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Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2007

FM 2008/40

§ 1.

Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2007 fastsættes i
bilag 1.

§ 2.

Ændringer i tekstanmærkninger for 2007 fastsættes i bilag 2.

Grønlands Hjemmestyre, den XX/XX 2008

Hans Enoksen
/
Aleqa Hammond

3

4
21.358.000
34.121.000

01 10 10 D Landstinget

FL
2007

01 01 01 D Landstingets Bureau

01 Landstingets Formandsskab

Bilag 1, bevillingsoversigt

Landsstyrerok.
Bilag 2

-1.018.000

1.018.000

Landstingsbeslutning

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

33.103.000 09-11-2007

22.376.000 09-11-2007

Bevilling
herefter

Landstinget

Landstinget

Sagsnr.

5

Landsstyrets Sekretariat, administrati
Landsstyrets Sekretariat, administrati
Landsstyrets Sekretariat, administrati
Landsstyrets Sekretariat, administrati
Udgifter til kommunesammenlægning
Udgifter til kommunesammenlægning
Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission
6.821.000

0

23.139.000

1.704.000

-9.805.000

9.805.000
12.608.000

14 02 03 L Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmark
14 02 07 T Drift og vedligehold af Hjemmestyrets

-500.000

-10.000.000
2.600.000
511.000

-350.000
4.000.000
1.600.000
-1.650.000

Godkendt af
Finansudvalget

-705.000
-500.000

260.000

37.000

Landstingsbeslutning

39.460.000

8.100.000
4.700.000

69.000

136.000
-800.000
600.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

14 01 01 D Personaledirektoratet, administration
14 01 01 D Personaledirektoratet, administration
14 01 01 D Personaledirektoratet, administration

14 Personaledirektoratet

12 01 01 d Grønlands Repræsentation i København,
12 01 10 d Grønlands Repræsentation i København,

12 Grønlands Repræsentation

-75.800.000
20.000.000

D
D
D
D
T
T
D

10 13 10 i Udbytte, udlodning og salg fra aktiese
10 13 11 T Kontante udgifter til aktieselskaber
10 13 11 T Kontante udgifter til aktieselskaber

01
01
01
01
11
11
18
12.493.000

01
01
01
01
01
01
01

FL
2007

10 10 10 d Landsstyret

10
10
10
10
10
10
10

10 Landsstyrets Sekretariat

Bilag 1, bevillingsoversigt

Dato for
godk.

26-02-2007
14.312.000 28-11-2007

26-02-2007
11-05-2007
38.515.000 06-12-2007

8.137.000 26-02-2007
4.200.000 06-12-2007

-85.800.000 02-07-2007
28-05-2007
23.111.000 02-07-2007

12.562.000 26-02-2007

26-02-2007
03-05-2007
06-11-2007
22.725.000 06-12-2007
02-07-2007
5.600.000 02-07-2007
5.171.000 06-12-2007

Bevilling
herefter

Landsstyret
07-297

Landsstyret
07-237
07-299

Landsstyret
07-299

07-254
07-241
07-258

Landsstyret

Landsstyret
Ressortændring
Ressortændring
07-299
07-264
07-265
07-299

Sagsnr.

6

Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Driftsreserven
Budgetregulering, administration
Uddannelsesreserve
Uddannelsesreserve
Uddannelsesreserve
Reserve til nye initiativer
Reserve til nye initiativer

27 Udenrigsdirektoratet

24 01 01 d Skattedirektoratet, administration

24 Skattedirektoratet

20 16 01 D Grønlands Statistik

t
t
t
t
t
t
t
t
t
T
D
D
D
D
D

49.055.000

9.300.000

39.528.000

-6.100.000
0

14.653.000

50
50
50
50
50
50
50
50
50
56
61
61
61
70
70

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

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

-61.650.000
-1.800.000

-186.550.000

783.901.000

25.800.000

FL
2007

20 10 11 i Nettorenter
20 10 22 i Andre indtægter

20 05 20 t Bloktilskud til kommunerne
20 05 20 t Bloktilskud til kommunerne
20 05 44 I Indtægter fra partnerskabsaftalen med

20 01 01 D Økonomidirektoratet, administration
20 01 01 D Økonomidirektoratet, administration

20 Økonomidirektoratet

Bilag 1, bevillingsoversigt

229.000

45.000

126.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-11.350.000
-2.600.000
12.500.000
-1.000.000
-511.000
-1.563.000
-4.000.000
-1.600.000
-3.295.000
6.100.000
3.545.000
-2.800.000
-650.000
-3.300.000
-35.470.000

150.000
-11.000.000

-13.690.000
-150.000
-8.750.000

-600.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

49.284.000 26-02-2007

9.345.000 26-02-2007

11-05-2007
28-05-2007
28-05-2007
02-07-2007
02-07-2007
02-07-2007
02-07-2007
02-07-2007
1.234.000 07-09-2007
06-12-2007
12-10-2007
22-10-2007
95.000 09-11-2007
28-05-2007
758.000 24-09-2007

-61.500.000 09-11-2007
-12.800.000 02-07-2007

24-09-2007
770.061.000 09-11-2007
-195.300.000 12-10-2007

26-02-2007
25.326.000 06-12-2007

Bevilling
herefter

Landsstyret

Landsstyret

07-239
07-241
07-244
07-256
07-258
07-261
07-264
07-265
07-270
07-299
07-278
07-286
07-291
07-243
07-276

07-292
07-253

07-276
07-292
07-278

Landsstyret
07-299

Sagsnr.

7

27 01 01 D Udenrigsdirektoratet, administration
27 01 01 D Udenrigsdirektoratet, administration
27 01 05 T Tilskud til internationale aktiviteter

Bilag 1, bevillingsoversigt

600.000

7.900.000

FL
2007

49.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

300.000
-300.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

26-02-2007
8.249.000 07-09-2007
300.000 07-09-2007

Bevilling
herefter

Landsstyret
07-271
07-271

Sagsnr.

8
22.515.000

30 20 02 D Midlertidig anstalt i Kangerlussuaq B

0

5.400.000

192.442.000
91.236.000

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

30 14 29 T Forebyggende virksomhed

241.000.000

30 12 08 l Offentlig pension til alderspensionist

52.590.000
7.329.000

d
d
d
D

30 10 37 D Landsdækkende døgninstitutioner for bø
30 10 45 D Særlig indsats på børn- og ungeområdet

01
01
01
03
9.518.000

01
01
01
01

FL
2007

Familiedirektoratet, administration
Familiedirektoratet, administration
Familiedirektoratet, administration
Kurser og efteruddannelse om det socia

30
30
30
30

30 Familiedirektoratet

Bilag 1, bevillingsoversigt

554.000

626.000

110.000
-600.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

-100.000

-4.300.000

9.600.000

56.000.000

-200.000

-400.000
-1.000.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

11-05-2007

5.300.000 03-10-2007

202.042.000 03-10-2007
26-02-2007
87.490.000 03-10-2007

297.000.000 24-09-2007

53.216.000 26-02-2007
7.129.000 03-10-2007

26-02-2007
06-11-2007
21.625.000 06-12-2007
8.518.000 03-10-2007

Bevilling
herefter

07-240

07-273

07-273
Landsstyret
07-273

07-276

Landsstyret
07-273

Landsstyret
Ressortændring
07-299
07-273

Sagsnr.

9

01
01
01
01
01

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

32
32
32
32
32

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

01
01
01
02
02
02
03
03
03
04
04
04
04

02
03
03
03
04
05
05
05
05
05
05
05
06
07

01
01
02
03
06

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
T

Kystledelsen
Kystledelsen
Kystledelsen
Fællesudgifter, lægebetjening
Fællesudgifter, lægebetjening
Fællesudgifter, lægebetjening
Fællesudgifter, evakueringer mv
Fællesudgifter, evakueringer mv
Fællesudgifter, evakueringer mv
Sundhedsdistrikter, lægebetjening
Sundhedsdistrikter, lægebetjening
Sundhedsdistrikter, lægebetjening
Sundhedsdistrikter, lægebetjening

Fællesudgifter, landsdækkende sundheds
Patientbehandling i udlandet, somatisk
Patientbehandling i udlandet, somatisk
Patientbehandling i udlandet, somatisk
Patientbehandling i udlandet, psykiatr
Dronning Ingrids Hospital
Dronning Ingrids Hospital
Dronning Ingrids Hospital
Dronning Ingrids Hospital
Dronning Ingrids Hospital
Dronning Ingrids Hospital
Dronning Ingrids Hospital
Center for Sundhedsuddannelser
Det Grønlandske Patienthjem

Direktoratet for Sundhed, administrati
Direktoratet for Sundhed, administrati
Paarisa, forebyggelse og sundhedsfremm
Vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygni
Qaanaaq pulje

32 Direktoratet for Sundhed

Bilag 1, bevillingsoversigt

325.294.000

52.260.000

25.000

32.732.000

-2.900.000

-3.000.000
2.000.000
2.358.000
3.252.000

-4.200.000

64.000

11.455.000
7.350.000
93.000

-3.252.000

9.165.000

20.169.000
17.871.000

25.699.000
261.848.000

-4.455.000
-2.000.000
-250.000
1.539.000

30.000

9.886.000
17.000.000
0
12.122.000
85.605.000

88.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

19.043.000

FL
2007

Landstingsbeslutning

8.800.000

7.300.000

2.892.000

-1.479.000
255.000

1.000.000

1.100.000
148.000

-570.000

-1.000.000
2.000.000

-2.000.000
1.000.000

2.754.000

Godkendt af
Finansudvalget

26-02-2007
11-05-2007
26-02-2007
02-07-2007
02-07-2007

Dato for
godk.

336.804.000

58.560.000

31.449.000

8.005.000

26-02-2007
11-05-2007
07-09-2007
26-02-2007
07-09-2007
20.12.2007
02-07-2007
04-12-2007
20.12.2007
26-02-2007
18-06-2007
02-07-2007
20-12-2007

11.122.000 02-07-2007
02-07-2007
04-12-2007
81.150.000 20-12-2007
25.449.000 20-12-2007
26-02-2007
11-05-2007
18-06-2007
02-07-2007
07-09-2007
04-12-2007
279.618.000 20-12-2007
20.262.000 26-02-2007
18.871.000 02-07-2007

21.885.000
9.916.000
15.000.000
1.000.000

Bevilling
herefter

Landsstyret
07-237
07-270
Landsstyret
07-270
Landsstyret
07-257
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
07-257
Landsstyret

07-257
07-257
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
07-237
Landsstyret
07-257
07-270
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
07-257

Landsstyret
07-237
Landsstyret
07-257
07-256

Sagsnr.

10

33
33
33
33

01
01
01
01

01
01
11
13

D
D
D
T

Direktoratet for Miljø og Natur, admin
Direktoratet for Miljø og Natur, admin
Grønlands Naturinstitut
Strategisk miljøvurdering (aluminium)

33 Dir. for Miljø og Natur
58.000
156.000

41.392.000
0

383.000
-4.000.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

13.978.000

4.477.000

8.108.000
49.596.000

32 12 02 D Fællesudgifter, tandlægebetjening
32 12 03 D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjenin
32 12 03 D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjenin

32 13 01 D Embedslægeinstitutionen

FL
2007

Bilag 1, bevillingsoversigt

Landstingsbeslutning

4.050.000

300.000

-1.000.000

-1.400.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

26-02-2007
14.336.000 11-05-2007
41.548.000 26-02-2007
4.050.000 11-05-2007

3.477.000 06-12-2007

6.708.000 02-07-2007
26-02-2007
45.979.000 04-12-2007

Bevilling
herefter

Landsstyret
07-239
Landsstyret
07-239

07-299

07-257
Landsstyret
Landsstyret

Sagsnr.

11

12
12
12
12
12
12

25
26
33
33
33
33

d
d
D
D
D
D

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

45
45
45
45

10
10
10
10

10
16
17
17

45 Kirken

d
D
D
D

Bispekontoret
Kirkelig virksomhed i Danmark
Kirken i Grønland
Kirken i Grønland

40 14 10 d Det Grønlandske Landsbibliotek
40 14 11 d Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

40
40
40
40
40
40

40 10 11 d Ado Lyngep Atuarfia
40 10 15 T Skolemad

40 01 01 d Direktoratet for Kultur, Uddannelse, F
40 01 04 d Pædagogisk, psykologisk rådgivning
40 01 10 d Inerisaavik/Pilersuiffik

40 Uddannelse og Kultur

Bilag 1, bevillingsoversigt

2.149.000
1.023.000
35.795.000

14.122.000
9.415.000

1.432.000
1.228.000
126.678.000

6.856.000
0

17.295.000
6.549.000
50.248.000

FL
2007

-600.000
-100.000
324.000
700.000

40.000
33.000

-400.000
300.000

500.000
-400.000
526.000

44.000

181.000
33.000
181.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

650.000

3.300.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

1.549.000 06-12-2007
923.000 06-12-2007
26-02-2007
36.819.000 06-12-2007

14.162.000 26-02-2007
9.448.000 26-02-2007

1.932.000 06-12-2007
828.000 06-12-2007
26-02-2007
09-11-2007
06-12-2007
127.754.000 06-12-2007

6.900.000 26-02-2007
3.300.000 28-05-2007

17.476.000 26-02-2007
6.582.000 26-02-2007
50.429.000 26-02-2007

Bevilling
herefter

Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret

Landsstyret
Landsstyret

Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret
07-291
Landsstyret
Landsstyret

Landsstyret
07-243

Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret

Sagsnr.

12

51 07 42 T Rentebærende udlån
51 07 45 T Rente- og afdragsfrie udlån til landbr

7.842.000
2.000.000

21.082.000

50 06 50 T Fiskeriudviklingspulje

51 Erhvervsstøtte (ESU)

20.250.000
18.421.000
8.392.000

FL
2007

50 01 01 d Direktoratet for Fiskeri, Fangst og La
50 01 05 D Grønlands Fiskerilicenskontrol
50 01 06 D Jagtbetjentordning

50 Dir. for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Bilag 1, bevillingsoversigt

132.000
120.000
34.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

3.000.000
5.250.000

-8.250.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

10.842.000 09-06-2007
7.250.000 09-06-2007

12.832.000 09-06-2007

20.382.000 26-02-2007
18.541.000 26-02-2007
8.426.000 26-02-2007

Bevilling
herefter

07-242
07-242

07-242

Landsstyret
Landsstyret
Landsstyret

Sagsnr.

13

2.000.000

46.700.000
28.800.000

64 10 14 T Driftaftaler, produktionsanlæg
64 10 17 T Udviklingsstøtte til landbaserede erhv

64 12 06 T Vandkraft forundersøgelser
64 12 06 T Vandkraft forundersøgelser

16.230.000

64 01 01 D Erhvervsdirektoratet, administration
64 01 01 D Erhvervsdirektoratet, administration

64 Erhvervsdirektoratet
107.000

10.286.000
2.115.000

-12.500.000
6.700.000

300.000

-1.000.000

31.615.000

62 04 05 T Piareersarfiit

1.100.000
-1.100.000

-2.900.000
4.900.000

50.000

30.300.000
12.100.000
611.000

103.000

10.161.000

6.428.000
29.187.000

Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhv
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhv
Sektorprogram for uddannelse samt den
Elevindkvartering i Nuuk

Godkendt af
Finansudvalget

62 03 10 T Særydelser, rejseudgifter mm, USF
62 03 11 T Særydelser, rejseudgifter mm, institut

D
D
T
D

Landstingsbeslutning

3.205.000

01
01
04
05

Landsstyrerok.
Bilag 2

118.485.000

01
01
01
01

FL
2007

62 02 08 D Institutioner under erhvervsuddannelse
62 02 08 D Institutioner under erhvervsuddannelse

62
62
62
62

62 Dir. for Arbejdsmarked og Erhvervsudd.

Bilag 1, bevillingsoversigt

Dato for
godk.

28-05-2007
14.401.000 12-12-2007

34.200.000 28-05-2007
35.500.000 11-05-2007

26-02-2007
16.637.000 11-05-2007

30.615.000 28-10-2007

3.528.000 12-10-2007
34.087.000 12-10-2007

26-02-2007
122.301.000 12-10-2007

26-02-2007
11.364.000 28-11-2007
29.200.000 28-11-2007
12.150.000 26-02-2007

Bevilling
herefter

07-245
07-300

07-244
07-239

Landsstyret
07-239

07-282

07-278
07-278

Landsstyret
07-278

Landsstyret
07-296
07-296
Landsstyret

Sagsnr.

14

86
86
86
86

20
21
22
23

A
A
A
A

Miljø, anlæg
Miljøteknologi, anlæg
Affaldsbortskaf. i mellemstore byer
Affaldsbortskaff. i byer

76 01 01 D Råstofdirektoratet, administration
76 01 01 D Råstofdirektoratet, administration

76 Råstofdirektoratet

75
75
75
75

75 Direktoratet for Miljø og Natur

13.946.000

0
0
0
0

54.000
2.200.000

-838.000
-720.000
-8.500.000
-185.000

-200.000

9.600.000

73 30 02 T Eftersøgnings- og Redningsberedskab

85.000

-200.000

1.750.000

-300.000

-1.565.000
-139.000

-200.000

Godkendt af
Finansudvalget

2.000.000

D
D
T
T
D

Landstingsbeslutning

4.000.000

07
07
09
09
10

112.000
800.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

-200.000
5.063.000

01
01
01
01
01

1.590.000

27.164.000
7.500.000

200.000

16.400.000

FL
2007

Bygherremyndighed - Trafikanlæg
Bygherremyndighed - Trafikanlæg
Overgangsreserve - Trafikstruktur
Overgangsreserve - Trafikstruktur
Overvågning og monitorering, trafikomr

73
73
73
73
73

73 Infrastruktur og Trafik

72 02 05 D Bygherreadministration, Hjemmestyrets

72 Boliger

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

70 01 01 d Direktoratet for Boliger og Infrastruk
70 01 01 d Direktoratet for Boliger og Infrastruk
70 01 08 D Boligklagenævnet

70 Dir. for Boliger og Infrastruktur

Bilag 1, bevillingsoversigt

Dato for
godk.

09-06-2007
09-06-2007
09-06-2007
09-06-2007

26-02-2007
16.200.000 02-07-2007

-838.000
-720.000
-8.500.000
-185.000

9.400.000 06-12-2007

26-02-2007
1.635.000 06-12-2007
02-07-2007
9.063.000 12-12-2007
1.800.000 06-12-2007

1.290.000 06-12-2007

25.599.000 28-11-2007
7.361.000 28-11-2007

26-02-2007
17.312.000 03-05-2007
06-12-2007

Bevilling
herefter

Landsstyret
07-253

07-247
07-247
07-247
07-247

07-299

Landsstyret
07-299
07-261
07-302
07-299

07-299

07-297
07-297

Landsstyret
Ressortændring
07-299

Sagsnr.
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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
80
80
80

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

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
01
01
01
01
01
01

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
a
a
a
a
a

Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Udisponerede anlægsreserver
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve
Omrokeringsreserve

80 Anlægsområdet

Bilag 1, bevillingsoversigt

16.900.000

285.500.000

FL
2007

930.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

10.243.000
-150.000
-4.100.000
-1.500.000
-1.000.000
3.051.000
-600.000
-2.950.000
1.259.000
-500.000
-800.000
-320.000
-253.000
-2.115.000

-1.200.000
-10.286.000
-7.600.000
-1.700.000
-8.650.000
-25.000.000
-850.000
-5.200.000
-8.500.000
-1.000.000
-4.794.000
-13.700.000
875.000
-1.000.000
-3.000.000

-2.650.000
-17.850.000
-184.920.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

24-01-2007
24-01-2007
24-01-2007
31-03-2007
02-05-2007
28-05-2007
09-06-2007
02-07-2007
15-08-2007
18-10-2007
18-10-2007
22-10-2007
28-10-2007
09-11-2007
5.300.000 12-12-2007
24-01-2007
23-02-2007
31-03-2007
31-03-2007
13-04-2007
09-06-2007
02-07-2007
02-07-2007
15-08-2007
15-08-2007
07-09-2007
24-09-2007
24-09-2007
03-10-2007
12-10-2007
28-10-2007
28-11-2007
06-12-2007
12-12-2007

Bevilling
herefter

07-224
07-225
07-227
07-231
07-235
07-245
07-249
07-250
07-266
07-284
07-285
07-286
07-288
07-289
07-301
07-226
07-228
07-231
07-233
Landsstyret
07-247
07-252
07-255
07-268
07-269
07-272
07-274
07-275
07-280
07-283
07-288
07-294
07-298
07-300

Sagsnr.
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30
30
30
30
30

12
13
13
13
13

a
a
a
a
a

Ældreinstitutioner
Landsdækkende institutioner
Landsdækkende institutioner
Landsdækkende institutioner
Landsdækkende institutioner

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

45
45
45
45

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

84
84
84
84

01
01
01
01

09
10
10
10
10
10
10
12
12
15
15
15
15
15
15
15
17
18

A
A
A
A

A
a
a
a
a
a
a
a
a
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Erhvervsuddannelsesområdet
Kommunale skoler
Kommunale skoler
Kommunale skoler
Kommunale skoler
Kommunale skoler
Kommunale skoler
Uddannelsesbyggeri
Uddannelsesbyggeri
Kollegiebyggeri
Kollegiebyggeri
Kollegiebyggeri
Kollegiebyggeri
Kollegiebyggeri
Kollegiebyggeri
Kollegiebyggeri
Institutioner for børn og unge
Øvrige skolebygninger

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

83
83
83
83
83

83 Familiedirektoratet

1.000.000

0
0

0

0

12.900.000
80.000.000

8.700.000
8.200.000

-414.000

-245.000

Godkendt af
Finansudvalget

-100.000
2.950.000
500.000

500.000

38.000.000
1.000.000

1.000.000
9.300.000
17.850.000
7.600.000
15.096.000
1.050.000

150.000

3.000.000

1.000.000

13.700.000
2.650.000
1.200.000
1.700.000
850.000

-3.500.000

3.500.000

Landstingsbeslutning

80 72 00 A Anlægsreserve til boligformål

Landsstyrerok.
Bilag 2

-1.206.000

FL
2007

80 00 01 a Omrokeringsreserve

Bilag 1, bevillingsoversigt

Dato for
godk.

