingen udgør
kr. 13.662.000.
Bevillingsnedsættelsen anvendes til delvis finansiering af merudgifter til medicin på hovedkonto
32.11.05 Landsapoteket.

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2006, sag nr. 06-197
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.100

Tillægsbevilling 2006
Grundet ekstraordinær høj aktivitet i ansøgte midler til selektiv fragtstøtte søges bevillingen på
nærværende hovedkonto nedsat med 2.100.000 kr. Den ekstraordinære høje aktivitet skyldes især,
at fiskerierhvervet i 2006 i højere grad har søgt om fragtstøtte end i tidligere år.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-207
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
318

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen søges forhøjet med 318.000 kr. Tillægsbevillingen skal ses i sammenhæng med
ansøgningen om en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 40.12.33 Institutioner under de
videregående uddannelser.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 11.880.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-214
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-955

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen søges nedsat med 955.000 kr. Ansøgningen skal ses i sammenhæng med ansøgninger
om tillægsbevillinger indenfor landsstyreområdet for Kultur, uddannelse, Forskning og Kirke.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 10.925.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-215
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-460

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 460.000 kr., hvorefter bevillingen på
nærværende hovedkonto herefter udgør 10.465.000 kr.
Bevillingen vil skulle anvendes til, at Grønlands Nationalmuseum og Arkiv vil kunne byde på 2
malerier med overordentlig historisk og etnologisk interesse for Grønland.
Bevillingen udmøntes med op til 460.000 kr., såfremt budprisen på en auktion hos Bruun
Rasmussen i København den 6. december 2006 overstiger det tilsagn på 500.000 kr., som Ole
Windstedts Mindelegat har tilsagt.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto
40.14.11 Grønlands Nationalmuseum og Arkiv på 460.000 kr.
Tillægsbevillingen har ikke økonomiske konsekvenser for BO-årerne

Godkendt af Finansudvalget d. 01-12-2006, sag nr. 06-218
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20.11.51
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-5.204

Tillægsbevilling 2006
Som følge af indgåede overenskomster på ASG og DJØF-området samt cheflønsprojektet skal der
udbetales lønstigninger med tilbagevirkende kraft. De respektive direktorater kompenseres ikke for
denne udgift. Til gengæld foretages der en budgetneutral rokering af 5.204.000 kr. fra nærværende
hovedkonto til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration, således at der ikke i 2006
skal udmøntes yderligere administrative besparelser fra den hovedkonto.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.494.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-208

48

20.11.51
Reserve til overenskomstrelaterede udgifter (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.494

Tillægsbevilling 2006
For at finansiere indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med tilbagevirkende
kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 og ombygning af Skattedirektoratets kontorfaciliteter
nedsættes bevillingen på nærværende hovedkonto med 3.494.000 kr.
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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20.11.56
Budgetregulering, administration (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
5.204

Tillægsbevilling 2006
Som følge af indgåede overenskomster på ASG og DJØF-området samt cheflønsprojektet skal der
udbetales lønstigninger med tilbagevirkende kraft. De berørte enheder kompenseres ikke for denne
udgift. Til gengæld forhøjes bevillingen på nærværende hovedkonto med 5.204.000 kr., således at
der ikke i 2006 skal udmøntes yderligere administrative besparelser fra nærværende hovedkonto.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-208
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20.11.67
Reserve centralisering af skat (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.500

Tillægsbevilling 2006
I forbindelse med Landstingets beslutning om centralisering af skatte- og afgiftsopgaven blev der
afsat 2,5 mio. kr. i 2006 på nærværende hovedkontokonto til dækning af personalerelaterede
følgeomkostninger til flytninger, genplaceringer, etableringaf nye kontorfaciliteter i regionsbyer og
hovedkontor etc.
En del af bevillingen er anvendt til anskaffelse af nye kontormøbler, kopimaskiner med videre i
forbindelse med etablering af ca. 35 nye arbejdspladser i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut og Ilulissat,
mens den resterende del forventes anvendt i slutningen af året til afholdelse af flytteomkostninger i
forbindelse med overflytning af de kommunale medarbejdere til den centrale skatteforvaltning. I
den forbindelse kan det oplyses, at det er lykkedes at imødekomme alle nye medarbejderes ønske
om nyt arbejdssted.
En nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 24.01.01 Skattedirektoratet, administration med 2.500.000
kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto i 2006 udgør herefter 0 kr.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2007 og frem som følge af centraliseringen af skatte- og
afgiftsopgaven er blevet indarbejdet i forbindelse med Landsstyrets forslag til finanslov for 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-208
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24.01.01
Skattedirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
2.500

Tillægsbevilling 2006
I forbindelse med Landstingets beslutning om centralisering af skatte- og afgiftsopgaven blev der
afsat 2,5 mio. kr. i 2006 på hovedkonto 20.11.67 Reserve centralisering af skat til dækning af
personalerelaterede følgeomkostninger til flytninger, genplaceringer, etablering af nye
kontorfaciliteter i regionsbyer og hovedkontor etc. Bevillingen på nærværende hovedkonto søges
derfor forhøjet med 2.500.000 kr.
En forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.67 Reserve centralisering af skat med 2.500.000
kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto i 2006 udgør herefter 22.865.000 kr.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2007 og frem som følge af centraliseringen af skatte- og
afgiftsopgaven er blevet indarbejdet i forbindelse med Landsstyrets forslag til finanslov for 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-208
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24.01.01
Skattedirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.500

Tillægsbevilling 2006
Som konsekvens af indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med
tilbagevirkende kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 forhøjes bevillingen på nærværende
hovedkonto.
I forbindelse med planlægningen og budgetteringen af centraliseringen af skatte- og afgiftsopgaven
var forventningen at det øgede antal medarbejdere i hovedkontoret kunne indplaceres ved at
etablere eksterne lejemål i tilknytning til hovedkontoret. Dette har efterfølgende ikke vist sig
muligt. Dette har medført behov for at ombygge Skattedirektoratets nuværende kontorfaciliteter,
således der kan skabes plads til ca. 30 ekstra medarbejdere.
Til ovennævnte formål forhøjes bevillingen på nærværende hovedkonto med 3.500.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved budgetneutrale rokeringer fra følgende hovedkonti:
10.01.18
Grønlandsk - dansk Selvstyrekommission
kr. 1.200.000
12.01.01
Grønlands Repræsentation i Kbh., drift
kr. 300.000
20.11.51
Reserve til overenskomstrelateret udgifter
kr. 3.500.000
30.01.01
Familiedirektoratet
kr. 1.056.000
32.13.01
Embedslægeinstitutionen
kr. 700.000
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 26.365.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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24.10.10
Landsskat (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
1.300

Tillægsbevilling 2006
Som følge af Landstingets vedtagelse af landstingslov om ændring af landstingslov om
indkomstskat umiddelbart før 3. behandlingen af FFL 2006-II har det ikke været muligt at udmønte
de økonomiske konsekvenser af lovændringen på de respektive hovedkonti. Lovændringen
forventes at medføre et mindre skatteprovenu på 1,3 mio. kr. årligt.
En nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 24.13.50 Reserve til merindtægter på skatteog afgiftsområdet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 619.600.000 kr. i 2006.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2007 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2007.
Denne ansøgning vil medføre følgende ændringer i aktivitetstabellen.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Løbende afregninger
Godkendt af Finansudvalget d. 05-05-2006, sag nr. 06-168
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TB 2006
1.300

24.11.13
Havneafgift (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-4.300

Tillægsbevilling 2006
Som følge af Landstingets vedtagelse af landstingslov om ændring af landstingslov om havne og
krydstogtpassagerafgift umiddelbart før 3. behandlingen af FFL 2006-II har det ikke været muligt
at udmønte de økonomiske konsekvenser af, at krydstogtpassagerafgiften med virkning fra 1. april
2006 udgør 450 kr. pr. krydstogtpassager samt indførelse af en tilsvarende afgift pr. pakkerejseturist, på de respektive hovedkonti. Lovændringen forventes at medføre et merprovenu på 4,3
mio. kr.
En forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 24.13.50 Reserve til merindtægter på skatteog afgiftsområdet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto i 2006 udgør herefter 12.300.000 kr.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2007 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2007.
Denne ansøgning vil medføre følgende ændringer i aktivitetstabellen.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Passagerafgift

TB 2006
-4.300

Godkendt af Finansudvalget d. 05-05-2006, sag nr. 06-168
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24.13.50
Reserve til merindtægter på skatte- og afgiftsområdet (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
3.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge Landstingets vedtagelse af landstingslov om ændring af landstingslov om havne og
krydstogtpassagerafgift, og landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat
umiddelbart før 3. behandlingen af FFL 2006-II, har det ikke været muligt at udmønte bevillingen
på nærværende hovedkonto i forbindelse med behandlingen af FFL 2006-II.
En nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 24.11.13 Havneafgift med 4.300.000 kr., og en
nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 24.10.10 Landsskat med 1.300.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto i 2006 udgør herefter 0 kr.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2007 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 05-05-2006, sag nr. 06-168
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30.01.01
Familiedirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.056

Tillægsbevilling 2006
For at finansiere indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med tilbagevirkende
kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 og ombygning af Skattedirektoratets kontorfaciliteter
nedsættes bevillingen på nærværende hovedkonto med 1.056.000 kr.
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 20.948.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-200. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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30.01.03
Kurser og efteruddannelse om det sociale områder (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.800

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på 30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale område nedskrives med
1.800.000 kr. i 2006 som følge aflysning af kurser samt afholdelse af billigere kurser.
Samtidig opskrives 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til
kommune 1.800.000 kr. i 2006
Bevillingen på hovedkontoen 30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale område udgør
herefter 5.003.000 kr. i år 2006.

Godkendt af Finansudvalget d. 20-09-2006, sag nr. 06-192
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30.10.36
Barselsdagpenge (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
9.300

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Bevillingen på 30.10.36 Barselsdagpenge forøges med 9.300.000 kr. i 2006 som følge af
vedtagelse af Landtingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om
orlov m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption vedtaget. Forordningsændringen betyder
at der opnås mulighed for barselsdagpenge i yderligere 11 uger ifm. barsel. Ændringen træder i
kraft 1. juli 2006.
Samtidig nedskrives 30.10.43 Barselsdagpengereserve med 9.300.000 kr. i 2006.
Virkningerne i budgetoverslagsårene søges indarbejdet i Forslag til Landstingsfinanslov for 2007.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 26.000.000 kr. i år 2006.

Budgetspecifikation
Øvrige udgifter

kr. 9.300.000

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2006, sag nr. 06-171
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30.10.43
Barselsdagpengereserve (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-9.300
-9.300

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på 30.10.43 Barselsdagpengereserve nedskrives med 9.300.000 kr. i 2006.
I Finanslov 2006 er der afsat reserve til forlængelse af barselsorlovsreglerne som blev vedtaget ved
Landtingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov m.v. og
dagpenge ved graviditet, barsel og adoption vedtaget. Ændringen træder i kraft 1. juli 2006.
Samtidig opskrives 30.10.36 Barselsdagpenge med 9.300.000 kr. i 2006.
Virkningerne i budgetoverslagsårene søges indarbejdet i Forslag til Landstingsfinanslov for 2007.
Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter 0 kr. i år 2006.

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2006, sag nr. 06-171
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30.13.03
Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til
kommunerne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
5.800

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til
kommuner forøges med 5.800.000 kr. i 2006 som følge af afgørelser i det sociale ankenævn.
Samtidig nedskrives
30.13.41 Handicapinstitutioner med 3,2 mio. kr. i 2006
30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale område med 1,8 mio. kr. i 2006
30.14.29 Forebyggende virksomhed med 0,8 mio. kr. i 2006
Bevillingen på hovedkonto 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt
forsøgsudlægning til kommuner forøges udgør herefter 191.886.000 kr. i år 2006.

Godkendt af Finansudvalget d. 20-09-2006, sag nr. 06-192
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30.13.41
Handicapinstitutioner (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-3.200

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Bevillingen på 30.13.41 Handicapinstitutioner nedsættes med 3.200.000 kr. i 2006 til dækningen af
udgifter som følge af ikke fuld belægning samt mangel på pædagoguddannet personale på
handicapinstitutionerne.
Bevillingen på hovedkontoen 30.13.41 Handicapinstitutioner udgør herefter 81.499.000 kr. i år
2006.
FL2006
(1.000 kr)

R2005
(1.000 kr)

Forslag til
budget for
2006

Besparelse

30.13.41 - Handicapinst. i alt

84.573

69.694

81.373

3.200

02 - Fælleskonto
16 - Ivaaraq, Qaqortoq
17 - Aaqa, Nuuk
19 - Elisabannguaq, Maniitsoq
21 - Uiluiit, Sisimiut
22 - Ikinngut, Ilulissat
24 - Satellit i Uummannaq
25 - Satellit Nasippi, Tasiilaq
26 - Døvehjemmet, Qaqortoq
27 - Satellit Pilutaq, Sisimiut
28 - Palleq, Paamiut
29 - Satellit Qeqertarsuaq

6.155
8.248
17.509
9.953
4.424
15.436
3.495
4.301
2.561
2.589
7.331
2.572

4.591
7.793
15.397
8.237
3.743
13.990
3.264
3.019
1.632
2.321
5.707
-

5.355
8.248
17.509
9.253
3.746
15.436
3.495
4.301
1.941
2.589
6.929
2.572
81.373

800
0
0
700
678
0
0
0
620
0
402
0
3.200

For Elisabannguaq og Palleq er der færre uddannede pædagoger ansat end der er forudsat i
budgetteringen. For Døvehjemmet i Qaqortoq er der 1 beboer og på Uiluiit er belægning mindre
end forudsat i budgettering med personalemæssige konsekvenser til følge. For Fælleskontoen er
der udvist tilbageholdenhed.

Godkendt af Finansudvalget d. 20-09-2006, sag nr. 06-192
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30.14.29
Forebyggende virksomhed (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-800

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på 30.14.29 Forebyggende virksomhed nedskrives med 800.000 kr. i 2006 som følge
af færre ansøgninger om tilskud.
Samtidig opskrives
-30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til kommune 800.000
kr. i 2006

Bevillingen på hovedkontoen 30.14.29 Forebyggende virksomhed udgør herefter 4.500.000 kr. i år
2006.

Godkendt af Finansudvalget d. 20-09-2006, sag nr. 06-192
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32.01.01
Direktoratet for Sundhed, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
200
200

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med kr. 200.000, hvorefter bevillingen udgør kr.
15.950.000.
Bevillingsforhøjelsen skyldes, at der ikke som planlagt blev indgået nye overenskomster på
områderne ASG, AK og DJØF. Der kan i 2006 derfor forventes merudgifter på kr. 200.000 kr. til
efterregulering af lønninger for 9 måneder vedrørende 2005.
Bevillingsforhøjelsen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med
bevillingsreduktionen på hovedkonto 32.10.02 Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål.

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2006, sag nr. 06-197
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32.10.02
Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-2.923
-2.923

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med kr. 2.923.000, hvorefter bevillingen udgør
kr. 10.162.000.
Bevillingsreduktionen skyldes bl.a., at den afsatte bevilling i 2006 på kr. 923.000 til dækning af
driftsudgifterne i forbindelse med digitalisering af røntgenområdet rokeres til Dronning Ingrids
Hospital. Det er herefter Dronning Ingrids Hospital, der har det overordnede ansvar for driften af
det digitale røntgensystem. De bevillingsmæssige konsekvenser i 2007 og budgetoverslagsårene er
indarbejdet i Forslag til Finanslov 2007.
Ydermere forventes de afsatte midler til udbetaling af erstatninger i forbindelse med
patientklagesager, udgifter til specialuddannelser/årskurser for sygeplejersker m.v., ekstraordinære
sundhedsindsatser, samt udgifter til drift og udvikling af nogle af sundhedsvæsenets EDBsystemer, ikke at blive fuldt udmøntet. Samlet forventes der i 2006 et mindreforbrug på de anførte
områder på kr. 2.000.000.
Bevillingsnedsættelsen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med
bevillingsforhøjelserne på hovedkonto 32.01.01 Direktoratet for Sundhed, hovedkonto 32.10.05
Dronning Ingrids Hospital og hovedkonto 32.11.05 Landsapoteket.

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2006, sag nr. 06-197
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32.10.02
Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-171
-171

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 171.000 kr., hvorefter bevillingen udgør kr.
9.991.000.
Bevillingsnedsættelsen søges til dækning af Dronning Ingrids Hospitals merudgifter i forbindelse
med driften af det nye vandlaboratorium.
Bevillingsnedsættelsen på nærværende hovedkonto skal ses i
bevillingsforhøjelsen på hovedkonto 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital.

sammenhæng

med

Godkendt af Landsstyret d. 14-12-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, 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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32.10.03
Patientbehandling i udlandet, somatisk (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-2.000
-2.000

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto reduceres med 2.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
79.661.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes dels hjemtagelse af behandlingstilbud fra udlandet, herunder
tilbud indenfor kræftbehandlingen (1,0 mio. kr.), dels en ændring i konteringspraksis af diverse
laborantydelser fra udlandet (1,0 mio. kr.).
Bevillingen overføres til 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital til dækning af det øgede
aktivitetsniveau.
De afledte økonomiske konsekvenser for 2007 og BO-årene er søgt indarbejdet i FFL 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2006, sag nr. 06-197
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32.10.03
Patientbehandling i udlandet, somatisk (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.500
-1.500

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1.500.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
78.161.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes dels at stadig flere behandlingstilbud på Rigshospitalet
tilbydes som ambulant behandling, ligesom der kan konstateres en fortsat positiv effekt af
hjemtagne behandlingstilbud.
Heraf søges 400.000 kr. overført til hovedkonto 32.10.07 Det grønlandske Patienthjem, til dækning
af et forhøjet aktivitetsniveau, som følge af den fortsatte udbygning af de ambulante
behandlingstilbud.
Det resterende beløb på 1.100.000 kr. søges overført til hovedkonto 32.11.03 Fællesudgifter,
evakueringer m.v., til dækning af udgifter til patient- og patientledsagertransport mellem kysten og
Dronning Ingrids Hospital samt diverse hjælpemidler.

Godkendt af Landsstyret d. 14-12-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, 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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32.10.04
Patientbehandling i udlandet, psykiatriske (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.000
-1.000

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
25.120.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes, at der er sket en oprustning af den ungdomspsykiatriske
indsats på Dronning Ingrids Hospital, hvilket reducerer bevillingsbehovet på nærværende
hovedkonto.
Bevillingsnedsættelsen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen til
32.10.05 Dronning Ingrids Hospital til dækning af merudgifterne i forbindelse med oprustningen
på det ungdomspsykiatriske område.
De afledte økonomiske konsekvenser er søgt indarbejdet for 2007 og BO-årene ved fremsættelse af
ændringsforslag til 2. behandlingen af FFL 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2006, sag nr. 06-197
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32.10.04
Patientbehandling i udlandet, psykiatriske (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.000
-1.000

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
24.120.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes bl.a., at det ud fra en lægefaglig vurdering ikke har været
forsvarligt at sende langtidsindlagte patienter på ferierejser i det omfang, det var planlagt. Desuden
har der igennem hele året været en underbelægning i forhold til de 13 pladser på Psykiatrisk
Hospital i Risskov, som sundhedsvæsenet betaler for. Der forventes derfor ved årets slutning en
tilbagebetaling på ca. 360.000 kr.
Endelig har der gennem længere tid ikke været patienter på Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland.
Abonnementsbetalingen til Sikringsanstalten er derfor nu stoppet.
Bevillingsnedsættelsen skal ses i sammenhæng med bevillingsforhøjelsen på hovedkonto 32.11.03
Fællesudgifter, evakueringer m.v.

Godkendt af Landsstyret d. 14-12-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, 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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32.10.05
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
20.856
933
19.923

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 20.856.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
257.588.000 kr.
Merbevillingsbehovet skyldes bl.a., at Dronning Ingrids Hospital har overtaget ansvaret for driften
af det digitale røntgensystem. Til finansiering af merudgiften nedsættes bevillingen på hovedkonto
32.10.02 Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål med 923.000 kr.
Ligeledes er der sket en oprustning af den ungdomspsykiatriske indsats på Dronning Ingrids
Hospital, hvorfor bevillingen forhøjes med 1.000.000 kr., mens bevillingen på hovedkonto
32.10.04 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske nedsættes tilsvarende. De afledte økonomiske
konsekvenser er søgt indarbejdet for 2007 og BO-årene ved fremsættelse af ændringsforslag til 2.
behandlingen af FFL 2007.
Ydermere er der hjemtaget behandlingstilbud fra udlandet, herunder yderligere tilbud indenfor
kræftbehandlingen, ligesom der er sket en ændring i konteringspraksis af diverse laborantydelser i
udlandet. Merudgiften på 2.000.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på
hovedkonto 32.10.03 Patientbehandling i udlandet, somatisk.
Udgifterne til løn og andre personalerelaterede udgifter til dentalteknikeren afholdes fra
nærværende hovedkonto, mens udgifterne til anskaffelse, vedligehold og reparation af tandplejens
udstyr afholdes på hovedkonto 32.12.02 Fællesudgifter, tandlægebetjening. Det er Kystledelsen,
der er budgetansvarlig for denne hovedkonto. Stillingen som dentaltekniker med tilhørende
bevilling på 167.000 kr. for resten af 2006, rokeres derfor til hovedkonto 32.11.01 Kystledelsen
således, at hele ansvaret og bevillingen samles under samme budgetansvarlige myndighed.
Det var oprindeligt planlagt, at Dronning Ingrids Hospital skulle påbegynde arbejdet med
implementering af en elektronisk patientjournal i indeværende år. Grundet arbejdet med
digitalisering af røntgenområdet, planlægges arbejdet først opstartet i 2007. Den afsatte bevilling i
2006 på kr. 800.000 søges derfor rokeret til hovedkonto 32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening
således, at investeringen i hardware til den elektroniske patientjournal på kystens sygehuse vil
kunne fremskyndes. De afledte økonomiske konsekvenser for 2007 er i forbindelse med 2.
behandlingen af FFL 2007 søgt rokeret fra hovedkonto 32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening til
nærværende hovedkonto.
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Kystrejser foretages af såvel specialister fra Dronning Ingrids Hospital, som af specialister udsendt
fra Danmark, og det er ofte tilfældigt, hvorfra specialisten kommer, og dermed på hvilken
hovedkonto udgiften skal konteres. Dette gør det meget vanskeligt at styre området for
konsulentrejser både på nærværende hovedkonto og på hovedkonto 32.11.03 Fællesudgifter,
evakueringer m.v. Derfor forhøjes bevillingen på nærværende hovedkonto med 17.900.000 kr.,
mens bevillingen på hovedkonto 32.11.03 Fællesudgifter, evakueringer m.v. nedsættes tilsvarende.
Herefter er alle omkostninger til specialister og specialistrejser samlet på nærværende hovedkonto.
Allerede bogførte udgifter i indeværende år vil blive omposteret.
Bevillingsforhøjelsen skal ses i sammenhæng med bevillingsændringerne på hovedkonti 32.10.02
Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål, 32.10.03 Patientbehandling i udlandet, somatisk,
32.10.04 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske, 32.11.01 Kystledelsen, 32.11.02
Fællesudgifter, lægebetjening og 32.11.03 Fællesudgifter, evakueringer m.v.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Neurolog
Ørelæge incl. Anæstesi
Øjenlæge
Audiolog
Bandagist
Børne ortopæd
Børne læge
Læge i hud - og kønssygdomme
Samlet antal uger

TB 2006
4
19
41
3
12
4
10
6
99

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

TB 2006
0
0
0

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2006, sag nr. 06-197
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32.10.05
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
171
65
106

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 171.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
257.759.000 kr.
Som følge af at de bakteriologiske vandundersøgelser for fremtiden skal leve op til kravene i EU's
drikkevandsdirektiv, søges bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med 171.000 kr. Det
betyder, at der skal udføres nye og mere avancerede kemiske og bakteriologiske vandanalyser.
Beslutningen blev truffet, da det er en forudsætning for fortsat grønlandsk fødevareeksport til EU.
I forbindelse med implementeringen af EU's drikkevandsdirektiv er der således behov for indførsel
af betydelig mere omfattende bakteriologiske analyser af vandprøverne i forhold til tidligere.
Opstarten af det nye vandlaboratorium vil ske i 2 etaper. I første omgang er der ansat en
bioanalytiker pr. 1. oktober 2006, der vil starte med at analysere vandprøverne fra Nuuk i henhold
til retningslinierne i EU's drikkevandsdirektiv. Den 1. januar 2007 ansættes endnu en bioanalytiker,
hvorefter samtlige vandprøver i Grønland analyseres i henhold til retningslinierne i EU's
drikkevandsdirektiv. Merudgiften i indeværende år andrager 171.000 kr.
Direktoratet for Miljø og Natur er i 2001 blevet tilført midler til "Sikring af drikkevandskvalitet".
Midlerne blev tilført Direktoratet for Miljø og Natur, da ansvaret for begge typer analyser lå der.
Efter at veterinærområdet blev flyttet til Erhvervsdirektoratet, er ansvaret for de bakteriologiske
analyser flyttet med ligesom en del af den oprindelige bevilling.
Da der ikke er opnået enighed med Erhvervsdirektoratet og Direktoratet for Miljø og Natur om
finansieringen af Dronning Ingrids Hospitals merudgifter i indeværende år, vil denne derfor blive
finansieret indenfor sundhedsvæsenets egen ramme.
Bevillingsforhøjelsen på nærværende hovedkonto modsvares derfor af en tilsvarende nedsættelse
af bevillingen på hovedkonto 32.10.02 Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål.
De økonomiske konsekvenser i budgetoverslagsårene er indarbejdet i rammerne til Finanslov
2007.
Godkendt af Landsstyret d. 14-12-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, 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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32.10.05
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
300

Tillægsbevilling 2006
Som konsekvens af indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med
tilbagevirkende kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 forhøjes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 300.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved budgetneutrale rokeringer fra følgende hovedkonti:
10.01.18
Grønlandsk - dansk Selvstyrekommission
kr. 1.200.000
12.01.01
Grønlands Repræsentation i Kbh., drift
kr. 300.000
20.11.51
Reserve til overenskomstrelateret udgifter
kr. 3.500.000
30.01.01
Familiedirektoratet
kr. 1.056.000
32.13.01
Embedslægeinstitutionen
kr. 700.000
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 258.059.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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32.10.07
Det Grønlandske Patienthjem (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
400
400

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 400.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
17.885.000 kr.
Merbevillingsbehovet skyldes, at et stigende antal behandlinger på Rigshospitalet foregår
ambulant, hvorfor patienterne i stedet for at blive indlagt på Rigshospitalet, opholder sig på Det
grønlandske Patienthjem mellem behandlingerne.
Bevillingsforhøjelsen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng
bevillingsnedsættelsen på hovedkonto 32.10.03 Patientbehandling i udlandet, somatisk.

med

Godkendt af Landsstyret d. 14-12-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, 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.

75

32.10.08
Alkoholbehandlingscentre (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter
Indtægter

1.000 kr.
-600
-100
-500

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 600.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
3.712.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes, 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.
Bevillingsnedsættelsen på 600.000 kr. tilføres hovedkonto 32.11.03 Fællesudgifter, evakueringer
m.v. til dækning af forventede merudgifter til patienttransport.

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2006, sag nr. 06-197
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32.11.01
Kystledelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
167
130
37

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 167.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
9.350.000 kr.
Stillingen som dentaltekniker og den resterende bevilling for 2006, flyttes fra hovedkonto 32.10.05
Dronning Ingrids Hospital til nærværende hovedkonto. Da det er Kystledelsen, der er ansvarlig for
anskaffelse, vedligehold og reparation af tandplejens udstyr, sikrer overførsel af stillingen som
dentaltekniker til Kystledelsen, at ansvaret samles ét sted.

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

TB 2006
0
0,25
0,25

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2006, sag nr. 06-197
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32.11.02
Fællesudgifter, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
800
800

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 800.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
29.143.000 kr.
Det var oprindeligt planlagt, at Dronning Ingrids Hospital skulle påbegynde arbejdet med
implementering af en elektronisk patientjournal i 2006. Grundet arbejdet med digitalisering af
røntgenområdet, planlægges arbejdet først opstartet i 2007. Den afsatte bevilling i 2006 på kr.
800.000 på hovedkonto 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital rokeres derfor til nærværende
hovedkonto, således at investeringen i hardware til den elektroniske patientjournal på kystens
sygehuse vil kunne fremskyndes.
De afledte økonomiske konsekvenser for 2007 er i forbindelse med 2. behandlingen af FFL 2007
søgt rokeret fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital.

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2006, sag nr. 06-197
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32.11.03
Fællesudgifter, evakueringer mv (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-17.300
-17.300

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 17.300.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
53.795.000 kr.
Kystrejser foretages af såvel specialister fra Dronning Ingrids Hospital, som specialister udsendt
fra Danmark, og det er ofte tilfældigt, hvorfra specialisten kommer, og dermed på hvilken
hovedkonto udgiften skal konteres. Dette gør det meget vanskeligt at styre posten konsulentrejser
både på nærværende hovedkonto, og på hovedkonto 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital. Derfor
nedsættes bevillingen på nærværende hovedkonto med kr. 17.900.000, mens bevillingen på
hovedkonto 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital forhøjes tilsvarende. Herefter er alle omkostninger
til specialister og specialistrejser samlet på én hovedkonto. Allerede bogførte udgifter i
indeværende år vil blive omposteret.
Til
nærværende
hovedkonto
rokeres
600.000
kr.
fra
hovedkonto
Alkoholbehandlingscentre til dækning af forventede merudgifter til patienttransport.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Neurolog
Ørelæge incl. Anæstesi
Øjenlæge
Audiolog
Bandagist
Børne ortopæd
Børnelæge
Læge i hud - og kønssygdomme
Samlet antal uger

32.10.08

TB 2006
-4
-19
-41
-3
-12
-4
-10
-6
-99

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2006, sag nr. 06-197
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32.11.03
Fællesudgifter, evakueringer mv (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.100
2.100

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 2.100.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
55.895.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen søges bl.a. til dækning af større rejseudgifter end budgetteret i forbindelse
med patient- og patientledsagerrejser fra kysten til specialiseret lægebehandling på Dronning
Ingrids Hospital.
Derudover kan der konstateres stigende udgifter til lovpligtige hjælpemidler (ortopædiske sko,
proteser etc.).
Bevillingsforhøjelsen modsvares af en bevillingsnedsættelse på hovedkonto 32.10.03
Patientbehandling i udlandet, somatisk på 1.100.000 kr., samt bevillingsnedsættelsen på
hovedkonto 32.10.04 Patientbehandling i udlandet, psykiatriske på 1.000.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 14-12-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, 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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32.11.05
Landsapotek (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
8.150
8.150

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 8.150.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
21.468.000 kr.
På basis af det konstaterede medicinforbrug efter årets første 8 måneder, og det forventede forbrug
resten af året, forventes der et merforbrug på nærværende hovedkonto på 8.150.000 kr.
Stigningen i medicinudgifterne har især været store på de lægemiddelgrupper, der omfatter antiHIV medicin, biologisk gigtmidler og psykofarmaka, og skyldes et stigende forbrug af dyre
lægemidler, der forbedrer mulighederne for at behandle HIV i udbrud, visse gigtlidelser og
kroniske psykiske lidelser. Disse lægemiddelgrupper tegnede sig i 2005 for ca. ¼ af
sundhedsvæsenets samlede medicinudgifter, og væksten i udgiftsniveauet alene for disse gruppers
vedkommende må forudses, at medføre en merudgift i 2006 på forsigtigt estimeret ca. 7 mio. kr.
Dertil kommer yderligere allerede nu konstaterbare generelle udgiftsstigninger til medicin på ca. 1
mio. kr. i forhold til 2005.
Endelig har der været en merudgift på 150.000 kr. i forbindelse med at medicin ved en fejl i
Aalborg, blev opbevaret ved -25 C i stedet for +10 C.
Til delvis dækning af det forventede merforbrug søges bevillingen på nærværende hovedkonto
forhøjet med 1.800.000 kr. ved en tilsvarende reduktion af bevillingen på hovedkonto 32.10.02
Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål.
Til delvis dækning af det forventede merforbrug søges bevillingen på nærværende hovedkonto
ligeledes forhøjet med 3.000.000 kr. ved en tilsvarende reduktion af bevillingen på hovedkonto
32.12.03 Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening.
Den resterende del af det forventede merforbrug, 3.350.000 kr., søges dækket ved en tilsvarende
reduktion af hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2006, sag nr. 06-197
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32.12.03
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-3.000
-3.000

Nettoudgift
Lønudgifter
Tillægsbevilling 2006

Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 3.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
45.515.000 kr.
Bevillingsreduktionen skyldes, at der fortsat er problemer med at rekruttere tandlæger, hvilket har
resulteret i et mindreforbrug på lønninger.
Da det ikke umiddelbart har været muligt at opgøre hvor meget aktivitetsniveauet falder i de
enkelte sundhedsdistrikter, er der ikke medtaget ændringer i aktivitetstabellen.
Bevillingsnedsættelsen på nærværende hovedkonto skal
bevillingsforhøjelsen på hovedkonto 32.11.05 Landsapoteket.

Godkendt af Finansudvalget d. 19-10-2006, sag nr. 06-197
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ses

i

sammenhæng

med

32.13.01
Embedslægeinstitutionen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
364
300
64

Tillægsbevilling 2006
Det har vist sig vanskeligt at besætte stillingen som administrerende embedslæge. Det planlægges
derfor, at en administrerende embedslæge ansættes på særlige vilkår, bl.a. således at
vedkommende varetager tjenesten en del af tiden med placering i Danmark. Pågældende skal
samtidig være supervisor for en læge, som ansættes med henblik på uddannelse som speciallæge i
samfundsmedicin, således at vedkommende til den tid vil være kvalificeret til at kunne ansættes
som administrerende embedslæge.
Derfor søges en forhøjelse af bevillingen til Embedslægeinstitutionen med henblik på at en læge
kan søges ansat med virkning fra 1. september 2006. Merudgifterne er budgetteret til 364.000 kr. i
2006. Udgiften kan finansieres ved overførsel af bevilling fra administrationsbevillingen til
Grønlands Repræsentation i København, hvor der realiseres et mindreforbrug i 2006.
Som følge heraf rokeres 364.000 kr. fra hovedkonto 12.01.01 Grønlands Repræsentation i
København, Drift til nærværende hovedkonto.
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.718.000 kr.
De årlige merudgifter i 2007 og BO-årene 2008-9 er budgetteret til 1.090.000 kr. Merudgifterne i
2007 og BO-årene 2008-9 er indarbejdet i FFL 2007.

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

TB 2006
1/3
0
1/3

Godkendt af Landsstyret d. 02-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2
tekstanmærkninger: Landsstyret-Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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32.13.01
Embedslægeinstitutionen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-650
-600
-50

Tillægsbevilling 2006
For at finansiere indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med tilbagevirkende
kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 og ombygning af Skattedirektoratets kontorfaciliteter
nedsættes bevillingen på nærværende hovedkonto med 650.000 kr.
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.068.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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33.01.01
Direktoratet for Miljø og Natur, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
120
80
40

Tillægsbevilling 2006
For at sikre det bedst mulige udgangspunkt i det videre forundersøgelsesarbejde om etablering af
et aluminiumsværk i Grønland, søges bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med
120.000 kr. Beløbet bruges til at ansætte en projektmedarbejder, der udelukkende tilknyttes
forundersøgelsesarbejdet.

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

TB 2006
0
1
1

Godkendt af Finansudvalget d. 08-09-2006, sag nr. 06-189
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33.01.11
Grønlands Naturinstitut (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
100

Tillægsbevilling 2006
Som konsekvens af indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med
tilbagevirkende kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 forhøjes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 100.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved budgetneutrale rokeringer fra følgende hovedkonti:
10.01.18
Grønlandsk - dansk Selvstyrekommission
kr. 1.200.000
12.01.01
Grønlands Repræsentation i Kbh., drift
kr. 300.000
20.11.51
Reserve til overenskomstrelateret udgifter
kr. 3.500.000
30.01.01
Familiedirektoratet
kr. 1.056.000
32.13.01
Embedslægeinstitutionen
kr. 700.000
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 38.984.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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40.01.01
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, administration
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-4.369
-3.660
-709

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006, af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, rokeres 4.369.000 til en ny hovedkonto 62.01.01 Direktoratet for
Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 18.048.000
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Lønudgifter
Øvrige udgifter

TB 2006
-3.660
-709

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

TB 2006
-1
-11
-12

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.

87

40.01.01
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, administration
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
1.550
1.550

Tillægsbevilling 2006
I februar 2002 blev der oprettet tre stillinger som afdelingschefer og nedlagt tre
kontorchefstillinger i forbindelse med direktoratets organisationsændringer. Stillingerne som
afdelingschefer har siden oprettelsen 1. februar 2002 været uklassificerede. Den manglende
klassificering afventede forhandlinger med de respektive faglige organisationer og indtil da blev
stillingerne aflønnet som kontorchef. I 2006 afsluttedes forhandlingerne og lønningerne blev
efterfølgende reguleret
september 2006 med tilbagevirkende kraft. Efterfølgende er
funktionsvederlag for de medarbejdere der har fungeret i afdelingschefstillingerne blevet udbetalt,
ligeledes med tilbagevirkende kraft.
Det har ikke været muligt at forudse forhandlingsforløb samt forhandlings-resultat i forbindelse
med klassificering af stillingerne som afdelingschef siden 1. februar 2002 eller over denne 4 års
periode.
Direktoratet har reguleret en medarbejders vederlag for merarbejde med tilbagevirkende kraft for
årene 2002 - 2005.
Ressortomlægning mellem KIIIP og SIIP har betydet at KIIIP har afgivet 12 stillinger vedrørende
nærværende hovedkonto, hvoraf 3 var vakante pr. 1. april 2006, som er skæringsdatoen for
omlægningen af stillingerne ifølge ressortaftale og tillægsaftale mellem de to direktorater.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 19.598.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-215
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40.01.01
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, administration
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
400

Tillægsbevilling 2006
Som konsekvens af indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med
tilbagevirkende kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 forhøjes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 400.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved budgetneutrale rokeringer fra følgende hovedkonti:
10.01.18
Grønlandsk - dansk Selvstyrekommission
kr. 1.200.000
12.01.01
Grønlands Repræsentation i Kbh., drift
kr. 300.000
20.11.51
Reserve til overenskomstrelateret udgifter
kr. 3.500.000
30.01.01
Familiedirektoratet
kr. 1.056.000
32.13.01
Embedslægeinstitutionen
kr. 700.000
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 19.998.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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40.01.05
Tilskud til De Grønlandske Huse (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-15.016

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.01.02 Tilskud til De Grønlandske Huse.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.01.06
Vedligehold af Hjemmestyrets bygninger (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-10.584

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem Direktoratet for Kultur,
Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser
nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny hovedkonto 62.01.03
Vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygninger.
Administrationsudgifter er stadig udgiftsbogført på hovedkonto 40.01.06 som følge af kontraktlige
forhold. Der er herefter foretaget en fordeling af vedligeholdelsesbevillingerne svarende til m2
areal for institutionerne under Direktoratet for Kultur, Uddannelse, forskning og Kirke og
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser.
Bevillingen udgør herefter 10.584.000 kr. på nærværende hovedkonto 62.01.03

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.01.08
Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats
(Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-26.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser. Bevillingen overføres til en ny hovedkonto 62.01.04 Sektorprogram for
uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats.
Initiativerne der vedrører erhvervsuddannelserne samt fællesinitiativerne mellem Direktoratet for
Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser er overført til Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser. Dette
vedrører initiativerne a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, n, o, q, r, s, t
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4.300,000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.01.08
Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats
(Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-717

Tillægsbevilling 2006
Mindreforbrug på projekt M (Daginstitutionsreform) er begrundet i, at en del af de planlagte
delprojekter af praktiske og personalemæssige årsager først vil kunne realiseres primo 2007.
Delprojekterne drejer sig blandt andet om "Dataindsamling som grundlag for en
lovgivningproces", "Forskningsaktiviteter" og "Materialeudarbejdelse", der er igangsat, men har
vist sig at have et længere tidsforløb end forventet.
Mindreforbrug på projekt P (Tilskud til drift af efterskole) er begrundet i, at det af praktiske grunde
først kunnet lade sig gøre at samle alle interessenter, herunder alle kommunernes ledende
skoleinspektør og børne og kulturdirektører til en samling medio november 2006 i sammenhæng
med et skolelederseminar. Efterfølgende skal de afsatte midler anvendes til projektmodning med
henblik på en licitation i marts 2007, hvorefter vinderprojekter efterfølgende skal færdiggøre sit
endelige efterskolekoncept til realisering fra 2008.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.583.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-205
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40.01.09
Elevindkvartering (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-12.392

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser mv., nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til en ny
hovedkonto 62.01.05 Elevindkvartering.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.01.10
Inerisaavik/Pilersuiffik (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-900
-900

Tillægsbevilling 2006
Mindreforbrug sker som følge af, at kurser og opfølgning af samme udsættes til 2007 af
personalemæssige årsager. Derudover er der et mindreforbrug på produktion af materialer i
forbindelse med forskning. Denne aktivitet forventes dog gennemført i 2007.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 50.421.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-215
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40.01.19
Udviklingsarbejde (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-358

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser rokeres fra nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny hovedkonto
62.01.06 Udviklingsarbejde.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 358.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.01.19
Udviklingsarbejde (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-200
-200

Tillægsbevilling 2006
Mindreforbruget på kontoen skyldes den sene vedtagelse af finanslovforslag 2006 samt en
efterfølgende ressortændring mellem Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
samt Direktoratet for Arbejdsmarkedet samt Erhvervsuddannelserne.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 158.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-215
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40.11.03
Vejlederuddannelse (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.143

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til en ny
hovedkonto 62.02.02 Vejlederuddannelse

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.11.06
Tilskud, kursusvirksomhed (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.330

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.02.03 Tilskud, kursusvirksomhed.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.11.08
Renoveringsuddannelser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-7.881

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.02.04 Renoveringsuddannelse.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.11.19
De lokale erhvervsskoler (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-11.052

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.02.05 De lokale Erhvervsskoler.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.11.26
Efteruddannelse af faglærere (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.622

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres
til ny
hovedkonto 62.02.06 Efteruddannelse af faglærer.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.11.27
Center for Artisk Teknologi (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.839

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.02.07 Center for Arktisk Teknologi.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.11.34
Institutioner under erhvervsuddannelserne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-114.416

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.02.08 Institutioner under erhvervsuddannelserne.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.11.34
Institutioner under erhvervsuddannelserne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-6.670

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser overføres Sprogskolen fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 40.12.33
Institutioner under de videregående uddannelser.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.12.24
Universitetsparken, "Ilimmarfik" (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-275
-275

Tillægsbevilling 2006
I september 2006 er forbruget på 51.000 kr. ud af en bevilling på 500.000 kr. Aktiviteterne på
hovedkontoen er ikke udført på grund af den sene vedtagelse af finanslovforslaget, der forventer at
give en mindre udgift på 275.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 225.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-215
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40.12.25
Kateket- og organistuddannelse (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
400
400

Tillægsbevilling 2006
Organistuddannelsen er i gang for 3 elever og foregår i Nuuk. Kateketuddannelsen omfatter 24
elever, hvis næste modul sker i oktober måned i Aasiaat.
For kateketuddannelsen har det vist sig, at rejseomkostningerne bliver meget større end forventet.
De fleste elever kommer fra bygderne, og nogle af dem skal først opholde sig i byerne, før de kan
komme videre med fly.
Der er iværksat tiltag med henblik på at mindske omkostningerne ved at vælge et kursussted, der
ligger hensigtsmæssigt i forhold til elevernes hjemsted. Et flertal af eleverne kommer fra
Nordgrønland.
Forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende nedsættelse af
bevillingen på hovedkonto 40.l2.26 Den kirkelige højskole.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.826.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne

Godkendt af Landsstyret d. 14-11-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2
tekstanmærkninger: Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke –
Aktivitetsområde 40 – 49, Til formålskonto 40.12. Højere undervisning.
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40.12.26
Den kirkelige højskole (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-400
-400

Tillægsbevilling 2006
Der er et regnskabsforbrug på 196.000 kr. mod en bevilling på 1.049.000 kr. Der forventes et
mindre forbrug på denne hovedkonto som følge af, at aktiviteterne for denne hovedkonto har
måtte afholde et præstekonvent i efteråret 2006 samt den sene vedtagelse af finanslovforslag 2006.
Nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af
bevillingen på hovedkonto 40.l2.25 Kateket- og organistuddannelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 649.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne

Godkendt af Landsstyret d. 14-11-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2
tekstanmærkninger: Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke –
Aktivitetsområde 40 – 49, Til formålskonto 40.12. Højere undervisning.
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40.12.33
Institutioner under de videregående uddannelser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.125
1.125

Tillægsbevilling 2006
GU-AasiaatI løbet af april og maj 2006 kunne det i direktoratet iagttages, at forbruget lå alt for højt
i forhold til den eksisterende bevilling for 2006. Under rektors sygdom i april/maj 2006
konstaterede souschefen et større bogføringsmæssigt efterslæb. Primo juni sender KIIIP en
regnskabskonsulent til GU i Aasiaat med henblik på, at ajourføre bogføringen og i samarbejde med
souschefen, at etablere en budgetopfølgning. Med udgangen af juni søger den daværende rektor
efter sygdom sin afsked. Den fungerende rektor må derpå konstatere, at der ved udgangen af 1.
halvår 2006 er forbrugt 13 mio. kr. ud af en bevilling på 19,7 mio. kr. for hele 2006.
Der etableredes derpå et kriseberedskab mellem KIIIP og skolens fungerende rektor, der holdt
ugentlige telefonmøder. KIIIP udsendte ved to lejligheder en budgetmedarbejder til Aasiaat. Det
lykkedes ved markante reduktioner i driften at reducere forbruget for 2. halvår 2006 til et forventet
beløb på 8,5 mio. kr. svarende til 43 % af bevillingen for 2006 eller et samlet merbevillingsbehov
på 1,8 mio. kr for hele året ved fg. rektors afsluttende indrapportering i september 2006.
Grønlands SeminariumI september 2006 er forbruget 18.050.000 kr. mod en bevilling på
27.412.000 kr. Forventet mindreforbrug udgør kr. 690.000 som følge af udskydelse af reparationsog vedligeholdelsesopgaver samt anskaffelser.
JournalistskolenBudgetopfølgning for september 2006 har vist et forbrug på 1.482.000 kr. mod en
bevilling på 2.826.000 kr. Journalistskolen forventer et mindre forbrug på 250.000 kr. Dette
skyldes, at der ikke var noget elevoptag til uddannelsesstart januar/februar 2006.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 116.876 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2000, sag nr. 06-215
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40.12.33
Institutioner under de videregående uddannelser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
6.670

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser overføres Sprogskolen fra hovedkonto 40.11.33 Institutioner under erhvervsuddannelser til nærværende hovedkonto til nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til
hovedkonto 40.12.33 Institutioner under de videregående uddannelser.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.

110

40.12.33
Institutioner under de videregående uddannelser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-318

Tillægsbevilling 2006
I forbindelse med gennemgang af regnskab 2004 blev det konstateret at Grønlands Universitet i
2004 har fået tildelt en tillægsbevilling på 400.000 kr. som har været overført fra strukturpolitisk
pulje til forberedelse af den ekstraordinære indsats på uddannelses- og erhvervsområdet. Konkret
nævnes i bevillingsforudsætningen, at der er tale om et juridisk sagsbehandlerkursus. Bevillingen
blev givet som en almindelig driftsbevilling, hvor der ligeledes er indsat forventninger til
overslagsårene. Institutionen havde imidlertid ikke anvendt det fulde beløb i 2004, og har på
baggrund heraf bogført det overskydende beløb på en balancekonto til senere forbrug.
Konsekvensen heraf er, at der reelt sker en omgåelse af bevillingsprincipperne, idet
driftsbevillinger skal afholdes i bevillingsåret, medmindre der positivt er angivet mulighed for at
overføre uforbrugte midler til senere.
Dette ses ikke at være tilfældet her, hvorfor bevillingen på hovedkonto 40.12.33, Institutioner
under de videregående uddannelser, nedsættes med kr. 318.000, som overføres til driftsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. 122.368
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-214
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40.12.33
Institutioner under de videregående uddannelser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
200

Tillægsbevilling 2006
Som konsekvens af indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med
tilbagevirkende kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 forhøjes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 200.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved budgetneutrale rokeringer fra følgende hovedkonti:
10.01.18
Grønlandsk - dansk Selvstyrekommission
kr. 1.200.000
12.01.01
Grønlands Repræsentation i Kbh., drift
kr. 300.000
20.11.51
Reserve til overenskomstrelateret udgifter
kr. 3.500.000
30.01.01
Familiedirektoratet
kr. 1.056.000
32.13.01
Embedslægeinstitutionen
kr. 700.000
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 117.076.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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40.13.01
Uddannelsesstøtteforvaltningen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-5.171

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.03.01 Uddannelsesstøtteforvaltning, adm.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.13.16
Renteindtægter (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
1.300

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.03.02 Renteindtægt.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.13.24
Udlån og indfrielser af banklån (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-12.200

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til en ny
hovedkonto 62.03.03 Udlån og indfrielser af banklån.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.13.25
Rentetilskrivning (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.300

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15 april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.03.04 Rentetilskrivning.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.13.26
Afdrag på uddannelseslån (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
8.300

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.03.05 Afdrag på uddannelseslån.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.13.50
Stipendier og børnetillæg (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-120.218

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.03.06 Stipendier og børnetillæg.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.13.51
Stipendier mv. vedrørende erhvervsuddannelsernes grunduddannelser
(Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-20.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.03.07 Stipendier mv. vedr. erhvervsuddannelsernes grunduddannelser.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.13.52
Efter- og videreuddannelse i henhold til AEB-ordningen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-25.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.03.08 Efter - og videreuddannelse i henhold til AEB-ordning.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.13.55
AEB-bidrag (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
45.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.03.09 AEB-bidrag.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.13.60
Særydelser, rejseudg, mm. USF (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-6.286

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.03.10 Særydelser, rejseudgifter, mm.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.13.61
Særydelser, rejseudgifter, mm., KIIIPs institutioner (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-27.561

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.03.11 Særydelser, rejseudgifter mm.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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40.14.11
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
460
460

Tillægsbevilling 2006
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (NKA) vil gerne byde på 2 malerier på en auktion hos Bruun
Rasmussen i København den 6. december 2006.
I den forbindelse har NKA fået tilsagn om 500.000 kr. fra Ole Windstedts Mindelegat til formålet.
De to malerier af henholdsvis Harald Moltke og Lauritz Tuxen er hver for sig vurderet til 150.000200.000 kr.
Da de to malerier hver for sig er af overordentlig historisk og etnologisk interesse for Grønland,
har NKA vurderet at det gerne vil forsøge at få disse to malerier til Grønland. NKA kan imidlertid
forudse, at vurderingen på 150.000-200.000 kr. nok ikke holder helt, da der i de seneste år har
været en voksende interesse for malerier fra Grønland.
NKA har behov for en hjælpende hånd i tilfælde af, at prisen på de to malerier overstiger den halve
million, som NKA har fået tilsagn om fra Ole Windstedts Mindelegat. NKA er villig til at gå op til
400.000 kr. for hvert billede. Beløbet er eksklusiv auktionsomkostninger på 20 %.
Dette betyder, at hvis NKA skal kunne byde op til dette beløb, så har NKA udover de nævnte
500.000 kr. fra Ole Windstedts Mindelegat behov for at landskassen vil kunne garantere op til ca.
460.000 kr.
Det søgte beløb på 460.000 kr. vil blive overført til nærværende hovedkonto og øremærket.
Lykkedes det at købe malerierne ved at benytte sig af det ingen eller dele af det øremærkede beløb
vil det resterende beløb ikke kunne anvendes til andre formål.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 9.586.000 kr.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af
hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven på 460.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene

Godkendt af Finansudvalget d. 01-12-2006, sag nr. 06-218
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40.14.19
TV- og radiodistribution i Grønland (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
372
372

Tillægsbevilling 2006
Merbevillingsbehovet skyldes ændring i vurderingerne af transmissionsudgifter til fremføring af
KNR´s TV- og radio-signal via radiokæde og satellit samt udgifter til drift af rundspredende TVsendere set i forhold til finanslovforslaget, der blev udarbejdet for eet år siden. Budgetgrundlaget
for hovedkontoen er bl.a. afhængig af transmissionsforbrug, udløb af afskrivningsperioder samt
udvikling i dollarkurs. De to sidste nævnte faktorer har i enkelte år foranlediget en mindre
forøgelse af bevillingsbehovet i forhold til bevillingerne. De sidste to faktorer er forbundet med
uforudsige-lighed.
Med udgangspunkt i nødvendigheden af distribution af TV- og Radiodistribution ansøges der
derfor om en forøgelse af bevillingen med 372.000 kr. således at bevillingen på hovedkontoen
kommer til at afspejle forventningen til årets forbrug.

Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 28.904.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-215
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50.01.01
Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
478
362
116

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 1. april 2006 mellem Direktoratet for Fiskeri og Fangst og Direktoratet for
Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked, overføres 478.000 kr. fra hovedkonto 64.01.01.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 20.588.000 kr.
Tilsvarende vil samme beløb på 478.000 kr. blive overført fra hovedkonto 64.01.01 i BO 20072009.
Efter sidste afsnit indsættes følgende:
" Pr. 1. april 2006 overdragedes ansvaret for landbrug til Direktoratet for Fiskeri og Fangst fra
Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked."

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
TB 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009
Chefer
0
0
0
0
Øvrige
1
1
1
1
Personale forbrug i alt
1
1
1
1
Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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50.08.16
Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
12.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 1. april 2006 mellem Direktoratet for Fiskeri og Fangst og Direktoratet for
Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 12,0 mio.
kr. rokeres til nærværende hovedkonto fra den nedlagte hovedkonto 64.15.16 Finansieringsstøtte
til landbrugserhvervet med følgende tekst:
Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.
Bevillingen anvendes til indhandlingstilskud til lam og får samt til etableringstilskud. Der er
således tale om direkte tilskud til erhvervets udøvere, hvorimod tilskud til forbedring af
rammebetingelserne for erhvervet bevilges under hovedkonto 64.15.17, Udviklingsstøtte landbrug.
Indhandlingstilskuddet er målrettet til lam og eventuelt får, leveret af fåreholderne til slagteriet i
Narsaq eller til andre veterinærgodkendte slagterier til videreforarbejdning.
I rapporten "Nødvendige landbrugspolitiske tiltag - oplæg til fremtidige rammevilkår for udvikling
af landbruget og forøgelse af lammeproduktionen" fra marts 2004 har Landbrugsrådet udformet et
løsningsforslag for den fremtidige tilskudsgivning til landbrugssektoren, som ønsket lagt til grund
for de kommende års tilskudspolitik.
Forslaget skaber bedre rammer på to fronter. Dels forbedres indtjeningsgrundlaget for
primærproducenterne (fåreholderne) gennem større tilskud, dels sikres forarbejdningsvirksomheden (Neqi A/S) mod effekten af eventuelt manglende indhandling.
For at tilskynde til, at flest muligt af lammene indhandles til slagteriet i Narsaq ændres
principperne for indhandlingstilskuddet fra og med 2004, så der ydes et fast beløb pr. kg
indhandlet lammekød beregnet ud fra en årlig prognose, som parterne udarbejder sammen med
Konsulenttjenesten for Landbrug. De her anførte aktivitetstal om produktionens størrelse er
forbundet med usikkerhed, især i sidste del af perioden.
Risikoen forbundet med udsving i forhold til denne prognose påhviler ikke landskassen, men
henholdsvis slagteriet og fåreholderne. Dette forhold kobles sammen med et øget
indhandlingstilskud og en underskudsdækning, som i takt med en øget indhandling gradvis vil
skulle ændres til et egentligt indhandlingstilskud. Denne ordning ventes af SPS og Neqi A/S at føre
til større tilskyndelse til at indhandle lammene til slagteriet.
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Det samlede indhandlingstilskud ydes som et tilskud pr. kg. indhandlet lam og udbetales via Neqi
A/S.
Den samlede ramme for det forøgede indhandlingstilskud og for underskudsdækningen udgør i alt
2,5 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. i 2005 reserveres til at øge indhandlings-tilskuddet. Den andel
af de 2,5 mio. kr., som underskudsdækningen vil udgøre, vil falde i takt med en øget indhandling
og gå til en forøgelse af indhandlingstilskuddet.
For at sikre, at midlerne fra indhandlingstilskuddet med går til dækning af eventuelle forfaldne
restancer til offentlige myndigheder, kan tilskuddet udbetales på en sådan måde, at der foretages
modregning i fåreholdernes eventuelle restancer til Landskassen.
Der afsættes herudover 3,3 mio. kr. i forslaget, som skal bidrage direkte til at forbedre
rammevilkårene for landbruget ved at skabe bedre forudsætninger for en øget indtjening hos
erhvervets udøvere. Den konkrete udmøntning af disse midler hænger sammen med et oplæg til en
samlet landsbrugspolitik, der skal ligge klar fra Landbrugsrådet i løbet af 2005.
Den model, som blev etableret forud for slagtningen i 2001 på baggrund af et samarbejde mellem
KNI A/S, KNB, Neqi A/S og SPS samt Landbrugsrådet påregnes videreført, dog med eventuelle
nødvendige justeringer, som parterne kan blive enige om på baggrund af udviklingen siden
indgåelsen af aftalen. Formålet med modellen har været at forøge afsætningen af kødet, blandt
andet via sænkning af detailpriserne på lamme- og fårekød for at løse afsætningsproblemer.
Samtidig besluttedes, at ordningen evalueres efter slagtesæsonen 2007
Den endelige prioritering af bevillingerne mellem de forskellige formål sker ud fra en målsætning
om at understøtte den overordnede landbrugspolitik og finder sted efter indstilling fra
Landbrugsrådet til Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Antal lam
Antal får
Vægt lam/får slagtet (ton)

TB 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009
24.100
24.400
25.200
21.900
1.500
1.500
1.500
1.500
369
374
386
335

Forventede aktivitetstal
Indhandlingstilskud
Underskudsdækning slagteri
Tilskud til etablering
Tilskud til udviklingsprojekter
Andre tilskud

TB 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009
6.900
6.900
5.900
6.550
1.100
500
0
1.500
200
100
100
150
300
300
300
300
3.500
3.000
2.700
3.500

Bemærkninger:
Tusinde kr.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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50.08.17
Udviklingsstøtte, landbrug (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
5.500

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 1. april 2006 mellem Direktoratet for Fiskeri og Fangst og Direktoratet for
Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 12,0 mio.
kr. rokeres til nærværende hovedkonto fra den nedlagte hovedkonto 64.15.17 Udviklingsstøtte,
landbrug med følgende tekst:.
Tilskud ydes inden for rammerne af landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Desuden
driver Landbrugsrådet Fåreholderskolen, hvor der udbydes undervisning i henhold til
landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.
Bevillingen anvendes til erhvervsfremmeaktiviteter på landbrugsområdet og gives som
udviklingsstøtte til forbedring af rammebetingelserne for erhvervet.
Over nærværende bevilling ydes tilskud til driften af forskellige institutioner inden for landbruget,
herunder Landbrugsrådet og dets underliggende institutioner, til drift af Fåreavlens
administrationskontor samt til udbygningen af infrastrukturen i fåreholderdistriktet.
Landbrugsrådet er bemyndiget til at varetage den overordnede ledelse af Fåreholderskolen og
landbrugets forsøgs- og konsulentvirksomhed, herunder til at prioritere og koordinere tiltag inden
for rådgivning, forskning og forsøg, udviklingstiltag i relation til landbruget mv. samt til at sikre en
forsvarlig drift af Fåreholderskolen. Herudover fungerer Landbrugsrådet som rådgivende organ
omkring landbrugspolitiske spørgsmål.
Det er målet, at rådgivningstjenesten gennem ressourcebevidst rådgivning uddannelses- og
kursusaktivitet, planlægning og administration medvirker til markedstilpasning hos landbrugets
aktører. Der søges indgået en resultatkontrakt mellem Landbrugsrådet og det ressortansvarlige
direktorat blandt andet med henblik på at opstille mål og forventninger til Landbrugsrådets
institutioner med afsæt i de landbrugspolitiske mål.
Desuden ydes over bevillingen tilskud til Fåreholderforeningen SPS. Tilskuddet er øremærket til at
dække udgifter ved driften af Fåreavlens Administrationskontor, dog således at SPS forventes at
afholde min. 25 % af lønomkostningerne.
Endelig dækker bevillingen omkostninger til anlæg og vedligehold af vejanlæg uden for by- og
bygdezone i fåreholderdistriktet. Det drejer sig om vejanlæg beliggende i Nanortalik, Qaqortoq og
Narsaq kommune.
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Anlægsarbejderne sker i samarbejde mellem kommunerne og Hjemmestyret, idet de respektive
kommuner gennemfører arbejderne. Planlægning og prioritering sker efter samråd med
Konsulenttjenesten for Landbrug under Landbrugsrådet. Kommunerne forudsættes at yde et
tilsvarende beløb til de forskellige projekter.
Formålet er at vedligeholde og udbygge den nødvendige infrastruktur til udvikling af
fåreholdererhvervet. Vejanlæg gavner endvidere turismeudviklingen i distriktet.
Bevillingerne til denne konto dækker dels vedligehold og forbedringer af disse veje dels nyanlæg
af veje. Langt hovedparten af bevillingen anvendes til vedligehold og forbedringer af eksisterende
veje.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
(1000 kr.)
Nanortalik Kommune
Qaqortoq Kommune
Narsaq Kommune

TB 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009
100
100
100
100
90
90
90
85
300
300
300
315

Bemærkninger:
Såfremt der viser sig behov for at ændre fordelingen mellem tilskuddet til arbejderne i de respektive kommuner bemyndiges
Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst til, efter samråd med Landbrugsrådet og de berørte kommuner, at ændre fordelingen.

Forventede aktivitetstal
(1000 kr.)
Landbrugsrådets institutioner
Fåreavlens administrationskontor
Udbygning af infrastruktur

TB 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009
4.500
4.100
3.700
4.600
400
400
400
400
500
500
500
500

Bemærkninger:
Den endelige prioritering af bevillingerne mellem de to forskellige formål sker ud fra en målsætning om at understøtte den
overordnede landbrugspolitik og finder sted efter indstilling fra Landbrugsrådet til Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.01.01
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, administration
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
670
670

Tillægsbevilling 2006
I forbindelse med etableringen af et nyt direktorat for arbejdsmarked og erhvervsuddannelser og
nedlæggelse af Direktoratet for Selvstyre, har landsstyreformanden besluttet, at to stillinger
overføres fra Direktoratet for Selvstyre til det nydannede
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser. Der overføres i 2006 tilsvarende lønsum
for de to stillinger for 8 måneder.
Som følger heraf rokeres 670.000 kr. fra hovedkonto 17.01.01 Direktoratet for Selvstyre til
nærværende hovedkonto.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.210.000 kr.
Bevillingsrokeringen har alene virkning i 2006.

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

TB 2006
1
1
1

Godkendt af Landsstyret d. 02-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2
tekstanmærkninger: Landsstyret-Aktivitetsområde 10-99, nr. 1.
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62.01.01
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, administration
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

1.000 kr.
2.540
3.694
596
-1.750

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af arbejdsmarkedsområdet mellem Direktoratet for Erhverv og
Direktoratet for Erhvervsuddannelse mv., overføres kr. 2.540.000 fra hovedkonto 64.01.01 til
nærværende hovedkonto.
For BO 2007-2009 vil der til nærværende hovedkonto blive overført kr. 3.061.000 fra hovedkonto
64.01.01.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
TB 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009
Chefer
2
2
2
2
Øvrige
10
10
10
10
Personale forbrug i alt
12
12
12
12
Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.01.01
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, administration
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
4.369
3.660
709

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning Pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, rokeres 4.369.000 til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.01.01
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, administration
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
200

Tillægsbevilling 2006
Som konsekvens af indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med
tilbagevirkende kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 forhøjes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 200.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved budgetneutrale rokeringer fra følgende hovedkonti:
10.01.18
Grønlandsk - dansk Selvstyrekommission
kr. 1.200.000
12.01.01
Grønlands Repræsentation i Kbh., drift
kr. 300.000
20.11.51
Reserve til overenskomstrelateret udgifter
kr. 3.500.000
30.01.01
Familiedirektoratet
kr. 1.056.000
32.13.01
Embedslægeinstitutionen
kr. 700.000
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 7.379.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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62.01.02
Tilskud til De Grønlandsk Huse (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
15.016

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 15.016.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.01.05, Tilskud til De Grønlandske Huse, til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.01.03
Vedligehold af hjemmestyrets bygninger (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
10.584

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, overføres 10.584.000 kr. fra hovekonto 40.01.06. Vedligeholdelse af
Hjemmestyrets bygninger til ny nærværende hovedkonto.
Administrationsudgifter er stadig udgiftbogført på hovedkonto 40.01.06 som følge af kontraklige
forhold. Der er herefter foretaget en fordeling af vedligeholdelsesbevillingerne svarende til m2
areal for institutionerne under Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89. nr. 1.
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62.01.04
Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats
(Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
26.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, overføres 26.000.000 kr. til nye hovedkonto 62.01.04 fra hovedkonto
40.01.08 Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats.
Initiativerne der vedrører erhvervsuddannelserne samt fællesinitiativerne mellem Direktoratet for
Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser er overført til Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser. Dette
vedrører initiativerne a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, n, o, q, r, s, t

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.01.04
Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats
(Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.000

Tillægsbevilling 2006
Nedsættelse af bevillingen på nærværende konto skal ses i sammenhæng med bevillingsforhøjelsen
på hovedkonto 62.02.08 Institutioner under erhvervsuddannelserne.
Følgende Litra (Initiativer) på hovedkonto 62.01.04 er genstand for bevillingsnedsættelse.
"Uforudsete udgifter", pkt. U nedsættes med 1.000.000 kr. og "Bedre vejledning for at opnå
mindre frafald", pkt. B nedsættes med 1.000.000 kr.
Bevillingerne søges overført fra hovedkonto 62.01.04 Sektorprogram for uddannelse samt den
ekstraordinære uddannelsesindsats til hovedkonto 62.02.08 Institutioner under Erhvervsuddannelserne.
Bevillingen på nærværende konto udgør herefter kr. 24.000.000.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2006, sag nr. 06-216
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62.01.05
Elevindkvartering (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
12.392

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto og Bevillingen på 12.392.000 kr. rokeres
fra den nedlagte hovedkonto 40.01.09 Elevindkvarteringen til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.01.06
Udviklingsarbejde (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
358

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 358.000 kr. rokeres fra
hovedkonto 40.01.19 Udviklingsarbejde til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.02.02
Vejlederuddannelse (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.143

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 3.143.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.11.03 Vejlederuddannelsen til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.02.03
Tilskud, kursusvirksomhed (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.330

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 1.330.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.11.06 Tilskud, kursusvirksomhed til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.02.04
Renoveringsuddannelser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
7.881

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 7.881.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.11.08 Renoveringsuddannelsen til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.02.06
Efteruddannelse af faglærere (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.622

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 1.622.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.11.26 Efteruddannelse af faglærere til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.02.07
Center for Arktisk Teknologi (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
2.839

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 2.839.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.11.27 Center for Arktisk Teknologi til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.02.08
Institutioner under erhvervsuddannelserne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
114.416

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 114.416.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.11.34 Institutioner under erhvervsuddannelser til nærværende
hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.02.08
Institutioner under erhvervsuddannelserne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.500

Tillægsbevilling 2006
Bevillingsforhøjelsen skal anvendes til dækning af merudgifterne i forbindelse med volumenforøgelsen som har været stigende fra 2004 til 2006.
Skolens bevilling på Finansloven 2006 er på samme niveau som i 2004. Volumenforøgelsen var i
perioden 2004 - 2006 på 68 holduger. Bevillingen søges overført fra hovedkonto 62.01.04
Sektorprogram for uddannelse samt hovedkonto 62.04.05 Piareersarfiit. Bevillingen på
nærværende konto udgør herefter kr. 115.916.000.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2006, sag nr. 06-216
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62.02.08
Institutioner under erhvervsuddannelserne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
2.000

Tillægsbevilling 2006
Bevillingsforhøjelsen skal anvendes til dækning af merudgifter i forbindelse med volumenforøgelse på uddannelserne i finansåret 2006.
Volumenforøgelsen 2005-2006 udgør målt i holduger 80.
Bevillingen er overført fra hovedkonto 62.01.04 Sektorprogram for uddannelse samt hovedkonto
62.04.05 Piareersarfiit.
Bevillingen på nærværende konto udgør herefter kr. 117.916.000.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2006, sag nr. 06-216
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62.02.08
Institutioner under erhvervsuddannelserne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
300

Tillægsbevilling 2006
Som konsekvens af indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med
tilbagevirkende kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 forhøjes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 300.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved budgetneutrale rokeringer fra følgende hovedkonti:
10.01.18
Grønlandsk - dansk Selvstyrekommission
kr. 1.200.000
12.01.01
Grønlands Repræsentation i Kbh., drift
kr. 300.000
20.11.51
Reserve til overenskomstrelateret udgifter
kr. 3.500.000
30.01.01
Familiedirektoratet
kr. 1.056.000
32.13.01
Embedslægeinstitutionen
kr. 700.000
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 118.216.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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62.03.01
Uddannelsesstøtteforvaltningen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
5.171

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 5.171.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.13.01 Uddannelsesstøtteforvaltningen, adm. til nærværende
hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.03.02
Renteindtægter (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-1.300

Tillægsbevilling 2006

Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsdirektoratet, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 1.300.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.13.16 Renteindtægt til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.03.03
Udlån og indfrielser af banklån (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
12.200

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 12.200.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.13.24 Udlån og indfrielse af banklån til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.03.04
Rentetilskrivning (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.300

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 1.300.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.13.25 Rentetilskrivning til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.03.05
Afdrag på uddannelseslån (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-8.300

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 8.300.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.13.26 Afdrag på uddannelseslån til nærværende hovedkonto

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.

154

62.03.06
Stipendier og børnetillæg (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
120.218

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr.15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 120.218.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.13.50 Stipendier og børnetillæg til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.03.07
Stipendier mv. vedrørende erhvervsuddannelsernes grunduddannelser
(Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
20.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 20.000.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.13.51 Stipendier mv. vedr. erhvervsuddannelsernes grunduddannelser
til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.03.08
Efter- og videreuddannelse i henhold til AEB-ordningen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
25.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 25.000.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.13.52 Efter- og videreuddannelse i henhold til AEB-ordning til
nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.03.09
AEB-bidrag (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-45.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 45.000.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.13.55 AEB-bidrag til nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.03.10
Særydelser, rejseudgifter mm, USF (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
6.286

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 6.286.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.13.60 Særydelser rejseudgifter mm. USF til nærværende hovedkonto

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.03.11
Særydelser, rejseudgifter mm, institutionerne (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
27.561

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 27.561.000 kr. rokeres fra
den nedlagte hovedkonto 40.13.61 Særydelser rejseudgifter mm. KIIIPs institutioner til
nærværende hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.04.02
Arbejdsmarkedsreform (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
2.100

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af arbejdsmarkedsområdet mellem Direktoratet for Erhverv og
Direktoratet for Erhvervsuddannelse mv., oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på
2.100.000 kr. rokeres til nærværende hovedkonto fra den nedlagte hovedkonto 64.13.14
Arbejdsmarkedsreform med følgende tekst:
"Landstingsforordning nr.10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v.
Arbejdsmarkedsreformen er en samlet betegnelse for en lang række aktiviteter, der tilsammen
danner de overordnede rammer for den seneste arbejdsmarkedspolitiske indsats samt for indsatsen
i de kommende år.
På nærværende hovedkonto er der blandt andet afsat midler til at udvikle og videreudvikle en
databasemodel og andre elektroniske databaser der kan bruges i Piareersarfiit, samt en database til
at registrere indberetninger i henhold til ligestillingsloven.
Databasen
anvendes
eksempelvis
til
udarbejdelse
af
arbejdsmarkedsanalyser,
konsekvensberegninger og tilrettelæggelse samt evaluering af eventuelle forsøgsprojekter inden for
arbejdsmarkedsreformen. Det skal sikres, at den valgte databasemodel er kompatibel med den
elevregistreringsdatabase, som Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
implementerer i løbet af 2006.
For at arbejdsmarkedskontorerne kan gennemføre en professionel individuel vejledning, visitering
af ledige, udarbejdelse af handlingsplaner og jobformidling i forhold til forskellige grupper af
ledige, skal der gennemføres en gennemgribende opkvalificering og uddannelse af ansatte i
Piareersarfiit. Der kan ydes tilskud til afledte aktiviteter i den forbindelse.
Herudover ydes midler til uddannelse og kurser i forbindelse med Piareersarfiits virke. Der kan
ydes tilskud til afholdelse af seminarer og møder i relation til arbejdsmarkedsforhold. "

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.04.03
Sæsonledighedsbekæmpelse (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af arbejdsmarkedsområdet mellem Direktoratet for Erhverv og
Direktoratet for Erhvervsuddannelse mv., oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på
1.000.000 kr. rokeres til nærværende hovedkonto fra den nedlagte hovedkonto 64.13.15
Sæsonledighedsbekæmpelse med følgende tekst:
"Landstingsforordning nr.11 af 16. december 1998 om arbejdsformidling.
Bevillingen anvendes til opkvalificering og efteruddannelse af personer der er berørt af
sæsonledighed. Disse står til rådighed for arbejdsmarkedet og har en fastere tilknytning til en
arbejdsgiver. Denne målgruppe repræsenterer ca. en tredjedel af de sæsonledighedsberørte.
Administrationen af bevillingen varetages af Arbejdsmarkedsdirektoratet. Ansøgninger fra
kommunerne om tilskud til sæsonledighedskurser skal indeholde formål, antal deltagere, kursets
indhold samt økonomisk oversigt.
Forudsætning for refusion af ansøgt tilskudsbevilling er efterfølgende evaluering af kurset samt
ansøgning om refusion senest 1. februar i året efter det år tilskuddet er bevilget.
Administrationen af midlerne skal sikre, at arbejdsgiverne, kommunerne og direktoratet så vidt
muligt deles om udgifterne til sæsonledighedskurserne.
Det er specifikt ved udmøntningen nævnt, at en del af indsatsen skal rettes mod opkvalificering af
ufaglært arbejdskraft, herunder voksenlærlingeuddannelser og modulopbyggede uddannelser.
På grund af finanslovens senere vedtagelse skal behovet for opkvalificering og efteruddannelse af
personer, der er berørt af sæsonledighed dækkes via 64.04.03 Sæsonledighedsbekæmpelse indtil
forordningsforslaget om arbejdsmarkedsydelse træder i kraft."

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.04.04
Ligestillingsråd (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.100

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af arbejdsmarkedsområdet mellem Direktoratet for Erhverv og
Direktoratet for Erhvervsuddannelse mv., oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på
1.100.000 kr. rokeres til nærværende hovedkonto fra den nedlagte hovedkonto 64.13.16
Ligestillingsrådet med følgende tekst:
"Landstingslov nr. 5 af 20. maj 1998 om Grønlands Ligestillingsråd.
Bevillingen skal sikre, at Ligestillingsrådet har mulighed for at udføre sit arbejde - gennem
oprettelse af et sekretariat og gennem midler til diverse aktiviteter. Det forventes at
Ligestillingsrådet blandt andet vil iværksætte kampagner og oplysningsvirksomhed samt
deltagelse i møder og konferencer vedrørende ligestillingsspørgsmål.
Udgifterne dækker sekretariatsfunktionen i ligestillingsrådet, leje af lokaler, kontorhold, dagpenge,
vederlag m.v., mødeaktivitet i kommunerne, deltagelse i konferencer, aktiviteter herunder
eksempelvis oplysningsvirksomhed, kampagner samt publicering af årsberetninger. Ved flytning
til Grønlands Hjemmestyres lokaler forventes en markant mindre udgift på leje af kontorlokaler.
Grønland har underskrevet Vestnordisk råds rekommandation nr. 1 af 1999 om nedsættelse af et
udvalg medrepræsentanter fra alle politiske partier, Ligestillingsudvalget/Rådet og fra centrale
kvindeorganisationer med den opgave at planlægge tværpolitiske tiltag for at øge kvinders andel i
den politiske beslutningsproces. Denne opgave er nu pålagt Grønlands Ligestillingsråd.
Ligestillingsrådet aflægger hvert år en årsberetning."