13-04-2007
07-09-2007
24-09-2007
3.936.000 12-10-2007

13.900.000 15-08-2007
31-03-2007
31-03-2007
02-07-2007
02-07-2007
02-07-2007
83.150.000 03-11-2007
31-03-2007
10.300.000 28-10-2007
24-01-2007
09-06-2007
15-08-2007
07-09-2007
24-09-2007
22-10-2007
80.596.000 28-10-2007
-245.000 13-04-2007
500.000 15-08-2007

22.400.000 24-01-2007
24-01-2007
02-05-2007
02-07-2007
14.600.000 18-10-2007

02-07-2007

64.000 12-12-2007

Bevilling
herefter

Landsstyret
07-272
07-275
07-283

07-268
07-232
07-233
07-248
07-251
07-252
07-287
07-231
07-288
07-225
07-249
07-266
07-272
07-277
07-286
07-282
Landsstyret
07-268

07-226
07-224
07-235
07-250
07-285

07-261

07-301

Sagsnr.
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0

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

73
73
73
73

87
87
87
87

10
10
10
11

08
10
10
10
11
12
13
13
13
13
15
15
22
23
25

a
a
a
A

A
a
a
a
a
A
A
A
A
A
a
a
A
A
A

Havneanlæg
Havneanlæg
Havneanlæg
Havnerelaterede anlæg

Reinvesteringer Hjemmestyrets udlejnin
Personaleboliger i Nuuk
Personaleboliger i Nuuk
Personaleboliger i Nuuk
60/40 byggeri
60/40 - modernisering
Særlig renovering
Særlig renovering
Særlig renovering
Særlig renovering
Andelsboligbyggeri
Andelsboligbyggeri
Boligprogram for bygder og yderdistrik
Boligstøtte, istandsættelsestilskud
Sanering af udlejningsboliger og opfør

0

0

65.200.000
9.000.000
19.000.000

0

0
0
39.300.000

22.000.000
0

0

87 71 37 A Nukissiorfiit tilskudsbevillinger

87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

0

2.400.000

FL
2007

87 11 06 A 5-års eftersyn

87 Anlæg, Dir. for Boliger og Infrastr.

86 60 01 a Sundhedsvæsenet
86 60 01 a Sundhedsvæsenet
86 60 01 a Sundhedsvæsenet

86 Direktoratet for Sundhed

85 50 01 A Servicehuse, bygder

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

Bilag 1, bevillingsoversigt

-271.000

Landsstyrerok.
Bilag 2

Landstingsbeslutning

7.100.000
3.850.000
-980.000
1.000.000

-6.300.000
-1.850.000
8.000.000
-3.216.000
-9.000.000

-6.446.000
-2.974.000

3.536.000
200.000
4.000.000
-1.895.000
-1.027.000
-4.462.000

-1.259.000

500.000

-1.075.000
-500.000
1.000.000

Godkendt af
Finansudvalget

Dato for
godk.

09-06-2007
02-07-2007
9.970.000 09-11-2007
1.000.000 15-08-2007

25.536.000 28-11-2007
23-02-2007
18-10-2007
2.305.000 06-12-2007
-1.027.000 07-09-2007
-4.462.000 03-10-2007
02-07-2007
15-08-2007
07-09-2007
29.880.000 03-10-2007
19-03-2007
-8.150.000 06-12-2007
73.200.000 03-10-2007
5.784.000 28-11-2007
10.000.000 28-05-2007

-1.259.000 03-10-2007

500.000 07-09-2007

23-02-2007
07-09-2007
1.825.000 09-11-2007

-271.000 13-04-2007

Bevilling
herefter

07-246
07-262
07-293
07-269

07-294
07-228
07-284
07-298
07-272
07-281
07-259
07-266
07-272
07-279
07-229
07-298
07-281
07-294
07-238

07-280

07-272

07-228
07-272
07-289

Landsstyret

Sagsnr.
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73
73
73
73
73
73
73

19
19
19
21
22
22
23

A
A
A
a
a
a
a

Forundersøgelser for diverse trafikanl
Forundersøgelser for diverse trafikanl
Forundersøgelser for diverse trafikanl
GLV - helistop
GLV - landingspladser
GLV - landingspladser
GLV, personaleboliger

0

DAU-RESULTAT FL 2007 + TB 2007

DAU-resultat i FL 2007

Ændringer i DAU-resultatet ved TB 2007
393.083.000

36.475.000

4.000.050.000

Total for hovedkonti berørt af tillægsbevillinger

0

0
5.000.000

184.920.000
600.000
6.000.000

-7.100.000
-3.850.000
-385.000
-294.000
4.100.000
6.952.000
-314.000

Godkendt af
Finansudvalget

21.000.000
11.465.000
-2.346.000
9.000.000
-15.003.000

A
A
A
A
A
A
A

Landstingsbeslutning

6.300.000

11
11
11
11
11
12
21

148.500.000

0

Landsstyrerok.
Bilag 2

83.300.000

72
72
72
72
72
72
72

0

0
3.000.000

FL
2007

Støttet privat boligbyggeri
Støttet privat boligbyggeri
Støttet privat boligbyggeri
Støttet privat boligbyggeri
Støttet privat boligbyggeri
Erstatningsbyggeri
Boligstøtte, udlån til renovering og s

89
89
89
89
89
89
89

89 71 40 a Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyn
89 71 40 a Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyn
89 71 40 a Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyn

89 Anlægsudlån

87
87
87
87
87
87
87

Bilag 1, bevillingsoversigt

09-06-2007
02-07-2007
09-11-2007
06-12-2007
02-07-2007
06-12-2007
06-12-2007

Dato for
godk.

429.558.000

36.475.000

4.036.525.000

19-03-2007
28-05-2007
18-10-2007
03-11-2007
119.719.000 06-12-2007
9.000.000 28-05-2007
-10.003.000 03-10-2007

24-01-2007
24-09-2007
340.020.000 12-12-2007

14.052.000
-314.000

-11.335.000
-294.000

Bevilling
herefter

07-229
07-238
07-284
07-281
07-298
07-238
07-281

07-227
07-274
07-301

07-246
07-262
07-293
07-298
07-255
07-298
07-298

Sagsnr.

Bilag 2
TB 2007
Tekstanmærkninger

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer –
Aktivitetsområde 70-89
Til hovedkonto 76.01.02
Landsstyret bemyndiges til at henlægge uforbrugte bevillinger til anvendelse i senere finansår samt
at optage udgifter udover årets bevilling svarende til henlagte bevillinger fra tidligere år.
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 183.502.000 kr.”
Til hovedkonto 89.72.12 Erstatningsbyggeri
Det foreliggende Tuapannguit - projekt med 7 andelsboligforeninger er et alternativ til en renovering
af Blok Q, R og S. De oprindelige midler til projektet er derfor også tilført ved rokeringer fra
renoveringsmidler på boligområdet.
Landsstyret bemyndiges til at gennemføre totalentreprise udbud af nyt boligbyggeri Tuapannguit i
Nuuk. Projektet har været i udbud i 2006 og det valgte projekt bygger på tilbud fra Permagreen
Grønland A/S og består af 7 punkthuse, som hver udgør en selvstændig andelsboligforening med 28
boliger fordelt på 7 etager samt en underetage med 2 boliger og fællesfaciliteter, i alt 30 boliger pr.
ejendom eller 210 boliger i alt.
Samlet andrager tilsagnet til de 7 andelsboligforeninger 179.500.000 kr. hvilket Landsstyret
bemyndiges til at meddele de enkelte andelsboligforeninger. Lånet udbetales ved boligernes
ibrugtagning, hvilket vil ske i 2009 (2 boligtårne), 2010 (3 boligtårne) og 2011 (2 boligtårne).
Landsstyret bemyndiges til at yde rente- og afdragsfrit lån på 2/3 af opførelsesprisen dog maksimalt
10.000 kr. pr. m², såfremt der opføres andelsboliger til erstatning for Hjemmestyrets
udlejningsejendomme.
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Landsstyret bemyndiges til at oprette 1 andelsboligforening pr. opført ejendom, alternativt at oprette
andelsboligforeninger, der opfører mere end en ejendom. Landsstyret bemyndiges endvidere til at
indtræde i de rettigheder og forpligtelser, som der påhviler generalforsamlingen og bestyrelsen i de
oprettede andelsboligforeninger. Denne ret ophører ved overdragelse af de enkelte andelsboliger til
de kommende andelshavere.
Landsstyret er indtil overdragelsen af de enkelte ejendomme bemyndiget til at foretage alle de
forretningsmæssige dispositioner, der er nødvendige for at sanere den eksisterende bebyggelse samt
opføre og overdrage de nyopførte ejendomme. Bemyndigelsen omfatter blandt andet retten til at
optage byggefinansiering, kvittere for lånetilsagn, indgå entreprisekontrakter og foretage endelig
finansiering fra bank- eller realkreditinstitut.
Landsstyret er bemyndiget til at tilbyde de nuværende lejere fortrinsstilling som andelshavere i de
nyopførte ejendomme. Er der ikke et tilstrækkeligt antal lejere i Blok Q, R og S, der ønsker at blive
andelshavere, kan Landsstyret tilbyde lejere i Hjemmestyrets udlejningsboliger at blive
andelshavere. Er samtlige andele herefter ikke overdraget til nye andelshavere, kan Landsstyret frit
tilbyde personer, der er indtegnet på en venteliste til at blive andelshavere.
Såfremt ikke alle andele kan overdrages til nye andelshavere, bemyndiges Landsstyret til at forblive
som andelshaver og udleje andelsboligen på vilkår som almindelig udlejningsbolig.
Landsstyret er endvidere bemyndiget til at gennemføre de forannævnte etablerings-, drifts- og
finansieringstiltag, såfremt der opføres ejerforeninger i stedet for andelsboligforeninger, ligesom
Landsstyret er bemyndiget til at omdanne andelsboligforeningerne til ejerforeninger inden de
afhændes eller overdrages.
Ved opførelse af erstatningsboliger i form af ejerboliger efter sanering af Hjemmestyrets
udlejningsejendomme, bemyndiges Landsstyret til at anvende muligheden for, at Landskassen jf.
Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering, § 4, stk. 2, kan yde rente- og
afdragsfrit lån på 40 % af opførelsesprisen, dog maksimalt 5.400 kr. pr. m².
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TB 2007

Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer –
Aktivitetsområde 70-89
Til hovedkonto 76.01.02
Indtægter fra bl.a. salg af seismiske data skal tilgå efterfølgende tiltag/aktiviteter, der har samme
formål som det oprindelige udgangspunkt for udgiften/bevillingen som beskrevet i tekstbidraget til
nærværende hovedkonto.
Indtægter fra aftaler indgået i henhold til hovedkonto 76.01.02 Råstofprojekter bliver hensat på
hovedkonto 76.01.02 Råstofprojekter og kan efterfølgende genanvendes til ny råstofprojekter i
overensstemmelse med budgetforudsætningerne for hovedkontoen. Hensættelsen af indtægter til
senere år må maksimalt udgøre 10 % af bevillingen fra det oprindelige finansår.
Til hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri
Nr. 7:
Ændres til følgende:
”Tekstanmærkningen begrænser Landsstyrets bemyndigelse til en finansiel ramme på 183.502.000
kr.”
Til hovedkonto 89.72.12 Erstatningsbyggeri
Nærværende tekstanmærkning oprettes som konsekvens af oprettelse af hovedkonto 89.72.12
Erstatningsbyggeri og dermed overførsel af projekt fra hovedkonto 87.72.25 Sanering af
udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri.
Formålet med bemyndigelsen er at sikre, at Landsstyret kan etablere et antal
andelsboligforeninger, der kan stå for hele bygge- og anlægsprocessen. Det er i den forbindelse
vigtigt, at Landsstyret både som generalforsamling, bestyrelse og eneste andelshaver henholdsvis
ejer i foreningerne, er bemyndiget til at træffe alle nødvendige beslutninger omkring projektering,
udbud og opførelse af ejendommene. Derudover at træffe beslutninger omkring finansiering og
optagelse af såvel byggekredit som endelig finansiering, og at være solo prokurist og være
bemyndiget til at træffe enhver driftsmæssig og afhændelsesmæssig beslutning.
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På baggrund af udbuddet vil der blive opført i alt 210 boliger på i alt 17.950 m² fordelt på
·
14 1½-rums a 48,5 m²
·
49 2-rums a 73,9 m²
·
98 3-rums a 89,3 m²
·
49 4-rums a 104,5 m²
Jf. tilbud fra Permagreen Grønland A/S vil hele projektet koste 270 mio. kr. Hertil kommer
byggetilsyn på ca. 4 mio. kr., diverse afgifter, herunder bl.a. byggelån på ca. 20 mio. kr.,
indeksregulering på ca. 15 mio. kr. samt andre omkostninger til bl.a. forsikring, uforudsete udgifter
mm. på ca. 10 mio. kr., så hele projektet koster 320 mio. kr.
Til opførelse af erstatningsboliger yder Landsstyret et rente- og afdragsfrit lån til opførelsesprisen,
dog maksimalt 10.000 kr. pr. m², såfremt der opføres andelsboliger. Dette er en fravigelse fra den
sædvanlige byrdefordeling på området, ifølge hvilken Landskassen og kommunerne hver yder 1/3
af lånet, svarende til 5.000 kr. pr. m² hver, jf. kap. 4 i Landstingsforordning nr. 1. af 31. oktober
1991 om andelsboliger med senere ændringer.
At Landskassen yder det maksimale offentlige lån til andelsboligerne skal ses i relation til, at Blok
Q, R og S er Hjemmestyreejede boliger, der saneres. Erstatningsbyggeriet er dermed et alternativ
til enten renovering af blokkene eller sanering og efterfølgende opførelse af offentligt
udlejningsbyggeri. Det er derfor mest rimeligt, at Hjemmestyret som ejer finansierer hele den
offentlige andel af lån til andelsboligerne. Landsstyret arbejder på at indsætte en bestemmelse i den
kommende andelsboligforordning på efterårssamlingen i 2007, således at situationer, hvor
Hjemmestyret som ejer af offentlige udlejningsboliger beslutter sig for at sanere disse og opføre
andelsboliger som erstatningsbyggeri, bliver beskrevet i andelsboligforordningen.
Landsstyret bemyndiges til at give de nuværende lejere i Blok Q, R og S fortrinsstilling til at blive
andelshavere i de kommende andelsboliger på Tuapannguit for at give netop disse lejere mulighed
for at komme tilbage til det byfornyede område. Da byggeriet er erstatningsbyggeri for
Hjemmestyreejede udlejningsboliger, gives lejere i Hjemmestyrets udlejningsboliger dernæst
fortrinsstilling til andelsboligerne på Tuapannguit. Såfremt der herefter er ledige andelsboliger, kan
disse anvises efter venteliste. Såfremt der herefter er ledige andelsboliger, kan Hjemmestyret
forsætte som andelshaver og udleje andelsboligerne på vilkår som offentlige udlejningsboliger.
Muligheden for at opføre nogle af tårnene som ejerlejligheder nævnes henset til den lange
byggeperiode (2007 til 2011), og henset til at markedet for andelsboliger kan nå at blive mættet,
således at eksempelvis de sidste tårne opføres som ejerlejligheder og ikke som andelsboliger.
Såfremt der opføres ejerlejligheder som erstatningsboliger ydes lån til 40% af opførelsesprisen,
dog maksimalt 5.400 kr. pr. m², jf. § 4 i Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om
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boligfinansiering med senere ændringer. Her gives kommunerne og Landsstyret bemyndigelse til
at yde et samlet 40% lån til bygherren (20% hver), og såfremt en af långiverne ikke har mulighed
for at yde sin part af lånet, kan den anden part yde hele lånet. Forordningen erstattes den 1. juli
2007 af Landstingsforordning nr. 1 af 7. marts 2007 om boligfinansiering. I denne forordning gives
ikke mulighed for at den ene part yder hele lånet på 40%, hvorfor Landsstyret arbejder på at
indsætte et ændringsforslag på efterårssamlingen i 2007, hvor der igen gives denne mulighed.
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Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2007

FM 2008/40

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 ordinær 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 2007. § 2 fastsætter ændringer i
tekstanmærkninger i FL 2007. Bestemmelserne henviser til henholdsvis bilag 1 og bilag 2,
som indeholder de konkrete bevillingsændringer i forhold til FL 2007.
Som følge af at der er tale om en efterbevillingslov, vil finansloven for 2007 og TB 2007
tilsammen udgøre bevillinger og tekstanmærkninger, der har været gældende i finansåret
2007. De i finanslov 2007 og TB 2007 optagne bevillinger, herunder projektbevillingerne på
anlægsområdet, er således grundlaget for Landskasseregnskab 2007 og Anlægsredegørelse
2007, som tillige forventes fremlagt under Landstingets Forårssamling 2008.
I Landskasseregnskab 2007 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i
2007. Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige
regnskab. I Anlægsredegørelse 2008 redegøres for anlægs- og renoveringsfondens aktiviteter i
2007. Redegørelsen indeholder en status pr. 31.12.2007 for samtlige anlægsprojekter samt et
overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet, især set i forhold til
landstingsfinanslovens forudsætninger på området.

24

Tillægsbevillinger i finansåret 2007
I Finansåret 2007 har der været 78 sager med bevillingsmæssige konsekvenser, heraf 70 sager
som er godkendt af Landstingets Finansudvalg, 7 sager godkendt af Landsstyret og en sag af
Landsstinget. Af de 78 sager er 71 sager budgetneutrale, mens 7 sager har konsekvenser for
DAU – saldoen.
Landstingsfinansloven for 2007 udviste et budgetteret DAU-underskud på 393,1 mio. kr.
Landstingets Finansudvalg har i løbet af 2007 godkendt tillægsbevillinger, der øger det
budgetterede DAU-underskud med 36,5 mio. kr.
Forslaget til landstingstillægsbevillingslov indebærer derved et budgetteret DAU-underskud
for finansåret 2007 på 429,6 millioner kroner.
Ændringen af det budgetterede DAU-resultat knytter sig til de 7 følgende sager.
Som følge af ekstraordinære indtægter på 11,0 mio. kr. på hovedkonto 76.01.02
Råstofprojekter ved salg af seismiske data, indtægtsføres der 11,0 mio. kr. i Landskassen.
Efterfølgende er Råstofdirektoratet tilført 2,2 mio. kr. til myndighedsbehandling i relation til
den stigende aktivitet indenfor råstofsektoren. (sagsnr. 07-253).
I forbindelse med salg af hjemmestyrets aktier i Nunatta Naqiterivia A/S indtægtsføres 10
mio. kr. på hovedkonto 10.13.10 Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber. (sagsnr 07254)
Landstingets Finansudvalget godkendte d. 2. juli 2007, at Sundhedsdirektoratet samlet fik en
tillægsbevilling på 15,8 mio. kr. (sagsnr 07-257)
Bevillingen på 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til
kommuner er forøget med 9,6 mio. kr. i finansåret 2007. Ud af udgifterne på 9,6 mio. kr.
finansieres 5,6 mio. kr. ved rokeringer, de resterende 4,0 mio. kr. påvirker DAU-resultatet i
negativ retning. (sagsnr. 07-273)
Forhøjelsen af alderspensionerne er beregnet til at medføre merudgifter i finansåret 2007 på
56,0 mio. kr. i hovedkonto 30.12.08 Alderspensioner. Ud af udgifterne på 56,0 mio. kr.
finansieres 49,2 mio. kr. ved rokeringer. De resterende 6,8 mio. kr. påvirker DAU-resultatet i
negativ retning. (sagsnr. 07- 276)
Landstingets Finansudvalg godkendte d. 22. okktober 2007 om at Grønlands Hjemmestyre
kan byde 38,0 mio. kr for at købe Hotel Nuuk. Udgifterne til køb af Hotel Nuuk blev
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finansieret via hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver med 5,2 mio. kr. og
hovedkonto 20.11.61 Uddannelsesreserve med 2,8 mio. kr. i 2007. De resterende beløb på
30,0 mio. kr. påvirker DAU-resultatet i negativ retning. (sagsnr. 07-286)
For at finansiere udgifter til havne- og lufthavnsundersøgelserne, herunder forretningsplaner
for udvidelse af lufthavnene i Ilulissat og Nuuk samt Nuuk Havn er et samlet bevilling på
1.365.000 kr. flyttet til finansåret 2008, hvilket påvirker DAU-resultatet i positivt retning i
2007. (sagsnr. 07-293)
Der har været 3 sager vedrørende tekstanmærkninger, som beskrives følgende:
Landstingets Finansudvalg godkendte d. 19. marts 2007 som omhandler tekstanmærkning til
hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri, nr. 2 – 4 som bemyndiger Landsstyret til at
give tilsagn til støttet privat boligbyggeri i finansåret og førstkommende BO-årene.
Tekstanmærkning nr. 7 fastsætter en grænse for, hvor meget, der kan gives tilsagn for.
Tilsagnet ændres fra at være på 158,4 mio. kr., som er det maksimale beløb til 183,5 mio. kr.
(sagsnr. 07-229)
Tuapannguit - projekt med 7 andelsboligforeninger er et alternativ til en renovering af Blok Q,
R og S. De oprindelige midler til Tuapannguit - projektet er derfor tilført ved rokeringer fra
renoveringsmidler på boligområdet. Dette har krævet en revidering af tekstanmærkning på
hovedkonto 89.72.12 Erstatningsbyggeri. (sagsnr. 07-238)
Det er Råstofdirektoratets indstilling, at indtægter fra salg af seismiske data bør tilgå
efterfølgende tiltag/aktiviteter, der har samme formål som det oprindelige udgangspunkt for
udgiften/bevillingen, nemlig at styrke råstofaktiviteterne i Grønland. Råstofdirektoratet
foreslog derfor, at indtægten fra salg af seismiske data og eventuelt kommende indtægter fra
salg af seismisk og andre data, der er finansieret over hovedkonto 76.01.02 Råstofprojekter
anvendes til det oprindelige formål med bevillingen. Dette sker ved en tilføjelse på
finansloven for finansåret 2007 og budgetoverslagsårene til den nuværende tekstanmærkning
til finanslovskonto 76.01.02. Landstingets Finansudvalg godkendte sagen d. 7. september
2007. (sagsnr. 07-253)
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til § 1
Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2007 er fastsat i
bilag 1. Bemærkningerne til de enkelte bevillingsændringer er gengivet nedenfor for hver
bevillingsændring fordelt efter hovedkonto.
Bilag 1 er opbygget således, at der for de hovedkonti, hvor der har været bevillingsændringer,
er optaget på finanslovsbevillingen samt ændringer til bevillingen. Der er følgende 3 kolonner
med bevillingsændringer:
landsstyrerokeringer med hjemmel i tekstanmærkning,
Landstingets godkendelser og
bevillingsændringer godkendt af Landstingets Finansudvalg.
I den følgende kolonne Bevilling herefter, er vist summen af FL 2007 og TB 2007. Endelig er
der medtaget oplysninger om dato for godkendelsen samt sagsnummer.
Til § 2
Det fastsættes i § 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2007 er fastsat i bilag 2.
Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til
tekstanmærkninger.
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28
393.083.000