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.04.05
Piareersarfiit (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

t. kr.
-87

Tillægsbevilling 2006
Der har vist sig en uforudset større søgning til at gennemgå et uddannelsesforløb under Piareersarfiit
og på denne positive baggrund er der akut behov for kollegiepladser til elever fra kommunens bygder
på Piareersarfiit i Uummannaq.
Uummannaq Kommune har fundet 3 BSU-huse i Uummannaq Kommune og vil møblere disse til
kollegieformål for Piareersarfiit elever fra kommunens bygder.
Ved en budgetneutral rokering af 87.000 kr. fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 84.40.15
Kollegiebygning vil det være muligt at give tilskud til, at Uummannaq kommune kan møblere de 3
BSU-huse i Uummannaq Kommune til kollegieformål.
Bevillingsnedsættelsen på nærværende hovedkonto på 87.000 kr. skal ses i sammenhæng med en
tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri. Bevillingen på
nærværende hovedkonto udgør herefter 27.465.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 17-08-2006, sag nr. 06-181
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62.04.05
Piareersarfiit (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

t. kr.
-1.400

Tillægsbevilling 2006
Der har vist sig en uforudset større søgning til at gennemgå et uddannelsesforløb under
Piareersarfiit og på denne positive baggrund er der akut behov for kollegiepladser til elever fra
kommunens bygder på Piareersarfiit i Nanortalik.
Nanortalik Kommune har fået tilbud om at overtage dobbelthuset B 319 i Nanortalik Kommune og
vil indrette den eksisterende bygning til kollegieformål for Piareersarfiit elever fra kommunens
bygder. Anskaffelsesprisen er 1.200.000 kr. Der vil endvidere være behov for at afsætte 200.000
kr. til at indrette bygningen.
Ved en budgetneutral rokering af 1.400.000 kr. fra nærværende hovedkonto til hovedkonto
84.40.15 Kollegiebygning vil det være muligt at give tilskud til, at Nanortalik kommune kan købe
og indrette dobbelthuset B 319 i Nanortalik Kommune til kollegieformål.
Bevillingsnedsættelsen på nærværende hovedkonto på 1.400.000 kr. skal ses i sammenhæng med
en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri. Bevillingen på
nærværende hovedkonto udgør herefter 26.152.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 17-08-2006, sag nr. 06-182
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62.04.05
Piareersarfiit (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
11.052

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 15. april 2006 af forvaltningen af erhvervsuddannelsesområdet mellem
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen overføres til ny
hovedkonto 62.02.05 De lokale Erhvervsskoler.
Der er optaget en tekstanmærkning til nærværende hovedkonto: formålskonto 62.02
Erhvervsskoler
Det er målet, at overdragelse af ansvaret for de lokale erhvervsskoler til kommunerne sker i løbet
af 2006. Aktiviteterne for erhvervsuddannelserne etableres i fællesregi med uddannelses- og
erhvervsintroduktionsforløb, piareersarfiit, og vejledningsaktiviteter samlet ét sted, i et kommunalt
vejlednings- og uddannelsescenter.
Et hovedformål hermed er at introducere og kvalificere personer til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og i det kompetencegivende uddannelsessystem.
Centeret skal fortsat løse en række opgaver for brancheskoler og direktoratet, herunder
gennemførelse af 2-4 ugers uddannelsesintroduktion for optagne elever og lærlinge i
erhvervsmæssige grunduddannelser, optagelse af elever og lærlinge, godkendelse af
praktikpladser,
formidling af praktikaftaler, tilsyn med uddannelse på praktikstederne,
registrering, studievejledning m.m.
Nærværende bevilling vedrører aflønning af Erhvervsuddannelsesleder og faglærerkræfter til
under-visning og vejledning samt tilhørende opgaver for brancheskoler og direktoratet.
Endvidere afholdes udgifter til vejledningsopgaver og administrative opgaver for kommuner uden
lokale erhvervsskole (Qaanaaq, Kangaatsiaq og Ittoqqortoormiit), samt i Pituffik.
Det afklares om overførsel af midler til kommunerne kan ske i form af årlige tilskud fastsat på
baggrund af servicekontrakter.
Målet er at midler på nærværende hovedkonto sammenføjes med de midler, der i dag over
hovedkonto 64.13.17 Vejlednings- og introduktionscentre tilføres kommunernes ungdomstjenester.
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For at fremme vejledningsindsatsen lokalt ønskes det at oprette kommunale vejledningscentre i
alle de Grønlandske kommuner. Ved at samle og forstærke vejlednings indsatsen overfor de unge
uddannelsessøgende og arbejdsledige, forventes det, at frafaldet på uddannelserne vil kunne
reduceres.
Der skal samtidig skabes en kommunal introduktionsskole (Piareersarfik), der ved en kombination
af praktiske arbejdsforløb (praktik) og undervisning i skolefag, skal medvirke til at gøre
"eleverne" på disse centre skoleparate eller arbejdsparate.
Da eleverne i Piareersarfik må formodes at have en vifte af sociale grunde til ikke at være i
uddannelse eller arbejde, vil der skulle være et stærkt element af personlighedsudvikling i
undervisningsforløbet.
De enkelte kommuner vil endvidere kunne lægge Arbejdsmarkedskontoret med jobanvisning og
eventuelt revalidering ind på dette Vejlednings- og Introduktions Center, VIC, så en bred vifte af
borgere vil få glæde af VIC.
Flere kommuner kører allerede pilotprojekter, hvor disse nye centre afprøves.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.04.05
Piareersarfiit (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
16.500

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af arbejdsmarkedsområdet mellem Direktoratet for Erhverv og
Direktoratet for Erhvervsuddannelse mv., oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 16,5
mio. kr. rokeres til nærværende hovedkonto fra den nedlagte hovedkonto 64.13.17 Vejlednings- og
Introduktionscentre med følgende tekst:
"Landstingsforordning nr.10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v.
Der er optaget en tekstanmærkning til nærværende hovedkonto
Reformerne på arbejdsområdet omfatter både omlægning af organiseringen af
arbejdsmarkedstiltagene, effektivisering af ledighedsbekæmpelsen samt initiativer til at sikre
balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet via arbejdsformidling, opkvalificering,
kompetenceudvikling og omskoling af arbejdsstyrken.
Målet med arbejdsmarkedsreformen er at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af
arbejdskraft på arbejdsmarkedet for at sikre optimal beskæftigelse lokalt, regionalt og på
landsplan. Der skal herunder sikres en kompetenceudviklende indsats samt uddannelse således, at
den aktuelle arbejdsstyrke til enhver tid er kvalificeret til at varetage jobfunktioner, som
efterspørges af erhvervslivet, samt for at reducere benyttelsen af udefrakommende arbejdskraft.
Som led i reformarbejdet er implementeringen af Piareersarfiit igangsat. Med Piareersarfiit skal
forstås, at både det kommunale arbejdsmarkedskontor, de kommunale introduktionsuddannelser,
den kommunale arbejdsmarkeds- og uddannelsesvejledning, vejledning i forbindelse med kurser
og revalideringsopgave, afholdelse af kurser inden for arbejdsmarkedsområdet bliver samlet i en
forvaltning/center.
Hovedopgaven for disse centre er at sikre en stabil, motiveret, kvalificeret og fleksibel arbejdskraft
til det nuværende og fremtidige erhvervsliv.
Som led i initiativerne til uddannelses- og arbejdsmarkedsreform yder Landsstyret således
løntilskud til faglærerne i de kommunale Piareersarfiit.
Endvidere yder Landsstyret med henblik på varetagelse af værkstederne under Piareersarfiit tilskud
til projektlederløn.
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Der er i 2006 og budgetoverslagsårene tilført hovedkontoen kr. 7.500.000 hhv. kr. 15.000.000 til
afledte udgifter i forbindelse med forøgelse af elevkvoten i de enkelte kommuner. Dette sker som
led i den ekstraordinære uddannelsesindsats. Disse midler skal bidrage til primært en større
aktivitet i de enkelte kommuner i form af flere gennemførte forløb."

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.04.05
Piareersarfiit (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.500

Tillægsbevilling 2006
Nedsættelse af bevillingen på nærværende konto skal ses i sammenhæng med bevillingsforhøjelsen
på hovedkonto 62.02.08 Institutioner under erhvervsuddannelserne.
Bevillingen søges overført fra hovedkonto 62.04.05 Piareersarfiit til hovedkonto 62.02.08
Institutioner under erhvervsuddannelserne.
Bevillingen på nærværende konto udgør herefter kr. 15.000.000.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2006, sag nr. 06-216
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62.04.06
Revalidering (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
5.800

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af arbejdsmarkedsområdet mellem Direktoratet for Erhverv og
Direktoratet for Erhvervsuddannelse mv., oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 5,8
mio. kr. rokeres til nærværende hovedkonto fra den nedlagte hovedkonto 64.13.21 Revalidering
med følgende tekst:
"Landstingsforordning nr.4 af 31. maj 2001 om revalidering.
Formålet med revalidering er at bidrage til, at personer i den erhvervsaktive alder med
begrænsninger i erhvervsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, omskoling eller
uddannelse.
En revalidend har ret til revalideringsydelse uden hensyn til ægtefælles indtægts- formueforhold.
Landsstyret fastsætter regler om revalideringsydelsens størrelse og regulering samt betingelse og
bortfald af revalideringsydelsen.
Bevilling på nærværende hovedkonto anvendes til finansiering af op til 50 % af
revalideringsudgifterne i kommunerne, dog maksimum bevillingen på nærværende hovedkonto.
Lovgivningen forsøges justeret med henblik på at gøre det nemmere for kommunerne og
virksomhederne at tage revalidender."
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Antal revalidender

TB 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009
200
200
200
200

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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62.04.07
Reserve arbejdsmarkedsydelser (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.250

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af arbejdsmarkedsområdet mellem Direktoratet for Erhverv og
Direktoratet for Erhvervsuddannelse mv., oprettes nærværende hovedkonto. Bevillingen på 1,25
mio. kr. rokeres til nærværende hovedkonto fra den nedlagte hovedkonto 64.13.22 Reserve
arbejdsmarkedsydelse med følgende tekst:
"Afhængig af vedtagelsen af Landsstyrets forslag
arbejdsmarkedsydelse på Landstingets forårssamling 2006

til

landstingsforordning

om

Midlerne er afsat på en reserve, som vil skulle finde anvendelse i tilfælde af, at Landstinget
vedtager et forslag til en ny arbejdsmarkedsordning. Det foreliggende forslag indebærer, at en
sådan ydelse vil blive udbetalt i forbindelse med hjemsendelse af fabriksarbejdere som følge af
produktionsstop.
På grund af finanslovens senere vedtagelse
Sæsonledighedsbekæmpelse fra denne konto.

afsættes

kr.

1

mio.

til

62.04.03

Derfor er der behov for at kompensere kommunerne i forbindelse med indførelse af den nye
arbejdsmarkedsydelse. Dette vil skulle ske ved en forøgelse af bloktilskuddet til kommunerne."

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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64.01.01
Erhvervsdirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter
Indtægter

1.000 kr.
-2.718
-3.789
-679
1.750

Tillægsbevilling 2006
Efter finansloven for 2006s ikrafttræden er der indgået tre aftaler om ressortomlægning, som
berører det tidligere Direktorat for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked, nu Erhvervsdirektoratet:
x Aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af ressortomlægning af
forvaltningen
af
arbejdsmarkedsområdet
mellem
Erhvervsdirektoratet
og
Arbejdsmarkedsdirektoratet pr. 15. april 2006.
x Aftale om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af ressortomlægning
pr. 1. april 2006 mellem Direktoratet for Fiskeri og Fangst og Erhvervsdirektoratet.
x Aftale om ressortomlægning mellem Personaledirektoratet og Direktoratet for Erhverv,
Landbrug og Arbejdsmarked pr. 1. april 2006.
Aftalerne har følgende økonomiske og personalemæssige konsekvenser:
x I henhold til aftale mellem Erhvervsdirektoratet og Arbejdsmarkedsdirektoratet overføres
2.540.000 kr. fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 62.01.01. Samtidigt overføres to
chefstillinger
og
10
øvrige
stillinger
fra
Erhvervsdirektoratet
til
Arbejdsmarkedsdirektoratet.
x I henhold til aftalen mellem det tidligere Direktorat for Erhverv, Landbrug og
Arbejdsmarked og Direktoratet for Fiskeri og Fangst overføres 478.000 kr. fra nærværende
hovedkonto til hovedkonto 50.01.01. Samtidigt overføres en øvrig stilling fra det tidligere
Direktorat for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked til Direktoratet for Fiskeri og Fangst
x I henhold til aftalen mellem Personaledirektorat og det tidligere Direktoratet for Erhverv,
Landbrug og Arbejdsmarked overføres 300.000 kr. fra hovedkonto 14.01.01 til nærværende
hovedkonto. Samtidigt overføres en øvrig stilling fra Personaledirektoratet til det tidligere
Direktorat for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked, nu Erhvervsdirektoratet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør på finansloven for 2006 19,376 mio. kr. Efter
aftalernes ikrafttræden udgør bevillingen 16,658 mio. kr.
For BO 2007-2009 vil der blive overført følgende:
x 3.061.000 kr. fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 62.01.01.
x 478.000 kr. fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 50.01.01.
x 400.000 kr. fra hovedkonto 14.01.01 til nærværende hovedkonto.
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Det oprindelige budgetbidrag slettes, i stedet indsættes et nyt:
"Erhvervsdirektoratet varetager den overordnede planlægning og en række konkrete initiativer på
erhvervs- og forsyningsområdet på grundlag af Landsstyrets og Landstingets generelle politiske
målsætninger og konkrete beslutninger.
Endvidere administrerer direktoratet love, bekendtgørelser og forordninger vedrørende førnævnte
områder.
Direktoratet varetager opgaver vedrørende tilskud til erhvervsfremme, med det formål at bidrage
til udvikling af erhvervslivet. Herudover varetages opgaver med at opretholde vareforsyningen
med skib i bygderne.
Direktoratet varetager den overordnede lovgivning, administration, planlægning
bevillingsmæssige styring af ressortområdet energi-, og vandforsyning og fjernvarme.

og

Direktoratet varetager desuden sekretariatsfunktion for diverse råd, hvor relevante interessenter og
organisationer deltager inden for direktoratets ressort.
Direktoratet varetager ligeledes ansvaret for udviklingen og vedligeholdelsen af Grønlands
Erhvervsregister (GER).
I april 2005 overdragedes ansvaret for eksport af is og vand fra Råstofdirektoratet til
Erhvervsdirektoratet.
Pr. 1. april 2006 overdragedes ansvaret for landbrug fra Erhvervsdirektoratet til Direktoratet for
Fiskeri og Fangst. Pr. 1. april 2006 overdragedes ligeledes ansvaret for it-politisk koordination fra
Personaledirektoratet til Erhvervsdirektoratet.
Pr. 15. april 2006 overdragedes ansvaret for arbejdsmarkedsområdet fra Erhvervsdirektoratet til
Arbejdsmarkedsdirektoratet.
Direktoratets energi-, og vandafdeling varetager departementale funktioner og den overordnede
bevillingsmæssige styring af energi, vand og fjernvarme. Afdelingen er projektstyrer for blandt
andet projektmidler fra Mifresta for energi- og vandforsyningsplanlægning.
Endvidere varetager afdelingen afvikling af Amutsiviit, som ikke har igangværende
værftsaktivitet.
Direktoratets veterinærafdeling varetager de driftsmæssige og departementale opgaver på
veterinærområdet. Dette omfatter forvaltning og administration af lovgivning i tilknytning til
Hjemmestyrets regelsæt vedrørende levnedsmidler, zoonoser, dyreværn, hunde- og kattehold samt
konsulentbistand vedrørende slædehunde og fårehold.
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Afdelingen koordinerer endvidere de veterinære grænseflader mellem Grønland og Danmark i
samarbejde med Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender og dets relevante styrelser.
Herunder arbejdes på at smidiggøre regelsættet, der gælder ved indførsel af grønlandske fødevarer
til Danmark og resten af EU. Hertil kommer arbejdet i forbindelse med at forbedre
rammebetingelserne for den grønlandske fødevareeksport til EU-landene.
Direktoratets erhvervsafdeling varetager de driftsmæssige og departementale opgaver vedrørende
udarbejdelse af regler inden for erhvervs-, nærings- og forbrugerlovgivningen, inden for
turismeerhvervet samt handel og produktion. Afdelingen har desuden omkring sikring af
forsyningen, blandt andet via servicekontrakter.
Afdelingen har overordnede administrationsopgaver i forhold til Konkurrencenævnet og
Forbrugerrådet og sekretariatsfunktionen for Grønlands Erhvervsråd og Det grønlandske
Olieselskabs fond. Afdelingen foreslår myndighedsbehandling vedrørende en række selskaber
inden for landsstyreområdets ressort.
Afdelingen har opgaver i forhold til erhvervsfremmeindsatsen af konkret og overordnet karakter.
Herunder forestås analysearbejde omkring rammebetingelserne for erhvervene, udarbejdelse af
forslag til at forbedre disse og søge at sikre afstemning af sektorpolitikkerne.
Afdelingen har herudover opgaver i forbindelse med udvikling af erhvervsfremme, herunder i
forbindelse med udmøntning af sektorprogram og opfølgning på Fællesudvalget vedrørende
erhvervsudviklings rapport
Endelig er departementale opgaver i forbindelse med fiskeproduktionsanlæg på land overført fra
Direktoratet for Fiskeri og Fangst til nærværende direktorat og disse opgaver varetages også af
erhvervsafdelingen.
I forbindelse med at ansvaret for alkohollovgivningen overføres fra Direktoratet for Sundhed til
Erhvervsdirektoratet, forøges bevillingen på nærværende hovedkonto med 50.000 kr. i 2006 og
budgetoverslagsårene, mens bevillingen på hovedkonto 32.01.01 Direktoratet for Sundhed,
administration, reduceres tilsvarende."

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
TB 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009
Chefer
-2
-2
-2
-2
Øvrige
-10
-10
-10
-10
Personale forbrug i alt
-12
-12
-12
-12
Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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64.01.01
Erhvervsdirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
400

Tillægsbevilling 2006
Som konsekvens af indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med
tilbagevirkende kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 forhøjes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 400.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved budgetneutrale rokeringer fra følgende hovedkonti:
10.01.18
Grønlandsk - dansk Selvstyrekommission
kr. 1.200.000
12.01.01
Grønlands Repræsentation i Kbh., drift
kr. 300.000
20.11.51
Reserve til overenskomstrelateret udgifter
kr. 3.500.000
30.01.01
Familiedirektoratet
kr. 1.056.000
32.13.01
Embedslægeinstitutionen
kr. 700.000
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 16.258.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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64.01.02
IT-området (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
3.251

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006
Koordinationsudvalget besluttede i marts måned 2006
Landsstyreområdet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked.

at

overføre

IT-området

til

Som følge af ressortændringen nedlægges hovedkonto 14.02.06, IT-området, og bevillingen på
3.251.000 kr. rokeres til nærværende nyoprettede hovedkonto.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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64.10.16
Finansieringsstøtte (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
2.100

Tillægsbevilling 2006
Grundet ekstraordinær høj aktivitet i ansøgte midler til selektiv fragtstøtte søges en tillægsbevilling
til nærværende hovedkonto på 2.100.000 kr. Den ekstraordinære høje aktivitet skyldes især, at
fiskerierhvervet i 2006 i højere grad har søgt om fragtstøtte end i tidligere år.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-207
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64.10.17
Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

t. kr.
1.630

Tillægsbevilling 2006
For at sikre det bedst mulige udgangspunkt i det videre forundersøgelsesarbejde om etablering af
et aluminiumsværk i Grønland, søges bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med
1.630.000 kr. Beløbet bruges til at skabe et bedre beslutningsgrundlag bl.a. i form af ekstern
ekspertise.
Efter sidste afsnit i budgetbidraget indsættes følgende:
"I juli 2006 indgik Landsstyreområdet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser på
vegne af Landsstyret en forundersøgelsesaftale med Alcoa Inc. om mulighederne for etablering af
et aluminiumsværk i Grønland. For at sikre det bedst mulige udgangspunkt i det videre
forundersøgelsesarbejde vil det være formålstjenstligt bl.a. at tilknytte en række eksterne
konsulenter."

Godkendt af Finansudvalget d. 08-09-2006, sag nr. 06-189
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64.13.14
Arbejdsmarkedsreform (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.100

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af arbejdsmarkedsområdet mellem Direktoratet for Erhverv og
Direktoratet for Erhvervsuddannelse mv., nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen
overføres til hovedkonto 62.04.02.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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64.13.15
Sæsonledighedsbekæmpelse (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af arbejdsmarkedsområdet mellem Direktoratet for Erhverv og
Direktoratet for Erhvervsuddannelse mv., nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen
overføres til hovedkonto 62.04.03.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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64.13.16
Ligestilligsråd (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.100

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af arbejdsmarkedsområdet mellem Direktoratet for Erhverv og
Direktoratet for Erhvervsuddannelse mv., nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen
overføres til hovedkonto 62.04.04.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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64.13.17
Vejlednings- og introduktionscentre (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-16.500

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af arbejdsmarkedsområdet mellem Direktoratet for Erhverv og
Direktoratet for Erhvervsuddannelse mv., nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen
overføres til hovedkonto 62.04.05.
Der er optaget en tekstanmærkning til hovedkonto 64.13.17. Der er udarbejdet en tekstanmærkning
til Tillægsbevillingslov 2006 for hovedkonto 62.04.05.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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64.13.21
Revalidering (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-5.800

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af arbejdsmarkedsområdet mellem Direktoratet for Erhverv og
Direktoratet for Erhvervsuddannelse mv., nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen
overføres til hovedkonto 62.04.06.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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64.13.22
Reserve arbejdsmarkedsydelse (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.250

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning af forvaltningen af arbejdsmarkedsområdet mellem Direktoratet for Erhverv og
Direktoratet for Erhvervsuddannelse mv., nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen
overføres til hovedkonto 62.04.07.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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64.15.16
Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-12.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 1. april 2006 mellem Direktoratet for Fiskeri og Fangst og Direktoratet for
Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked, nedlægges nærværende hovedkonto.Bevillingen overføres
til ny hovedkonto 50.08.16.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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64.15.17
Udviklingsstøtte, landbrug (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-5.500

Tillægsbevilling 2006
Som følge af aftale, om overførsel af arbejdsopgaver, personale m.m. i anledning af
ressortomlægning pr. 1. april 2006 mellem Direktoratet for Fiskeri og Fangst og Direktoratet for
Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked, nedlægges nærværende hovedkonto. Bevillingen
overflyttes til hovedkonto 50.08.17.

Godkendt af Landsstyret d. 05-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret - aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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70.10.02
Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nuuk (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation
t. kr.
-2.518
-2.518

Nettoudgift
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2006

Som følge af køb af B 1583 pr. 1. juli 2006 kan der spares et ½ års husleje i forhold til det
budgetterede for B 1583.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 28.622.000 kr.
Tillægsbevillingen har følgende økonomiske konsekvenser for BO-årerne: I FFL 2007 indarbejdes
det, at hovedkonto 70.10.02 Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nuuk nedsættes
med 5,373 mio. kr. i 2007 og i overslagsårene.

Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
(i 1.000 kr.)
Leje af bygninger, lokaler og lign.

FL 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009
0
0
0
-2.518

Godkendt af Finansudvalget d. 26-05-2006, sag nr. 06-170
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70.10.03
Forsikringer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.180
-1.180

Tillægsbevilling 2006
I forbindelse med bloktilskudsforhandlingerne med kommunerne i 2005 for budgetåret 2006 blev
det aftalt, at forsikringspligten af folkeskolens bygninger overføres til kommunerne med virkning
fra 1. januar 2006.
På baggrund af tidligere bygningsindberetninger fra kommunerne blev der i forbindelse med
bloktilskudsforhandlingerne overført 1.060.000 kr. årligt til kommunerne til dækning af
forsikringspræmier og selvrisikobeløb.
I forbindelse med forhandlinger for budgetåret 2007 har KANUKOKA genoptaget emnet med
synspunktet om, at den overførte ramme ikke har været tilstrækkelig, da de kommunale udgifter til
forsikring af folkeskolen bygninger i 2007 er på 1.739.280 kr.
I forbindelse med betaling af præmien for 2006 er der sket en reduktion på 2.240.000 kr. i
forbindelse med udtagelse af folkeskolens bygninger. Da der er overført 1.060.000 kr., resterer der
en besparelse på hovedkonto 70.10.03 Forsikringer på 1.180.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 12.980.000 kr.
Tillægsbevillingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne er indarbejdet i FFL 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 23-10-2006, sag nr. 06-198
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70.10.04
Vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygninger (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

t. kr.
1.500
1.500

Tillægsbevilling 2006
Som følge af køb af B 1583 pr. 1. juli 2006 afsættes der midler til ekstraordinær renovering af
blandt andet klimaskærm.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.170.000 kr.
Tillægsbevillingen har følgende økonomiske konsekvenser for BO-årerne: I FFL 2007 indarbejdes
det, at hovedkonto 70.10.04 Vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygninger forhøjes med 2.500.000
kr. i 2007 og 200.000 mio. kr. i overslagsårene.