2.619.054.000
803.831.000
1.532.243.000
1.010.464.000
-5.572.509.000
0

9.805.000
-9.805.000
0
0
0

Godkendt iht.
tekstanmærkning

Godkendt af
Landstinget

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

Budgetteret DAU-saldo

Driftsudgifter
Lovbundne udgifter
Tilskud
Anlægsudgifter
Indtægter

FL
2007

0

0
0
0
0
0

Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2007 fordelt på bevillingstype

36.475.000

-15.029.000
56.000.000
8.570.000
16.534.000
-29.600.000

Godkendt af
Finansudvalget

429.558.000

2.613.830.000
850.026.000
1.540.813.000
1.026.998.000
-5.602.109.000

FL+TB
2007
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Sum

Landstingets Formandsskab
Landsstyreformanden
Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender
Landsstyremedlemmet for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke
Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø
Landsstyremedlemmet for Familie, Uddannelse, Kultur 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
393.083.000

82.691.000
84.732.000
-4.063.309.000
946.064.000
1.060.785.000
451.283.000
-9.447.000
651.144.000
192.340.000
996.800.000

FL
2007

0

0
-9.503.000
449.000
690.000
4.794.000
1.362.000
286.000
871.000
1.051.000
0

Godkendt iht.
tekstanmærkning

Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2007 pr. landsstyreområde

Godkendt af
Landstinget

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36.475.000

0
-3.290.000
-80.034.000
59.600.000
24.150.000
3.950.000
0
11.106.000
-5.784.000
26.777.000

Godkendt af
Finansudvalget

429.558.000

82.691.000
71.939.000
-4.142.894.000
1.006.354.000
1.089.729.000
456.595.000
-9.161.000
663.121.000
187.607.000
1.023.577.000

FL+TB
2007
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Sum

Landstingets Formandsskab
Landsstyreformanden
Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender
Landsstyremedlemmet for Familie, Uddannelse,
Kultur og Kirke
Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø
Landsstyremedlemmet for Familie, Uddannelse,
Kultur 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

56.000.000
0
0
0
0
0
0

4.390.000
23.894.000
2.012.000
286.000
5.476.000
647.000
0
46.195.000

0

-38.526.000

-5.224.000

0
-9.805.000

Lovbunden

0
-3.403.000

Drift

8.570.000

0

4.863.000

6.501.000

0

3.300.000

-100.000
5.050.000

-21.459.000

0
10.415.000

Tilskud

TB 2007 Bevillingstype på aktivitetsområde

16.534.000

26.777.000

-10.243.000

0

0

0

0
0

0

0
0

Anlæg

-29.600.000

0

0

0

0

0

0
0

-19.600.000

0
-10.000.000

Indtægt

36.475.000

26.777.000

-4.733.000

11.977.000

286.000

5.312.000

60.290.000
28.944.000

-79.585.000

0
-12.793.000

I alt

01.01.01
Landstingets Bureau (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.018
1.018

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto forhøjes med 1.018.000 kr. med henblik på at gøre regnskabet så
retvisende som muligt.
Bevillingsforøgelsen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto
01.10.10 Landstinget.
Bevillingen på denne hovedkonto udgør herefter 22.376.000 kr.

Godkendt af Landstingets Udvalg for Forretningsorden d. 09-11-2007.
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01.10.10
Landstinget (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.018
-1.018

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto nedsættes med 1.018.000 kr. med henblik på at gøre regnskabet så
retvisende som muligt.
Bevillingsnedsættelsen skal ses i sammenhæng med tilsvarende forøgelse af hovedkonto 01.01.01
Landstingets Bureau.
Bevillingen på denne hovedkonto udgør herefter 33.103.000 kr.

Godkendt af Landstingets Udvalg for Forretningsorden d. 09-11-2007.
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10.01.01
Landsstyrets Sekretariat, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-350
-350

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 350.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
22.725.000 kr.
Ovenstående beløb overføres til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering administration.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes besparelse på de administrative områder for at styrke
uddannelsesområdet.
En eventuel besparelse vil alene have effekt i 2007. I 2008 og frem forventes de administrative
besparelser udmøntet i forbindelse med den igangværende omorganisering af hjemmestyrets
administration.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-299
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10.01.01
Landsstyrets Sekretariat, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-800
-800

Tillægsbevilling 2007
Ved landsstyreformandens beslutning den 3. maj 2007 er beredskabsområdet og formandskabet for
Beredskabskommissionen overført fra Landsstyrets Sekretariat til Direktoratet for Boliger og
Infrastruktur. Formandskabet for Beredskabskommissionen varetages herefter af direktøren for
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur.
Som følge af ressortændringen rokeres en bevilling på 800.000 kr. til hovedkonto 70.01.01
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, administration fra nærværende hovedkonto. Rokeringen
gælder også i budgetoverslagsårene og vil blive indarbejdet i FFL 2008.
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 22.475.000 kr.

Godkendt af Landsstyreformanden d. 03-05-2007. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret-Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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10.01.01
Landsstyrets Sekretariat, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
600
300
300

Tillægsbevilling 2007
Ved landsstyreformandens beslutning om ressortændring er Justitsområdet med virkning fra 1. juli
2007 overført fra Familiedirektoratet til Landsstyrets Sekretariat.
Som følge af ressortændringen rokeres en bevilling på 600.000 kr. fra hovedkonto 30.01.01
Familiedirektoratet, administration til nærværende hovedkonto.
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 23.075.000 kr.

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender d. 06-11-2007.
Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret - Aktivitetsområde 10-89, nr.
1.
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10.01.01
Landsstyrets Sekretariat, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
136
136

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, administration forøges med 136.000 kr. i 2007
som følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 136.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, administration udgør herefter
23.275.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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10.01.11
Udgifter til kommunesammenlægning (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
4.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Der søges en bevilling på 4.000.000 kr. Bevillingen udbetales til kommunerne i form af et
ekstraordinært tilskud til delvis dækning af udgifter til IT- og videokonferenceudstyr i forbindelse
med planlægningen af kommunesammenlægninger. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør
herefter 4.000.000 kr. De bevilgede midler fordeles blandt kommunerne med 1/18 af beløbet til
hver af de nuværende kommuner. Der henvises til budgetbidrag på hovedkonto 20.11.50
Driftsreserven med en tilsvarende nedsættelse.
Fordelingen fremgår af nedenstående tabel:
Ny kommune Nuværende Kommune Adm. Udgifter

Syd

Øst-Vest

Midt

Nord

Nanortalik
Qaqortoq
Narsaq
I alt Syd
Ivittuut
Paamiut
Nuuk
Ammassalik
Ittoqqortoormiit
I alt Øst-Vest
Maniitsoq
Sisimiut
I alt Midt

222.222,00
222.222,00
222.222,00
666.666,00
222.222,00
222.222,00
222.222,00
222.222,00
222.222,00
1.111.110,00
222.222,00
222.222,00
444.444,00

Kangaatsiaq
Aasiaat
Qasigiannguit
Ilulissat
Qeqertarsuaq
Uummannaq
Upernavik
Qaanaaq
I alt Nord

222.222,00
222.222,00
222.222,00
222.222,00
222.222,00
222.222,00
222.222,00
222.222,00
1.777.776,00

I alt

4.000.000,00

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-264
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10.01.11
Udgifter til kommunesammenlægning (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.600

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Der søges en bevilling på 1.600.000 kr. Bevillingen udbetales til kommunerne i form af et
ekstraordinært tilskud til delvis dækning af udgifter til IT- og videokonferenceudstyr i forbindelse
med planlægningen af kommunesammenlægninger. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør
herefter 5.600.000 kr. De bevilgede midler fordeles blandt kommunerne med 1/18 af beløbet til
hver af de nuværende kommuner. Der henvises til budgetbidrag på hovedkonto 20.11.50
Driftsreserven med en tilsvarende nedsættelse.
Fordelingen fremgår af nedenstående tabel:
Ny kommune Nuværende Kommune IT og video

Syd

Øst-Vest

Midt

Nord

Nanortalik
Qaqortoq
Narsaq
I alt Syd

88.888,00
88.888,00
88.888,00
266.664,00

Ivittuut
Paamiut
Nuuk
Ammassalik
Ittoqqortoormiit
I alt Øst-Vest

88.888,00
88.888,00
88.888,00
88.888,00
88.888,00
444.440,00

Maniitsoq
Sisimiut
I alt Midt

88.888,00
88.888,00
177.776,00

Kangaatsiaq
Aasiaat
Qasigiannguit
Ilulissat
Qeqertarsuaq
Uummannaq
Upernavik
Qaanaaq
I alt Nord

88.888,00
88.888,00
88.888,00
88.888,00
88.888,00
88.888,00
88.888,00
88.888,00
711.104,00

I alt

1.600.000,00

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-265
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10.01.18
Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.650
-1.650

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1.650.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
5.171.000 kr.
Ovenstående beløb overføres til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering administration.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes besparelse på de administrative områder for at styrke
uddannelsesområdet.
En eventuel besparelse vil alene have effekt i 2007. I 2008 og frem forventes de administrative
besparelser udmøntet i forbindelse med den igangværende omorganisering af hjemmestyrets
administration.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-299
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10.10.10
Landsstyret (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
69
69

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 10.10.10 Landsstyret forøges med 69.000 kr. i 2007 som følge af Landstinget
vedtog den 24.november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om
arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 69.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto10.10.10 Landsstyret udgør herefter 12.562.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Rokeringen har hjemmel i FL 2007, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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10.13.10
Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-10.000

Tillægsbevilling 2007
I forbindelse med salg af hjemmestyrets aktier i Nunatta Naqiterivia A/S indtægtsføres 10 mio. kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-254
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10.13.11
Kontante udgifter til aktieselskaber (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
511

Tillægsbevilling 2007
Greenland Development A/S er i dag et datterselskab under Grønlands Turist- og Erhvervsråd.
Den hidtidige projektorganisation, i Greenland Development A/S, har haft en uklar
ansvarsfordeling mellem kontaktudvalget, den administrative følgegruppe, direktoraterne og
Greenland Developments A/S' bestyrelse.
Det har, i forbindelse med aluminiumsprojektet, vist sig hensigtsmæssigt at sikre en mere direkte
sammenhæng mellem Landsstyret og Greenland Development A/S.
Det er derfor besluttet at udskille Greenland Development A/S, som selvstændigt aktieselskab
direkte under Grønlands Hjemmestyre.
Den nye struktur skal sikre to hovedhensyn:
o at projektet gennemføres i overensstemmelse med Hjemmestyrets interesse og med størst
mulig samfundsgevinst for Grønland.
o at projektet er i overensstemmelse med lovgivningen og andre offentlige initiativer.
Der søges en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber
på 511.000 kr.
Beløbet skal anvendes til køb af aktiekapitalen i Greenland Development A/S.
Den oprindelige bevilling i 2006 er på 22.600.000 kr. og er efter forhøjelsen på 23.111.000 kr.
Tillægsbevillingen finansieres ved rokering af 511.000 kr. fra hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-258
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10.13.11
Kontante udgifter til aktieselskaber (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
2.600

Tillægsbevilling 2007
På dagsordenen til KIT A/S's generalforsamling den 15. marts blev der fremlagt et forslag om, at
Hjemmestyret kunne indbetale 2,6 mio. kr. i Kommunernes IT-selskab KIT A/S, mod at
Hjemmestyret herefter vil eje halvdelen af selskabet.
Baggrunden for dette forslag er, at strukturudvalget i forbindelse med strukturreformen har
anbefalet kommunerne og Hjemmestyret at undersøge mulighederne for at etablere fælles ITsystemer med henblik på at:
-Styrke borger- og virksomhedsbetjening
-Styrke kommunikation mellem offentlige myndigheder
Med et ønske om at IT-systemerne i fremtiden smidigt skal kunne kommunikere på tværs af
kommunegrænser og mellem Hjemmestyret og kommunerne, blev der på Landstingssamlingen
efteråret 2006 besluttet, at undersøge mulighederne for dette.
Der søges derfor en forhøjelse på 2.600.000 af bevillingen på hovedkonto 10.13.11 Kontante
udgifter til aktieselskaber på 2.600.000 kr.
Beløbet skal anvendes til at udvide aktiekapitalen i kommunernes IT-selskab med 2,6 mio. kr.
således at Hjemmestyret kunne blive medejer med 50 % af aktieandelen ved at indskyde dette
beløb. Den samlede Aktiekapital vil efter indskuddet udgøre 5,2 mio. kr.
Den oprindelige bevilling i 2006 er på 20.000.000 og er efter forhøjelsen på 22.600.000 kr.
Tillægsbevillingen finansieres ved rokering af 2.600.000 kr. fra hovedkonto 20.11.50
Driftsreserven.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-05-2007., sag nr. 07-241
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12.01.01
Grønlands Repræsentation i København, Drift (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
37
37

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 12.01.01 Grønlands Repræsentation i København, Drift forøges med 37.000 kr. i
2007 som følge af Landstinget vedtog den 24.november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 37.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto12.01.01 Grønlands Repræsentation i København, Drift udgør herefter
8.137.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Rokeringen har hjemmel i FL 2007, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.

44

12.01.10
Grønlands Repræsentation i København, Husleje (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-500
-500

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 500.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
3.809.000 kr.
Ovenstående beløb overføres til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering administration.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes besparelse på de administrative områder for at styrke
uddannelsesområdet.
En eventuel besparelse vil alene have effekt i 2007. I 2008 og frem forventes de administrative
besparelser udmøntet i forbindelse med den igangværende omorganisering af hjemmestyrets
administration.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-299
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14.01.01
Personaledirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-500
-500

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 500.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
38.515.000 kr.
Ovenstående beløb overføres til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering administration.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes besparelse på de administrative områder for at styrke
uddannelsesområdet.
En eventuel besparelse vil alene have effekt i 2007. I 2008 og frem forventes de administrative
besparelser udmøntet i forbindelse med den igangværende omorganisering af hjemmestyrets
administration.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-299
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14.01.01
Personaledirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
260
260

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 14.01.01 Personaledirektoratet, administration forøges med 260.000 kr. i 2007 som
følge af Landstinget vedtog den 24.november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 260.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 14.01.01 Personaledirektoratet, administration udgør herefter
39.720.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Rokeringen har hjemmel i FL 2007, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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14.01.01
Personaledirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-705
-625
-80

Tillægsbevilling 2007
I forbindelse med oprettelsen af en samlet personalefunktion for sundhedsvæsenet, overføres to
stillinger fra Personaledirektoratet til Direktoratet for Sundhed til den nyetablerede
personalefunktion.
Som følge af ressortændringen rokeres der med virkning fra den 1. januar 2007 to stillinger med
tilhørende bevilling til hovedkonto 32.01.01 Direktoratet for Sundhed. Allerede afholdte udgifter i
2007 vil efterfølgende blive omposteret.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 38.755.000 kr.
Der overføres 685.000 kr. til hovedkonto 32.01.01 Direktoratet for Sundhed i 2008 og
budgetoverslagsårene. De bevillingsmæssige konsekvenser i 2008 og budgetoverslagsårene vil
blive indarbejdet i Forslag til Finanslov 2008.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt
Godkendt af Finansudvalget d. 11-05-2007, sag nr. 07-237
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TB 2007
0
-2
-2

14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-9.805

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 9.805.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
0 kr.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes, at Landstinget den 24.november 2006 vedtog Forslag til
Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Med virkning pr. 1. januar 2007, vil der herefter blive opkrævet en generel arbejdsmarkedsafgift på
0,9 % af Hjemmestyrets lønudgifter.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008
Bevillingen på 9.805.000 kr. rokeres til de konti der er oplistet i den nedenstående tabel.
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Konto Navn
100101
101010
120101
140101
200101
201601
240101
270101
300101
301037
301341
320101
320102
321005
321006
321101
321102
321104
321203
330101
330111
400101
400104
400110
401011
401233
401410
401411
451017
500101
500105
500106
620101
620105
620208
640101
700101
730107
760101
Totalt

Landsstyrets Sekretariat
Landsstyret
Grønlands Repræsentation i Kbh, drift
Personaledirektoratet, administration
Økonomidirektoratet
Grønlands Statistik
Skattedirektoratet
Udenrigsdirektoratet
Familiedirektoratet
Landsdækkende døgninst. for børn og unge
Handicapinstitutioner
Direktoratet for Sundhed
Paarisa, forebyggelse og sundhedsfremme
Dronning Ingrids Hospital
Center for Sundhedsuddannelser
Kystledelsen
Fællesudgifter, lægebetjening
Sundhedsdistrikter, lægebetjening
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening
Dir. for Miljø og Natur
Grønlands Naturinstitut
Dir. for Kultur, Udd., Forsk. & Kirke
Pædagogisk, psykologisk rådgivning
Inerisaavik/Pilersuiffik
Ado Lyngep Atuarfia
Inst. under videregående uddannelser
Det Grønlandske Landsbibliotek
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
Kirken i Grønland
Dir. for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Grønlands Fiskerilicenskontrol
Jagtbetjentordning
Dir. for Arbejdsmarked og Erhvervsudd.
Elevindkvartering i Nuuk
Institutioner under erhversvsuddannelser
Erhvervsdirektoratet
Dir. for Boliger og Infrastruktur
Bygherremyndighed - trafikanlæg
Råstofdirektoratet

Finanslov
Tillægs- Bevilling
2007
bevilling
herefter
1000 kr.
1000 kr. 1000 kr.
23.139
136
23.275
12.493
69
12.562
8.100
37
8.137
39.460
260
39.720
25.800
126
25.926
9.300
45
9.345
49.055
229
49.284
7.900
49
7.949
22.515
110
22.625
52.590
626
53.216
91.236
554
91.790
19.043
88
19.131
9.886
30
9.916
261.848
1.539 263.387
20.169
93
20.262
9.165
64
9.229
32.732
25
32.757
325.294
2.358 327.652
49.596
383
49.979
13.978
58
14.036
41.392
156
41.548
17.295
181
17.476
6.549
33
6.582
50.248
181
50.429
6.856
44
6.900
126.678
526 127.204
14.122
40
14.162
9.415
33
9.448
35.795
324
36.119
20.250
132
20.382
18.421
120
18.541
8.392
34
8.426
10.161
103
10.264
12.100
50
12.150
118.485
611 119.096
16.230
107
16.337
16.400
112
16.512
1.750
85
1.835
13.946
54
14.000
9.805

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Rokeringen har hjemmel i FL 2007, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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14.02.07
Drift og vedligehold af Hjemmestyrets centrale EDB-maskinel og -programmel
(Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.704

Tillægsbevilling 2007
Hjemmestyret har valgt at outsource IT-ydelser fra Hjemmestyrets centraladministration til Kit
A/S (nu Sermit A/S) pr. 1. maj 2007.
På baggrund af udskilningen rokeres en bevilling på 1.565.000 kr. fra hovedkonto 70.10.02
Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nuuk, og en bevilling på 139.000 kr. fra
hovedkonto 70.10.04 Vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygninger til nærværende hovedkonto.
Herefter udgør den samlede bevilling på nærværende hovedkonto 14.312.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-11-2007., sag nr. 07-297
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20.01.01
Økonomidirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-600
-600

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 600.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
25.326.000 kr.
Ovenstående beløb overføres til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering administration.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes besparelse på de administrative områder for at styrke
uddannelsesområdet.
En eventuel besparelse vil alene have effekt i 2007. I 2008 og frem forventes de administrative
besparelser udmøntet i forbindelse med den igangværende omorganisering af hjemmestyrets
administration.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-299
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20.01.01
Økonomidirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
126
126

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 20.01.01 Økonomidirektoratet, administration forøges med 126.000 kr. i 2007 som
følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 126.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 20.01.01 Grønlands Repræsentation i København, Drift udgør herefter
25.926.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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20.05.20
Bloktilskud til kommunerne (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-13.690

Tillægsbevilling 2007
En nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med, at
Landstinget ved Forårssamlingen 2007 vedtog ny Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om
alderspension, hvilket betyder en forhøjelse af satserne for alderspension, som medfører en
stigning i de kommunale skatteindtægter. Den nye Landstingsforordning træder i kraft 1. juli 2007.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 770.208.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse
af bevillingen på hovedkonto 30.12.08 Alderspension. Desuden nedsættes bevillingen for
hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer. Endvidere forventes forhøjelsen af
alderspensionerne, at medføre en merindtægt i landsskat i 2007 på 6.840.000 kr. I henhold til
budgetregulativet, så skal der ikke søges om en ændring af indtægtsbevillingen i forbindelse
hermed. Men Landskassens regnskab for 2007 forventes at blive forbedret med nævnte beløb.
De økonomiske konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i Forslag til Finanslov for
2008.
Fordelingen af bloktilskuddet vil herefter udgøre:
Kommunal fordeling af bloktilskuddet for 2007 (i 1.000 kr.)
Grund- Struktur- KloakSociale
Folkeskolen Øvrige
tilskud tilskud
renovering bloktilskud
bloktilskud
Nanortalik
3.500
1.218
829
9.214
17.976
4.267
Qaqortoq
3.500
222
1.459
13.041
20.639
6.402
Narsaq
3.500
275
1.550
8.356
11.727
3.761
Ivittuut
1.000
40
0
487
750
330
Paamiut
2.500
628
1.003
7.865
11.321
3.580
Nuuk
500
-4.060
5.748
49.458
74.578
27.491
Maniitsoq
3.500
582
760
13.646
25.056
6.559
Sisimiut
3.500
-1.669
1.944
22.510
39.495
11.381
Kangaatsiaq
2.500
1.038
0
5.828
16.791
2.709
Aasiaat
3.500
-235
1.266
12.865
18.085
6.067
Qasigiannguit
2.500
1.826
359
5.725
7.957
2.525
Ilulissat
3.500
-528
1.223
19.188
30.320
9.181
Qeqertarsuaq
2.500
290
246
4.296
6.451
1.941
Uummannaq
3.500
1.903
294
9.625
22.866
4.577
Upernavik
3.500
-45
0
11.520
33.685
5.409
Qaanaaq
1.000
1.171
0
3.349
12.214
1.593
Ammassalik
3.500
836
319
12.104
27.292
5.601
Ittoqqortoormiit
1.000
1.168
0
1.918
7.476
1.000
48.500
4.660
17.000
210.995
384.679
104.374

Godkendt af Finansudvalget d. 24-09-2007., sag nr. 07-276
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I alt
37.004
45.263
29.169
2.607
26.897
153.715
50.103
77.161
28.866
41.548
20.892
62.884
15.724
42.765
54.069
19.327
49.652
12.562
770.208

20.05.20
Bloktilskud til kommunerne (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-150

Tillægsbevilling 2007
En nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med, at
centraliseringen af skatteområdet blev gennemført den 1. januar 2007.
Som følge heraf, så redegør og afregner arbejdsgiverne fra 2007 skattebetalingerne til
Skattedirektoratet under Grønlands Hjemmestyre, hvor arbejdsgiverne førhen foretog dette til de
kommunale skatteforvaltninger.
Det forhold er kommunerne fra 2007 blevet kompenseret for med 0,6 mio. kr. årligt, hvilket ydes
som kompensation for mistede renteindtægter i kommunerne.
Imidlertid har det medført likviditetsproblemer for en del kommuner. Det likviditetsproblem søger
parterne med indgåelse af tillægsaftale til det kommunale bloktilskud imødekommet ved, at
Skattedirektoratet fremover foretager en kontant udbetaling af kommunernes andel af
skattebetalingerne ultimo hver måned.
Med parternes tiltrædelse af tillægsaftale kompenseres Grønlands Hjemmestyre for de mistede
renteindtægter herved. Det vil i 2007 berøre skatteafregningerne for oktober, november og
december måned. De tre måneders kompensation for mistede renteindtægter udgør 150.000 kr. for
2007, mens det fra 2008 og frem udgør 600.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 770.058.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en
tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 20.10.11 Nettorenter.
De økonomiske konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet som et ændringsforslag til
Forslag til Finanslov for 2008.
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Fordelingen af bloktilskuddet for 2007 udgør herefter:
Kommunal fordeling af bloktilskuddet for 2007 (i 1.000 kr.)
Grund- Struktur- KloakSociale
Folkeskolen Øvrige
tilskud tilskud
renovering bloktilskud
bloktilskud
Nanortalik
3.500
1.218
829
9.214
17.976
4.261
Qaqortoq
3.500
222
1.459
13.041
20.639
6.393
Narsaq
3.500
275
1.550
8.356
11.727
3.756
Ivittuut
1.000
40
0
487
750
329
Paamiut
2.500
628
1.003
7.865
11.321
3.575
Nuuk
500
-4.060
5.748
49.458
74.578
27.451
Maniitsoq
3.500
582
760
13.646
25.056
6.549
Sisimiut
3.500
-1.669
1.944
22.510
39.495
11.364
Kangaatsiaq
2.500
1.038
0
5.828
16.791
2.705
Aasiaat
3.500
-235
1.266
12.865
18.085
6.058
Qasigiannguit
2.500
1.826
359
5.725
7.957
2.522
Ilulissat
3.500
-528
1.223
19.188
30.320
9.168
Qeqertarsuaq
2.500
290
246
4.296
6.451
1.938
Uummannaq
3.500
1.903
294
9.625
22.866
4.570
Upernavik
3.500
-45
0
11.520
33.685
5.402
Qaanaaq
1.000
1.171
0
3.349
12.214
1.591
Ammassalik
3.500
836
319
12.104
27.292
5.593
Ittoqqortoormiit
1.000
1.168
0
1.918
7.476
999
48.500
4.660
17.000
210.995
384.679
104.224

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2007., sag nr. 07-292
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I alt
36.998
45.254
29.164
2.606
26.892
153.675
50.093
77.144
28.862
41.539
20.889
62.871
15.721
42.758
54.062
19.325
49.644
12.561
770.058

20.05.44
Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-8.750

Tillægsbevilling 2007
I forbindelse med prisfremskrivning af beløbene i partnerskabsaftalen med EU er beløbet blevet
8,75 mio. kr. højere end forventet og beløbet indtægtsføres derfor på denne konto.
Bevillingen udgør herefter 195.300.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-10-2007., sag nr. 07-278
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20.10.11
Nettorenter (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
150

Tillægsbevilling 2007
En forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med, at
centraliseringen af skatteområdet blev gennemført den 1. januar 2007.
Som følge heraf, så redegør og afregner arbejdsgiverne fra 2007 skattebetalingerne til
Skattedirektoratet under Grønlands Hjemmestyre, hvor arbejdsgiverne førhen foretog dette til de
kommunale skatteforvaltninger.
Det forhold er kommunerne fra 2007 blevet kompenseret for med 0,6 mio. kr. årligt, hvilket ydes
som kompensation for mistede renteindtægter i kommunerne.
Imidlertid har det medført likviditetsproblemer for en del kommuner. Det likviditetsproblem søger
parterne med indgåelse af tillægsaftale til det kommunale bloktilskud imødekommet ved, at
Skattedirektoratet fremover foretager en kontant udbetaling af kommunernes andel af
skattebetalingerne ultimo hver måned.
Med parternes tiltrædelse af tillægsaftale kompenseres Grønlands Hjemmestyre for de mistede
renteindtægter herved. Det vil i 2007 berøre skatteafregningerne for oktober, november og
december måned. De tre måneders kompensation for mistede renteindtægter udgør 150.000 kr. for
2007, mens det fra 2008 og frem udgør 600.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -61.500.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende
nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne.
De økonomiske konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet som et ændringsforslag til
Forslag til Finanslov for 2008.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2007., sag nr. 07-292
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20.10.22
Andre indtægter (Indtægtsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoindtægt

1.000 kr.
-11.000

Tillægsbevilling 2007
Som følge af Råstofdirektoratets indtægter ved salg af seismiske data, som er finansieret ved
hovedkonto 76.01.02 Råstofprojekter, indtægtsføres 11 mio. kr. på nærværende konto.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -12.800.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-253
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.000

Tillægsbevilling 2007
Der søges en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven på 1.000.000 kr.
Beløbet anvendes til særlige indsatser Qaanaaq i henhold til Qaanaaq Komiteens forslag til
initiativer på kort sigt.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 12.203.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-256
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-511

Tillægsbevilling 2007
Der søges en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven på 511.000 kr.
Beløbet bruges til køb af hele aktiekapitalen i Greenland Development A/S, som udskilles fra
Grønlands Turist og Erhvervsråd.
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes som følge af ovenstående forhold med 511.000
kr. således at bevillingen falder fra 12.053.000 kr. til 11.542.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-258
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.563

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto nedsættes med 1.563.000 kr., som rokeres til hovedkonto 73.01.09
Overgangsreserve - Trafikstruktur.
Bevillingen udgør herefter 1.234.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-261
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-4.000

Tillægsbevilling 2007
Der søges en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven på 4.000.000 kr.
Beløbet skal anvendes til finansiering af udgifter til IT- og videokonferenceudstyr på 4.000.000 kr.
på hovedkonto 10.01.11 Udgifter til kommunesammenlægningen.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-264
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.600

Tillægsbevilling 2007
Der søges en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven på 1.600.000 kr.
Beløbet skal anvendes til finansiering af udgifter til IT- og videokonferenceudstyr på 1.600.000 kr.
på hovedkonto 10.01.11 Udgifter til kommunesammenlægningen.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-265
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-3.295

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

I forbindelse med at landsstyret har vedtaget at iværksætte: "National strategi for bekæmpelse af
tuberkulose 2007-2012", så nedsættes nærværende hovedkonto 20.11.50: Driftsreserven med
3.295.000 kr., samtidig opskrives:
Hovdekonto 32.10.05: Dronning Ingrids Hospital
Hovdekonto 32.11.01: Kystledelsen
Hovdekonto 32.11.02: Fællesudgifter, lægebetjening

148.000 kr.
255.000 kr.
2.892.000 kr.

Bevillingen for nærværende hovedkonto udgør herefter 1.234.000 kr.
De bevillingsmæssige konsekvenser i 2008 og overslagsårene er indarbejdet i Forslag til Finanslov
2008.

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-270
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-11.350

Tillægsbevilling 2007
For at sikre det bedst mulige udgangspunkt i det videre forløb af Aluminiumsprojektet, søges
bevillingen på nærværende hovedkonto nedsat med kr. 11.350.000. Beløbet bruges til at skabe et
bedre beslutningsgrundlag bl.a. i form af en strategisk miljøvurdering samt ekstern ekspertise.

Godkendt af Finansudvalget d. 11-05-2007, sag nr. 07-239
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.600

Tillægsbevilling 2007
Der søges en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven på 2.600.000 kr.
Beløbet skal anvendes til finansiering af en udvidelse af aktiekapitalen i kommunernes IT-selskab
med 2,6 mio. kr. således at Hjemmestyret kan blive medejer med 50 % af aktieandelen ved at
indskyde dette beløb. Den samlede Aktiekapital vil efter indskuddet udgøre 5,2 mio. kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes som følge af ovenstående forhold med
2.600.000 kr. således at bevillingen falder fra 14.653.000 kr. til 12.053.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-05-2007, sag nr. 07-241
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20.11.50
Driftsreserven (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
12.500

Tillægsbevilling 2007
Som et led i KNI koncernens omstrukturering har koncernen solgt 12 af Arctic Green Food A/S's
anlæg til Royal Greenland A/S og Arctic Prime Fisheries pr. 1. april 2007. Der er således i dag ni
indhandlingsanlæg tilbage i selskabet. Arctic Green Food A/S.
Afhændelsen af indhandlingsanlæggene påvirker servicekontraktbetalingerne for den resterende
del af kontraktperioden til Arctic Green Food A/S, som afholdes via hovedkonto 64.10.14
Driftsaftaler, produktionsanlæg. Da selskabet nu kun driver ni anlægomfattet af servicekontrakt
mod 21 ved årets begyndelse, nedsættes servicekontraktbetalingen gældende fra den 1. april med
12,5 mio. kr. på hovedkonto 64.10.14 Driftsaftaler, Produktionsanlæg. Tilsvarende forhøjes
hovedkonto 20.11.50 Driftsreserve.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-05-2007, sag nr. 07-244
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20.11.56
Budgetregulering, administration (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
6.100

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 6.100.000 kr., hvorefter bevillingen udgør 0
kr.
Forhøjelsen af bevillingen skyldes besparelser på de administrative områder for at styrke
uddannelsesområdet.
Følgende besparelser er hentet fra hovedkonti:
Hovedkonto Landsstyreområde

Beløb
(mio. kr.)

10.01.01

Landsstyrets sekretariat

-0,350

10.01.18

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission

-1,650

12.01.10

Grønlands Repræsentation i København, huslej

-0,500

14.01.01

Personaledirektoratet

-0,500

20.01.01

Økonomidirektoratet, administration

-0,600

30.01.01

Familiedirektoratet, administration

-0,400

32.13.01

Embedslægeninstitutionen

-1,000

70.01.08

Boligklagenævnet

-0,200

72.02.05

Bygherreadministration Hjemmestyrets ejendomme

-0,300

73.01.07

Bygherremyndighed, trafikområdet

-0,200

73.01.10

Overvågning og monitorering, trafikområdet

-0,200

73.30.02

Eftersøgnings – og redningsberedskab

-0,200

I alt
20.11.56

-6,100
Budgetregulering administrationen.

Total

6,100
0,000

En eventuel besparelse vil alene have effekt i 2007. I 2008 og frem forventes de administrative
besparelser udmøntet i forbindelse med den igangværende omorganisering af hjemmestyrets
administration.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-299
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20.11.61
Uddannelsesreserve (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
3.545
3.545

Tillægsbevilling 2007
Som følge af større bevillinger fra EU afsættes der yderligere kr. 3.545.000 på
uddannelsesreserven til brug senere i året.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.545.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-10-2007., sag nr. 07-278
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20.11.61
Uddannelsesreserve (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-2.800
-2.800

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med -2.800.000 kr. til køb af "Hotel Nuuk", da
bygningsfaciliteterne i stedet skal anvendes som kollegium.
Ved erhvervelse af ejerlejlighederne, vil Dronning Ingrids Hospital blive tilbudt forlængelse af
brugen af de etager, de i dag lejer til patienthotel. Dronning Ingrids Hospital vil på denne måde
kunne benytte de værelser, de benytter i dag, frem til et nyt Patienthotel forventeligt står klar i
2012. Det betyder, at Dronning Ingrids Hospital indtil det budgetterede patienthotel står klar, vil
beholde 30 værelser og de resterende 18 værelser vil benyttes som kollegieværelser. Når
patienthotellet flytter, vil der således være 48 værelser til rådighed som kollegium.
Bevillingen på nærværende hovedkonto vil herefter udgøre 95.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-10-2007., sag nr. 07-286
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20.11.61
Uddannelsesreserve (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-650
-650

Tillægsbevilling 2007
Sprogskolen i Sisimiut etablerer en sprogskolefilial i Nuuk med start i efteråret 2007. Midlerne er
således tilført hovedkonto 40.12.33 Institutioner under de videregående uddannelser.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.895.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2007., sag nr. 07-291
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-35.470
-35.470

Tillægsbevilling 2007
En nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med, at
Landstinget ved Forårssamlingen 2007 vedtog ny Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om
alderspension, hvilket betyder en forhøjelse af satserne for alderspension. Den nye
Landstingsforordning træder i kraft 1. juli 2007.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 758.000 kr.
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse
af bevillingen på hovedkonto 30.12.08 Alderspension. Desuden nedsættes bevillingen for
hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne. Endvidere forventes forhøjelsen af
alderspensionerne, at medføre en merindtægt i landsskat i 2007 på 6.840.000 kr. I henhold til
budgetregulativet, så skal der ikke søges om en ændring af indtægtsbevillingen i forbindelse
hermed. Men Landskassens regnskab for 2007 forventes at blive forbedret med nævnte beløb.
De økonomiske konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i Forslag til Finanslov for
2008.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-09-2007., sag nr. 07-276
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20.11.70
Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-3.300
-3.300

Tillægsbevilling 2007
En nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med, at der
afsættes en tilsvarende bevilling på hovedkonto 40.10.15 Skolemadsordning indenfor
folkeskoleområdet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 36.228.000 kr.
De økonomiske konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-05-2007, sag nr. 07-243
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20.16.01
Grønlands Statistik (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
45
45

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 20.16.01 Grønlands Statistik forøges med 45.000 kr. i 2007 som følge af
Landstinget vedtog den 24.november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006
om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 45.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 20.16.01 Grønlands Statistik udgør herefter 9.345.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Rokeringen har hjemmel i FL 2007, bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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24.01.01
Skattedirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
229
229

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 24.01.01 Skattedirektoratet, administration forøges med 229.000 kr. i 2007 som
følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 229.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 24.01.01 Skattedirektoratet, administration udgør herefter 49.284.000
kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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27.01.01
Udenrigsdirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
300
300

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 27.01.01 Udenrigsdirektoratet, administration forøges med 300.000 kr. i 2007 som
følge af forøget internationale aktivititer
Samtidigt nedskrives 27.01.05 Tilskud til internationale aktiviteter med 300.000 kr.
Bevillingen på hovedkonto udgør herefter 8.200.000 kr.
Bevillingen har ingen økonomiske konsekvenser i BO-årerne.

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-271
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27.01.01
Udenrigsdirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
49
49

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 27.01.01 Udenrigsdirektoratet, administration forøges med 49.000 kr. i 2007 som
følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 49.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 27.01.01 Udenrigsdirektoratet, administration udgør herefter 7.949.000
kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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27.01.05
Tilskud til internationale aktiviteter (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-300

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 27.01.05 Tilskud til internationale aktiviteter nedskrives med 300.000 kr. som følge
af mindreforbrug.
Samtidig opskrives 27.01.01 Udenrigsdirektoratet, administration med 300.000 kr.
Bevillingen på hovedkonto 27.01.05 Tilskud til internationale aktiviteter udgør herefter 300.000
kr. i år 2007.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-271
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30.01.01
Familiedirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-400
-400

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 400.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
21.625.000 kr.
Ovenstående beløb overføres til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering administration.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes besparelse på de administrative områder for at styrke
uddannelsesområdet.
En eventuel besparelse vil alene have effekt i 2007. I 2008 og frem forventes de administrative
besparelser udmøntet i forbindelse med den igangværende omorganisering af hjemmestyrets
administration.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-299
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30.01.01
Familiedirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-600
-300
-300

Tillægsbevilling 2007
Ved landsstyreformandens beslutning om ressortændring er Justitsområdet med virkning fra 1. juli
2007 overført fra Familiedirektoratet til Landsstyrets Sekretariat.
Som følge af ressortændringen rokeres en bevilling på 600.000 kr. fra nærværende hovedkonto til
hovedkonto 10.01.01. Landsstyrets Sekretariat, administration.
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 23.225.000 kr.

Godkendt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender d. 06-11-2007.
Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Landsstyret-Aktivitetsområde 10-89, nr.
1.
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30.01.01
Familiedirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
110

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 30.01.01 Familiedirektoratet, administration forøges med 110.000 kr. i 2007 som
følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 110.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 30.01.01 Familiedirektoratet, administration udgør herefter 22.625.000
kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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30.01.03
Kurser og efteruddannelse om det sociale områder (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.000
-1.000

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale område nedskrives med
1.000.000 kr. i 2007 som følge aflysning af kurser samt afholdelse af billigere kurser.
Samtidig opskrives 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til
kommune 1.000.000 kr. i 2007
Bevillingen på hovedkontoen 30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale område udgør
herefter 8.518.000 kr. i år 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2007., sag nr. 07-273
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30.10.37
Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
626
626

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge forøges med 626.000
kr. i 2007 som følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10
af 2. november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 626.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 30.10.37 Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge udgør
herefter 53.216.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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30.10.45
Særlig indsats på børn- og ungeområdet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-200
-200

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet nedskrives med 200.000 kr. i
2007 som følge af færre aktiviteter en forventet.
Samtidig opskrives 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til
kommune 200.000 kr. i 2007
Bevillingen på hovedkontoen 30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet nedsættes med
200.000 kr og udgør herefter 7.329 kr. i år 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2007., sag nr. 07-273
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30.12.08
Offentlig pension til alderspensionister (Lovbunden bevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
56.000

Tillægsbevilling 2007
Den nye Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension medfører, at for enlige udgør
højeste grundbeløb 110.000 kr. pr. 1. juli 2007 mod 88.812 kr. hidtil. For par, hvor begge er
alderspensionister, udgør højeste grundbeløb 150.000 kr. mod 133.212 kr. hidtil. For par, der
udgøres af en alderspensionist og en førtidspensionist, da udgør højeste grundbeløb 140.000 kr.
mod 133.212 kr. hidtil.
Desuden hæves grænserne for størrelsen af bi-indkomst alderspension reguleres ved. Endvidere er
en alderspensionist, der ikke selv har en personlig indkomst, nu berettiget til at få udbetalt 50% af
det højeste grundbeløb for en enlig alderspensionist. Tidligere var det 20%.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 297,0 mio. kr.
Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med
bevillingsnedsættelserne på hovedkonti 20.11.70 Reserve til nye initiativer og 20.05.20
Bloktilskud til kommunerne. Endvidere forventes forhøjelsen af alderspensionerne, at medføre en
merindtægt i landsskat i 2007 på 6.840.000 kr. I henhold til budgetregulativet, så skal der ikke
søges om en ændring af indtægtsbevillingen i forbindelse hermed. Men Landskassens regnskab for
2007 forventes at blive forbedret med nævnte beløb.
De bevillingsmæssige konsekvenser i 2008 og frem vil blive indarbejdet i Forslag til Finanslov
2008.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-09-2007., sag nr. 07-276
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30.13.03
Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til
kommunerne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
9.600
9.600

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til
kommuner forøges med 9.600.000 kr. i 2007 som følge af afgørelser i det sociale ankenævn,
forhøjede priser for anbragte i Danmark og flere nye omfattede af handicapforsorgen
Samtidig nedskrives
-30.13.41 Handicapinstitutioner med 4,3 mio. kr. i 2007
-30.01.03 Kurser og efteruddannelse om det sociale område med 1,0 mio. kr. i 2007
-30.14.29 Forebyggende virksomhed med 0,1 mio. kr. i 2007
-30.10.45 Særlig indsats på børn- og ungeområdet med 0,2 moi. Kr. i 2007
Bevillingen på hovedkonto 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt
forsøgsudlægning til kommuner forøges udgør herefter 202.042.000 kr. i år 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2007., sag nr. 07-273
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30.13.41
Handicapinstitutioner (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-4.300
-1.700
-2.600

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 30.13.41 Handicapinstitutioner nedsættes med 4.300.000 kr. i 2007 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 86.936.000 kr. i år
2007.
FL2007 (1.000 kr) R2006 (1.000 kr) Forslag til budget Besparelse
for 2007
91.236
77.069
86.936
4.300
30.13.41 - Handicapinst. i alt
7.237
4.687
4.637
2.6
02 - Fælleskonto
7.8
6.302
7.000
0.8
15- Gertrud Rask Minde
8.800
8.234
8.700
0.1
16 - Ivaaraq, Qaqortoq
17.400
17.893
17.400
0.0
17 - Aaqa, Nuuk
9.900
9.618
9.800
0.1
19 - Elisabannguaq, Maniitsoq
2.300
3.111
2.300
0.0
21 - Uiluiit, Sisimiut
15.250
14.645
15.050
0.2
22 - Ikinngut, Ilulissat
3.500
3.697
3.500
0
24 - Satellit i Uummannaq
4.250
3.631
4.301
0
25 - Satellit Nasippi, Tasiilaq
2.500
1.870
2.300
0.2
26 - Døvehjemmet, Qaqortoq
2.550
0.961
2.450
0.1
27 - Satellit Pilutaq, Sisimiut
7.200
6.798
7.200
0.0
28 - Palleq, Paamiut
2.550
1.920
2.350
0.2
29 - Satellit Qeqertarsuaq
86.936
4.300

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2007., sag nr. 07-273
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30.13.41
Handicapinstitutioner (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
554
554

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 30.13.41 Handicapinstitutioner forøges med 554.000 kr. i 2007 som følge af
Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006
om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 554.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 30.13.41 Handicapinstitutioner udgør herefter 91.790.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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30.14.29
Forebyggende virksomhed (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-100

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 30.14.29 Forebyggende virksomhed nedskrives med 100.000 kr. i 2007 som følge
af færre ansøgninger om tilskud.
Samtidig opskrives 30.13.03 Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til
kommune 100.000 kr. i 2007
Bevillingen på hovedkontoen 30.14.29 Forebyggende virksomhed udgør herefter 5.300.000 kr. i år
2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2007., sag nr. 07-273
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30.20.02
Midlertidig anstalt i Kangerlussuaq B-663 (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
0

Tillægsbevilling 2007
Indtægter forbundet med overdragelsen af bygning B-633 til Direktoratet for Kriminalforsorgen:
Når Familiedirektoratet overdrager bygningen til Direktoratet for Kriminalforsorgen, forpligter
lejerne sig dermed til - som lejeudgift - at betale af inventaret, samt betaling for forbruget.
Som det fremgår af nedenstående vil overdragelsen af bygning B-663 til Direktoratet for
Kriminalforsorgen være udgiftsneutral for Familiedirektoratet.
Ved overdragelsen til Direktoratet for Kriminalforsorgen vil der blive afholdt syn på bygningen.
Det vil indgå i lejekontrakten, at lejerne ved lejeperiodens ophør (formentlig ved udgangen af
2007) forpligter sig til at bringe bygningen i tilsvarende stand som ved overtagelsen.
Endvidere vil det fremgå at lejekontrakten som indgås med Direktoratet for Kriminalforsorgen, at
lejerne afholder alle driftsudgifter i lejeperioden.
Driftsudgifterne afholdes af lejer, og vil således være udgiftsneutral for Familiedirektoratet.
Forventede aktivitetstal
Udgifter ved køb af:
Inventar fra Mittarfeqarfiit
Udgifter ved forbrug el m.v.
Indtægter fra kriminalforsorgen

TB 2007
185.260
425.000
-610.260

Forventede aktivitetstal
Udgifter forbundet med overdragelsen af bygning B663 til Familiedirektoratet
Inventar - stueetage
Inventar - 1. sal
Inventar - opholdstue
6 vaskemaskiner og 6 tørretumblere

TB 2007
53.005
54.680
3.575
74.000

Bemærkninger:
Ved overdragelse overtager Familiedirektoratet bygningens inventar fra Mittarfeqarfiit, en udgift der opgøres som vist i tabellet
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Forventede aktivitetstal
Vand, varme og el - forbrug
El - forbrug
Vandforbrug
Varmeforbrug

TB 2007
179.000
27.000
207.000

Bemærkninger:
Mittarfeqarfiit har på årsbasis ved en belægningsprocent på mindre end 50 % i gennemsnit skønnet vand, varme og el- forbrug.
Dertil kommer en fast udgift for alarmovervågning (teknisk og brand) på 6.000 kr. pr. kvartal.