Godkendt af Finansudvalget d. 26-05-2006, sag nr. 06-170
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73.01.09
Overgangsreserve - Trafikstruktur (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

t. kr.
-4.000

Tillægsbevilling 2006
Som følge af ændrede forventninger til behovet for løsning af opstartsproblemer,
kapacitetsknapheder og koordinations vanskeligheder i 2006 i forbindelse med den nye
trafikstruktur, søges bevillingen nedskrevet med 4.000.000 kr.
Der vil i forbindelse med FFL2007 blive fremsendt ønske om at videreføre denne hovedkonto i
2007 med en bevilling på 4.000.000 kr., således at den samlede bevillingsramme på 8.000.000 kr.
overholdes.
Der er indarbejdet en tilsvarende forhøjelse af bevillingen under hovedkonto 20.11.50
Driftsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4.000.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for budget-overslagsårene

Godkendt af Finansudvalget d. 26-05-2006, sag nr. 06-169
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76.01.01
Råstofdirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
300

Tillægsbevilling 2006
Som konsekvens af indgåede overenskomster på områderne ASG, AK og DJØF, med
tilbagevirkende kraft til aftaleperiodernes begyndelse i 2005 forhøjes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 300.000 kr.
Bevillingsforhøjelsen finansieres ved budgetneutrale rokeringer fra følgende hovedkonti:
10.01.18
Grønlandsk - dansk Selvstyrekommission
kr. 1.200.000
12.01.01
Grønlands Repræsentation i Kbh., drift
kr. 300.000
20.11.51
Reserve til overenskomstrelateret udgifter
kr. 3.500.000
30.01.01
Familiedirektoratet
kr. 1.056.000
32.13.01
Embedslægeinstitutionen
kr. 700.000
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 12.500.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2006. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 10-89 nr. 1 som blev godkendt af Landsstingets Finansudvalg den 8. november
2006.
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

t. kr.
-12.200

Tillægsbevilling 2006
Under nærværende hovedkonto er reserveret midler til udmøntning til bl.a. sociale anliggender.
I sektorplanen for hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner er der i FL 2006 optaget projekterne omdannelse, renovering og udvidelse af Gertrud Rask Minde, Sisimiut og ombygning og
udvidelse af Aja, Nuuk. Projekterne har i 2005 hver en bevilling på 0,2 mio. kr. til projektering.
Projekteringen er nu tilendebragt, og der foreligger projektforslag med tilhørende B-overslag.
Der søges derfor udmøntet 9,2 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i 2007 til udførelse af omdannelsen,
renoveringen og udvidelsen af Gertrud Rask Minde, Sisimiut og 3,0 mio. kr. i 2006 og 2,1 mio. kr.
i 2007 til udførelse af ombygning og udvidelse af Aja, Nuuk fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13.850.000 kr.
Godkendt af Finansudvalget d. 09-08-2006, sag nr. 06-180
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

t. kr.
-1.300

Tillægsbevilling 2006
Under nærværende hovedkonto er reserveret midler til udmøntning til bl.a. sociale anliggender.
I sektorplanen for hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner er der i FL 2006 optaget
projekterne handicapsatellit, pilotprojekt, Nuuk og satellit til autistiske voksne, Nuuk. Da disse 2
satellitter af arealmangel vil blive i samme bygning, søges udmøntningen af satellit til autistiske
voksne, Nuuk udmøntet på det allerede igangværende projekt vedrørende handicapsatellit, pilotprojekt, Nuuk. Projektet handicapsatellit har i 2005-2006 en samlet bevilling på 2,6 mio. kr.
Der søges derfor udmøntet 1,3 mio. kr. i 2006 til udførelse af satellit til autistiske voksne, Nuuk
fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 12.550.000 kr.
Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 - 89, nr. 5.
Godkendt af Finansudvalget d. 23-08-2006, sag nr. 06-184
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-4.750

Tillægsbevilling 2006
Under nærværende hovedkonto er reserveret midler til udmøntning til bl.a. sociale anliggender.
I sektorplanen for hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner er projekterne Familiebehandlingsafdeling til B&U, Uummannaq og Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution,
Ilulissat optaget. Projektet Familiebehandlingsafdeling til B&U, Uummannaq har i 2005 en bevilling på 0,1 mio. kr. til projektering, mens projektet Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Ilulissat ikke har nogen projekteringsbevilling, da der er sket en rokering i sektorplanen,
så projektet Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Ilulissat er blevet rykket op, mens
projektet Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Nuuk er blevet rykket ned i sektorplanen.
Der foreligger projektforslag med tilhørende B-overslag.
Der søges derfor udmøntet 3,05 mio. kr. i 2006, 1,65 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til
projektet Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Ilulissat og 1,7 mio. kr. i 2006 og 1,0
mio. kr. i 2007 til projektet Familiebehandlingsafdeling til B&U, Uummannaq fra nærværende
hovedkonto til hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 7.800.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-206
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.555

Tillægsbevilling 2006
Under nærværende hovedkonto er reserveret midler til udmøntning på hovedkonto 84.40.17 Institutioner for børn og unge.
Der søges derfor udmøntet 1.555.000 kr. til projekt nr. 092.41.044 Færdiggørelse af integreret
institution, Attu fra nærværende hovedkonto til hovedkonto 84.40.17 Institutioner for børn og
unge.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.245.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2006, sag nr. 06-201
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
5.672

Tillægsbevilling 2006
Nærværende hovedkonto forhøjes med 5.672.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelsen
over hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden på 8.305.000 kr. og
en tilbageførsel over hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet på 67.000 kr., samt en forhøjelse af
hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler med 2.700.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.672.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-07-2006, sag nr. 06-173
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

t. kr.
-1.400

Tillægsbevilling 2006
Nærværende hovedkonto nedsættes med 1,4 mio. kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af
hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 7.272.000 kr.
Godkendt af Finansudvalget d. 09-08-2006, sag nr. 06-179
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

t. kr.
-4.100

Tillægsbevilling 2006
Som følge af tekstanmærkning i FL 2006, bilag 2 til hovedkonto 87.73.10 Havneanlæg om mulighed for at igangsætte forundersøgelser og projekteringer af havneanlæg efter Landstingets
behandling af Havneredegørelsen på FM 2006 samt Finansudvalgets afgørelse i sag nr.
013106/06-00173. hvor der er tilbageført midler fra Anlægs- og renoveringsfonden til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven, nedsættes nærværende hovedkonto med 4,1 mio. kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af hovedkonto 87.73.10 Havneanlæg.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.800.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.
Godkendt af Finansudvalget d. 23-08-2006, sag nr. 06-183
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

t. kr.
-1.300

Tillægsbevilling 2006
Nærværende hovedkonto nedsættes med 1,3 mio. kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af
hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner på projekt nr. 060.40.031 Handicapsatellit,
pilotprojekt, Nuuk.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 5.972.000 kr.
Godkendt af Finansudvalget d. 23-08-2006, sag nr. 06-184
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.072

Tillægsbevilling 2006
Nærværende hovedkonto forhøjes med 3.072.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse
over hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4.944.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 08-09-2006, sag nr. 06-187
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-161

Tillægsbevilling 2006
Nærværende hovedkonto nedsættes med 161.000 mio. kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af hovedkonto 84.40.17 Institutioner for børn og unge på projekt nr. 160.41.011 Vuggestue,
Upernavik.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4.783.000 kr.

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender d. 29-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2 tekstanmærkninger: Til aktivitetsområde 80-89 Anlægs- og
renoveringsområdet, nr. 1.
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.000

Tillægsbevilling 2006
Nærværende hovedkonto nedsættes med 1,0 mio. kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af
hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri på projekt nr. 060.59.001 Kollegier i Nuuk, renovering.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.783.000 kr.

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender d. 29-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2 tekstanmærkninger: Til aktivitetsområde 80-89 Anlægs- og
renoveringsområdet, nr. 1.
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
7.250

Tillægsbevilling 2006
Nærværende hovedkonto forhøjes med 7.250.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelsen
over hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden på 8.043.000 kr. og
en forhøjelse af hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering med 793.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 11.033.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 11-10-2006, sag nr. 06-196
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.550

Tillægsbevilling 2006
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 1,55 mio. kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af hovedkonto 87.73.11 Havnerelaterede anlæg på projekt nr. 080.24.110 Udvidelse af reeferstikanlæg, Sisimiut.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 9.483.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Finansudvalget d. 07-11-2006, sag nr. 06-200
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.300

Tillægsbevilling 2006
Bevillingen søges nedsat med henblik på at finansiere en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto
87.73.22 GLV - landingspladser.
Bevillingen på hovedkonto udgør herefter 8.183.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-203
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-7.250

Tillægsbevilling 2006
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 7.250.000. kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri på projekt nr. 996.34.054 Støttet privat
boligbyggeri.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 933.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-205
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
4.562

Tillægsbevilling 2006
Nærværende hovedkonto forhøjes med 4.562.000 kr. som følge af mindreforbrug på en række
projekter administreret af Nukissiorfiit. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse over hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 5.495.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-211
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
433

Tillægsbevilling 2006
Nærværende hovedkonto søges opskrevet med 433.000. kr. Opskrivningen modsvares af en indtægt på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden på projekt nr.
120.34.503 8 boliger, Illorput, Ilulissat.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 5.928.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-213
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-932

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af at projekt 060.97.087 Renovering af blok Q, R og S, Nuuk er et projekteringsprojekt, og selve hovedprojektet udføres over hovedkonto 87.72.25 Sanering af udlejningsboliger og
nyopførelse af privat nybyggeri, søges der på nærværende hovedkonto optaget en indtægt på
932.000 kr. Samtidig forhøjes hovedkonto 87.72.25 Sanering af udlejningsboliger og nyopførelse
af privat nybyggeri.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -932.000 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
87.72.13
060.97.087

FL
Total
TB Projektbevillingen ændr. I 2006
i
ny total
2006 2006
2006 + flgd. År
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Renovering blok Q, R og S,
Nuuk

-932

0

I alt

-932

-932

1.068

-932

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. Nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.97.087
Renovering blok Q, R og S, Nuuk
Nærværende projekt er et projekteringsprojekt. Projekteringen er overstået, og restbevillingen søges overført til
hovedprojektet.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-07-2006, sag nr. 06-172
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-8.305

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af mindreforbrug på en række projekter søges der optaget en indtægt på 8.305.000 kr.
på nærværende hovedkonto. Samtidig forhøjes hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven tilsvarende.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -9.237.000 kr.
Projektspecifikation
FL
Projektbevillingen ændr. i
Total
TB
2006
i
ny total
2006 2006
2006 + flgd. år
--------- 1.000 kr. ----------- 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

81.41.72
Aasiaat
100.31.016

Facaderenovering, GU, Aasiaat

-3.188

0

-3.188

-3.188

312

84.40.09
Nuuk
060.51.008

Udv. Af Handelsskolen, Nuuk

-1.942

0

-1.942

-1.942

58

84.40.10
Diverse bygder
998.50.076
Bygdeskoler, registrering

-273

0

-273

-273

142

86.60.01
Kulusuk
184.49.034

Bygdekonsultation, Kulusuk

-523

0

-523

-523

-2.276

Udskiftning vandledningsnet, Qassimiut

-107

0

-107

-107

493

Renovering elværk, Ikerasaarsuk

-87

0

-87

-87

138

Diverse bygder
998.20.040
Diverse mindre opgaver, el, 2003

-167

0

-167

-167

196

-64

0

-64

-64

436

-253

0

-253

-253

747

87.71.37
Qassimiut
024.97.080

Ikerasaarsuk
098.97.029

998.20.042

Diverse mindre opgaver, el, 2004

998.21.072

Diverse mindre opgaver, vand,
2003
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998.97.050

Diverse mindre opgaver, el, 2003

-360

0

-360

-360

2.140

998.97.052

Diverse mindre opgaver, vand,
2003

-175

0

-175

-175

1.985

-74

0

-74

-74

326

89.71.40
Diverse byer
999.16.014

Diverse mindre opgaver, elværker,
2004

999.17.014

Diverse mindre opgaver, vand,
2002

-822

0

-822

-822

1.678

999.99.009

Diverse mindre opgaver, elværker,
2003

-270

0

-270

-270

965

I alt

-8.305

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. Nr.

Område

Koordinater

Aasiaat
100.31.016
Projektet fik i 2004 en bevilling på 3,5 mio. kr.

Projektnavn

Facaderenovering, GU, Aasiaat

Renoveringen af ”GTO-kollegierne er stoppet, da Aasiaat kommune selv vil opføre kollegier. Der søges tilbageført 3.188.000 kr.
Nuuk
060.51.008
Udv. Af Handelsskolen, Nuuk
I 2004 blev der givet en bevilling på 2,0 mio. kr. til udvidelse af handelsskolen i Nuuk, da der var pladsproblemer. Primo 2006 er der blevet fundet en alternativ løsning til dette pladsproblem.
Da der ikke er udbygningsplaner foreløbigt, søges 1.942.000 kr. tilbageført fra projektet.
Diverse bygder
998.50.076
Bygdeskoler, registrering
Ved FL 2003 fik nærværende projekt en bevilling på 2,0 mio. kr. på hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til
påbegyndelse af projektering. Siden er projekt flyttet til hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler. Bevillingen
er siden blevet nedskrevet 2 gange, første gang pga. suspendering af arbejdsgruppen, anden gang pga. arbejdet
med bygdeskolerapporten blev dyrere end forventet.
Bevillingen er anvendt til tilstandsregistrering af 4 skoler i Upernavik Kommune. Dette er blevet billigere end
forventet, og der er et mindreforbrug på 273.000 kr., som søges rokeret.
Kulusuk
184.49.034
Bygdekonsultation, Kulusuk
Der er aflagt regnskab for projektet med et mindreforbrug på 523.000 kr. Mindreforbruget skyldes at de uforudseelige udgifter stod urørt efter endt arbejde. Derudover blev udgifterne til byggetilsynet reduceret, inventar
billigere end forventet, og en påtænkt hjælp til programskrivning blev ikke udnyttet.
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Qassimiut
024.97.080
Udskiftning vandledningsnet, Qassimiut
Projektet er blevet billigere end forventet, da licitationen var lavere. Endvidere drog man økonomisk fordel af,
at entreprenøren havde andet anlægsarbejde i Qassimiut på samme tid.
Der søges tilbageført 107.000 kr.

Ikerasaarsuk
098.97.029
Renovering elværk, Ikerasaarsuk
Indkøbet af maskinaggregat blev billigere end forventet, fordi montagen blev billigere.
Der søges tilbageført 87.000 kr.
Diverse bygder
998.20.040
Diverse mindre opgaver, el, 2003
Ringforbindelsen i Kangerluk blev billigere end forventet, da gravearbejdet var lettere, grundet at der ikke var
brug for sprængningsarbejde.
Der søges tilbageført 167.000 kr.
Diverse bygder
998.20.042
Diverse mindre opgaver, el, 2004
De enkelte underprojekter er alle blevet billigere end forventet.
Der søges tilbageført 64.000 kr.
Diverse bygder
998.21.072
Diverse mindre opgaver, vand, 2003
Dette projekt har vedrørt renovering af vandledning i Ikamiut. Licitationen viste en billigere pris end forventet.
Der søges tilbageført 253.000 kr.
Diverse bygder
998.97.050
Diverse mindre opgaver, el, 2003
Projektet består af flere mindre projekter med mindreforbrug, som først blev konstateret så sent, at der ikke
kunne igangsættes et projekt for restbevillingen på 360.000 kr., som søges tilbageført.
Diverse bygder
998.97.052
Diverse mindre opgaver, vand, 2003
Bygdeanlægsprojektet, som generelt er svære at omkostningsforudsige, er blevet billigere end forventet. I 2004
blev bevillingen på nærværende projekt nedsat med 1.340.000 kr.
Der søges tilbageført 175.000 kr.
Diverse byer
999.16.014
Diverse mindre opgaver, elværker, 2004
Bevillingen er anvendt til diverse forundersøgelser, som er blevet billigere end forventet. Allerede i 2004 blev
bevillingen nedskrevet med 600.000 kr., da der ville blive udført færre opgaver over projektet.
Der søges tilbageført 74.000 kr.
Diverse byer
999.17.014
Diverse mindre opgaver, vand, 2002
Bevillingen er anvendt til diverse mindre opgaver indenfor vandområdet. Grundet personalemangel i vandafdelingen, har Nukissiorfiit ikke haft ressourcer til at udføre flere opgaver indenfor projektet. Derudover er et af
underprojekterne blevet aflyst, da det blev klart, at projektet senere ville blive irrelevant.
Der søges tilbageført 822.000 kr.
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Diverse byer
999.99.099
Diverse mindre opgaver, elværker, 2003
Da der i 2003 har været personalemangel i afdelingen, har Nukissiorfiit ikke haft ressourcer til at udføre flere
projekter for den samlede bevilling. Dermed er der et mindreforbrug på projektet som helhed, og der søges
tilbageført 270.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-07-2006, sag nr. 06-173

214

80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-1.150

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af mindreforbrug på projekt nr. 110.47.004 Sygehus indv. Ren. Qasigiannguit søges
der optaget en indtægt på 1,15 mio. kr. på nærværende hovedkonto.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -10.387.000 kr.
Projektspecifikation
FL
Projektbevillingen ændr. i
Total
TB
2006
i
ny total
2006 2006
2006 + flgd. år
--------- 1.000 kr. ----------- 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

86.60.01
Qasigiannguit
110.47.004

Sygehus indv. Ren. Qasigiannguit

-1.150

0

I alt

-1.150

-1.150

9.458

-1.150

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. Nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qasigiannguit
110.47.004
Sygehus indv. Ren. Qasigiannguit
Mindreforbruget på projektet skyldes en uventet refundering på ca. 0,45 mio. kr. fra Nukissiorfiit, som har
tilbudt at bære omkostningen ved indlæggelse af fjernvarme. Derudover er projekteringsbevillingen næsten
ikke anvendt. Der søges derfor tilbageført 1,15 mio. kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-08-2006, sag nr. 06-179
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-9.222

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af en opskrivning af bevillingen på hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri søges nærværende hovedkonto opskrevet med -9.222.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -19.609.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.
Projektspecifikation
Total
i
2006

FL

TB

2006

2006

Projektbevillingen
ændring i 2006
+ følgende
ny total
år

Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Sted
186.32.085

2 boliger, Kuumiut

-1.125

0

-1.125

-1.125

0

180.32.086

13 boliger, Ammassalik

-8.097

0

-8.097

-8.097

0

---- 1.000 kr. ----

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.
Område

-9.222

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

Sted
186.32.085
2 boliger, Kuummiut
Som følge af kommunens ændrede anlægsønsker nedskrives projektet med 1.125.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2006

Sted
180.32.086
13 boliger, Ammassalik
Som følge af kommunens ændrede anlægsønsker nedskrives projektet med 8.097.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2006

Godkendt af Finansudvalget d. 08-09-2006, sag nr. 06-185
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-180

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af uforbrugte midler efter afsættelse af midler til 1 års eftersynet, søges der tilbageført
180.000 kr. over nærværende hovedkonto på projekt 072.97.027 Udskiftning vandledningsnet,
Napasoq. Samtidig forhøjes hovedkonto 87.71.37 Nukissiorfiit - tilskudsbevillinger tilsvarende.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -19.789.000 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
87.71.37
Napasoq
072.97.027

FL
Total
TB Projektbevillingen ændr. I 2006
i
ny total
2006 2006
2006 + flgd. År
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Udskiftning vandledningsnet,
Napasoq

-180

0

I alt

-180

-180

1.520

-180

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. Nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Napasoq
072.97.027
Udskiftning vandledningsnet, Napasoq
På grund af problemer med eksisterende helårsvandledning ændres vandforsyning til RO-anlæg.
Opgaven er afsluttet, og der mangler kun et 1 års eftersyn.
Efter at der er afsat midler til 1 års eftersynet, er der 180.000 kr. tilbage af bevillingen, som søges tilbageført fra
projektet.

Godkendt af Finansudvalget d. 08-09-2006, sag nr. 06-186
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-3.072

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af mindreforbrug på en række projekter søges der optaget en indtægt på 3.072.000 kr.
på nærværende hovedkonto. Samtidig forhøjes hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven tilsvarende.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter –22.861.000 kr.
Projektspecifikation
FL
Projektbevillingen ændr. i
Total
TB
2006
i
ny total
2006 2006
2006 + flgd. år
--------- 1.000 kr. ----------- 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

87.71.37
Diverse byer
999.17.103

Diverse mindre opgaver, elværker

-354

0

-354

-354

646

999.97.054

Diverse mindre opgaver, varme

-250

0

-250

-250

1.350

999.97.055

Diverse mindre opgaver, elværker

-387

0

-387

-387

1.613

999.97.062

Diverse mindre opgaver, elværker

-416

0

-416

-416

1.584

999.97.064

Diverse mindre opgaver, vand

-381

0

-381

-381

1.119

999.97.112

Diverse mindre opgaver, varme

-458

0

-458

-458

542

89.71.40
Qaqortoq
020.17.320

Indpumpningsanlæg, Qaqortoq

-107

0

-107

-107

293

Diverse byer
999.99.018

Diverse mindre opgaver, elværker

-151

0

-151

-151

349

999.99.019

Diverse mindre opgaver, vand

-143

0

-143

-143

357

999.99.203

Diverse mindre opgaver, varmeforsyning

-425

0

-425

-425

1.805

I alt
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-3.072

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. Nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse byer
999.17.103
Diverse mindre opgaver, elværker
Projektet fik ved Finanslov 2004 en bevilling på 1,0 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug som skyldes, at
der manglede personale i Nukissiorfiit på daværende tidspunkt.
Der søges tilbageført 354.000 kr.
Diverse byer
999.97.054
Diverse mindre opgaver, varme
Projekt fik ved Finanslov 2002 en bevilling på 1,6 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at
der for alle de oprettede anlægssager var et uventet mindreforbrug. Da dette blev kendt, ønskede Nukissiorfiit
ikke at udnytte restbevillingen, men ønskede i stedet at lukke projektnummeret, da projektet er fra 2002.
Der søges tilbageført 250.000 kr.
Diverse byer
999.97.055
Diverse mindre opgaver, elværker
Projektet fik ved Finanslov 2002 en bevilling på 2,0 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at
der for fortrinsvist 2 af de under denne bevilling finansierede anlægssager blev et uventet mindreforbrug. Da
dette blev kendt, ønskede Nukissiorfiit ikke at udnytte restbevillingen, men ønskede i stedet at lukke projektnummeret, da projektet er fra 2002.
Der søges tilbageført 387.000 kr.
Diverse byer
999.97.062
Diverse mindre opgaver, elværker
Projektet fik ved Finanslov 2003 en bevilling på 2,0 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at
der ikke var mandskab til at udføre flere opgaver.
Der søges tilbageført 416.000 kr.
Diverse byer
999.97.064
Diverse mindre opgaver, vand
Projektet fik ved Finanslov 2003 en bevilling på 2,0 mio. kr. Samme år blev bevillingen reduceret med 0,5 mio.
kr. ved en tillægsbevilling pga. at der blev gennemført færre projekter end forventet. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at der for tre af de syv anlægssager finansieret for denne bevilling blev forventet højere håndværkerudgifter end realiseret.
Ser søges tilbageført 381.000 kr.
Diverse byer
999.97.112
Diverse mindre opgaver, varme
Projektet fik ved Finanslov 2004 en bevilling på 1,0 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at
fortrinsvist en af de 4 opgaver, som blev udført under denne bevilling, blev billigere end forventet. Da dette
blev kendt i 2005, var et generelt oprydningsarbejde i Nukissiorfiit’s anlægssager påbegyndt, og det blev vurderet, at Nukissiorfiit ikke ønskede at påbegynde en ny sag for restbevillingen, men i stedet ønskede at lukke
projektnummeret.
Der søges tilbageført 458.000 kr.
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Qaqortoq
020.17.320
Indpumpningsanlæg, Qaqortoq
Projektets bevilling på 0,4 mio. kr. stammer fra 1999-2000. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at
anlægssagen blev billigere end forventet.
Der søges tilbageført 107.000 kr.
Diverse byer
999.99.018
Diverse mindre opgaver, elværker
Projektet fik ved Finanslov 2004 en bevilling på 0,5 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes diverse
genbrug samt effektivisering. Efterfølgende har det ikke været muligt at påbegynde andre opgaver indenfor restbevilling.
Der søges tilbageført 151.000 kr.
Diverse byer
999.99.019
Diverse mindre opgaver, vand
Projektet fik ved Finanslov 2004 en bevilling på 0,5 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at de to
anlægssager, som er udført under denne bevilling, blev billigere end forventet.
Der søges tilbageført 143.000 kr.
Diverse byer
999.99.203
Diverse mindre opgaver, varmeforsyning
Projektets bevilling på samlet 2,23 mio. kr. stammer fra årene 2000-2003. Der er registeret et mindreforbrug, som
skyldes, at der for alle de oprettede anlægssager var et uventet mindreforbrug. Da dette blev kendt, ønskede Nukissiorfiit ikke at udnytte restbevillingen, men ønskede i stedet at lukke projektnummeret, da projektet er fra 2000.
Der søges tilbageført 425.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 08-09-2006, sag nr. 06-187
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-150

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Der søges optaget en bevilling på nærværende hovedkonto som følge af at projekt nr. 035.21.009
Udbygning vandledningsnet, Qassiarssuk er afsluttet. Under revision hos Nukissiorfiit har det
vist sig, at en faktura på 150.000 kr. var bogført på dette projekt, men hørte til projekt nr.
032.97.133 Udskiftning helårsledning, Igaliku. Omposteringen har betydet, at der nu er henholdsvis et mer-/mindreforbrug på projekterne. Ved denne ansøgning søges rokeret 150.000 kr.
mellem projekterne.
Bevillingen på hovedkontoen udgør –37.053.5000 kr. i 2006.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
87.71.37
Qassiarssuk
035.21.009

FL
Total
TB Projektbevillingen ændr. i 2006
i
2006 2006 + flgd. år ny total
2006
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Udbygning vandledningsnet,
Qassiarssuk

-150

0

I alt

-150

-150

1.601

-150

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Qassiarssuk
035.21.009
Udbygning vandledningsnet, Qassiarssuk
Ved revision af projektet, samt projekt nr. 032.97.133 Udskiftning helårsvandledning, Igaliku har det vist sig,
at en faktura på 150.000 var bogført på det forkerte projekt. Da hele bevillingen på begge projekter er brugt, har
omposteringen medført henholdsvis et mer-/mindreforbrug.