Godkendt af Finansudvalget d. 11-05-2007, sag nr. 07-240
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32.01.01
Direktoratet for Sundhed, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
88
88

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 32.01.01 Direktoratet for Sundhed forøges med 88.000 kr. i 2007 som følge af
Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006
om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 88.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 32.01.01 Direktoratet for Sundhed udgør herefter 19.131.000 kr. i år
2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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32.01.01
Direktoratet for Sundhed, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.754
2.479
275

Tillægsbevilling 2007
I forbindelse med oprettelsen af en samlet personalefunktion for sundhedsvæsenet, overføres otte
stillinger til Direktoratet for Sundhed til den nyetablerede personalefunktion. Der overføres 2
stillinger fra Personaledirektoratet, 4 stillinger fra Kystledelsen og 2 stillinger fra Dronning Ingrids
Hospital.
De otte stillinger med tilhørende bevilling rokeres til nærværende hovedkonto med virkning fra
den 1. januar 2007. Allerede afholdte udgifter i 2007 vil derfor efterfølgende blive omposteret.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 21.797.000 kr.
Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med
bevillingsnedsættelserne på hovedkonti 14.01.01 Personaledirektoratet, administration, 32.10.05
Dronning Ingrids Hospital og 32.11.01 Kystledelsen.
De bevillingsmæssige konsekvenser i 2008 og budgetoverslagsårene vil blive indarbejdet i Forslag
til Finanslov 2008.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt
Godkendt af Finansudvalget d. 11-05-2007, sag nr. 07-237
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TB 2007
0
8
8

32.01.02
Paarisa, forebyggelse og sundhedsfremme (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
30
30

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 32.01.02 Paarisa, forebyggelse og sundhedsfremme forøges med 30.000 kr. i 2007
som følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 30.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 32.01.02 Paarisa, forebyggelse og sundhedsfremme udgør herefter
9.916.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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32.01.03
Vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygninger (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-2.000
-2.000

Tillægsbevilling 2007
Til delvis dækning af merforbrug på andre hovedkonti under sundhedsvæsenet, ansøges om en
reduktion af bevillingen med 2 mio. kr. i 2007. Konsekvensen vil være, at de mindst presserende
vedligeholdelsesopgaver vil blive udskudt til 2008.
I henhold til bevillingsforudsætningerne for hovedkontoen så skal den friholdes for administrative
rokeringer og nedskæringer. Da alternativet imidlertid er nedskæringer på områder, der har meget
negative konsekvenser for de ydelser, som sundhedsvæsenet kan tilbyde patienter, vurderes det, at
besparelsen bør gennemføres i 2007.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 15.000.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-257
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32.01.06
Qaanaaq pulje (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.000

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nyoprettet hovedkonto udgør en rammebevilling på 1,0 mio. kr. til særlige indsatser
i henhold til Qaanaaq Komiteens forslag til indsatser. Der forventes ligeledes afsat 2,0 mio. kr. på
Finanslov 2008.
Qaanaaq Komiteen er nedsat i henhold til Landsstyrebeslutning af 10. maj 2007. Komiteen skal, i
henhold til sit kommissorium, udforme forslag til indsatser på kort og langt sigt, som tager sigte på
at skabe og fastholde et bedre liv for familien med sunde og gode livskvaliteter.
Bevillingen fordeles ud fra Komiteens forslag til initiativer, ud fra de retningslinjer der er
udstukket i kommissorium.
Følgende initiativer er bl.a. under overvejelse:
Lokal familiebehandling ved Qaqiffik
Vikar for socialchef i juli måned
Konsulentbistand til udformning af langsigtet handlingsplan
Tilskud til kommunen, arbejdsløshedsbekæmpelse
Tilskud til sikring af lokal opkvalificering
Særlige indsatser for børn

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007., sag nr. 07-256
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32.10.02
Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.000
-1.000

Tillægsbevilling 2007
Til delvis dækning af merforbrug på andre hovedkonti under sundhedsvæsenet, ansøges om en
reduktion af bevillingen med 1 mio. kr. i 2007.
Der er på nærværende hovedkonto afsat en bevilling til udbetaling af erstatninger i forbindelse
med patientklagesager. Det forventes, at der i 2007 ikke vil være behov for hele den afsatte
bevilling til dette formål, hvorfor en del af de afsatte midler søges overført til andre hovedkonti
indenfor sundhedsvæsenet. På nærværende hovedkonto afholdes også udgifter til ekstraordinære
sundhedsindsatser. Denne pulje er endnu ikke fuldt udmøntet, hvorfor en del af disse midler
ligeledes kan overføres til andre hovedkonti. Samlet forventes der i 2007 et mindreforbrug på de 2
områder på 1.000.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 11.122.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-257
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32.10.03
Patientbehandling i udlandet, somatisk (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.000
2.000

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 2 mio. kr. til dækning af udgifter til
vævsprøver.
Udgifter til undersøgelse af vævsprøver har hidtil været gratis for sundhedsvæsenet. Pr. 1. januar
2007 er Rigshospitalet imidlertid begyndt at opkræve betaling for denne ydelse. Sundhedsvæsenet
blev i november 2005 orienteret om, at der ville bliveopkrævet betaling fra 1. januar 2007. Der
blev derfor nedsat en arbejdsgruppe der skulle undersøge mulighederne for helt eller delvist at
hjemtage denne opgave, eventuelt via en samarbejdsaftale med den patologiske afdeling på
Rigshospitalet. En heleller delvis hjemtagelse har imidlertid vist sig at blive meget dyr. Der er først
efter at sundhedsvæsenet pr. 1. januar 2007 er begyndt at betale for undersøgelserne, at størrelsen
af de forventede årlige udgifter kan beregnes. På basis af de hidtidige forbrugstal og forventninger
til antallet af kræftpatienter, kan de årlige merudgifter til disse undersøgelser beregnes til ca. 2
mio. kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 87.605.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-257
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32.10.03
Patientbehandling i udlandet, somatisk (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-4.455
-4.455

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 4.455.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
83.150.000 kr.
Der forventes på nærværende konto, et mindreforbrug. På Rigshospitalet har der i 2007 været et
mindre antal behandlinger end først antaget. Der har på kontoen været en tilbageholdenhed, og
været ført en nøje visitation. Ligeledes har antallet af udgiftstunge behandlinger som f.eks.
organtransplantationer ikke været på det forventede niveau. Dette skyldes blandt andet mangel på
organer.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med forhøjelsen af bevillingen på hovedkonto
32.10.05 Dronnings Ingrids Hospital.

Godkendt af Landsstyret d. 04-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 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 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 2.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
81.150.000 kr.
Der forventes på nærværende konto, et mindre forbrug. Der har i 2007 være stor tilbageholdenhed
med at sende patienter til behandling i Danmark. Det har medført et mindre antal behandlinger end
først antaget. Ligeledes har antallet af udgiftstunge behandlinger som f.eks. organtransplantationer
ikke været på det forventede niveau. Dette skyldes blandt andet mangel på organer.
I forhold til den budgetneutrale omplacering behandlet på landsstyrets møde den 4. december, er
der sket en udvikling der gør, at der forventes dette større mindre forbrug
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med forhøjelsen af bevillingen på hovedkonto
32.11.03 Evakueringer og fælles udgifter.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 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.
-250
-250

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 250.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
25.449.000 kr.
På nærværende hovedkonto forventes et mindre forbrug. Der budgetteres altid med et antal
feriefrirejser for patienter i psykiatrisk behandling i Danmark. Budgettet er altid sat med en i
reserve. Denne bliver ikke brugt i år, derfor forventes der et mindre forbrug.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med forhøjelsen af bevillingen på hovedkonto
32.10.05 Dronnings Ingrids Hospital.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 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

1.000 kr.
1.100
1.100

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 1,1 mio. kr. til dækning af udgifter til
lønninger og kræftbehandling.
Som følge af udmøntningen af den nye overenskomst på PPK-området forventes der merudgifter
på lønområdet på 6,2 mio. kr. En del af de stigende lønudgifter skyldes efterregulering tilbage til 1.
april 2006. Derudover var det forventningen, at et ekstraordinært lønløft ville kunne finansieres
ved tilsvarende besparelser på udgifterne til vikarbureauer. Dette har imidlertid vist sig ikke at
holde. I stedet er det nu forventningen, at udgifterne til vikarbureauer ikke stiger yderligere i
forhold til sidste år.
Hjemtagelsen af dele af kræftbehandlingen i 2004 har været en stor succes. Hvor der oprindeligt
primært var tale om livsforlængende behandling, så har udviklingen i behandlingen de seneste år
betydet, at der i nogle tilfælde også kan tilbydes helbredende behandling. Samtidig behandles et
stigende antal patienter for kræft på Dronning Ingrids Hospital. Samlet forventes der derfor
merudgifter i indeværende år på 3,5 mio. kr. til medicin(cellegift), ophold og rejser.
Til imødegåelse af det forventede merforbrug er der allerede gennemført besparelser på 7 mio. kr.
på primært det psykiatriske og kirurgiske område, samt på diverse øvrige driftsudgifter. Derudover
fjernes bevillingen på 1,6 mio. kr. til etablering af en elektronisk patientjournal.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 261.717.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-257

103

32.10.05
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
148
148

Tillægsbevilling 2007
I forbindelse med vedtagelse af "National strategi for bekæmpelse af tuberkulose 2007-2012"
søges oprettet en 20 timers stilling som bioanalytiker ved D.I.H. til analysering af Quantiferontests.
Hovedkonto 20.11.50 nedsættes med 148.000 kr., som rokeres til hovedkonto
32.10.05: Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 264.065.000 kr
De bevillingsmæssige konsekvenser i 2008 og overslagsårene er indarbejdet i Forslag til Finanslov
2008.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt
Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-270
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TB 2007
0
1
1

32.10.05
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-3.252
-3.012
-240

Tillægsbevilling 2007
I forbindelse med flytning af det administrative og økonomiske ansvar for de otte jordemødre som
arbejder ved sundhedsdistrikterne, overføres otte stillinger fra Dronning Ingrids Hospital til
sygehusene på kysten.
Som følge af ressortændringen rokeres der med virkning fra den 1. april 2007 otte stillinger med
tilhørende bevilling til hovedkonto 32.11.04 Sundhedsdistrikter, lægebetjening. Allerede afholdte
udgifter efter april 2007 vil efterfølgende blive omposteret.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 258.995.000 kr.
De bevillingsmæssige konsekvenser i 2008 og budgetoverslagsårene vil blive indarbejdet i Forslag
til Finanslov 2008.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
TB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010
Chefer
0
0
0
0
Øvrige
-8
-8
-8
-8
Personale forbrug i alt
-8
-8
-8
-8
Godkendt af Landsstyret d. 18-06-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 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
Øvrige udgifter

1.000 kr.
11.455
11.455

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 11.455.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
272.268.000 kr.
Omrokeringen sker for at imødekomme det forventede merforbrug på Dronnings Ingrids Hospital.
Ifølge den genererede prognose, vil merforbruget beløbe sig til 11.352.000 kr. Merforbruget ses på
følgende områder: Området for overenskomstreguleret plejepersonale, området for vikarservice for
plejepersonale og på området for boligudgifter til vikar og vakant indkvartering. Udgiften til det
overenskomstregulerede plejepersonale og udgifterne til vikaransat plejepersonale tegner sig for
størstedelen af merforbruget.
Forhøjelsen sker, som følge af nedsættelserne på konto 32.10.03 Patientbehandling i Udlandet,
somatisk, 32.11.03 Fællesudgifter, evakueringer, 32.12.02 Fællesudgifter, tandlægebetjening og
konto 32.12.03 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening.

Godkendt af Landsstyret d. 04-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 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
1.000 kr.
7.350
7.350

Nettoudgift
Øvrige udgifter
Tillægsbevilling 2007

Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 7.350.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
279.618.000 kr.
Omrokeringen sker for at imødekomme det forventede merforbrug på Dronnings Ingrids Hospital.
Ifølge den senest genererede prognose, vil merforbruget beløbe sig til 5.949.000 kr. i forhold til
den korrigerede finanslovsbevilling. Det betyder at en forhøjelse af bevillingen på 7,350 mio. kr.
vil give mulighed for at udvide kapaciteten. Merforbruget kan deles ud på flere poster, se
herunder:
Tabel 1. Opgørelse af merforbrug
Stigende vikarservice
Rammeaftale med Øjenlægernes Hus
Energiafgifter (el & varme)
Vakantindkvartering vikar-personale
Patientrejser & øvr. drift
I alt

400.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
5.900.000

Merforbruget skyldes et fortsat stigende forbrug af vikarer. Den årlige omsætning nærmer sig 30
mio. kr. Disse vikarer skal tilbydes en bolig, hvor Dronnings Ingrids Hospital skal afholde hele
udgiften selv. Det har derfor betydet, at udgifterne til indkvartering af ansatte er steget markant.
Hvilket man først nu har fået fuldt overblik over. Ligeledes kan der konstateres et merforbrug på
rammeaftalen med øjenlægernes hus. De seneste opgørelser vedr. rammeaftale med Øjenlægernes
hus viser at der i 2007 er faktureret ydelser som vedrører aktiviteter i Danmark i 2006 med 0,5
mio. kr. Herudover er det i den seneste tid konstateret at der har været aktiviteter på Grønland
(kysten) som går væsentligt ud over den aftalte ramme med ca. 1,0 mio. kr. Energiudgifterne været
større end forventet. Der har i året 2006 og langt ind i 2007 været problemer med fejlagtige
aflæsninger af enkelte hovedmålere vedr. el & varme på Dronning Ingrids Hospital. Dette har givet
et forkert billede af energiregnskabet i 2006 samt periodiseringsproblemer som påvirker finansåret
2007 i opadgående retning. Energiselskabet som er ansvarlig for måleraflæsningerne har foretaget
korrektioner med tilbagevirkende kraft og udskiftet de berørte målere 30/10-2007. Til slut kan det
konstateres, at der har været et merforbrug på patientrejser og øvrig drift. Der er tale om afvigelser
på en række konti hvoraf de væsentligste vedrører patientrejser og rejseudgifter for
lægekonsulenter udfaktureret i september og oktober måned.
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Forhøjelsen sker, som følge af nedsættelserne på konto hovedkonto 32.10.04 Psykiatriske
behandlinger i udlandet, 32.11.02 Fællesudgifter, Lægebetjening og konto 32.11.04
Sundhedsdistrikterne, lægebetjening.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 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

1.000 kr.
1.539
1.539

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital forøges med 1.539.000 kr. i 2007 som følge af
Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006
om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 1.539.000
kr. i 2007.
Bevillingen på hovedkonto 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital udgør herefter 263.387.000 kr. i år
2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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32.10.05
Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-570
-510
-60

Tillægsbevilling 2007
I forbindelse med oprettelsen af en samlet personalefunktion for sundhedsvæsenet, overføres to
stillinger til Direktoratet for Sundhed til den nyetablerede personalefunktion.
Som følge af ressortændringen rokeres der med virkning fra den 1. januar 2007 to stillinger med
tilhørende bevilling til hovedkonto 32.01.01 Direktoratet for Sundhed. Allerede afholdte udgifter i
2007 vil efterfølgende blive omposteret.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 261.278.000 kr.
De bevillingsmæssige konsekvenser i 2008 og budgetoverslagsårene vil blive indarbejdet i Forslag
til Finanslov 2008.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt
Godkendt af Finansudvalget d. 11-05-2007, sag nr. 07-237
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TB 2007
0
-2
-2

32.10.06
Center for Sundhedsuddannelser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
93
93

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 32.10.06 Center for Sundhedsuddannelser forøges med 93.000 kr. i 2007 som følge
af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november
2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 93.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 32.10.06 Center for Sundhedsuddannelser udgør herefter 20.262.000
kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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32.10.07
Det Grønlandske Patienthjem (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
1.000
1.000

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 1 mio. kr. til dækning af udgifter til
hotelindkvartering af patienter.
På trods af at der løbende er blevet hjemtaget behandlingstilbud fra Danmark, så kan der
konstateres stigende udgifter til driften af Det grønlandske Patienthjem. Selv om der ikke sendes
flere patienter til behandling i Danmark, så er der tendens til, at længden af behandlingsforløbene
stiger. Det har betydet, at Det grønlandske Patienthjem i stigende omfang igen er nødsaget til at
indkvartere en del af patienterne på hoteller. Denne tendens er fortsat i 2007, hvorfor der forventes
samlede merudgifter på 1 mio. kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 18.871.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-257
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32.11.01
Kystledelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
255
255

Tillægsbevilling 2007
I forbindelse med vedtagelse af "National strategi for bekæmpelse af tuberkulose 2007-2012"
søges oprettet en stilling som TB-sygeplejerske i Sydgrønland under Kystledelsen.
Hovedkonto 32.11.01 nedsættes med 255.000 kr., som rokeres til hovedkonto 32.11.02
Kystledelsen (Driftsbevilling)
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.005.000 kr.
De bevillingsmæssige konsekvenser i 2008 og overslagsårene er indarbejdet i Forslag til Finanslov
2008.

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

TB 2007
0
1
1

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-270
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32.11.01
Kystledelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
64
64

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 32.11.01 Kystledelsen forøges med 64.000 kr. i 2007 som følge af Landstinget
vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om
arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 64.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 32.11.01 Kystledelsen udgør herefter 9.229.000 kr. i år 2007.

De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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32.11.01
Kystledelsen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.479
-1.344
-135

Tillægsbevilling 2007
I forbindelse med oprettelsen af en samlet personalefunktion for sundhedsvæsenet, overføres fire
stillinger fra Kystledelsen til Direktoratet for Sundhed til den nyetablerede personalefunktion.
Som følge af ressortændringen rokeres der med virkning fra den 1. januar 2007 fire stillinger med
tilhørende bevilling til hovedkonto 32.01.01 Direktoratet for Sundhed. Allerede afholdte udgifter i
2007 vil efterfølgende blive omposteret.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 7.686.000 kr.
Der overføres ligeledes 1.479.000 kr. til hovedkonto 32.01.01 Direktoratet for Sundhed i 2008 og
budgetoverslagsårene. De bevillingsmæssige konsekvenser i 2008 og budgetoverslagsårene vil
blive indarbejdet i Forslag til Finanslov 2008.

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

TB 2007
0
-4
-4

Godkendt af Finansudvalget d. 11-05-2007, sag nr. 07-237
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32.11.02
Fællesudgifter, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.892
2.892

Tillægsbevilling 2007
I forbindelse med vedtagelse af "National strategi for bekæmpelse af tuberkulose 2007-2012"
søges om finansiering af en række delelementer.
Delelementerne består af udarbejdelse af undervisningsmateriale til det sundhedsfaglige personale,
som skal arbejde medtuberkulosebekæmpelsen, til overgang af ny diagnostisk metode, Quantiferon
og anvendelsen heraf, til radiologisk screening af befolkningen i Sydgrønland og til
Quantiferonscreening og opfølgning af skolebørn ved indskoling og udskoling. Dette skønnes
nødvendigt for at sikre en effektiv bekæmpelse af Tuberkulosen.
Hovedkonto 20.11.50: Driftsreserven nedsættes med 2.892.000 kr., som rokeres til hovedkonti
32.11.02: Fællesudgifter, lægebetjening
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 35.649.000 kr.
De bevillingsmæssige konsekvenser i 2008 og overslagsårene er indarbejdet i Forslag til Finanslov
2008.

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-270
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32.11.02
Fællesudgifter, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-4.200
-4.200

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 4.200.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
31.449.000 kr.
Der forventes på nærværende hovedkonto et mindre forbrug. Samlet set på kontoen til og med
november, er forbruget af den givne bevilling på 84 %. Mindre forbruget er specielt synligt på
lønninger, hvor halvdelen af det tildelte budget er brugt. Det betyder at der stadig er en rest på 3
mio. kr. på denne aktivitet. Ser man på udgifter til aktiviteten varer, er der brugt 28 % af det
tildelte budget. Der er på varer i alt 0,9 mio. kr. til og med november.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med forhøjelsen af bevillingen på hovedkonto
32.10.05 Dronning Ingrids Hospital.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje samt hovedkonto
32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.11.02
Fællesudgifter, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
25
25

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening forøges med 25.000 kr. i 2007 som følge af
Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006
om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 25.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 32.11.02 Fællesudgifter, lægebetjening udgør herefter 32.757.000 kr. i
år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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32.11.03
Fællesudgifter, evakueringer mv (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
7.300
7.300

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 7,3 mio. kr. til dækning af stigende udgifter
til evakueringer, patienttransport og hjælpemidler.
Der blev i 2006 indgået en ny aftale med Air Greenland om chartring af fly i forbindelse med
evakueringer internt i Grønland og til udlandet. Den nye aftale betød, på trods af et stigende antal
evakueringer, at udgiften ikke steg i forhold til 2005. Da der imidlertid ikke kommer yderligere
prisreduktioner i 2007, og den historiske trend med et stigende antal evakueringer forventes at
fortsætte, kan der også forventes et merforbrug på dette område. Herudover er udgifter til
patientrejser på kysten stærkt stigende fra 19,8 mio. kr. i 2004 til forventet 25,2 mio. kr. i 2007.
Endelig er der i 2007 modtaget regninger på 1 mio. kr. vedrørende udgifter til hjælpemidler der
rettelig skulle have været afholdt i 2006.
På basis af de kendte forbrugstal for 2007 forventes der et merforbrug på 7,3 mio. kr. som fordeler
sig med 1,0 mio. til hjælpemidler, 5,2 mio. kr. til patientrejser og 1,1 mio. kr. til evakueringer.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 59.560.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007., sag nr. 07-257
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32.11.03
Fællesudgifter, evakueringer mv (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-3.000
-3.000

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 3.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
56.560.000 kr.
Der forventes på nærværende konto et mindre forbrug. Dette skyldes færre evakueringer end
forventet, Ligeledes forventes der et mindre forbrug på apparatpuljen.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med forhøjelsen af bevillingen på hovedkonto
32.10.05 Dronnings Ingrids Hospital.

Godkendt af Landsstyret d. 04-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje samt hovedkonto
32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.11.03
Fællesudgifter, evakueringer mv (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.000
2.000

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 2.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
58.560.000 kr.
På nærværende hovedkonto forventes et merforbrug. En omplacering fra denne konto blev på
landsstyrets møde den 4. december behandlet. Det skete fordi der på daværende tidspunkt
forventedes et mindreforbrug. Dette har dog ikke kunne indfries, da der den sidste måned har været
foretaget nogle store evakueringer. Dette har medført, at forbruget nu forventes at kunne holdes på
den først givne ramme.
Forhøjelsenn af bevillingen skal ses i sammenhæng med nedsættelsen af bevillingen på
hovedkonto 32.10.03 Patientbehandling udlandet, somatisk.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje samt hovedkonto
32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.11.04
Sundhedsdistrikter, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
8.800
8.800

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjes med 8,8 mio. kr. til dækning af stigende udgifter
til lønninger.
Som følge af udmøntningen af den nye overenskomst på PPK-området forventes der merudgifter
på lønområdet på 6,8 mio. kr. En del af de stigende lønudgifter skyldes efterregulering tilbage til 1.
april 2006. Derudover var det forventningen, at et ekstraordinært lønløft ville kunne finansieres
ved tilsvarende besparelser på udgifterne til vikarbureauer. Dette har imidlertid vist sig ikke at
holde. I stedet er det nu forventningen, at udgifterne til vikarbureauer ikke stiger yderligere i
forhold til sidste år.
Sygehusene har som en konsekvens af en stram økonomistyring for at overholde rammen, set sig
nødsaget til at substituere sundhedsfagligt personale med f.eks. ufaglært personale. Dette har
medført store problemer med at opretholde en forsvarlig sundhedsfaglig standard i
sundhedsdistrikterne. Det er i stigende omfang blevet tydeligt, at det tilbageværende
sundhedsfaglige personale er blevet underlagt et meget stort arbejdspres. Som følge heraf
vanskeliggøres rekruttering af sundhedsfagligt personale, ligesom det vanskeliggør fastholdelse af
det allerede ansatte faste sundhedsfaglige personale. Der er derfor behov for yderligere 2 mio. kr. i
indeværende år til en nødvendig højnelse af det sundhedsfaglige niveau i sundhedsdistrikterne.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 336.452.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-257

122

32.11.04
Sundhedsdistrikter, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
3.252
3.012
240

Tillægsbevilling 2007
I forbindelse med flytning af det administrative og økonomiske ansvar for de otte jordemødre som
arbejder ved sundhedsdistrikterne, overføres otte stillinger fra hovedkonto 32.10.05 Dronning
Ingrids Hospital til nærværende hovedkonto.
Som følge af ressortændringen tilføres der med virkning fra den 1. april 2007 otte stillinger med
tilhørende bevilling fra hovedkonto 32.10.05 Dronning Ingrids Hospital. Allerede afholdte udgifter
i 2007 vil efterfølgende blive omposteret.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 330.904.000 kr.
De bevillingsmæssige konsekvenser i 2008 og budgetoverslagsårene vil blive indarbejdet i Forslag
til Finanslov 2008.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Fordeling af bevillingen (kr.)
Nanortalik
Qaqortoq
Narsaq
Paamiut
Nuuk
Maniitsoq
Sisimiut
Aasiaat - Kangaatsiaq
Qasigiannguit
Ilulissat
Qeqertarsuaq
Uummannaq
Upernavik
Qaanaaq
Tasiilaq
Ittoqqortoormiit
I alt

TB 2007
0
407.000
0
0
0
407.000
407.000
407.000
0
406.000
0
406.000
406.000
0
406.000
0
3.252.000
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Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
TB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010
Chefer
0
0
0
0
Øvrige
8
8
8
8
Personale forbrug i alt
8
8
8
8
Godkendt af Landsstyret d. 18-06-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje samt hovedkonto
32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.11.04
Sundhedsdistrikter, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-2.900
-2.900

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 2.900.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
336.801.000 kr.
Der forventes på nærværende konto et mindre forbrug. Det forventes, at forbruget af
tjenesteydelser vil være mindre end budgetteret, der er til og med november brugt 81 % af det
tildelte budget. Til dette skal det nævnes, at udgifterne til forbruget af laboratorieydelser i
Danmark er lavt. Forbruget af driftsmidler, reparation og vedligeholdelse, er ligeledes lavere end
budgetteret. På nuværende tidspunkt, november med, ligger forbruget på 84,5 % af det tildelte
budget. De samlede indtægterne er på nuværende tidspunkt, november med, på 1,8 mio. kr. udover
de forventede indtægter for hele året.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med forhøjelsen af bevillingen på hovedkonto
32.10.05 Dronnings Ingrids Hospital.

Godkendt af Landsstyret d. 20-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje samt hovedkonto
32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.11.04
Sundhedsdistrikter, lægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
2.358
2.358

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 32.11.04 Sundhedsdistrikter, lægebetjening forøges med 2.358.000 kr. i 2007 som
følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 2.358.000
kr. i 2007.
Bevillingen på hovedkonto 32.11.04 Sundhedsdistrikter, lægebetjening udgør herefter 327.652.000
kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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32.12.02
Fællesudgifter, tandlægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
-1.400
-1.400

Tillægsbevilling 2007
Til delvis dækning af merforbrug på andre hovedkonti under sundhedsvæsenet, nedsættes
bevillingen på nærværende hovedkonto med 1,4 mio. kr. i 2007.
Der er på nærværende hovedkonto afsat en bevilling til etablering og drift af elektroniske
patientjournaler (EPJ) på tandklinikkerne. Forarbejdet med implementeringen af EPJ indenfor
tandplejeområdet er imidlertid kun lige begyndt. Det anbefales derfor at projektet stoppes, da det
er tvivlsom projektet alligevel kan gennemføres i indeværende år. Bevillingen nedsættes derfor
med 1,4 mio. kr. i 2007.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.708.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-257
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32.12.03
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-4.000
-4.000

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 4.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
45.979.000 kr.
Der forventes på konto 32.12.03 et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Baggrunden for dette er de
rekrutteringsvanskeligheder, der har været på området. Dette har resulteret i manglende personale,
og dermed et reduceret lønforbrug.
Nedsættelsen af bevillingen skal ses i sammenhæng med forhøjelsen af bevillingen på hovedkonto
32.10.05 Dronnings Ingrids Hospital.

Godkendt af Landsstyret d. 04-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Til formålskonto 32.10 Specialiseret behandling og undervisning, 32.11
Sundhedsdistrikter, lægebetjening og 32.12 Sundhedsdistrikter, tandpleje samt hovedkonto
32.01.02 PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme.
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32.12.03
Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
383
383

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 32.12.03 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening forøges med 383.000 kr. i 2007
som følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 383.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto32.12.03 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening udgør herefter
49.979.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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32.13.01
Embedslægeinstitutionen (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-1.000
-1.000

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 1.000.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
3.477.000 kr.
Ovenstående beløb overføres til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering administration.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes besparelse på de administrative områder for at styrke
uddannelsesområdet.
En eventuel besparelse vil alene have effekt i 2007. I 2008 og frem forventes de administrative
besparelser udmøntet i forbindelse med den igangværende omorganisering af hjemmestyrets
administration.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-299
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33.01.01
Direktoratet for Miljø og Natur, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
58
58

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 33.01.01 Direktoratet for Miljø og Natur, administration forøges med 58.000 kr. i
2007 som følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 58.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 33.01.01 Direktoratet for Miljø og Natur, administration udgør herefter
14.036.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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33.01.01
Direktoratet for Miljø og Natur, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
300
200
100

Tillægsbevilling 2007
For at sikre det bedst mulige udgangspunkt i det videre forløb af Aluminiumsprojektet, søges
bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med kr. 300.000. Beløbet bruges til aflønning af
en projektmedarbejder, der udelukkende tilknyttes projektsekretariatet.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt
Godkendt af Finansudvalget d. 11-05-2007, sag nr. 07-239
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TB 2007
0
1
1

33.01.11
Grønlands Naturinstitut (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
156
156

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 33.01.11 Grønlands Naturinstitut forøges med 156.000 kr. i 2007 som følge af
Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006
om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 156.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 33.01.11 Grønlands Naturinstitut udgør herefter 41.548.000 kr. i år
2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.

133

33.01.13
Strategisk Miljøvurdering (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
4.050

Tillægsbevilling 2007
For at sikre det bedst mulige udgangspunkt i det videre forløb af Aluminiumsprojektet, søges
bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med kr. 4.050.000. Beløbet bruges til at skabe et
bedre beslutningsgrundlag bl.a. i form af ekstern ekspertise.
Der er angivet en indtægt på kr. 1.000.000, som er en medfinansiering fra Danmarks
Miljøundersøgelser (DMU).

Godkendt af Finansudvalget d. 11-05-2007, sag nr. 07-239
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40.01.01
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, administration
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
181
181

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, administration
forøges med 181.000 kr. i 2007 som følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag
til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 181.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke,
administration forøges udgør herefter 17.476.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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40.01.04
Pædagogisk, psykologisk rådgivning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
33
33

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 40.01.04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning forøges med 33.000 kr. i 2007 som
følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 33.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkontoen 40.01.04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning udgør herefter
6.582.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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40.01.10
Inerisaavik/Pilersuiffik (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
181
181

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 40.01.10 Inerisaavik/Pilersuiffik forøges med 181.000 kr. i 2007 som følge af
Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006
om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 181.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 40.01.10 Inerisaavik/Pilersuiffik udgør herefter 50.429.000 kr. i år
2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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40.10.11
Ado Lyngep Atuarfia (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
44
44

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia forøges med 44.000 kr. i 2007 som følge af
Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006
om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 44.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia udgør herefter 6.900.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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40.10.15
Skolemad (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.300

Tillægsbevilling 2007
Hovedkontoen er ny.
Landsstyret har i forbindelse med forslag til finanslov 2006 afsat en reserve på 3,3 mio. kr. i 2007
og 6,5 mio. kr. i hvert af årene 2008, 2009 og 2010 til en skolemadsordning indenfor
folkeskoleområdet.
Hjemmestyret og kommunerne finansierer i fællesskab skolemadsordningen. Den afsatte bevilling
udmøntes fra en pulje, som kommunerne kan søge fra. Der etableres en ordning, hvor
Hjemmestyret efter ansøgning fra en kommune yder op til det samme beløb, som kommunen
giver, med andre ord en 50/50-ordning.
Ordningen er etableret som en 50/50-ordning med henblik på at sikre et væsentligt engagement og
initiativ fra kommunernes side, idet disse har det overordnede ansvar for skolevæsenet. I det
tilfælde, at samtlige kommuner ansøger, vil hver enkelt kommune maximalt kunne ydes 3,47 kr.
pr. elev pr. skoledag i tilskud. Er det ikke samtlige kommuner, der ansøger, er der mulighed for at
yde et større tilskud pr. elev pr. skolemad op til det samme beløb, som kommunen giver til
skolemad.
Hermed yder Hjemmestyret en ekstraordinær indsats på folkeskoleområdet med henblik på at
fremme en skolemadsordning for alle elever i folkeskolen, således at eleverne får tilstrækkeligt
sund mad og derved kan koncentrere sig om undervisningen.
En kommende strukturreform kan få indflydelse på skolemadsordningen, således at finansieringen
eventuelt kan pålægges kommunerne fuldt ud.
Det er hensigten, at en skolemadsordning kan igangsættes ved starten af skoleåret 2007/08, hvorfor
første ansøgningsfrist er 1. maj 2007.
Retningslinier for ansøgning om tilskud
- at skolemadsordningen er et tilbud for samtlige elever i folkeskolen,
- at skolemadsordningen iværksættes ved begyndelsen af skoleåret og varer hele året,
- at der ikke er krav om forældrebetaling,
- at skolemadens indhold tager udgangspunkt i de 10 kostråd, der er udarbejdet af Ernæringsrådet
- at viden om sunde madvaner integreres i undervisningen, og
- at ansøger fremsender afrapporteringsskemaet efter tilskudsperioden.
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Tilskud ydes alene til selve skolemaden og ikke til nogen andre afledte driftsomkostninger, herunder transport, inventar, lønninger eller lignende.
Bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af
bevillingen på hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer.
De økonomiske konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-05-2007., sag nr. 07-243
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40.12.25
Kateket- og organistuddannelse (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
500
500

Tillægsbevilling 2007
Kateketuddannelsen blev opstartet i 2005 med 26 elever og organistuddannelsen blev opstartet
med 5 elever. I 2007 færdiggjorde 2 elever organistuddannelsen og 22 elever kateketuddannelsen.
I 2006 blev organist- og kateketuddannelsen varetaget på en lokalitet med det resultat, at der var
større transportudgifter og indkvarteringsudgifter end budgettet. Der blev som følge heraf ansøgt
om en tillægsbevilling på 400.000 kr. i 2006.
Det blev i tillægsbevillingsansøgningen i 2006 anført, at i 2007 vil det blive undersøgt om hvorvidt
organist- og kateketuddannelserne kunne blive lagt på en mere hensigtsmæssig lokalitet. Dette
viste sig ikke muligt.
Manglende muligheder med at anvende skibstransport til rejse i forbindelse med organist- og
kateketuddannelserne, hvor kun flytrafik var muligt, medførte yderligere udgifter til
"Tjenesteydelser i alt" i forbindelse med transport. Provstiet fandt det endvidere kun muligt at
flyve med grøn flybillet frem for rød flybillet i forbindelse med gennemførsel af uddannelserne, på
grund af, at tidligere erfaringer med røde billetter havde afstedkommet merudgifter som følge af
kursisterne, der kommer fra bygderne ikke kunne nå rettidigt frem til flyforbindelse i byen,
hvorved billetudgiften var tabt.
Forbruget på artskonto 1298 "Tjenesteydelser i alt" var i november 2007 ca. 1,4 mio. kr., mens
årsforbruget i 2006 var ca. 1,1 mio. kr., der blev højere end forventet. I denne konto indgår udgifter
til rejser, ophold og dagpenge. Ud over anførte for rejser var der endvidere større udgifter til
ophold og dagpenge i forhold til forventet samt årsforbrug i 2006. Der er minimale afvigelser på
øvrige konti mellem budget og forbrug.
Mulighederne for rationaliseringsgevinster ved undervisning viste sig at være af minimal karakter.
Det har i budgetopfølgning ikke vist sig muligt at finde besparelser indenfor denne hovedkonto og
der er som følge heraf en forventning om et regnskabsforbrug på 1,9 mio. kr. mod en bevilling på
1,4 mio. kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.932.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.
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Godkendt af Landsstyret d. 06-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 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 2007
Et forventet mindreforbrug er som følge af afbud fra kursister samt særlige udgifter til enkelte
kursister, der ikke kunne deltage.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 828.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Landsstyret d. 06-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 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
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
650
200
450

Tillægsbevilling 2007
Der er i finanslovsforslag 2008 afsat 0,9 mio. kr. i 2008 og hver af overslagsårene på hovedkonto
40.12.33, Institutioner under de videregående uddannelser, til oprettelse af en sprogfilial i Nuuk.
Sprogfilialen er tilknyttet Sprogskolen i Sisimiut, og skal realisere et stort behov for
engelskkundskaber blandt personale i industrien med fokus på råstofindustrien og
aluminiumsindustrien.
Sprogskolen er imidlertid allerede i stand til at etablere dette tilbud, således at sprogfilialen kan
ved efterårssemesterets begyndelse i 2007.
Sprogskolen har anført et merbevillingsbehov på 450.000 kr. til etableringsomkostninger og
200.000 kr. til afholdte lønudgifter til oprettelse af sprogskolefilial. Midlerne er tilført fra
hovedkonto 20.11.61, Uddannelsesreserve.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 127.854.000 kr. i år 2007.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
Chefer
Øvrige
Personale forbrug i alt
Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2007., sag nr. 07-291
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TB 2007
0
0,5
0,5

40.12.33
Institutioner under de videregående uddannelser (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-400
-400

Tillægsbevilling 2007
På hovedkonto 40.12.33 Institutioner under de videregående uddannelser forventer Grønlands
Seminarium et mindreforbrug inden for enkelte artskonti i tilknytning til "tjenesteydelser" og
"Driftsmidler, reparation, vedligeholdelse" i forhold til forventet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 127.754.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Landsstyret d. 06-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 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.
300
300

Tillægsbevilling 2007
På hovedkonto 40.12.33 Institutioner under de videregående uddannelser, har GU-Aasiaat haft en
uforudset udgift som følge af konstateret asbest ved kollegierne. Dette har resulteret i akut privat
indkvartering af elever. Disse forhold forventes at medføre et merbevillingsbehov på 0,8 mio. kr.
Omprioriteringer indenfor hovedkonto 40.12.33 Institutioner under de videregående uddannelser
har medført en rokering på 0,5 mio. kr. til GU-Aasiaat. Merbevillingsbehovet udgør herefter 0,3
mio. kr.
I forbindelse med budgetredegørelse for september 2007 er det anført, at GU-Aasiaat endnu en
gang har gennemgået de forventede udgifter i institutionen og har anført at fremsendte budget for
resten af året er lavest mulige sparebudget.
Som eksempel på ekstraudgifter i forbindelse med, at 20 elever blev tvunget til at flytte ud af
kollegium 5 og 6 på grund af konstateret asbest anfører GU-Aasiaat, at institutionen kunne have
opsagt 5-6 huse og lejligheder i byen. En INI lejlighed, som institutionen selv skal møblere, koster
med varme, el og vand ca. 8-10.000 kr., og her kan der bo 4 elever. Et tilsvarende hus til 4 elever
koster 10.000 kr. + varme, el og vand hos en af de private udbydere. Et overslag giver en pris på
ca. 60.000 kr. pr. måned i ekstra husleje, el og varme.
Der er således foretaget nødvendig gennemgang af institutionens budget med henblik på
kompenserende besparelser set i forhold dette pludselige og uforudsigelige behov for merbevilling
som følge af ekstraordinære indkvarteringer i forbindelse med udbedring af asbest ved kollegierne,
der er afsluttet i forbindelse med budgetredegørelsen for september behandlet i oktober 2007.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 128.154.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Landsstyret d. 06-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde 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
Lønudgifter

1.000 kr.
526
526

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 40.12.33 Institutioner under de videregående uddannelser forøges med 526.000 kr. i
2007 som følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 526.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 40.12.33 Institutioner under de videregående uddannelser udgør
herefter 127.204.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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40.14.10
Det Grønlandske Landsbibliotek (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
40
40

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 40.14.10 Det Grønlandske Landsbibliotek forøges med 40.000 kr. i 2007 som følge
af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november
2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 40.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 40.14.10 Det Grønlandske Landsbibliotek udgør herefter 14.162.000
kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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40.14.11
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
33
33

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 40.14.11 Grønlands Nationalmuseum og Arkiv forøges med 33.000 kr. i 2007 som
følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 33.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 40.14.11 Grønlands Nationalmuseum og Arkiv udgør herefter
9.448.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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45.10.10
Bispekontoret (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-600
-600

Tillægsbevilling 2007
Bispeembedet har oplyst, at embedet ikke får optrykt de nye salmebøger i 2007, og at der forventes
et mindre aktivitetsniveau end forudsat.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.549.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Landsstyret d. 06-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Aktivitetsområde 45 Kirken.
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45.10.16
Kirkelig virksomhed i Danmark (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-100
-100

Tillægsbevilling 2007
Der forventes et mindre aktivitetsniveau end forudsat.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 923.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Landsstyret d. 06-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Aktivitetsområde 45 Kirken.
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45.10.17
Kirken i Grønland (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
700
700

Tillægsbevilling 2007
I forbindelse med budgetlægningen for FFL-2007 blev der budgetteret med en stigning på 2,0 %
for de samlede bevillinger, hvor der blev indregnet Økonomidirektoratets sparekrav for
randydelser og bedre indkøbsforvaltning. Den samlede stigning i lønbudgettet blev på 1,0 % og
udgjorde 230.000 kr. og var fastlagt med udgangspunkt i forudsætninger for vakantstillinger fra
tidligere år. De øvrige driftsudgifter blev reguleret med 8,3 % og samlet set 482.000 kr. og skyldes
ønsket om styrkelse af menighedsrådsarbejdet.
Disse prioriteringer mellem løn og øvrige driftsudgifter skyldes indstillinger fra provstiembederne
om styrkelse af menighedsrådsarbejde samt erfaringer med henblik på besættelse og
genbesættelses af stillinger ved provstiembederne.
I forbindelse med finanslovforslag 2007 blev rammerne for hovedkonto 45.10.13 Kirken i
Grønland opskrevet med kr. 712.000 bl.a. som følge af pris- og lønfremskrivning efter ovennævnte
reguleringer, således at bevillingen herefter udgjorde kr. 35.795.000. Hertil kommer en
tillægsbevilling som følge af Landsstyrerokering på 324.000. Bevillingen for 2007 udgør herefter
36.119.000. Til sammenligning udgjorde regnskabsresultatet for 2006 kr. 36.424.000 mod en
bevilling på kr. 35.083.000 som følge af lønreguleringer, der ikke blev kompenseret.
I overenskomstaftale mellem Grønlands Landsstyre og ASG er der indgået aftale om klassificering
af visse tjenestemandsaftaler inden for den grønlandske kirke i følge Nalunaarutit serie C-I af 30.
november 2006, hvor nærværende aftale har virkning fra den 1. april 2005.
Samtlige stillinger som præst og provst er justeret således; Provst fra skalatrin 49 til 50, præster fra
28, 30, 32, 34, 40, 42, 44 & 46 til 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45 og 47 og for præster med cand. theol.
fra skalatrin 47 til 48, hvortil det skal bemærkes, at ved lønfremskrivningen for samtlige præste- og
provstestillinger er skalatrinet opgraderet med et skalatrin. Rådighedstillægget er endvidere justeret
for præster samt cand. theologer med et årligt grundbeløb pr. 01.04.91 på kr. 32.200 mod tidligere
kr. 27.740. Der er til samtlige stillinger i lr. 35-40 ydet et generelt tillæg med årligt grundbeløb pr.
1. april 1991.
Som følge af ovennævnte har de tre provstiembeder beregnet merbevillingsbehov med
udgangspunkt i nuværende stillingsbesættelser. Sydgrønland provstikontor forventer ikke
overskridelser af lønbudgettet, men et mindre forbrug på 122.000 kr. med nuværende personale.
Midtgrønlands Provstikontor har beregnet merforbruget på lønbudgettet til 350.000 kr. med
nuværende personale, mens Nordgrønlands Provstikontor har beregnet merforbruget på
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lønbudgettet til 603.000 kr. med nuværende personale. Det samlede merforbrug på lønbudgettet
udgør således i alt 831
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 36.819.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årerne.