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender d. 29-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80-89, nr. 1.
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-8.043

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af mindreforbrug på en række projekter administreret af A/S Boligselskabet INI, søges der på nærværende hovedkonto optaget en indtægt på 8.043.000 kr. Indtægten anvendes til
finansiering af 1 projekt med merforbrug på hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering, samt en
forhøjelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -45.096.500 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Projektnavn
81.45.72
100.18.310 Udskiftning af kedel i igdlut-rækkehuse,
Aasiaat
81.51.72
999.18.312 Forsøgsprojekt, individualisering af
varmeforbrugsmåling og varmeafregning
87.72.08
060.31.017 Reinvestering blok T, Nuuk
87.72.11
060.32.203 80 boliger, Fiskerbyen, Nuuk

FL
Projektbevillingen ændr. I
Total
TB
2006
i
ny total
2006 2006
2006 + flgd. År
--------- 1.000 kr. ---------- 1.000 kr. ----217

-150

-600

0
-217

2.313

-150

-150

850

-600

-600

12.300

-1.517

-1.517

2.464

-839

-839

17.969

-377

-377

973

-190

-190

1.210

-190

-190

1.310

-855

-855

16.924

-204

-204

2.796

-150

-150

3.850

0

0

-1.517

0

080.32.307 30 ældreboliger, Sisimiut

-839

0

190.32.802 1 dobbelthus, Ittoqqortoormiit

-377

0

190.32.803 Dobbelthus, Ittoqqortoormiit

-190

0

87.72.13
050.97.077 Diverse boligrenovering, Paamiut

-190

0

050.97.600 Handlingsplan for Paamiut

-855

0

110.97.073 Diverse boligrenovering, Qasigiannguit

-204

0

150.97.078 Diverse boligrenovering, Uummannaq

-150

0
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-217

180.97.608 Renovering B-500, Tasiilaq
996.97.044 Diverse mindre renoveringsopgaver

-839

0

996.97.089 Diverse mindre renoveringsopgaver

-602

0

-1.048

0

996.97.699 Særlig vedligeholdelse

I alt

-265
-265

-265

0
9.307

-839

-839

4.161

-602

-602

13.694

-1.048

-1.048

48.689

-8.043

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. Nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Aasiaat
100.18.310
Udskiftning af kedel i igdlut-rækkehuse, Aasiaat
Projektet fik ved Finanslov 2001, 2002 og 2003 en bevilling på 2.530.000 kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes at der oprindeligt var afsat ca. 40.000 kr. til hver af de 63 kedler inklusiv skorsten. De ca.
40.000 kr. er inklusiv tilsyn samt uforudsete omkostninger. Omkostning til udskiftning af alle kedler er blevet
godt 3.000 kr. billigere pr. stk. end oprindelig budgetteret, hvilket blandt andet kan henføres til at der ikke har
været behov for det afsatte beløb til uforudsete udgifter.
Der søges tilbageført 217.000 kr.
Diverse byer
999.18.312

Forsøgsprojekt, Individualisering af varmeforbrugsmåling og varmeafregning
Projekt nr. 999.18.312 Forsøgsprojekt, Individualisering af varmeforbrug og varmeafregning fik ved Finanslov
2001 en bevilling på 1,0 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som kan henføres til stor usikkerhed omkring forbrug ved projektets opstart, da det netop er et forsøgsprojekt.
Forsøgsprojektet er etableret i boligafdeling 265 i Sisimiut. Der er etableret energimålere i 33 boliger i rækkehusbebyggelse, hvor der afregnes efter individuelt forbrug, mens 32 boliger i nærliggende rækkehusblokke
afregnes efter boligareal og benyttes som reference. Forsøgsperioden har nu kørt i 2 år, og projektet planlægges
afsluttet med rapportering af resultater af afregning af individuelt forbrug.
Der søges tilbageført 150.000 kr.
Nuuk
060.31.017
Reinvestering blok T, Nuuk
Projektet fik ved en tillægsbevilling i 2003 en bevilling på 12,9 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som
skyldes, at projektet bliver kørt sammen med projekt nr. 060.97.601 Renovering af B 1389 (blok T), Nuuk,
hvor der er registeret et merforbrug. Bevillingen søges derfor rokeret til det andet projekt.
Der søges tilbageført 600.000 kr.
Nuuk
060.32.203
80 boliger, Fiskerbyen, Nuuk
Projektet fik ved tillægsbevillinger i 1999, 2000, 2001, 2002 og 2004 en samlet bevilling på 3.980.000 kr. Der
er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at projektet også fandtes før Anlægs- og renoveringsfondens oprettelse i 2000. I 2000 blev restbevillingen genbevilliget ved FL. Bevillingen i 2004 blev givet til en kommende
retssag, som blev vundet.
Der søges tilbageført 1.517.000 kr.
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Sisimiut
080.32.307
30 ældreboliger, Sisimiut
Projektet fik ved Finanslov 1999 og 2000 en bevilling på 17.125.000 kr. Ved tillægsbevillinger i 1999, 2000,
2001, 2002 og 2004 er bevillingen samlet øget med 1.683.000 kr., til samlet 18.808.000 kr. Der er registeret et
mindreforbrug, som skyldes, at tillægsbevillingen fra 2004 på 1,2 mio. kr. afsat til to kommende retssager, hvor
en retssag er vundet, og en er tabt.
Der søges tilbageført 839.000 kr.
Ittoqqortoormiit
190.32.802
1 dobbelthus, Ittoqqortoormiit
Projektet fik ved Finanslov 2001 og 2002 en bevilling på 1.350.000 kr. Der er registeret et mindreforbrug, som
skyldes blandt andet skyldes, at der ved ansøgningen om bevillingsfrigivelse har været anlagt et meget forsigtigt skøn.
Der søges tilbageført 377.000 kr.
Ittoqqortoormiit
190.32.803
Dobbelthus, Ittoqqortoormiit
Projektet fik ved Finanslov 2002 og 2003 en bevilling på 1,4 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som
skyldes at der ikke har været behov for uforudsete udgifter.
Der søges tilbageført 190.000 kr.
Paamiut
050.97.077
Diverse boligrenovering, Paamiut
Projektet fik ved Finanslov 2003 en bevilling på 1,5 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at
af de 13 sager, som nærværende projekter dækker over, er 2 sager vedrørende betonrenovering udsat til senere,
idet der skulle tages stilling til et mere generelt koncept herfor.
Der søges tilbageført 190.000 kr.
Paamiut
050.97.600
Handlingsplan for Paamiut
Projektet fik ved Finanslov 1999 og 2000 en bevilling på 8.999.000 kr. Ved tillægsbevillinger i 2000 og 2002
er bevillingen øget med 8.780.000 kr. til samlet 17.779.000 kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes,
at projektet også fandtes før Anlægs- og renoveringsfondens oprettelse i 2000. I 2000 blev restbevillingen genbevilliget ved FL.
Der søges tilbageført 855.000 kr.
Qasigiannguit
110.97.073
Diverse boligrenovering, Qasigiannguit
Projekt nr. 110.97.073 Diverse boligrenoveringer, Qasigiannguit fik ved Finanslov 2002 en bevilling på 3,0
mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som delvis skyldes at der på nogle opgaver kom lavere priser ind
end budgetteret, samt at der i forbindelse med gennemførelse af nogle opgaver ikke har været de normale og
budgetterede behov til uforudsete udgifter og tilsyn.
Over projektet har der været 8 delprojekter.
Der søges tilbageført 204.000 kr.
Uummannaq
150.97.078
Diverse boligrenovering, Uummannaq
Projektet fik ved Finanslov 2003 en bevilling på 4,0 mio. kr. Projektet består af 18 delprojekter, hvoraf 3 sager
mangler slutafregning. Projektet forventes afsluttet i indeværende år med et mindreforbrug.
Der søges tilbageført 150.000 kr.
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Tasiilaq
180.97.608
Renovering B-500, Tasiilaq
Projektet fik ved Finanslov 1999 og 2000 en bevilling på 9.670.000 kr. Ved en tillægsbevilling i 2000 blev
bevillingen nedsat med 98.000 kr. til samlet 9.572.000 kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at
projektet også fandtes før Anlægs- og renoveringsfondens oprettelse i 2000. I 2000 blev restbevillingen genbevilliget ved FL.
Der søges tilbageført 265.000 kr.
Diverse steder
996.97.044
Diverse mindre renoveringsopgaver
Projektet fik ved Finanslov 2002 en bevilling på 5,0 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som blandt
andet skyldes , at det oprindeligt var forudsat, at B 480 Nanortalik Renovering af murværk finansieret over
hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering projekt nr. 996.97.089 Diverse mindre renoveringsopgaver skulle
være medfinansieret af nærværende projekt med i alt 660.000 kr. Dette har vist sig ikke at være nødvendigt,
ligesom der har været et mindreforbrug af de uforudsete omkostninger.
Sagen omfatter i alt 44 delprojekter.
Der søges tilbageført 839.000 kr.
Diverse steder
996.97.089
Diverse mindre renoveringsopgaver
Projektet fik ved Finanslov 2003 en bevilling på 13,8 mio. kr. Ved en tillægsbevilling samme år blev bevillingen forøget med 496.000 kr. til samlet 14.296.000 kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes mindreforbrug af de budgetterede uforudsete omkostninger.
Sagen består af 52 delprojekter i forbindelse med partiel renovering og istandsættelse af Grønlands Hjemmestyreejede boliger.
Der søges tilbageført 602.000 kr.
Diverse steder
996.97.699
Særlig vedligeholdelse
Projektet fik ved Finanslov 1999, 2000, 2001 og 2002 en bevilling på 44.386.000 kr. Ved en tillægsbevilling i
2000 blev bevillingen øget med 5.351.000 kr. Den samlede bevilling til projektet er derfor 49.737.000 kr. Der
er registeret et mindreforbrug, som skyldes mindreforbrug på de mange enkelte delprojekter, hvoraf nogle er
opstartet før 1999.
Der søges tilbageført 1.048.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 11-10-2006, sag nr. 06-196
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-14.043

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af aflysning af 3 projekter, samt et partielt gennemført projekt, søges der på nærværende hovedkonto optaget en indtægt på 14.042.500 kr. Indtægten anvendes til finansiering på
hovedkonto 87.72.25 Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat boligbyggeri og hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -36.903.500 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.

Projektnavn

FL
Total
TB Projektbevillingen ændr. I 2006
i
ny total
2006 2006
2006 + flgd. År
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

87.72.13
060.97.602

Renovering B-1245, Nuuk

-3.784

0

-3.784

-3.784

716

89.72.11
020.37.024

1 bolig, E. Kleist og T. Hansen

-283,5

0

-283,5

-283,5

0

060.34.027

10 boliger, Ukkusissat

-5.250

0

-5.250

-5.250

0

080.34.032

9 boliger, Sisimiut

-4.725

0

-4.725

-4.725

0

I alt

-14.042,5

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. Nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.97.602
Renovering B-1245, Nuuk
Bevillingen er afsat til klimaskærmsrenovering af B-1245 (Blok P) i Nuuk.
Projektet er alene partielt gennemført, idet der ikke foreligger et teknisk økonomisk beslutningsgrundlag for,
om Blok P bør saneres eller renoveres. Derfor er der udfærdiget byggeregnskab på den del af opgaven der er
udført, og de uforbrugte midler på 3.784.000 kr. søges tilbageført.
Qaqortoq
020.37.024
1 bolig, E. Kleist og T. Hansen
E. Kleist og T. Hansen har oplyst, at de ikke ønsker at bygge deres bolig. Det indstilles derfor, at projektet
aflyses.
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Nuuk
060.34.027
10 boliger, Ukkusissat
Andelsboligforeningen Ukkusissat har oplyst, at de ikke ønsker at bygge 10 andelsboliger, men 12 ejerboliger
efter 10/40/50 ordningen. Det indstilles derfor, at projektet 10 boliger, Ukkusissat aflyses.
På hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri, projekt nr. 996.37.054 Støttet privat boligbyggeri, 2006,
sikres de tidligere medlemmer i Andelsboligforeningen Ukkusissat tilsagn om medfinansiering af 12 ejerboliger efter 10/40/50 ordningen.
Sisimiut
080.34.032
9 boliger, Sisimiut
Bevillingen blev afsat i overensstemmelse med en aftale mellem Sisimiut kommune og Grønlands Hjemmestyre. Ved en fejl blev ihændehaverprojektet ikke omdøbt til det konkrete projekt 9 boliger B. J. Enterprise A/S,
som derefter har fået særskilt bevilling på samme beløb på projekt nr. 080.34.029. Det indstilles derfor, at projektet aflyses.

Godkendt af Finansudvalget d. 23-10-2006, sag nr. 06-188
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af revidering af sektorplanen for hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner,
søges der optaget en indtægt på nærværende hovedkonto som følge af aflysning af et projekt.
Indtægten modsvares af en opskrivning af bevillingen på hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende
institutioner.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -45.596.500 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.
Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.40.034

Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Nuuk

TB

2006

2006

Projektbevillingen
ændring i 2006
+ følgende
ny total
år

---- 1.000 kr. ----500

0

-500

-500

-500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.
Område

FL

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

Nuuk
060.40.034
Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Nuuk
Projektet er udskudt, da det ikke har været muligt at få arealtildeling til institutionen.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning:

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-206
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-5.335

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af mindreforbrug på en række projekter samt rokeringer af bevillinger, søges der optaget en indtægt på 5.335.000 kr. på nærværende hovedkonto. Samtidig forhøjes hovedkonto
80.00.01 Omrokeringsreserven, hovedkonto 81.35.71 Sektorprogram, renovering af vandledningsnettet og hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning tilsvarende.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -50.931.500 kr.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
81.35.71
Nuuk
060.17.005

87.71.37
Qaqortoq
020.97.463

Uummannaq
150.17.010
Qaanaaq
170.97.101

Diverse byer
999.97.059
89.71.40
Kangaatsiaq
090.17.762

Qasigiannguit
110.16.212

110.99.208

Projektnavn

FL
Projektbevillingen ændr. i
Total
TB
2006
i
ny total
2006 2006
2006 + flgd. år
--------- 1.000 kr. --------- 1.000 kr. ----

Renovering fælles vandledning,
Nuuk

-500

0

-500

-500

10.300

Renovering højdebeholder, Qaqortoq

-289

0

-289

-289

1.011

Uummannaq vest A10, øst

-894

0

-894

-894

1.331

Udskiftning af hovedkloakledning,
Qaanaaq

-502

0

-502

-502

1.198

Diverse mindre opgaver

-479

0

-479

-479

2.021

Udskiftning MG 1 og 2, Kangaatsiaq, udlån

-300

0

-300

-300

1.700

Udvidelse nødelværk, Qasigiannguit

-602

0

-602

-602

4.398

Renovering vandværk, Qasigiannguit

-747

0

-747

-747

1.253
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Saqqaq
123.21.073

Diverse byer
999.16.003

Udbygning vandledningsnet, Saqqaq, udlån

-300

0

-300

-300

1.200

Udbygning elnet

-722

0

-722

-722

5.278

I alt

-5.335

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. Nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.17.005
Renovering fælles vandledning, Nuuk
Projektet fik ved Finanslov 2001, 2002 og 2003 en samlet bevilling på 10,8 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at Nukissiorfiit var usikre på omfanget af anlægsprojektet. Anlægsprojektet omhandlede renovering af 2 store områder af stik på stik vandledninger. Opgaverne var komplicerede og med mange
ubekendte. Der var afsat 10 % til uforudsete udgifter.
Herudover skal nærværende projekt, som er en del af Mifrestamidlerne, ses sammen med Mifrestamidlerne på
hovedkonto 81.35.71 Sektorprogram, renovering af vandledningsnettet, projekt nr. 060.17.026 Vandledningsnet, Nuuk, hvor der er et merforbrug på 251.000 kr., som søges tilført.
Der søges tilbageført 500.000 kr.
Qaqortoq
020.97.463
Renovering højdebeholder, Qaqortoq
Projektet fik ved Finanslov 2002 en bevilling på 1,5 mio. kr. Ved en tillægsbevilling i 2003 blev der tilbageført
0,2 mio. kr. således den samlede bevilling blev 1,3 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at
entreprisen forløb planmæssigt og der ikke blev brug for at udnytte midler afsat til uforudsigelige udgifter. Et
godt udarbejdet projekt fra rådgiver samt godt forløb af entreprisen gjorde, at det ikke blev nødvendigt med
yderligere inspektioner fra Nuuk.
Der søges tilbageført 289.000 kr.
Uummannaq
150.17.010
Uummannaq vest A10, øst
Projektet fik ved Finanslov 2002 en bevilling på 0,9 mio. kr. Ved Finanslov 2003 og ved en tillægsbevilling i
2003 fik projektet tilført yderligere 1,35 mio. kr., så den samlede bevilling blev på 2,25 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at Nukissiorfiit ved en fejl har afregnet en relativ stor del af udgifterne på
projekt nr. 999.17.012 Forundersøgelse, projektering og mindre opgaver, og man har derfor afregnet tilsvarende mindre på nærværende projekt. Det er ikke længere muligt at ompostere, da det andet projekt er regnskabsafsluttet
Der søges tilbageført 894.000 kr.
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Qaanaaq
170.97.101
Udskiftning af hovedkloakledning, Qaanaaq
Projektet fik ved Finanslov 2004 en bevilling på 1,7 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at
Nukissiorfiit ved den indledende budgettering har budgetteret med enhedspriser, der benyttes i det meste af
landet. Da situationen i Qaanaaq ikke er som i de fleste andre byer, kan man ikke umiddelbart benytte dette
som udgangspunkt. En af årsagerne til dette er, at der ikke er den samme mulighed for at udbyde i Qaanaaq, da
der ikke er så mange entreprenører på stedet.
Energitjenesten i Qaanaaq har derfor selv udført arbejdet med en håndværkertimeløn på 135 kr./h, ligesom de
selv har lagt materialer til for nettopris.
Der søges tilbageført 502.000 kr.
Diverse byer
999.97.059
Diverse mindre opgaver
Projektet fik ved Finanslov 2002 en bevilling på 2,5 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes
manglende personale, da en af projektlederne hos Nukissiorfiit var syg gennem længere tid. Dette har betydet,
at der på enkelte småprojekter er afholdt færre omkostninger end planlagt.
Der søges tilbageført 479.000 kr.
Kangaatsiaq
090.17.762
Udskiftning MG 1 og 2, Kangaatsiaq, udlån
Projektet fik ved Finanslov 2005 en bevilling på 2,0 mio. kr. Projektet skal sammenholdes med projekt nr.
090.97.099 Udskiftning MG 1 og 2, Kangaatsiaq, som er en tilskudsbevilling, med en bevilling på 1,0 mio. kr.
fra Finanslov 2004.
Bevillingen anvendes til projektering og udskiftning af MG 1 og MG 2, da disse til ibrugtagningstidspunktet vil
være driftsmæssig nedslidt. Ydermere planlægges det at udskifte noget af hjælpeudstyret.
Opgaven bliver billigere end forventet, da udskiftningen af noget af hjælpeudstyret har været vanskeligt at
prissætte fra opgavens bevillingstidspunkt.
Opgaven forventes afsluttet i år.
Der søges tilbageført 300.000 kr.
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Qasigiannguit
110.16.212
Udvidelse nød elværk, Qasigiannguit
Projektet fik ved Finanslov 2001 en bevilling på 5,0 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at
der i de tidlige faser for forundersøgelsen af det nye nødelværk kom væsentlige krav fra Royal Greenland om
levering af strøm til deres fabrik. Dette resulterede i, at man så sig nødsaget til at flytte det eksisterende nødelværk til nye bygninger, da pladsen var for lille i det eksisterende nødelværk.
Projekteringen og det samlede overslag, hvor flytningen af det eksisterende nødelværk til nye bygninger var
med, viste sig at være alt for dyrt, hvorfor man genvurderede situationen.
I den periode, hvor man genvurderede situationen, viste det sig, at Royal Greenlands forbrug var mindre end
det oplyste, og derfor behøvede nødelværkets kapacitet ikke at have den oprindelig ønskede størrelse. Dette
havde den væsentlige konsekvens, at pladsbehovet blev begrænset, og ved en nærmere analyse og beregning af
pladsbehovet og økonomien på dette viste det sig, at der ville være en væsentlig fornuft i at benytte de eksisterende bygninger som nødelværk. Det blev derfor besluttet at benytte de eksisterende bygninger.
Udover bygningen blev generatorsættet og de elektriske anlæg på hele nødelværket udskiftet. Det betyder, at
Nukissiorfiit nu overholder deres sikkerhedsstrategi for dette anlæg.
Der søges tilbageført 602.000 kr.
Qasigiannguit
110.99.208
Renovering vandværk, Qasigiannguit
Projektet fik ved Finanslov 2003 og 2004 en samlet bevilling på 2,0 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug,
som skyldes, at entreprisen forløb planmæssigt, og der blev ikke brug for at benytte midler afsat til uforudsigelige udgifter. Endvidere blev den lokale energitjenestes arbejde med elforsyningen m.v. billigere end forventet.
Der søges tilbageført 747.000 kr.
Saqqaq
123.21.073
Udbygning vandledningsnet, Saqqaq, udlån
Projektet fik ved Finanslov 2005 en bevilling på 1,5 mio. kr. Projektet skal sammenholdes med projekt nr.
123.21.016 Udbygning vandledningsnet, Saqqaq som er en tilskudsbevilling, med en bevilling på 0,5 mio. kr.
fra Finanslov 2003 og 2004.
Da udbygningen af vandledningsnettet til eksisterende boliger mod forventning kan udføres af det lokale energiselskab, bliver opgaven billigere end forventet.
Opgaven forventes afsluttet i år.
Der søges tilbageført 300.000 kr.
Diverse byer
999.16.003
Udbygning elnet
Projektet fik ved Finanslov 2003 en bevilling på 6,0 mio. kr. Der er registeret et mindreforbrug, som skyldes, at
bevillingen er blevet anvendt til 20 projekter fordelt på 11 forskellige byer. Til hvert af disse 20 projekter er der
budgetteret med bl.a. uforudsete udgifter. Endvidere var der for nogle projekters vedkommende budgetteret
med en tjenesterejse til anlægsstedet for bl.a. at udføre opklarende tekniske problematikker. De uforudsete
udgifter samt tjenesterejserne er for nogle af projekternes vedkommende ikke blevet anvendt, da der ikke var så
store uforudsete udgifter som budgetteret, og der alligevel ikke var behov for en tjenesterejse.
Der søges tilbageført 722.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-211
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80.00.10
Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-433

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af mindreforbrug på projekt nr. 120.34.503 8 boliger, Illorput, Ilulissat søges der optaget en indtægt på 433.000 kr. på nærværende hovedkonto. Samtidig forhøjes hovedkonto
80.00.01 Omrokeringsreserven tilsvarende.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -51.364.500 kr.
Projektspecifikation
FL
Total
TB Projektbevillingen ændr. i 2006
i
ny total
2006 2006 2006 + flgd. år
--------- 1.000 kr. --------- 1.000 kr. ----

Sted
Proj.nr.

Projektnavn

87.72.15
Ilulissat
120.34.503

8 boliger, Illorput, Ilulissat

-433

0

I alt

-433

-433

3.767

-433

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. Nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Ilulissat
120.34.503
8 boliger, Illorput, Ilulissat
Projektet har en samlet bevilling på 4,2 mio. kr. fra Finanslov 2001-2003. Den samlede bevilling er udregnet
efter det størst mulige tilsagn, svarende til 8 boliger på 105m2 med tilsagn på 15.000 kr./m2, hvoraf Hjemmestyret dækker 1/3 svarende til maksimalt 525.000 kr. pr. bolig. Opførelsesudgifterne pr. m2 har været på lidt
over 13.500 kr./m2, hvorfor hele bevillingen ikke er udbetalt efter modtagelsen af det registrerede pantebrev.
Der søges tilbageført 433.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-213
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80.00.72
Salg af udlejningsejendomme (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-800

Tillægsbevilling 2006
Ved salg af Hjemmestyrtes udlejningsboliger optages nettoprovenuet på nærværende hovedkonto.
Formålet hermed er at sikre, at provenuet kan genanvendes til nyt boligbyggeri.
Der henstår medio juli godt 5,8 mio. kr. på nærværende hovedkonto, der indstilles opskrevet med
800.000 kr. Parallelt opskrives hovedkonto 80.72.00 Anlægsreserve til boligformål med 800.000
kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -5.800.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Finansudvalget d. 23-10-2006, sag nr. 06-188
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80.72.00
Anlægsreserve til boligformål (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.500

Tillægsbevilling 2006
Nærværende hovedkonto indstilles opskrevet med 800.000 kr. som følge af en merindtægt på
parallelkonto 80.00.72 Salg af udlejningsejendomme.
Nærværende hovedkonto indstilles nedskrevet med 4.300.000 kr. som følge af opskrivning af
hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri.
Samlet indstilles det, at nærværende hovedkonto nedskrives med 3.500.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Finansudvalget d. 23-10-2006, sag nr. 06-188
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81.35.71
Sektorprogram, renovering af vandledningsnettet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
251

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Forhøjelsen af nærværende hovedkonto modsvares af en indtægt på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 251.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.
Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.17.026

Vandledningsnet, Nuuk

FL

TB

2006

2006

Projektbevillingen
ændring i 2006
+ følgende
ny total
år

---- 1.000 kr. ---251

0

251

251

8.898

251

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Nuuk
060.17.026
Vandledningsnet, Nuuk
Projektet blev opstartet i 2000 ved en tillægsbevilling. I 2001, 2002 og 2003 fik projektet tilført yderligere midler
ved Finanslovene. I 2004 fik projektet en tillægsbevilling til et forventet merforbrug på projektet, så den samlede
bevilling blev 8.647.000 kr. Nukissiorfiit forventede et mindre merforbrug og regnede med, at det ville kunne
holdes indenfor de tilladte afvigelser på 250.000 kr. Dette har vist sig ikke at holde.
Nærværende projekt, som er en del af Mifrestamidlerne, skal derudover også ses sammen med Mifrestamidlerne
på hovedkonto 81.35.71 Sektorprogram, renovering af vandledningsnettet, projekt nr. 060.17.005 Renovering
fælles vandledning, Nuuk, hvor der er et mindreforbrug på 500.000 kr., som søges tilbageført.
Der søges tilført 251.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2000

Ibrugtagning: 2005

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-211
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83.30.13
Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
12.200

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Under hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver er der reserveret midler til udmøntning til bl.a. sociale anliggender.
I sektorplanen for hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner er der i FL 2006 optaget
projektet omdannelse, renovering og udvidelse af Gertrud Rask Minde, Sisimiut og ombygning
og udvidelse af Aja, Nuuk. Projekterne har i 2005 hver en bevilling på 0,2 mio. kr. til projektering.
Projekteringen er nu tilendebragt, og der foreligger projektforslag med tilhørende B-overslag.
Dette har ført til en revidering af sektorplanen.
i alt
Div. Småren. + huskøb, Uummannaq
Alderdomshjem Maniitsoq
Alderdomshjem Uummannaq
Ny Ivaaraq & ombygning Gamle Ivaaraq, Qaqortoq
Prinsesse Margrethes Børnehjem, Ammassalik
Handicapsattelit, pilotprojekt, Nuuk
Sattelit til autiske voksne Nuuk
Ombygning og udvidelse af Aja, Nuuk
Omdannelse, ren. og udv. af Gertrud Rask Minde, Sisimiut
Ekstra afdeling til eksisterende B&U-institution,
Ilulissat
Familiebehandlingsafdeling til B&U, Uummannaq
Ombyg. af B-155 til Familiebehandl. mm.,
Ammassalik
Ekstra afdeling til eksisterende B&U-institution,
Qaqortoq
Satellit til multihandicappede voksne, Qaqortoq
Satellit til unge piger og kvinder med særlige
behov, Sisimiut
Ekstra afdeling til eksisterende B&U-institution,
Nuuk
I alt Familieområdet

4,6
26,85
14,3

tidligere år 2006
4,6
8,3 8,85
8,3

2007 2008 2009 2010
8,7

28,9
25,2
2,6
2,6
5,3

15,4
14,2
1,8
1,3
0,2

10
9,4
0,8
1,3
3

3,5
1,6

10,4

0,2

9,2

1

6,2

0,5 3,05

1,65

2,8

0,1

1,7

1
2

4

2,1

1

1

5

0,6

3,4

1

9
2,6

0,2

3,9
2,1

3,1
0,5

2,1

0,5

2,6
9
158

54,9 47,3

2011

1,4
20,35 15,5 10,5

1,8

4,7
6,5

2,9
2,9

Der søges derfor udmøntet 9,2 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i 2007 til udførelse af omdannelsen, renoveringen og udvidelsen af Gertrud Rask, Sisimiut og 3,0 mio. kr. i 2006 og 2,1 mio. kr. i
2007 til udførelse af ombygning og udvidelse af Aja, Nuuk.
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Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 32,4 mio. kr.
Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.40.033
Sisimiut
080.40.035

Ombygning og udvidelse af
Aja, Nuuk
Omd.,ren. udv. Gertrud
R.Minde, Sis.

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

3.000

0

3.000

5.100

5.300

9.200

0

9.200

10.200

10.400

Total
i
2006

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

12.200

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Sisimiut
080.40.035
Omd.,ren. udv. Gertrud R.Minde, Sis.
Institutionen har tidligere været en børne- og unge institution med 16 pladser. For nogle år tilbage opstod der
behov for anbringelse af 4 psykisk udviklingshæmmede børn og unge, og institutionen blev nednormeret til i alt
12 pladser. 8 pladser til børn og unge samt 4 pladser til psykisk udviklingshæmmede. I dag rummer institutionen
kun 4 alm. børn og unge samt 8 udviklingshæmmede. Det er ikke en vellykket kombination for nogen af beboergrupperne. Derfor omdannes Gertrud Rask Minde til en handicapinstitution for psykisk udviklingshæmmede
børn og unge med i alt 14 pladser. Nogle af pladserne belægges med tilsvarende beboere fra børnehjemmet i
Uummannaq, der lukker sin handicapsatellit, når Gertrud Rask Minde er udbygget til at modtage 14 beboere. Der
opføres en tilbygning til institutionen med 6 pladser.
Der foreligger projektforslag med et B-overslag. Der afsættes 10.406.000 kr. til projektet.
Det forventes at tilbygningen opføres først. Når denne er færdig, flyttes børn og unge i den nye bygning, og ombygning og renovering af den eksisterende udføres.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2008

Nuuk
060.40.033
Ombygning og udvidelse af Aja, Nuuk
Aja har fra opførelsen været underdimensioneret i forhold til opgaven. Beboernes problemer gør det ofte nødvendigt at de gennemgår et udslusningsforløb, hvor de i friere rammer end på afdelingen, men under opsyn, får muligheden for at afprøve deres parathed til en udskrivning eller overflytning til en mindre specialiseret døgninstitution.
Denne afprøvning er hidtil sket på selve institutionen, hvorved optagelsen af nye beboere forsinkes. Opførelsen af
3 udslusningsværelser vil i væsentlig grad forbedre institutionens muligheder for at gennemføre et afsluttet behandlingsophold.
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Enkelte udskrevne beboere får periodevis behov for et kortvarigt aflastningsophold i de trygge rammer, som institutionen kan give. Et sådant ophold kan forhindre behovet for en ny indskrivning på afdelingen. Opførelsen af 1
aflastningsværelse vil opfylde behovet.
Institutionen er fra opførelsen ikke forsynet med hverken kontor- eller personalefaciliteter. I dag anvendes institutionens værksted/beskæftigelsesrum som både kontor for forstander og souschef samt som mødelokale for personalet. Der er heller ikke plads til at ansætte den kontorfuldmægtig, som institutionen er normeret med. For at skabe et
rimeligt arbejdsmiljø for institutionens ledelse er det påkrævet, at der opføres 3 kontorer og et mødelokale, som
også kan bruges til undervisning for hele personalet. Et særligt forhold omkring de ungdomspsykiatriske beboere
er, at de i perioder ikke er i stand til at modtage et undervisningstilbud i den offentlige skole, og derfor må undervises på institutionen. Dette rummer institutionen i dag ikke plads til, hvorfor det er nødvendigt at opføre et klasselokale.
Der foreligger projektforslag med et B-overslag. Der afsættes 5.300.000 kr. til projektet.

Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 09-08-2006, sag nr. 06-180
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83.30.13
Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
2.600

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Under hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver er der reserveret midler til udmøntning til bl.a. sociale anliggender.
I sektorplanen for hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner er der i FL 2006 optaget
projekterne handicapsatellit, pilotprojekt, Nuuk og satellit til autistiske voksne, Nuuk. Da disse 2
satellitter af arealmangel vil blive i samme bygning, søges der 2,6 mio. kr. til satellit til autistiske
voksne på det allerede igangværende projekt 060.40.031 Handicapsatelit, pilotprojekt, Nuuk.
Der søges derfor udmøntet 1,3 mio. kr. i 2006 til udførelse af satellit til autistiske voksne, Nuuk
på nærværende hovedkonto fra hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver, samt 1,3
mio. kr. fra hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 35,0 mio. kr.

Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.40.031

Handicapsatellit, pilotprojekt,
Nuuk

Igangværende i alt
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3.400

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
ny total
2006 +følgende år
---- 1.000 kr. ---FL

TB

800

2.600

2.600

5.200

5.200

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.40.031
Handicapsatellit, pilotprojekt, Nuuk
Det er besluttet, at handicapsatellit og satellit til autistiske voksne, begge i Nuuk, skal sammenbygges i 2 etager, da
der ikke er flere byggegrunde til enfamiliehuse til rådighed i Nuuk pt.Det er besluttet at bruge bygningen i 2 etager
til bolig for voksne med psykiske sygdomme, som derudover har et misbrug.
Der er en gruppe af mennesker med disse alvorlige problemer, som pt bor på Sungiusarfik Aaqa. Disse mennesker
er meget belastede af deres problemstillinger og kræver en særlig behandlingsindsats. Samtidig medfører deres
særlige problemstillinger, at de og de øvrige beboere på Sungiusarfik Aaqa fungerer meget dårligt sammen. Resultatet af denne konstellation er, at Sungiusarfik Aaqa ikke kan modtage så mange beboere med psykiske sygdomme,
som tilfældet ville være, hvis gruppen af psykisk syge med misbrug kunne bo for sig selv. Derved opstår et "flaskehalsproblem", fordi belægning af pladser til psykisk syge er lavere end tilfældet ville være, hvis behandlingsindsatsen kunne fokuseres udelukkende på denne gruppe.
Mennesker med psykiske sygdomme som også har problemer med misbrug er en meget sårbar gruppe, som kræver
en særlig indsats og megen ro omkring sig for at kunne fungere rimeligt. Samtidig vil der være mulighed for at
tilbyde bedre og mere målrettet indsats i forhold til mennesker med psykiske sygdomme uden misbrug, idet der
bliver skabt mulighed for mere ro og bedre fysiske rammer for dem, når de særlige problemstillinger omkring misbrug bliver fjernet fra det sted, de er i behandling.
Midlerne bliver af projektstyringsmæssige hensyn søgt udmøntet på det allerede igangværende projekt nr.
060.40.031 Handicapsatellit, pilotprojekt, Nuuk, som ved FL 2005-2006 har en samlet bevilling på 2,6 mio. kr.

Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2006

Godkendt af Finansudvalget d. 23-08-2006, sag nr. 06-184
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83.30.13
Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
5.250

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Under hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver er der reserveret midler til udmøntning til bl.a. sociale anliggender.
I sektorplanen for hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner er projekterne Familiebehandlingsafdeling til B&U, Uummannaq og Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution,
Ilulissat optaget. Projektet Familiebehandlingsafdeling til B&U, Uummannaq har i 2005 en bevilling på 0,1 mio. kr. til projektering, mens projektet Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Ilulissat ikke har nogen projekteringsbevilling, da der er sket en rokering i sektorplanen.
Projekteringen er nu tilendebragt, og der foreligger projektforslag med tilhørende B-overslag.
Dette har ført til en revidering af sektorplanen, som er indarbejdet i FL 2007. Det skraverede
område er allerede udmøntet.
i alt tidligere år
Div. Småren. + huskøb, Uummannaq
4,6
4,6
Alderdomshjem Maniitsoq
26,85
8,3
Alderdomshjem Uummannaq
14,3
8,3
Ny Ivaaraq & ombygning Gamle Ivaaraq, Qaqortoq
28,9
15,4
Prinsesse Margrethes Børnehjem, Ammassalik
25,2
14,2
Handicapsatellit, pilotprojekt, Nuuk
2,6
1,8
Satellit til autistiske voksne Nuuk
2,6
1,3
Ombygning og udvidelse af Aja, Nuuk
5,3
0,2
Omdannelse, ren. og udv. af Gertrud Rask Minde, Sisimiut
10,4
0,2
Ekstra afdeling til eksisterende B&U-institution, Ilulissat 6,2
0,5
Familiebehandlingsafdeling til B&U, Uummannaq
2,8
0,1
Tilbygning til Nasippi, Ammassalik
5
0
Ekstra afdeling til eksisterende B&U-institution, Narsaq
9
0
Satellit til multihandicappede voksne, Qaqortoq
2,6
0
Satellit til unge med særlige behov, Sisimiut
2,6
0
Satellit til handicappede, Maniitsoq
2,95
0
Ekstra afdeling til eksisterende B&U-institution, Nuuk
9
0
I alt Familieområdet
160,9
54,9

2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
0
0
0
0
0
8,85 8,7
1
0
0
0
0
0
2
4
0
0
10 3,5
0
0
0
0
9,4 1,6
0
0
0
0
0,8
0
0
0
0
0
1,3
0
0
0
0
0
3 2,1
0
0
0
0
9,2
1
0
0
3,05 1,65
1
0
1,7
1
0
0
0
0 0,2
3
0 3,75 5,25
0
0
0 2,1 0,5
0
0 2,1 0,5
0
0 1,85 1,1
0
0
0 1,4
47,3 23,3 15,5 10,5

0
0
0
1,8
0
0
0
0
4,7
6,5

0
0
0
0
0
0
0
0
2,9
2,9

Der søges derfor udmøntet 3,05 mio. kr. i 2006, 1,65 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til
projektet Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Ilulissat og 1,7 mio. kr. i 2006 og 1,0
mio. kr. i 2007 til projektet Familiebehandlingsafdeling til B&U, Uummannaq.
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Derudover søges bevillingen på projektet Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Ilulissat forhøjet med 0,5 mio. kr. som følge af aflysning af Ekstra afdeling til eksisterende B&Uinstitution, Nuuk.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 40.250.000 kr.
Projektspecifikation
Total
i
2006

FL

TB

2006

2006

Projektbevillingen
ændring i 2006
+ følgende
ny total
år

Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Ilulissat
120.40.038

Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Ilulissat

3.550

0

3.550

6.200

6.200

Uummannaq
150.40.036

Familiebehandlingsafdeling
til B&U, Uummannaq

1.700

0

1.700

2.700

2.800

---- 1.000 kr. ----

5.250

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.
Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

Ilulissat
120.40.038
Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Ilulissat
I Sektorplanen er der planlagt 3 ekstra afdelinger til eksisterende børne- og ungeinstitutioner i hhv. Ilulissat, Nuuk
og Qaqortoq. Det har vist sig overordentlig vanskelig at skaffe arealtildelinger til byggerier i de større byer, hvorfor disse projekters fysiske placering løbende må vurderes.
Den første ekstra afdeling vil blive udarbejdet som et grundprojekt for de efterfølgende ekstra afdelinger, hvorfor
tegninger og erfaringer benyttes til de efterfølgende ekstra afdelinger.
For at imødekomme behovet for døgninstitutionspladser til især ungdomsgruppen opføres afdelinger af 10 beboere,
der tilknyttes eksisterende døgninstitutioner for børn- og unge hvad angår administration.
Afdelingsbygninger indrettes, så de fleksibelt kan ændres til andre opgaver, såfremt behovet for pladser af den
nuværende type skulle ændre sig.
Den ekstra afdeling består af 10 værelser på minimum 12 kvm., hvor der er mulighed for at have afdelingen opdelt
i to grupper.
Hver gruppe skal indeholde køkken med spiseplads og tilhørende bryggers, opholdsstue, garderobe med tørreskabe
samt rum til lektielæsning. I bygningen skal der være aktivitetsrum, samtalerum, møderum, vagtværelse, personalerum, kontorer, depotrum samt vaske- og tørrerum.
Desuden skal der være mulighed for krybekælder, udendørsskur og/eller garage til opbevaring af aktivitetsudstyr
samt køretøjer.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2009
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Uummannaq
150.40.036
Familiebehandlingsafdeling til B&U, Uummannaq
Børnehjemmet i Uummannaq har i perioder forsøgsvis udført arbejde med familier i tilknytning til institutionens
indskrevne børn. Arbejdet ligger udenfor institutionens nuværende normering, men der er et stort behov for dette
arbejde, og institutionens erfaring med at inddrage hele familien i arbejdet omkring barnet og den unge har hidtil
været positive.
Opførelsen af en tilbygning vil give de nødvendige stabile rammer omkring dette familiearbejdet der er forudsætningen for, at der kan arbejdes målrettet og effektivt.
Afdelingen tænkes normeret med 4 pladser.
Familiebehandlingen skal udføres i en tilbygning til eller i umiddelbar nærhed af den eksisterende institution og
skal indeholde 2 større værelser med tilhørende toilet/bad og køkkenforhold til brug for familiernes ophold. Hertil
kommer behandlingsrum i form af samtalerum mv.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-206
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84.40.10
Kommunale skoler (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
2.700

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Nærværende hovedkonto forhøjes med 2,7 mio. kr. på projekt nr. 998.50.099 Tilstandsregistrering af bygdeskoler. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse af 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 68,1 mio. kr.
Tillægsbevillingen har følgende ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.
Projektspecifikation
Sted
Proj.nr.
Diverse bygder
998.50.099

FL
Total
TB Projektbevillingen ændr. i
2006
i
2006
2006
2006 + flgd. år ny total
--------- 1.000 kr. ------------ 1.000 kr. ----

Projektnavn

Tilstandsregistrering af
bygdeskoler

2.700

0

I alt

2.700

2.700

0

2.700

Projektbeskrivelse
Sted
Proj. nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse bygder
998.50.099
Tilstandsregistrering af bygdeskoler
På sektorplanen for folkeskoleområdet er der i årene 2007-2009 en række udbygninger og renoveringer af bygdeskoler. Da der ikke foreligger tilstandsrapporter på bygdeskolerne søges der om midler til at dække rejser,
tilstandsregisteringer, samt byggeprogrammer for bygdeskolerne.
Bygdeskolerne er: Eqalugaarsuit, Qaarsut, Atammik, Upernavik Kujalleq, Itilleq, Iginniarfik, Saqqaq, Nuussuaq og Isortoq.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-07-2006, sag nr. 06-173
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84.40.10
Kommunale skoler (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af at A-overslaget var højere end B-overslaget søges projekt nr. 167.50.082 Skole i
Kullorsuaq tilført 9,7 mio. kr. i 2007.
På denne baggrund er det på et møde mellem Direktoratet for Boliger og Infrastruktur og Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke blevet besluttet at anbefale, at gå videre med
dette licitationsresultat, da skolen i Kullorsuaq er i en meget dårlig stand, og antal m2 pr. elev er
meget lavt i forhold til andre skoler.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 68,1 mio. kr. i 2006
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.
Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Kullorsuaq
167.50.082

Skole i Kullorsuaq

Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og
996.50.080
renovering, 2007

246

2006

2006
ny total

11.400

0

9.700

38.800

0

0

0

-9.700

61.800

0

Koordinater

Projektbevillingen
ændring i 2006

11.400

Projektbeskrivelse
Område

TB

+ følgende år
---- 1.000 kr. ----

Igangværende i alt

Sted
Projekt nr.

FL

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Skolen i Kullorsuaq
Kullorsuaq
167.50.082
I maj 2006 blev afholdt licitation, hvor resultatet blev et A-overslag på 40,5 mio. kr. mod en bevilling på 29,1
mio. kr. Licitationen blev annulleret, og en ny licitation afholdt i juli gav et resultat på 37,5 mio. kr., som er 9,7
mio. kr. højere end B-overslaget fordelt jævnt på alle entrepriser.
Oprindeligt var projektet en udvidelse af den eksisterende skole. På grund af pladsforholdene, var det nødvendigt
at ombygge skolen, så den blev i 3. etager. Dette gav en uforholdsmæssig dyr løsning, ligesom det var vanskeligt
at opfylde de pædagogiske hensyn.
Derfor blev det besluttet i stedet at etablere en ny skole med en anden placering i bygden. Dette har fordyret
projektet med 9,7mio. kr.
Fysisk igangsætning: 2004
Ibrugtagning: 2008

Diverse steder
Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2007
996.50.080
Som følge af at A-overslaget var højere end B-overslaget på projekt nr. 167.50.082 Skole i Kullorsuaq rokeres der i
2007 9,7 mio. kr. fra puljen.
Fysisk igangsætning: 2007
Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 14-09-2006, sag nr. 06-191
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
87

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge en uforudset større søgning til at gennemgå et uddannelsesforløb under Piareersarfiit,
er der et positivt akut behov for kollegiepladser til elever fra kommunens bygder på Piareersarfiit
i Uummannaq.
Uummannaq Kommune har fundet 3 BSU-huse i Uummannaq Kommune og vil møblere disse
til kollegieformål for Piareersarfiit elever fra kommunens bygder.
Ved en budgetneutral rokering af 87.000 kr. fra hovedkonto 62.04.05 Piareersarfiit til nærværende hovedkonto vil det være muligt at give tilskud til, at Uummannaq kommune møblere 3
BSU-huse Uummannaq Kommune til kollegieformål. Derfor forhøjes bevillingen på nærværende
hovedkonto med 87.000 kr. i 2006.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 15.887.000 kr.
Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Nanortalik
010.52.026

Køb af hus til kollegium,
Nanortalik

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

0

87

87

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

87

87

87

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nanortalik
010.52.026
Køb af hus til kollegium, Nanortalik
Som følge af behovet for kollegieværelser til elever fra Uummannaqs bygder, der skal på Piareersarfik i Uummannaq by fra september 2006. Den nuværende kollegiekapacitet er beregnet på at huse lærlinge på erhvervsuddannelserne og er fuldt belagt.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2006

Godkendt af Finansudvalget d. 17-08-2006, sag nr. 06-181
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.400

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge en uforudset større søgning til at gennemgå et uddannelsesforløb under Piareersarfiit,
er der et positivt akut behov for kollegiepladser til elever fra kommunens bygder på Piareersarfiit
i Nanortalik.
Nanortalik Kommune har fået tilbud om at overtage dobbelthuset B 319 i Nanortalik Kommune
og vil indrette den eksisterende bygning til kollegieformål for Piareersarfiit elever fra kommunens bygder.
Ved en budgetneutral rokering af 1,4 mio. kr. fra hovedkonto 62.04.05 Piareersarfiit til nærværende hovedkonto vil det være muligt at give tilskud til, at Nanortalik kommune kan købe og
indrette dobbelthuset B 319 i Nanortalik Kommune til kollegieformål. Derfor forhøjes bevillingen på nærværende hovedkonto med 1.4 mio. kr. i 2006.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 17,2 mio. kr.
Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Nanortalik
010.52.026

Køb af hus til kollegium,
Nanortalik

FL

TB

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ----

0

1.400

1.400

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

1.400

1.400

1.400

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nanortalik
010.52.026
Køb af hus til kollegium, Nanortalik
Som følge af behovet for kollegieværelser til elever fra Nanortaliks bygder, der skal på Piareersarfik i Nanortalik
by fra september 2006. Den nuværende kollegiekapacitet er beregnet på at huse lærlinge på erhvervsuddannelserne og er fuldt belagt.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2006
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Godkendt af Finansudvalget d. 17-08-2006, sag nr. 06-182

250

84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af fordyrelse vedrørende fjernvarme og rådne facader søges 1,0 mio. kr. til projekt nr.
060.59.001 Kollegier i Nuuk, renovering.
Forhøjelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 18,2 mio. kr. i 2006.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.59.001

Kollegier i Nuuk, Renovering

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

0

1.000

1.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

1.000

17.500

1.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.59.001
Kollegier i Nuuk, Renovering
Projektet har en samlet bevilling på 16,5 mio. kr., fordelt med 3,2 mio. kr. i 2000 ved en tillægsbevilling, 17,73
mio. kr. i 2003 ved en tillægsbevilling, samt -4,43 mio. kr. ved en tillægsbevilling i 2005, da der forelå Aoverslag på projektet.
Der søges en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., da det har vist sig, at facaden er rådden, samt fjernvarmeudgiften er
større end forventet.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2006

251

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender d. 29-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2 tekstanmærkninger: Til aktivitetsområde 80-89 Anlægs- og
renoveringsområdet, nr. 1.
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84.40.17
Institutioner for børn og unge (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
161

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af fordyrelse vedrørende udsprængning, og deraf ændrede adgangsforhold søger
Upernavik Kommune 161.000 kr., svarende til 50% af fordyrelsen til dækning af de ekstra omkostninger.
Forhøjelsen af bevillingen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 161.000 kr. i 2006.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.
Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Upernavik
160.41.011

Vuggestue 40 pl. Upernavik

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

0

161

161

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

161

4.801

161

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Upernavik
160.41.011
Vuggestue 40 pl. Upernavik
Som følge af uheldige omstændigheder, som ikke kunne forudses ved projekteringen, søger Upernavik Kommune 161.000 kr. til dækning af ekstraomkostningerne.
De 161.000 kr. svarer til 50% om fordyrelsen.Fordyrelsen skyldes, at byggegrunden har vist sig af en sådan beskaffenhed, at det nødvendiggjorde en del udsprængninger, der igen medførte, at huset ligger dybere end først
antaget, og adgangsforholdene til huset er blevet vanskeligere. Tillægsbevillingen vil således blive anvendt til
finansieringen af en gangbro rundt om huset samt 2 gangbroer, en fra hovedvejen og en fra sidevejen, idet adgang til huset er betinget heraf.
Fysisk igangsætning: 2001

Ibrugtagning: 2006
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Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender d. 29-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2 tekstanmærkninger: Til aktivitetsområde 80-89 Anlægs- og
renoveringsområdet, nr. 1.
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84.40.17
Institutioner for børn og unge (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.555

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Under hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver er der reserveret midler til udmøntning på nærværende hovedkonto.
Der søges derfor udmøntet 1.555.000 mio. kr. til færdiggørelse af integreret institution, Attu fra
hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.716.000 kr. i 2006.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Hjemmestyret i BO-årerne.
Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Attu
092.41.044

Færdiggørelse af integreret
institution, Attu

FL

TB

2006

2006

Projektbevillingen
ændring i 2006
+ følgende
ny total
år

---- 1.000 kr. ---1.555

Igangværende i alt

0

1.555

1.555

1.555

1.555

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Attu
092.41.044
Færdiggørelse af integreret institution, Attu
Bygningen er rejst og lukket i 2002, og der mangler således pt. udførelse af følgende: Jord/terræn, tømrer/snedkerarbejde, udvendig terrænarbejde, gulvkonstruktion, ydervæg indefra, skillevæg, loftkonstruktion, samt
gulvbelægning og tag-overpap. Alt maler-, VVS- og El-arbejde, revision af projekt, udbud, byggeledelse og tilsyn.
De afholdte udgifter i 2002 har medført, at byggeriet har været stillestående, da Kangaatsiaq Kommune ikke har
kunnet afsætte midler til færdiggørelsen.
Den forventede restudgifter er anslået til i alt 3.110.000 kr., hvoraf Grønlands Hjemmestyres andel andrager 50%,
svarende til 1.555.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2008
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Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2006, sag nr. 06-201
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86.60.01
Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-67

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Nærværende hovedkonto nedsættes med 67.000 kr. på projekt nr. 190.47.013 Sygehus,Ittoqqortoormiit. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 21.019.000 kr.
Tillægsbevillingen har følgende ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Ittoqqortoormiit
190.47.013

Sygehus, Ittoqqortoormiit

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
ny total
2006 +følgende år
---- 1.000 kr. ---FL

TB

0

-67

-67

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

-67

-67

-67

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Ittoqqortoormiit
190.47.013
Sygehus, Ittoqqortoormiit
Grunden til at nærværende projekt skal have en indtægtsbevilling er, at nærværende projekt er en rest fra det oprindelige anlægsprojekt, som er blevet til et renoveringsprojekt, projekt nr. 190.96.003. Ved omkonteringen af forbruget mellem de to projekter, er alt ikke blevet omkonteret, og renoveringsprojektet er i 2005 blevet lukket og udtaget
af Anlægs- og Renoveringsfonden. Nærværende projekt fremstår derfor med et negativt forbrug, og der søges om
en tilsvarende indtægtsbevilling så projektet kan afsluttes.
Fysisk igangsætning: 2000

Ibrugtagning: 2004

Godkendt af Finansudvalget d. 03-07-2006, sag nr. 06-173
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86.60.01
Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
2.550

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af licitationstilbud og projektforslag søges der ekstra midler på 1,15 mio. kr. til projekt nr. 060.47.026 Skoletandklink, USK, Nuuk og 1,4 mio. kr. til projekt nr. 180.47.029 Ombygning Tasiilaq sygehus. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven og en tilbageførsel over hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og
renoveringsfonden.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 23.569.000 kr. i 2006.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.

Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.47.026
Tasiilaq
180.47.029

Skoletandklinik, USK, Nuuk

TB

1.150

0

1.150

1.150

2.950

4.900

3.500

1.400

1.400

5.400

Ombygning Tasiilaq sygehus

Igangværende i alt

258

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

Total
i
2006

2.550

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.47.026
Skoletandklinik, USK, Nuuk
Skoleklinikken har været i licitation. I første omgang blev der ikke givet bud på den vigtigste entreprise (tømrer/snedker-entreprisen). I anden omgang lå det samlede A-overslaget på 2,95 mio. kr. Der er allerede bevilliget
1,8 mio. kr. til projektet, og der søges derfor en ekstrabevilling på 1,15 mio. kr.
For at opnå en så god funktionalitet som mulig, blev det nødvendigt at foretage betydelige ændringer i de eksisterende lokaler. Dette medførte, at de eksisterende rum ikke kunne indgå som planlagt. Det medførte håndværksmæssige fordyrelser på i alt ca. 0,4 mio. kr. Hertil kommer at stedet har vist sig at have meget dårlige fundamenteringsforhold (meromkostning 0,2 mio. kr.). Sluttelig er der stor travlhed blandt håndværkerne (antaget fordyrelse 0,3 mio. kr.).
Med 2 successive udbud ender vi op med en meget kort vedståelsesperiode for de entreprenører, som vandt i den
første licitation.
Hvis tillægsbevilling ikke bliver imødekommet, vil projektet gå i stå, og de ulovlige og pressede forhold på klinikken vil da kun forværres.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2008

Tasiilaq
180.47.029
Ombygning Tasiilaq sygehus
Operationsafdelingen på Tasiilaq sygehus har snævre kår, men der er nu fundet en løsning med en lille ny operationsfløj og en efterfølgende genindretning af de fraflyttede lokaler. B-overslaget lyder på 5,4 mio. kr. efter projektforslag og der søges derfor en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr.
Det vil være muligt at gennemføre projektet i 2. etaper og således holde sig indenfor den afsatte bevilling på 4,0
mio. kr., men samlet vil der da være en fordyrelse på 0,3 mio. kr. til genindretning, samt operationsstuen mm
ikke vil fungere optimalt i mellemtiden.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 09-08-2006, sag nr. 06-179
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87.70.02
Køb af administrationsbygning (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
32.480

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

I henhold til lejekontrakten for B 1583,"Hotel Grønland", har udlejer tilbudt Hjemmestyret at
købe bygningen, der anvendes som administrationsbygning for centraladministrationen i Nuuk.
Købesummen i henhold til lejekontrakten er fastsat til 32 mio. kr. I forbindelse med købet skal
der også afholdes stempelafgift samt udgifter til berigtigelse af købet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 32.480.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.10.043

Køb af B 1583 "Hotel Grønland"

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

0

32.480

32.480

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

32.480

32.480

32.480

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.10.043
Køb af B 1583 "Hotel Grønland"
Lejemålet B 1583, Aqqusinersuaq 5 i Nuuk, er på 3.085 kvadratmeter og indeholder pt. Embedslægeinstitutionen, Grønlands Statistik, Direktoratet for Miljø og Natur, Direktoratet for Sundhed samt Familiedirektoratet.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2006

Godkendt af Finansudvalget d. 30-06-2006, sag nr. 06-170

260

87.71.37
Nukissiorfiit tilskudsbevillinger (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
180

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

På nærværende hovedkonto søges optaget en bevilling på 180.000 kr. på projekt nr. 162.97.041
Nyt standardelværk, Kangersuatsiaq. Bevillingen modsvares af en tilbageførsel over hovedkonto
80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 180.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Projektspecifikation
FL

Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Kangersuatsiaq
162.97.041

Nyt standardelværk, Kangersuatsiaq

2006

TB
2006
---- 1.000 kr. ----

180

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

0

180

Projektbevillingen
ændring i 2006
+følgende år ny total

180

6.250

180

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Kangersuatsiaq
162.97.041
Nyt standardelværk, Kangersuatsiaq
Nyt standardelværk til erstatning af nedslidt elværk, som sammenbygges med nyt RO-anlæg (vandværk). Det
nye standardelværk var projekteret opført på permafrostfundering. Ved igangsættelse af byggeriet, var permafrosten trukket så langt tilbage, at forudsætningerne for permafrostfundering af standardelværket ikke var tilstede.
Den efterfølgende, nødvendige flytning af byggeriet til en beliggenhed på fast fjeld medførte en omfattende omprojektering. De dengang kalkulerede meromkostninger blev bevilget i 2004.
Efterfølgende har det vist sig, at der mangler yderligere 180.000 kr. til arbejder vedr. tilslutninger til tankanlægget.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 08-09-2006, sag nr. 06-186
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87.71.37
Nukissiorfiit tilskudsbevillinger (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
150

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet som følge af, at projekt nr. 032.97.133
Udskiftning helårsledning, Igaliku er afsluttet. Under revision hos Nukissiorfiit har det vist sig, at
en faktura på 150.000 kr. var bogført på projekt nr. 035.21.009 Udbygning vandledningsnet,
Qassiarssuk, men hørte til projekt nr. 032.97.133 Udskiftning helårsledning, Igaliku. Omposteringen har betydet, at der nu er henholdsvis et mer-/mindreforbrug på projekterne. Ved denne
ansøgning søges rokeret 150.000 kr. mellem projekterne.
Bevillingen på hovedkontoen udgør 330.000 kr. i 2006.

Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Igaliku
032.97.133

Udsk. helårsledning, Igaliku

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

0

150

150

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

150

1.220

150

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Igaliku
032.97.133
Udsk. helårsledning, Igaliku
Ved revision af projektet, samt projekt nr. 035.21.009 Udbygning vandledningsnet, Qassiarssuk har det vist sig,
at en faktura på 150.000 var bogført på det forkerte projekt. Da hele bevillingen på begge projekter er brugt, har
omposteringen medført henholdsvis et mer-/mindreforbrug.
Fysisk igangsætning: 2002

Ibrugtagning: 2005

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender d. 29-09-2006. Rokeringen har hjemmel i FL 2006, bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80-89, nr. 1.
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87.72.13
Særlig renovering (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
793

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Nærværende hovedkonto forhøjes med 793.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en indtægt på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 57.793.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.97.601

Renovering B-1389, Nuuk

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

0

793

793

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

793

20.793

793

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.97.601
Renovering B-1389, Nuuk
Projektet fik ved Finanslov 2000, 2002 og 2003 en bevilling på 22 mio. kr. Ved en tillægsbevilling i 2001 er
bevillingen nedskrevet med 2 mio. kr., så den samlede bevilling er 20 mio. kr. Der er registeret et merforbrug,
som skyldes, at projektet er kørt sammen med projekt nr. 060.31.017 Reinvestering i blok T (B-1389), Nuuk,
hvor der er et mindreforbrug på 600.000 kr.
Der søges tilført 793.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2000

Ibrugtagning: 2006

Godkendt af Finansudvalget d. 11-10-2006, sag nr. 06-196
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87.72.21
Støttet kommunalt udlejningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
9.222

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af rettelser i støttetilsagn og ændringer i kommunernes ansøgninger søges nærværende
hovedkonto opskrevet med 9.222.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 41.222.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.

Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Kangerluk
143.32.083
Qaarsut
152.32.084
Qeqertarsuaq
140.32.094
Aasiaat
100.32.077
Akunnaaq
103.32.076
Tasiilaq
180.32.100
Tasiilaq
180.32.101
Diverse steder
996.32.065
Diverse steder
996.32.066

2 boliger, Kangerluk

TB

108

0

108

108

2.001

0

1.067

-1.067

-1.067

1.067

4.191

1.048

3.143

3.143

4.191

621

0

621

621

3.531

644

0

644

644

1.893

0

883

-883

-883

0

0

6.016

-6.016

-6.016

0

6.417

0

6.417

6.417

11.417

22.260

16.005

6.255

6.255

22.260

2 ældreboliger, Qaarsut
8 boliger á 54 m2
6 ungdomsboliger
2 ældreboliger, Akunnaaq
2 boliger, Tasiilaq
6 boliger, Tasiilaq
Støttet kom. udl.byggeri,
2005
Støttet kom. udl.byggeri,
2006

Igangværende i alt
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Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
ny total
2006 +følgende år
---- 1.000 kr. ---FL

Total
i
2006

9.222

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Aasiaat
100.32.077
6 ungdomsboliger
Som følge af kommunens ændrede anlægsønsker opskrives projektet med 621.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2006

Akunnaaq
103.32.076
2 ældreboliger, Akunnaaq
Som følge af kommunens ændrede anlægsønsker opskrives projektet med 644.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2006

Kangerluk
143.32.083
2 boliger, Kangerluk
Som følge af kommunens ændrede anlægsønsker forhøjes projektet med 108.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2006

Qeqertarsuaq
140.32.094
8 boliger á 54 m2
Som følge af en manglende tildeling af bevilling for 2005 forhøjes projektet med 3.143.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2006

Diverse steder
996.32.065

Støttet kom. udl.byggeri, 2005

Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2009

Qaarsut
152.32.084
2 ældreboliger, Qaarsut
Som følge af dobbelt oprettelse af projektet nedskrives projektet med 1.067.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Tasiilaq
180.32.100
2 boliger, Tasiilaq
Som følge af kommunens ændrede anlægsønsker nedskrives projektet med 883.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007
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Tasiilaq
180.32.101
6 boliger, Tasiilaq
Som følge af kommunens ændrede anlægsønsker nedskrives projektet med 6.016.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Diverse steder
996.32.066

Støttet kom. udl.byggeri, 2006

Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 08-09-2006, sag nr. 06-185

266

87.72.25
Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
932

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Nærværende hovedkonto forhøjes med 932.000 kr. på projekt nr. 060.92.002 Renovering blok Q,
R og S, Nuuk. Forhøjelsen modsvares af en indtægt på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra
Anlægs- og Renoveringsfonden.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.932.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Nuuk
060.92.002

Sanering af blok Q, R og S,
Nuuk og privat nybygge

Total
i
2006

FL

TB

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
ny total
2006 +følgende år
---- 1.000 kr. ----

2.932

2.000

932

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

932

81.932

932

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.92.002
Sanering af blok Q, R og S, Nuuk og privat nybygge
Som følge af at projekteringsprojektet 060.97.087 Renovering af blok Q, R og S, Nuuk på hovedkonto 87.72.13
Særlig renovering er færdig, søges nærværende projekt forhøjet med restbevillingen fra projekteringsprojektet.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2010

Godkendt af Finansudvalget d. 03-07-2006, sag nr. 06-172
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87.72.25
Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
3.784

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Nærværende hovedkonto forhøjes med 3.784.000 kr. på projekt nr. 050.92.003 Sanering af boligblokke, Paamiut. Forhøjelsen modsvares af en indtægt på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler
fra Anlægs- og Renoveringsfonden.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.716.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Paamiut
050.92.003

Sanering af boligblokke, Paamiut

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

0

3.784

3.784

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

3.784

3.784

3.784

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Paamiut
050.92.003
Sanering af boligblokke, Paamiut
I Paamiut er der til stadighed over 100 ledige boliger i de gamle hvide altangangsblokke. Det vil ikke være økonomisk lønsomt at renovere disse boliger, da de er i væsentlig forfald. På et møde mellem kommunen og Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer opnåedes enighed om, at det mest hensigtsmæssige ville
være at sanere op til 3 boligblokke.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 23-10-2006, sag nr. 06-188

268

87.73.10
Havneanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
4.100

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Som følge af tekstanmærkning i FL 2006 om mulighed for at igangsætte forundersøgelser og
projekteringer af havneanlæg efter Landstingets behandling af Havneredegørelsen på FM 2006
samt Finansudvalgets afgørelse i sag nr. 013106/06-00173, hvor der er tilbageført midler fra Anlægs- og renoveringsfonden til hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven, forhøjes bevillingen
med 4,1 mio. kr. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4,1 mio. kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.

Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Paamiut
050.24.107
Tasiilaq
180.24.108
Diverse byer
999.24.106

Renovering af atlantkaj, Paamiut
Belægningsforstærkning,
atlantkaj, Tasiilaq
Forundersøgelser for havneanlæg

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

400

0

400

400

400

600

0

600

600

600

3.100

0

3.100

3.100

3.100

Total
i
2006

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

4.100

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Paamiut
050.24.107
Renovering af atlantkaj, Paamiut
Bevillingen søges til projektering. Der udføres hovedprojekt med henblik på udbud i 2007, såfremt den fornødne
finansiering kan findes.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007
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Tasiilaq
180.24.108
Belægningsforstærkning, atlantkaj, Tasiilaq
Bevillingen søges til projektering. Der udføres hovedprojekt med henblik på udbud i 2007, såfremt den fornødne
finansiering kan findes.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Diverse byer
999.24.106
Forundersøgelser for havneanlæg
Der udføres anlægsbestemte forundersøgelser for havneanlæg i Sisimiut og Ilulissat. Forundersøgelserne udføres af
Asiaq og består i pejlinger, geotekniske undersøgelsesboringer samt seismiske undersøgelser.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 23-08-2006, sag nr. 06-183
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87.73.11
Havnerelaterede anlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.550

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006
Hovedkontoen er ny.

På containerpladsen i Sisimiut er der opstået et akut behov for udvidelse af antallet af reeferstik
(elstik for temperaturregulerede containere). Behovet er bl.a. forårsaget af en øget eksport af frosne
rejer. Situationen er uholdbar, idet man nu er nødt til at overbelaste det eksisterende anlæg med
mange udfald til følge.
Der søges derfor om en bevilling på 1.550.000 kr., som dækker en 1. etape, som udføres i 2006.
I 2007 vil der, såfremt der kan findes ledige midler, blive søgt en bevilling på 1.150.000 kr. til en
2. etape, som ikke har nogen indflydelse på anvendelsen af allerede etablerede reeferstik ved 1.
etape. 2. etape forudsætter dog, at Nukissiorfiit opstiller en ny og større transformerstation, og dette forventes gjort i 2007. Såfremt der ikke findes finansiering til 2. etape, udsættes denne.
De samlede omkostninger for både 1. og 2. etape er på 2,7 mio. kr.
Forhøjelsen af nærværende hovedkonto modsvares af en nedsættelse hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.550.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene, såfremt der ikke kan findes
midler til 2. etape.
Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Sisimiut
080.24.110

Udvidelse af reeferstikanlæg,
Sisimiut

Igangværende i alt

FL

TB

2006

2006

Projektbevillingen
ændring i 2006
+ følgende
ny total
år

---- 1.000 kr. ---1.550

0

1.550

1.550

1.550

1.550
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.

Område

Koordinater

Sisimiut
080.24.110
Antallet af reeferstik øges fra 52 til 80 stk.

Projektnavn

Udvidelse af reeferstikanlæg, Sisimiut

Godkendt af Finansudvalget d. 07-11-2006, sag nr. 06-200
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87.73.22
GLV - landingspladser (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.300

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

De fysiske rammer i Kangerlussuaq er blevet utilstrækkelige, blandt andet fordi der er indført
skærpede sikkerhedskrav ved udenrigsflyvninger.
Mittarfeqarfiit har udarbejdet forslag til en løsning af problemerne. Forslaget er afhandlet med
Air Greenland. Endvidere er forslaget blevet drøftet med Pilersuisoq A/S i Kangerlussuaq, hvis
forslag søges indarbejdet i den endelige udformning af projektet.
Der søges derfor rokeret 1,3 mio. kr. fra hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve med henblik
på at forbedre forholdene for passagererne i lufthavnen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1,3 mio. kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.

Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Kangerlussuaq
082.25.180

Ombygning, Kangerlussuaq

Igangværende i alt

1.300

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

0

1.300

1.300

1.300

1.300

273

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Kangerlussuaq
082.25.180
Ombygning, Kangerlussuaq
Mittarfeqarfiit har udarbejdet et skitseforslag, hvor der etableres en ny scanner. Fordelen ved dette er, at man får
en backup for både bagagescanneren i kælderen og for håndbagagescanneren i terminalen.
Samtidig kan det ved sent ankomne fly med udenrigspassagerer undgås, at passagererne skal gennem terminalen,
idet de kan føres direkte fra indenrigsflyet og ud til udenrigsflyet.
I terminalen planlægges en ombytning af ind - og udgang fra det sterile område, det vil sige det område, man
befinder sig i, når man er kommet gennem sikkerhedscheckpunktet. Dermed opnås, at lufthavnen kan opfylde de
nye antiterrorkrav om, at man ikke må sammenblande indenrigs og udenrigs passagerer.
Udgifterne består af anskaffelse af security udstyr, ca. 500.000 kr. samt ombygning i terminal ca. 800.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-203
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89.71.40
Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsygning, anlægsudlån (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

På nærværende hovedkonto søges en budgetneutral rokering på 1,0 mio. kr. fra projekt nr.
996.17.028 Udlån til Nukissiorfiit, 2006 til projekt nr. 070.99.408 Renovering vandværk, Maniitsoq.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 107,0 mio. kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.
Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.

TB

1.000

0

1.000

1.000

3.800

46.400

47.400

-1.000

-1.000

46.400

Projektnavn

Ren. vandværk, Maniitsoq
Maniitsoq
070.99.408
Diverse steder Udlån til Nukissiorfiit, 2006
996.17.028

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

Total
i
2006

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Maniitsoq
070.99.408
Ren. vandværk, Maniitsoq
Projektet omfatter renovering af vandbehandlingsanlægget på vandværket i Maniitsoq. Der skal udføres slutprojektering, levering og montering af rør, maskiner og udstyr. Projektet har været udbudt i prækvalifikation med
efterfølgende licitation i foråret 2006, og på den baggrund har det vist sig, at der er et behov for en bevilling på
3,8 mio. kr. Da bevillingen er på 2,8 mio. kr., søges bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i år.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2008
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Diverse steder
996.17.028
Udlån til Nukissiorfiit, 2006
Udlån, nyanlæg og renoveringer af elforsyninger (elvæker og elnet), vandforsyninger (råvandsledninger, vandværker, fordelingsnet og taphuse) samt varmeforsyninger (fjernvarmeledninger) i henhold til Nukissiorfiit's 10 års
plan. Bevillingen dækker forundersøgelser, forarbejder, projektering og udførsel af etablering af overordnede el- og
vandfordelingsnet i byer i forbindelse med byudvikling, herunder opdimensioneringer af eksisterende el- og vandledningsnet og etablering af ringforbindelser.
På nuværende tidspunkt skønnes det, at det er muligt at rokere 1,0 mio. kr. fra nærværende projekt, da der mangler
projektledere til at udføre alle budgetterede opgaver.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 03-07-2006, sag nr. 06-174
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89.71.40
Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsygning, anlægsudlån (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

På nærværende hovedkonto søges en budgetneutral rokering på 5,0 mio. kr. fra projekt nr.
170.99.004 Nyt/renovering elværk, Qaanaaq til projekt nr. 996.17.028 Udlån til Nukissiorfiit,
2006.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 107,0 mio. kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.

TB

0

5.000

-5.000

-5.000

15.000

52.400

47.400

5.000

5.000

52.400

Projektnavn

Nyt/renovering elværk, QaaQaanaaq
170.99.004
naaq
Diverse steder Udlån til Nukissiorfiit, 2006
996.17.028

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

Total
i
2006

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaanaaq
170.99.004
Nyt/renovering elværk, Qaanaaq
Den nuværende bygning er opført år 1954 og er ifølge tilstandsvurderingen fra 1997 i teknisk dårlig stand. Oprindeligt skulle der opføres en ny elværksbygning, men da licitationen viste, at omkostningerne til hele projektet
ville blive 7 mio. kr. større end bevillingen, fandt Nukissiorfiit en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig løsning ved renovering af den eksisterende bygning B 114. Renoveringen består bl.a. i brandsikring og opsætning af
ny tavle, der placeres i et selvstændigt rum. De eksisterende 2 diselaggregater hovedrenoveres. Udstødskedlerne
for MG 1, 2 og 3 udskiftes i forbindelse med etablering af nyt kedelhus, og der monteres en ny styretavle til udstødskedlerne.
Da der ikke etableres en ny elværksbygning, men den eksisterende bygning renoveres, er projektet blevet billigere end forventet, hvorfor der kan rokeres 5,0 mio. kr. fra projektet.
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Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2006

Diverse steder
996.17.028
Udlån til Nukissiorfiit, 2006
Udlån, nyanlæg og renoveringer af elforsyninger (elvæker og elnet), vandforsyninger (råvandsledninger, vandværker, fordelingsnet og taphuse) samt varmeforsyninger (fjernvarmeledninger) i henhold til Nukissiorfiit's 10
års plan. Bevillingen dækker forundersøgelser, forarbejder, projektering og udførsel af etablering af overordnede
el- og vandfordelingsnet i byer i forbindelse med byudvikling, herunder opdimensioneringer af eksisterende elog vandledningsnet og etablering af ringforbindelser.
Flere af Nukissiorfiit's anlægssager er af en sådan karakter, at projekteringsfasen løber over 3 - 4 år. Bevillingen
for 2005 kunne derfor ikke disponeres fuldt ud og flere af anlægssagerne mangler derfor midler til fortsættelse og
færdigørelse af dem.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 03-07-2006, sag nr. 06-175
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89.71.40
Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsygning, anlægsudlån (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

På nærværende hovedkonto søges en budgetneutral rokering på 1,1 mio. kr. fra projekt nr.
996.17.028 Udlån til Nukissiorfiit, 2006 til projekt nr. 010.99.013 Udskiftning generatoranlæg
MG 1 & 2, Nanortalik.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 107,0 mio. kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.

TB

1.100

0

1.100

1.100

21.100

50.300

51.400

-1.100

-1.100

51.400

Projektnavn

Udsk. generatoranlæg MG 1
Nanortalik
010.99.013
&2
Diverse steder Udlån til Nukissiorfiit, 2006
996.17.028

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
2006 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

Total
i
2006

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nanortalik
010.99.013
Udsk. generatoranlæg MG 1 &2
De eksisterende aggregator MG 1 & 2 udskiftes med en tilsvarende ny maskine. Aggregatets kølesystem udskiftes på grund af alder og af miljøhensyn. Fælles for MG 1 & 2 opstilles der en ny skorsten med to røgrør.
Der søges tilført ekstra midler, da afprøvning og idriftsættelse af værket har været vanskeligere og krævet flere
ressourcer end forventet. Endvidere har der været uforudsete ekstraomkostninger i forbindelse med arbejdets
udførsel.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2008
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Diverse steder
996.17.028
Udlån til Nukissiorfiit, 2006
Bevillingen dækker forundersøgelser, forarbejder, projektering og udførsel af etablering af overordnede el- og
vandfordelingsnet i byer i forbindelse med byudvikling, herunder opdimensioneringer af eksisterende el- og vandledningsnet og etablering af ringforbindelser i henhold til Nukissiorfiit´s 10 års plan.
På nuværende tidspunkt skønnes det, at det er muligt at rokere 1,1 mio. kr. fra denne konto, da Nukissiorfiit har
måttet udskyde en planlagt sag, fordi licitationsbuddene blev skønnet for dyre.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 08-09-2006, sag nr. 06-186
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89.71.40
Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
522

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Forhøjelsen af nærværende hovedkonto modsvares af en indtægt på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 107.522.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.
Projektspecifikation
Total
i
2006

FL

TB

2006

2006

Projektbevillingen
ændring i 2006
+ følgende
ny total
år

Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Arsuk
051.20.073

Udskiftning elværk, Arsuk,
udlån

300

0

300

300

300

Diverse byer
999.99.406

Diverse mindre opgaver

222

0

222

222

2.222

---- 1.000 kr. ----

522

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.
Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER
Arsuk
051.20.073

Udskiftning elværk, Arsuk, udlån
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Projektet fik ved Finanslov 2005 en bevilling på 0,6 mio. kr. Projektet skal sammenholdes med projekt nr.
051.97.105 Udskiftning elværk, Arsuk, som er en tilskudsbevilling, med en bevilling på 0,6 mio. kr. fra Finanslov 2002, 2003 og 2004.
For at forbedre forsynings- og personsikkerheden omlægges eksisterende luftledningsnet til kabelnet. Da arbejderne blev bevilget, var det påregnet, at en meget væsentlig del af udskiftningsarbejderne af elnettet skulle udføres af Energitjenestens eget personale. Det første år lavede Energitjenesten selv elarbejdet. Efterfølgende er
Energitjenestens personale blevet reduceret, så resten af arbejderne har måttet udføres af en lokal entreprenør.
Det har medført, at opgaven er blevet dyrere end først forventet.
Opgaven afsluttes i indeværende år.
Der søges tilført 300.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2005
Ibrugtagning: 2006
Diverse byer
999.99.406
Diverse mindre opgaver
Projektet fik ved Finanslov 2001 og 2002 en samlet bevilling på 2,0 mio. kr.
Der er udført 7 mindre opgaver på denne bevilling, som følger:
Udskiftning af fjernvarmeledning i Qaqortoq.
Udskiftning af brænder, VV1 i Paamiut.
Indskudt dæk på varmeværk i Aasiaat.
Ny fjernvarmeledning i Aasiaat.
Fjernevarmetilslutning til Aasiaat Sygehus.
Renovering af 5 undercentraler i Qasigiannguit.
Nye porte til garage til et vandbehandlingsanlæg i Upernavik.
De har alle et mindre merforbrug, som skyldes, at stålprisen er steget ca. 40 % de sidste tre år.
Der søges tilført 222.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2001

Ibrugtagning: 2006

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-211
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89.72.11
Støttet privat boligbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
14.559

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Nærværende hovedkonto forhøjes med 14.558.500 kr. på projekt nr. 996.37.054 Støttet privat
boligbyggeri, 2006. Forhøjelsen modsvares af en indtægt på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler
fra Anlægs- og Renoveringsfonden og af en rokering fra hovedkonto 80.72.00 Anlægsreserve til
boligformål.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 74.558.500 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Diverse steder Støttet privat boligbyggeri,
996.37.054
2006

74.559

Projektbevillingen
ændring i 2006
2006
ny total
2006 +følgende år
---- 1.000 kr. ---FL

TB

60.000

14.559

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

14.559

74.559

14.559

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.37.054
Støttet privat boligbyggeri, 2006
Projektet søges opskrevet med 14.558.500 kr. som følge af aflysning af projekt 020.37.024 1 bolig, E. Kleist og T.
Hansen, projekt nr. 060.34.027 10 boliger, Ukkusissat og 9 boliger, Sisimiut over hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden, samt rokering af reserve til boligformål fra hovedkonto 80.72.00 Anlægsreserve til boligformål.
Opskrivningen anvendes blandt andet til at meddele de tidligere medlemmer i Andelsboligforeningen Ukkusissat
tilsagn om medfinansiering af 12 ejerboliger efter 10/40/50 ordningen.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 23-10-2006, sag nr. 06-188
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89.72.11
Støttet privat boligbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
7.250

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2006

Landstingets Finansudvalg godkendte på sit møde den 11. oktober en ansøgning fra Landsstyret
om forhøjelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve med 7.250.000 kr. (FU sag nr.
01.31.06/06-00196), som følge af mindreforbrug på projekter administreret af A/S Boligselskabet INI.
På nærværende hovedkonto bemyndiges Landsstyret i henhold til tekstanmærkning nr. 2 - 4 og 7
til at meddele tilsagn til privat boligbyggeri inden for en samlet beløbsramme på 130,8 mio. kr.,
svarende til bevillingen i 2006 på 60 mio. kr. og bevillingen i 2007 på 70,8 mio. kr.
Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn for et beløb, der svarer til rammerne i finanslov
2006, altså ca. 130 mio. kr.
Set i forhold til efterspørgslen og til den aktivitet, der har været inden for området vurderes det,
at en forøgelse af rammen er nødvendig.
Eftersom ovennævnte forhøjelse af omrokeringsreserven er et resultat af mindreforbrug på boligområdet, vil det være hensigtsmæssigt at forhøje bevillingerne på boligområdet, så midlerne
bliver anvendt til det formål, der tidligere var forudsat.
Da støttet privat boligbyggeri er det område, hvor midlerne umiddelbart vil kunne anvendes,
søges bevillingerne til nærværende hovedkonto forhøjet med 7.250.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 81.809.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.
Projektspecifikation
Total
i
2006
Sted/Proj.nr.

Projektnavn

Sted
996.37.054

Støttet privat boligbyggeri,
2006

Igangværende i alt
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FL

TB

2006

2006

Projektbevillingen
ændring i 2006
+ følgende
ny total
år

---- 1.000 kr. ---67.250

60.000

7.250

7.250

7.250

67.250

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr.
Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

Sted
996.37.054
Støttet privat boligbyggeri, 2006
På baggrund af en konkret ansøgning fra en andelsboligforening eller en privat bygherre, vedlagt et programoplæg, kan der udstedes tilsagnsskrivelse.
Bevillingen søges forhøjet med 7.250.000 kr. for bedre at kunne imødekomme efterspørgslen.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-11-2006, sag nr. 06-205
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