Godkendt af Landsstyret d. 06-12-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Aktivitetsområde 45 Kirken.
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45.10.17
Kirken i Grønland (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
324
324

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 45.10.17 Kirken i Grønland forøges med 324.000 kr. i 2007 som følge af
Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006
om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 324.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 45.10.17 Kirken i Grønland udgør herefter 36.119.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008,

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.

154

50.01.01
Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
132
132

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 50.01.01 Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration forøges med
132.000 kr. i 2007 som følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til
Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 132.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 50.01.01 Landsstyret udgør herefter 20.382.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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50.01.05
Grønlands Fiskerilicenskontrol (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
120
120

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 50.01.05 Grønlands Fiskerilicenskontrol forøges med 120.000 kr. i 2007 som følge
af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november
2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 120.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 50.01.05 Grønlands Fiskerilicenskontrol udgør herefter 18.541.000 kr.
i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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50.01.06
Jagtbetjentordning (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
34
34

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 50.01.06 Jagtbetjentordning forøges med 34.000 kr. i 2007 som følge af
Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006
om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 34.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 50.01.06 Jagtbetjentordning udgør herefter 18.541.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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50.06.50
Fiskeriudviklingspulje (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-8.250

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen nedsættes med 8.250.000 kr. som følge af landbrugserhvervets akutte lånebehov i
2007 og ønske om at omlægge foderkreditter fra at være erhvervsstøttelån til almindelige
kommercielle banklån.
Dette afstedkommer et samlet lånebehov på ovennævnte beløb, som finansieres gennem
nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 12.832.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-06-2007, sag nr. 07-242
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51.07.42
Rentebærende udlån (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.000

Tillægsbevilling 2007
Som følge af landbrugserhvervets ønske om at omlægge foderkreditter fra at være
erhvervsstøttelån til almindelige kommercielle banklån, er det nødvendigt at få finansieret årets
foderindkøb gennem 10-årige erhvervsstøttelån. Fra og med 2008 vil der ikke længere være behov
for foderkreditter gennem erhvervsstøtteordningen. Det samlede lånebehov i 2007 er maksimeret
til kr. 6 mio.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 10.842.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-06-2007, sag nr. 07-242
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51.07.45
Rente- og afdragsfrie udlån til landbrugserhvervet (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
5.250

Tillægsbevilling 2007
Som følge af akutte lånebehov indenfor landbrugserhvervet udvides tilskudsrammen indenfor
nærværende hovedkonto.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 7.250.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene, idet tillægsbevillingen alene
er et udtryk for at imødekomme absolut højt prioriterede låneansøgninger for indeværende år.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-06-2007, sag nr. 07-242

160

62.01.01
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, administration
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
1.100
1.100

Tillægsbevilling 2007
Forhøjelse af bevillingen på nærværende konto skal ses i sammenhæng med nedsættelsen på
hovedkonto 62.01.04 Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats.
Årsagen til det øgede forbrug på hovedkonto 62.01.01 Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, administration er, at det på nuværende tidspunkt har vist sig, at bevillingen
har vist sig ikke at dække de eksisterende udgifter til løn og øvrige personaleomkostninger.
Nyansættelser har således betydet øgede udgifter til stillingsannoncer, vakantindkvartering og
overlap i ansættelser mellem den afgående og tiltrædende medarbejder. Samtidig vil
personaleforbruget fra oktober være oppe på 28 stillinger mod forventet 26. Baggrunden for det
øgede personaleforbrug er blandt andet, at oprettelsen af den fælles journal-, personale- og
bogføringsenhed, ikke kom til at omfatte statistik og budgetopfølgning. Forhøjelsen vedrører
lønudgifter.
Bevillingen søges overført fra hovedkonto 62.01.04 Sektorprogram for uddannelse samt den
ekstraordinære uddannelsesindsats til hovedkonto 62.01.01 Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, administration.
Bevillingen udgør herefter 11.161.000 kr.

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

TB 2007
0
1
1

Godkendt af Finansudvalget d. 28-11-2007., sag nr. 07-296
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62.01.01
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, administration
(Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
103
103

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 62.01.01 Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, administration
forøges med 103.000 kr. i 2007 som følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag
til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 103.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 62.01.01 Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser,
administration udgør herefter 10.264.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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62.01.04
Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats
(Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.100

Tillægsbevilling 2007
Nedsættelse af bevillingen på nærværende konto skal ses i sammenhæng med forhøjelsen på
hovedkonto 62.01.01 Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, administration.
Årsagen til det mindre forbrug på hovedkonto 62.01.04 Sektorprogram for uddannelse samt den
ekstraordinære uddannelsesindsats er, at initiativet omkring nedsættelse af frafald ikke har
forbrugt alle de midler, der var udmøntet i FL 2007. Mindreforbruget skyldes, at der ikke er
modtaget så mange ansøgninger som forventet. Fra 2008 er måden hvorpå, der ansøges om midler
til nedsættelse af frafald ændret, og mindreforbruget i indeværende finansår forventes derfor ikke
at få betydning for bevillingen i FFL 2008.
Bevillingen søges overført fra hovedkonto 62.01.04 Sektorprogram for uddannelse samt den
ekstraordinære uddannelsesindsats til hovedkonto 62.01.01 Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser, administration.
Bevillingen udgør herefter 29.300.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-11-2007., sag nr. 07-296
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62.01.05
Elevindkvartering i Nuuk (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
50
50

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 62.01.05 Elevindkvartering i Nuuk forøges med 50.000 kr. i 2007 som følge af
Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006
om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 50.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 62.01.05 Elevindkvartering i Nuuk udgør herefter 12.150.000 kr. i år
2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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62.02.08
Institutioner under erhvervsuddannelserne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
3.205
3.205

Tillægsbevilling 2007
Forhøjelse af bevillingen på nærværende konto skal ses i sammenhæng med prisfremskrivningen
på hovedkonto 20.05.44 Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU i 2007.
Følgende Litra (Initiativer) på hovedkonto 62.02.08 er genstand for bevillingsforhøjelse.
"Bygge og Anlægsskolen" forhøjes med 2.005.000 kr. og
"Handelsskolen i Qaqortoq" forhøjes med 1.200.000 kr.
B&A skolen i Sisimiut har ansøgt om en tillægsbevilling til efterårets ekstraaktiviteter på i alt
2.005.000 kr. Ekstraaktiviteterne tager form af kurser indenfor mine- og entreprenørområdet.
Handelsskolen i Qaqortoq har dertil anmodet om en tillægsbevilling på i alt 1,2 mio. kr., hvoraf
800.000 kr. er etableringsudgifter i forbindelse med møblering af lejemål indgået med INI A/S, de
resterende 400.000 kr. er til efterårets drift af lejemålene. Denne del af forhøjelsen vil søges
indarbejdet i FFL08.
Bevillingerne søges overført fra hovedkonto 20.05.44 Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU i
2007 til hovedkonto 62.02.08 Institutioner under erhvervsuddannelserne.
Bevillingen på nærværende konto udgør herefter kr. 122.301.000.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-10-2007., sag nr. 07-278
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62.02.08
Institutioner under erhvervsuddannelserne (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
611
611

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 62.02.08 Institutioner under erhvervsuddannelserne forøges med 611.000 kr. i 2007
som følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 611.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 62.02.08 Institutioner under erhvervsuddannelserne udgør herefter
119.096.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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62.03.10
Særydelser, rejseudgifter mm, USF (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.900

Tillægsbevilling 2007
Nedsættelse af bevillingen på nærværende konto skal ses i sammenhæng med forhøjelsen på
hovedkonto 62.03.11 Særydelser, rejseudgifter mm, institutionerne.
Årsagen til det mindre forbrug på hovedkonti 62.03.10 Særydelser, rejseudgifter mm, USF er, at
det ikke længere er USF, som posterer rejseudgifter for uddannelsesinstitutionerne. Dette bliver i
stadig stigende grad gjort decentralt af institutionerne på hovedkonto 62.03.11 Særydelser,
rejseudgifter mm, institutionerne.
Bevillingen søges overført fra hovedkonto 62.03.10 Særydelser, rejseudgifter mm, USF til
hovedkonto 62.03.11 Særydelser, rejseudgifter mm, institutionerne.
Bevillingen på nærværende konto udgør herefter kr. 3.528.000.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-10-2007., sag nr. 07-278
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62.03.11
Særydelser, rejseudgifter mm, institutionerne (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
4.900

Tillægsbevilling 2007
Forhøjelse af bevillingen på nærværende konto skal ses i sammenhæng med nedsættelsen på
hovedkonto 62.03.10 Særydelser, rejseudgifter mm, USF og prisfremskrivningen på hovedkonto
20.05.44 Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU i 2007.
Årsagen til merforbruget på hovedkonto 62.03.11 Særydelser, rejseudgifter mm, institutionerne er,
at der i sidste års budgettering ikke blev taget højde for de prisforhøjelser på rejser, som
indførelsen af den enstrengede trafikstruktur forårsagede. I merforbruget er der taget højde for en
besparelse på 2 mio. kr., som forventes indfriet ved indførelsen af en praksis, hvorefter de fleste
rejser til og fra uddannelsesbyen foretages på røde billetter for at minimere rejseomkostningerne
mest muligt. I 2006 var der ligeledes et overforbrug på nævnte hovedkonto, men dette fremgik for
sent på året til, at man kunne nå at ændre bevillingen i FFL07. Bevillingen på kontoen er øget i
FFL08.
Bevillingen søges overført med 2.900.000 kr. fra hovedkonto 62.03.10 Særydelser, rejseudgifter
mm, USF og med 2.000.000 kr. fra hovedkonto 20.05.44 Indtægter fra partnerskabsaftalen med
EU i 2007.
Bevillingen på nærværende konto udgør herefter kr. 34.087.000.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-10-2007., sag nr. 07-278
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62.04.05
Piareersarfiit (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.000

Tillægsbevilling 2007
Nedsættelse af bevillingen på nærverende hovedkonto skal ses i sammenhæng med forhøjelsen på
hovedonto 84.40.15 Kolligiebyggeri på projekt 170.52.035.
Årsagen til det mindre forbrug på nærverende hovedkonto er, at det på nuværende tidspunkt har
vist sig at, alle midler afsat til fremstilling af undervisningsmaterialer ikke vil blive brugt, da det
ikke har været muligt at finde personer, der kan løfte alle disse opgaver i indeværende år.
Bevillingen søges overført fra nærverende hovedkonto til hovedkonto 84.40.15 Kolligiebyggeri på
projekt 170.52.035.
Bevillingen på nærverende hovedkonto udgør herefter 30.615.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-10-2007., sag nr. 07-282
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64.01.01
Erhvervsdirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
107
107

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 64.01.01 Erhvervsdirektoratet, administration forøges med 107.000 kr. i 2007 som
følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 107.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 64.01.01 Erhvervsdirektoratet, administration udgør herefter
16.337.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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64.01.01
Erhvervsdirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
300
200
100

Tillægsbevilling 2007
For at sikre det bedst mulige udgangspunkt i det videre forløb af Aluminiumsprojektet, søges
bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med kr. 300.000. Beløbet bruges til aflønning af
en projektmedarbejder, der udelukkende tilknyttes projektsekretariatet.

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

TB 2007
0
1
1

Godkendt af Finansudvalget d. 11-05-2007, sag nr. 07-239
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64.10.14
Driftaftaler, produktionsanlæg (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-12.500

Tillægsbevilling 2007
Som et led i KNI koncernes omstrukturering har koncernen solgt 12 af Arctic Green Food A/S's
anlæg til Royal Greenland A/S og Arctic Prime Fisheries pr. 1. april 2007. Der er således i dag ni
indhandlingsanlæg tilbage i selskabet. Arctic Green Food A/S.
Afhændelsen af indhandlingsanlæggene påvirker servicekontraktbetalingerne for den resterende
del af kontraktperioden til Arctic Green Food A/S. Da selskabet nu kun driver ni anlæg omfattet af
servicekontrakt mod 21 ved årets begyndelse, nedsættes servicekontraktbetalingen gældende fra
den 1. april med 12,5 mio. kr. på hovedkonto 64.10.14 Driftaftaler, Produktionsanlæg.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-05-2007, sag nr. 07-244

172

64.10.17
Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
6.700

Tillægsbevilling 2007
For at sikre det bedst mulige udgangspunkt i det videre forløb af Aluminiumsprojektet, søges
bevillingen på nærværende hovedkonto forhøjet med kr. 6.700.000. Beløbet bruges til at skabe et
bedre beslutningsgrundlag bl.a. i form af ekstern ekspertise.

Godkendt af Finansudvalget d. 11-05-2007, sag nr. 07-239
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64.12.06
Vandkraft forundersøgelser (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
2.115

Tillægsbevilling 2007
For at støtte forundersøgelser af vandkraft er der i Finansloven afsat tilskudsmidler.
Tilskudsbevillingerne sker gennem finanslovskonto 64.12.06. - "Vandkraftforundersøgelser".
Hensigten er at have en 4-årig periode i årene 2006-2009 til at løfte denne opgave. Primo 2010
skal der udarbejdes en redegørelse, for hvordan bevillingen er blevet brugt samt en beskrivelse af
resultaterne af forundersøgelserne af vandkraft.
På grund af de forøgede aktiviteter i forbindelse med etableringer af vandkraftværker end først forventet, har der været behov for en justering af tilskudsbevillinger til forundersøgelser og målinger
af vandkraftpotentialer.
Landsstyret godkendte den 15. juli 2007 en bevillingsforøgelse i hovedkonto 64.12.06. med
10.286.000,- kr. for 2007, 30.000,- for 2008 samt 80.000,- for 2009. Dette skete ved at rokere
midler fra hovedkonto 80.00.00, "Udisponerede anlægsreserver" til hovedkonto 64.12.06.
"Vandkraft for-undersøgelser".
På trods af de ovennævnte bevillingsforøgelser, er der i 2007 stadig behov for at dække et
merbevil-lingsbehov for Vandkraftforundersøgelser omkring Ilulissat Vandkraft, samt
Fotokortlægning ved vandkraftpotentialer nord for Nuuk.
De samlede omkostninger i forbindelse med vandkraftforundersøgelser omkring Ilulissat
Vandkraft er 6.015.000 kr. Når man trækker de allerede bevilgede 4.370.000 kr. fra, så er den
ønskede ekstrabevilling på 1.650.000 kr.
Den samlede pris for fotokortlægningen er 5.248.000 kr., hvilket er højere end først budgetteret.
Den ønskede ekstrabevilling for Flykortlægning nord for Nuuk er på 470.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 14.401.000 kr.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.01, "Omrokeringsreserve" på 2.115.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2007., sag nr. 07-300
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64.12.06
Vandkraft forundersøgelser (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
10.286

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet som følge af Landstingets beslutning om
øget fokus på vandkraft.
Efter at Landsstyret har besluttet at opføre et dieseldrevet elværk, og ikke at opføre et
Vandkraftværk i Paamiut, er der 11 mio. kr. i Finanslovskonto 80.00.00 "Udisponerede
anlægsreserver".
Til Vandkraft forundersøgelser Paamiut er der herudover afsat 410.000 kr. i budgettet til
Finanslovskonto 64.12.06. Disse midler hidrører forundersøgelser der allerede er foretaget.
I forbindelse med et eventuelt byggeri af et vandkraftværk i Ilulissat omkring 2010, nødvendiggør
områdets særegne geografiske forhold, at der snarest muligt opstartes forundersøgelser, helst ikke
senere end 2007. De nye forundersøgelser ønskes koblet med tidligere forundersøgelser i området.
Budgettet for vandkraftforundersøgelser vil i 2007 være på i alt 4.370.000 kr.
Hydrologiforundersøgelser ved industripotentialer syd for Nuuk er i 2007 budgetteret med
2.028.000 kr. Såfremt bevillingen tillader det anbefales det, at der igangsættes pejling af søer egnet
til reservoir, samt eventuelt fotoflyvning og korttegning. Budgettet for rekognoscering er på
690.000 kr. Det samlede budget for forundersøgelser til industrivandkraft syd for Nuuk, uden
fotokortlægning bliver på i alt 2.728.000 kr.
Såfremt bevillingen tillader det anbefales det, at der igangsættes fotoflyvning og korttegning af
industripotentialer nord for Nuuk. Budgettet for "Flykortlægning", der omfatter et areal på 25.000
km2 flyoptagelser, og den efterfølgende digitalisering af de 12.000 km2 er på 4.344.000 kr.
Resultatet af kortlægningen vil kunne bruges af forskellige interessenter, såsom Nukissiorfiit,
Asiaq, Råstofsektoren, samt naturligvis Entreprenører og Bygherre ved eventuelt byggeri af
industrivandkraftværker.
Hydrologiforundersøgelser ved industripotentialer nord for Nuuk er i 2007 budgetteret med
2.250.000 kr. "Forberedelse og koordinering", "Helikopter" samt "Bådcharter" ligger tæt op ad
Hydrologibudgettet, da disse aktiviteter er foranlediget af hydrologiforundersøgelserne. Det
samlede budget på 4.160.000 kr. bliver finansieret af et aluminiumsselskab.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 12.286.000 kr.
Tillægsbevillingsansøgningen skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af
hovedkonto 80.00.00, Udisponerede Anlægsreserver på 10.286.000 kr.
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Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-05-2007., sag nr. 07-245
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70.01.01
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
800
400
400

Tillægsbevilling 2007
Ved landsstyreformandens beslutning den 3. maj 2007 er beredskabsområdet og formandskabet for
Beredskabskommissionen overført fra Landsstyrets Sekretariat til Direktoratet for Boliger og
Infrastruktur. Formandskabet for Beredskabskommissionen varetages herefter af direktøren for
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur.
Som følge af ressortændringen rokeres en bevilling på 800.000 kr. fra hovedkonto 10.01.01
Landsstyrets Sekretariat, administration til nærværende hovedkonto. Rokeringen gælder også i
budgetoverslagsårene og vil blive indarbejdet i FFL 2008.
Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter 17.312.000 kr.

Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget:
Forventet personaleforbrug
TB 2007 BO 2008 BO 2009 BO 2010
Chefer
0
0
0
0
Øvrige
1
1
1
1
Personale forbrug i alt
1
1
1
1
Godkendt af Landsstyreformanden d. 03-05-2007. Rokeringen har hjemmel i bilag 2,
tekstanmærkninger: Landsstyret-Aktivitetsområde 10-89, nr. 1.
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70.01.01
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
112
112

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 70.01.01 Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, administration forøges med
112.000 kr. i 2007 som følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til
Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 112.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto12.01.01 Grønlands Repræsentation i København, Drift udgør herefter
16.512.000 kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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70.01.08
Boligklagenævnet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-200
-200

Tillægsbevilling 2007

Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 200.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
800.000 kr.
Ovenstående beløb overføres til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering administration.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes besparelse på de administrative områder for at styrke
uddannelsesområdet.
En eventuel besparelse vil alene have effekt i 2007. I 2008 og frem forventes de administrative
besparelser udmøntet i forbindelse med den igangværende omorganisering af hjemmestyrets
administration.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-299
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70.10.02
Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nuuk (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter
Indtægter

1.000 kr.
-1.565
-448
-1.117

Tillægsbevilling 2007
Hjemmestyret har valgt at outsource IT-ydelser fra Hjemmestyrets centraladministration til Kit
A/S (nu Sermit A/S) pr. 1. maj 2007. I den forbindelse opstår der en ekstraordinær lejeindtægt,
samt besparelser på nærværende hovedkonto. Lejeindtægten vedrører udlejning af Hjemmestyrets
ejendom, B-1351, Nuuk, til Sermit A/S og besparelserne opstår ved at Sermit A/S nu selv afholder
drifts- og forbrugsudgifterne.
På baggrund af outsourcingen rokeres en bevilling på 1.565.000 kr. fra nærværende hovedkonto til
hovedkonto 14.02.07 Drift og vedligehold af Hjemmestyrets centrale EDB-maskinel og programmel.
Herefter udgør den samlede bevilling på nærværende hovedkonto 25.599.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-11-2007., sag nr. 07-297
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70.10.04
Vedligeholdelse af Hjemmestyrets bygninger (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-139
-139

Tillægsbevilling 2007
Hjemmestyret har valgt at outsource IT-ydelser fra Hjemmestyrets centraladministration til Kit
A/S (nu Sermit A/S) pr. 1. maj 2007. I den forbindelse opstår der besparelser på nærværende
hovedkonto, idet Sermit A/S, i henhold til lejekontrakten, har ansvaret for den indvendige
vedligeholdelse af B-1351, Nuuk.
På baggrund af outsourcingen rokeres en bevilling på 139.000 kr. fra nærværende hovedkonto til
hovedkonto 14.02.07 Drift og vedligehold af Hjemmestyrets centrale EDB-maskinel og programmel.
Herefter udgør den samlede bevilling på nærværende hovedkonto 7.361.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-11-2007., sag nr. 07-297
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72.02.05
Bygherreadministration, Hjemmestyrets ejendomme (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-300
-300

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 300.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
1.290.000 kr.
Ovenstående beløb overføres til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering administration.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes besparelse på de administrative områder for at styrke
uddannelsesområdet.
En eventuel besparelse vil alene have effekt i 2007. I 2008 og frem forventes de administrative
besparelser udmøntet i forbindelse med den igangværende omorganisering af hjemmestyrets
administration.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-299
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73.01.07
Bygherremyndighed - Trafikanlæg (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-200
-200

Tillægsbevilling 2007

Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 200.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
1.550.000 kr.
Ovenstående beløb overføres til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering administration.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes besparelse på de administrativ eområder for at styrke
uddannelsesområdet.
En eventuel besparelse vil alene have effekt i 2007. I 2008 og frem forventes de administrative
besparelser udmøntet i forbindelse med den igangværende omorganisering af hjemmestyrets
administration.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-299
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73.01.07
Bygherremyndighed - Trafikanlæg (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
85
85

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 73.01.07 Bygherremyndighed - Trafikanlæg forøges med 85.000 kr. i 2007 som
følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 85.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 73.01.07 Bygherremyndighed - Trafikanlæg udgør herefter 1.835.000
kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.
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73.01.09
Overgangsreserve - Trafikstruktur (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
5.063

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto forhøjes med 5.063.000 kr. Forhøjelsen finansieres af ennedsættelse af
hovedkonto 80.72.00 Anlægsreserve til boligformål og en nedsættelse af hovedkonto 20.11.50
Driftsreserven.
Midlerne vil blive anvendt som tilskud til trafikken til Upernavik, Uummannaq og Nanortalik, da
det ikke har været muligt for Arctic Umiaq Line at anløbe Nanortalik, Uummannaq og Upernavik,
som derfor står ringere stillet trafikmæssigt set end de øvrige byer på Vestkysten.
Upernavik:
En ekstra ugentlig flyvning mellem Ilulissat og Upernavik i perioden 1. juni til 28. august - i alt 13
uger.
Uummannaq:
En væsentlig grund til, at det er dyrt at rejse til og fra Uummannaq, er den nødvendige shuttletrafik
med helikopter mellem lufthavnen i Qaarsut og Uummannaq. Prisen for shuttletrafikken er i dag
621,- kr. for en enkeltbillet inklusiv afgifter. Et tilskud, der kan sænke prisen på shuttlingen
mellem Qaarsut og Uummannaq, vil således sænke den samlede pris for at flyve til Uummannaq.
Nanortalik:
Sænkning af priserne på strækningerne Nanortalik og Qaqortoq samt Nanortalik og Narsarsuaq, så
borgere fra Nanortalik har mulighed for en billigere transport ligesom borgere fra Qaqortoq og
Narsaq, der kan sejle med Arctic Umiaq Line.
Bevilling udgør herefter 9.063.000 kr. på nærværende hovedkonto.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-261
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73.01.09
Overgangsreserve - Trafikstruktur (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
0

Tillægsbevilling 2007
Der ansøges om udmøntning af midler på i alt 2,3 mio. kr. i 2007 til følgende formål:
Kangilinnguit
I perioden 1. januar - 31. oktober blev Kangilinnguit betjent af en S-61 helikopter en gang om ugen
i henholdsvis nord- og sydgående retning, som en tillægsbeflyvning til eksisterende aftale
vedrørende offentlig beflyvning af Paamiut. Denne aftale udløb 31. oktober. Herefter bliver
Kangilinnguit betjent med en mindre helikopter i de sidste to måneder af året.
Det meste af trafikarbejdet er nu færdiggjort, og den endelige omkostning opgjort til at blive 1,1
mio. kr. Forsvarsministeriet afholder 0,5 mio. kr. hvorfor der ansøges om udmøntning af 0,6 mio.
kr.
Sportsrejsende
Der ansøges om udmøntning på 500.000 kr. i 2007 til refusion af passagerafgiften for
idrætsudøvere, som deltager i idrætsarrangementer godkendt af Grønlands Idrætsforbund.
Midlerne til sportsrejsende bliver udmøntet til Grønlands Idrætsforbund, der i lighed med tidligere
udmøntning, vil fordele rejsemidlerne til underforbundene i forhold til medlemstal. Dvs. jo flere
medlemmer, jo flere rejsemidler.
Skoleelever
Der ansøges om udmøntning af 500.000 kr. i 2007, til refusion af passagerafgiften for
folkeskoleelever på de ældste klassetrin som deltager i studierejser internt i landet.
Midlerne til folkeskoleeleverne bliver udmøntet til de enkelte kommuner, på samme måde som
tidligere, på baggrund af oplysninger fra KANUKOKA, om antallet af afgangselever i de enkelte
kommuner. Det vil sige jo flere afgangselever der er i den enkelt kommune, jo større tilskud
tilfalder kommunen.
Mittarfeqarfiit - drift af landingsbane i Paamiut
Landingsbanen i Paamiut åbnede den 1. december 2007. Mittarfeqarfiit har som kommende
driftsherre anvendt ressourcer til at uddanne lokal arbejdskraft til at varetage de forskellige
funktioner i lufthavnen.
Der ansøges om udmøntning på 742.000 kr. i 2007 til omkostninger i forbindelse med lokal
arbejdskraft til driften af landingsbanen.
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Øvrige områder
Der er tidligere udmøntet 1,0 mio. kr. under denne hovedkonto i forbindelse med indgåelse af
kontrakt med Air Greenland om offentlig helikopterbeflyvning af Uummannaq distriktet. KNI
havde oprindeligt denne kontrakt, hvor selskabet benyttede sig af en luftpudebåd, som ikke viste
sig tilstrækkelig driftssikker.
Air Greenland har ikke indenfor den økonomiske ramme kunnet etablere en hensigtsmæssig
løsning til betjening af Kangerluk med helikopter, som følge af sikkerhedsmæssige krav fra
Statens Luftfartsvæsen.
Med hensyn til forbedring af betjeningen af Upernavik blev der i sommers indgået en særskilt
aftale med Air Greenland til indsættelse af ekstra flyvninger mellem Ilulissat og Upernavik i
sommerperioden.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2007., sag nr. 07-302
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73.01.10
Overvågning og monitorering, trafikområdet (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Øvrige udgifter

1.000 kr.
-200
-200

Tillægsbevilling 2007

Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 200.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
1.800.000 kr.
Ovenstående beløb overføres til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering administration.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes besparelse på de administrative områder for at styrke
uddannelsesområdet.
En eventuel besparelse vil alene have effekt i 2007. I 2008 og frem forventes de administrative
besparelser udmøntet i forbindelse med den igangværende omorganisering af hjemmestyrets
administration.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-299
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73.30.02
Eftersøgnings- og Redningsberedskab (Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-200

Tillægsbevilling 2007

Bevillingen på nærværende hovedkonto nedsættes med 200.000 kr., hvorefter bevillingen udgør
9.400.000 kr.
Ovenstående beløb overføres til hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering administration.
Nedsættelsen af bevillingen skyldes besparelse på de administrative områder for at styrke
uddannelsesområdet.
En eventuel besparelse vil alene have effekt i 2007. I 2008 og frem forventes de administrative
besparelser udmøntet i forbindelse med den igangværende omorganisering af hjemmestyrets
administration.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-299
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75.86.20
Miljø, anlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-838

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedskrevet som følge af manglende forbrug på anlægsprojekter
indenfor miljøområdet. En tilsvarende forhøjelse sker på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør -838.000 kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Diverse byer
999.14.001

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Indkøb af olieberedskab
-838

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-838

-838

6

-838

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse byer
999.14.001
Indkøb af olieberedskab
Projektet har en samlet bevilling på 843.564 kr. fra år 2001. Der har sidst været registeret forbrug på projektet i
2004.
Der søges tilbageført 838.000 kr. på projektet.
Fysisk igangsætning: 2001

Ibrugtagning: 2002

Godkendt af Finansudvalget d. 09-06-2007, sag nr. 07-247
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75.86.21
Miljøteknologi, anlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-720

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedskrevet som følge af manglende forbrug på anlægsprojekter
indenfor miljøområdet. En tilsvarende forhøjelse sker på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør -720.000 kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Saarloq
021.13.022
Qasigiannguit
110.13.019
Diverse bygder
998.13.039

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Forbrændingsanlæg, Saarloq
Forbrændingsanlæg, Qasigiannguit
Renovering af bygdeforbrændingsanlæg

-119

0

-119

-119

329

-103

0

-103

-103

433

-498

0

-498

-498

477

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

-720

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Saarloq
021.13.022
Forbrændingsanlæg, Saarloq
Projektet har en samlet bevilling på 448.000 kr. fra år 1999-2000. Der har sidst været registeret forbrug på projektet
i 2000.
Der søges tilbageført 119.000 kr. på projektet.
Fysisk igangsætning: 1999

Ibrugtagning: 2002
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Diverse bygder
998.13.039
Renovering af bygdeforbrændingsanlæg
Projektet har en samlet bevilling på 975.000 kr. fra år 2000. Der har sidst været registeret forbrug på projektet i
2003.
Der søges tilbageført 498.000 kr. på projektet.
Fysisk igangsætning: 2000

Ibrugtagning: 2002

Qasigiannguit
110.13.019
Forbrændingsanlæg, Qasigiannguit
Projektet har en samlet bevilling på 536.000 kr. fra år 1999-2000. Der har sidst været registeret forbrug på projektet
i 2003.
Der søges tilbageført 103.000 kr. på projektet.
Fysisk igangsætning: 2001

Ibrugtagning: 2002

Godkendt af Finansudvalget d. 09-06-2007, sag nr. 07-247
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75.86.22
Affaldsbortskaf. i mellemstore byer (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-8.500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedskrevet som følge af manglende forbrug på anlægsprojekter
indenfor miljøområdet. En tilsvarende forhøjelse sker på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør -8.500.000 kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Diverse byer
999.13.054

Projektnavn
Forbrænd.anlæg/modtagestation
nr. 2

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----8.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-8.500

-8.500

0

-8.500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse byer
999.13.054
Forbrænd.anlæg/modtagestation nr. 2
Projektet har en samlet bevilling på 8.500.000 kr. fra årene 2003-2005. Der har ikke været forbrug på projektet.
Projektet søges aflyst, og bevillingen på 8.500.000 kr. tilbageføres.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 09-06-2007, sag nr. 07-247
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75.86.23
Affaldsbortskaff. i byer (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-185

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedskrevet som følge af manglende forbrug på anlægsprojekter
indenfor miljøområdet. En tilsvarende forhøjelse sker på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør -185.000 kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Sisimiut
080.13.203

Projektnavn
Modtagerstation for affald,
Sisimiut

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----185

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-185

-185

1.815

-185

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Sisimiut
080.13.203
Modtagerstation for affald, Sisimiut
Projektet har en samlet bevilling på 2.000.000 kr. fra år 2000. Der har sidst været registeret forbrug på projektet i
2002.
Der søges tilbageført 185.000 kr. på projektet.
Fysisk igangsætning: 2000

Ibrugtagning: 2000

Godkendt af Finansudvalget d. 09-06-2007, sag nr. 07-247
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76.01.01
Råstofdirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter
Øvrige udgifter

1.000 kr.
2.200
1.500
700

Tillægsbevilling 2007
Som følge af forøget aktiviteter forhøjes bevillingen på nærværende hovedkonto med 2,2 mio. kr.
til finansiering af en forøgelse af Råstofdirektoratets administrationsomkostninger som følge af
den markant stigende råstofaktivitet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 16.146 kr.
Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene:
Forventede aktivitetstal
Forventede aktivitetstal
Forundersøgelser
Efterforskningsundersøgelser
Udnyttelsestilladelser

TB 2007
0
10
3

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

TB 2007
0
3
3

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-253
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76.01.01
Råstofdirektoratet, administration (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift
Lønudgifter

1.000 kr.
54
54

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på 76.01.01 Råstofdirektoratet, administration forøges med 54.000 kr. i 2007 som
følge af Landstinget vedtog den 24. november 2006 Forslag til Landstingslov nr. 10 af 2.
november 2006 om arbejdsmarkedsafgiften.
Samtidig nedskrives 14.02.03 Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften med 54.000 kr. i
2007.
Bevillingen på hovedkonto 76.01.01 Råstofdirektoratet, administration udgør herefter 14.000.000
kr. i år 2007.
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2008 og frem vil blive indarbejdet i forbindelse med
Landsstyrets forslag til finanslov for 2008.

Godkendt af Landsstyret d. 26-02-2007. Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til
aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til at rokere bevillinger fra hovedkonto 14.02.03
Hjemmestyrets udgifter til arbejdsmarkedsafgiften til øvrige driftskonti.

196

80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.700

Tillægsbevilling 2007
Under nærværende hovedkonto er der reserveret midler til udmøntning på bl.a. sociale anliggender.
I den reviderede sektorplan, som er indarbejdet i FL 2007, er projekterne Ekstraafdeling til eksisterende B&U- institution, Narsaq optaget med 3,75 mio. kr. i 2007 og 5,25 mio. kr. i 2008. Der
er ved Finansudvalgsafgørelse nr. 235 (godkendt den 2. maj 2007) rokeret 1,2 mio. kr. til Gertrud
Rask Minde, Sisimiut. Der søges udmøntet yderligere 1,7 mio. kr. til køb af kutter til Qasapermiut, som er et skibsprojekt.
I forbindelse med rokeringen af midler fra de udisponerede anlægsreserver, som var øremærket
jf. sektorplanen i FL 2007 til Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Narsaq havde
Finansudvalget nogle spørgsmål vedrørende personalesituationen indenfor sektoren. Da situationen ikke har ændret sig drastisk siden Finansudvalgs behandling af sag nr. 235, vil de øremærkede midler til Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Narsaq ikke blive udmøntet i år,
og derfor kan midlerne rokeres til andre projekter.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udhør herefter 77.180.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-250
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-8.650

Tillægsbevilling 2007
På nærværende hovedkonto er der reserveret midler til udmøntning til kollegier i Qaqortoq, samt
til udmøntning til studioboliger som følge af VIC-indsatsen.
Der søges udmøntet 8,65 mio. kr., som udmøntes med 3,5 mio. kr. til Kollegier i Qaqortoq, med
3,0 mio. kr. til studioboliger i Upernavik og med 2,15 mio. kr. til studioboliger og renovering i
Tasiilaq.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 59.944.000 kr.
Tillægsbevillingen har økonomiske konsekvenser for BO-årene, da der ved 2. behandlingen af
FFL 2008 vil blive fremsat et ÆF vedrørende udmøntningen af midler i 2008.

Godkendt af Finansudvalget d. 15-08-2007., sag nr. 07-266
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-25.000

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 25,0 mio. kr. Nedsættelsen modsvares af en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 87.72.10 Personaleboliger i Nuuk projekt nr. 060.30.004 Personaleboliger, DIH, Nuuk på 4,0 mio. kr. og af hovedkonto 89.72.11Støttet privat boligbyggeri
projekt nr. 996.37.055 Støttet privat boligbyggeri, 2007 på 21,0 mio. kr.
Der er afsat 25,0 mio. kr. i 2007 og 47,0 mio. kr. i 2008 til personaleboliger til DIH på nærværende hovedkonto.
Udarbejdelsen af projektforslag m.v. er endnu ikke tilendebragt, idet processen har været vanskeligere end oprindeligt antaget, bl.a. fordi det har været vanskeligt at finde ud af, om det var mest
hensigtsmæssigt at udbyde i totalentreprise eller i fagentrepriser/storentrepriser.
Det vil derfor ikke være muligt at anvende de resterende 21 mio. kr. i 2007 til formålet. Såfremt
midlerne ikke udmøntes i 2007, vil de i forbindelse med regnskabsafslutningen blive ført tilbage
til Landskassen, og der vil så ikke være tilstrækkelige bevillinger til at gennemføre projektet.
På baggrund af ovenstående vurderer Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer,
at det vil være hensigtsmæssigt at ændre afløbsmønstret på personaleboligerne til Sundhedsvæsnet og i stedet anvende midlerne til støttet privat boligbyggeri.
Derved opnås, at bevillingsprofilen for byggeriet af personaleboliger til Sundhedsvæsnet bliver i
bedre overensstemmelse med de faktiske forhold, og der tilføres midler i 2007 til støttet privat
boligbyggeri, så bevillingen i højere grad afspejler det aktuelle behov.
I 2009 søges der rokeret 21,0 mio. kr. fra hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri til
nærværende hovedkonto, øremærket til Personaleboliger. Denne ændring vil blive søgt indarbejdet i FL 2008.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 25.644.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-10-2007., sag nr. 07-284
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-850

Tillægsbevilling 2007
Under hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver er der reserveret midler til udmøntning på bl.a. sociale anliggender.
I den reviderede sektorplan, som er indarbejdet i FL 2007, er projektet Ekstra afdeling til eksisterende B&U-institution, Narsaq optaget med 3,75 mio. kr. i 2007 og 5,25 mio. kr. i 2008. Der er
ved Finansudvalgsafgørelse nr. 235 (godkendt den 2. maj 2007) og nr. 250 (godkendt den 2. juli
2007) rokeret samlet 2,9 mio. kr. til andre projekter.
I forbindelse med rokeringen af midler fra de udisponerede anlægsreserver, som var øremærket
jf. sektorplanen i FL 2007 til Ekstra afdeling til eksisterende B&U-institution, Narsaq havde Finansudvalget nogle spørgsmål vedrørende personalesituationen indenfor sektoren. Da situationen
ikke har ændret sig drastisk siden Finansudvalgs behandling af sag nr. 235 og nr. 250, vil de
øremærkede midler til Ekstra afdeling til eksisterende B&U-institution, Narsaq ikke blive udmøntet i år, og derfor kan midlerne rokeres til andre projekter.
De resterende midler, som andrager 850.000 kr., søges i nærværende oplæg udmøntet til projektering af 4 kommende projekter indenfor Landsdækkende institutioner.
Rokeringen søges for at opnå et bedre projektflow for de projekter, som er på denreviderede sektorplan og som søges indarbejdet i FFL 2008 ved 2. behandlingen.
Der vil først blive søgt udmøntet midler fra hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver,
når der foreligger projektforslag med tilhørende B-overslag, da det først er på det tidspunkt, at de
økonomiske konsekvenser kendes nærmere.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 49.794.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 18-10-2007., sag nr. 07-285

200

80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-5.200

Tillægsbevilling 2007
Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med forhøjelsen
på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri. Midlerne afsættes til finansiering af købet af "Hotel
Nuuk".
Bevillingen udgør herefter 19.594.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 22-10-2007., sag nr. 07-286
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-8.500

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 8,5 mio. kr. Nedsættelsen modsvares af en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri på projekt nr. 060.52.027 Udbygning
af GU, Nuuk.
Under nærværende hovedkonto er der øremærket midler til udbygningen af GU i Nuuk. Derudover er øremærkningen af midlerne til Institutionerne for børn og unge ændret til Udbygning af
GU, Nuuk ved FU-afgørelse nr. 231 (godkendt af FU den 31. marts 2007).
Hovedkontoen søges nedskrevet med 8,5 mio. kr. i 2007, 3,0 mio. kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i
2009 på grund af B-overslag.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 42.144.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-10-2007., sag nr. 07-288
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.000

Tillægsbevilling 2007
I FL 2007 er der afsat midler på nærværende hovedkonto til DIH 3. patientbygning etape 1, DIH
3. patientbygning etape 2 og nyt patienthotellet. Disse projekter er samlet til et stort projekt i FFL
2008, nemlig 3. patientbygning DIH.
I FL 2007 er der afsat 1,0 mio. kr. til nyt patienthotel. Disse midler søges udmøntet til programudredning af det samlede projekt, DIH 3. fløj, Nuuk på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 49.644.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2007., sag nr. 07-289
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-4.794

Tillægsbevilling 2007
På nærværende hovedkonto er der reserveret midler til udmøntning til et vandkraftværket i Paamiut. Landsstyret har anbefalet ikke at bygge et vandkraftværk pga. manglende rentabilitet, og
der søges derfor oprettet et projekt vedr. et dieselelværk i byen i stedet.
Der søges udmøntet 4.794.000 kr., som var påtænkt udmøntet til et vandkraftværk. Midlerne
søges udmøntet til hovedkonto 89.71.40 Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, anlægsudlån.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 45.850.000 kr. i 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2007., sag nr. 07-301
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.650

Tillægsbevilling 2007
Under nærværende hovedkonto er reserveret midler til udmøntning til bl.a. sociale anliggender.
I den reviderede sektorplan, som er indarbejdet i FL 2007, er projekterne Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Ilulissat og Familiebehandlingsafdeling til B&U, Uummannaq optaget. Midlerne i 2006 blev udmøntet ved Finansudvalgsbeslutning den 24. november 2006 (sags
nr. 01.31.06 /06-00206).
Da ansøgningen blev behandlet, efter at Finansloven for 2007 var vedtaget, er udmøntningen i
2007-2008 ikke sket. Denne udmøntning søges hermed. I FFL 2008 vil udmøntningen i 2008
blive indarbejdet.
Der søges derfor udmøntet 1,65 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til projektet Ekstra afdeling
til eksisterende B&U- institution, Ilulissat og 1,0 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 282.850.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-01-2007, sag nr. 07-224. Rokeringen har hjemmel i FL 2007,
bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 – 89, nr. 5.
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-17.850

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Under nærværende hovedkonto er reserveret midler til udmøntning til studioboliger i Qaqortoq,
på kysten, samt på kysten som følge af VIC-indsatsen.

Studioboliger i Qaqortoq og på kysten
Kollegier, Qaqortoq
Kollegier, Nuuk
Kollegier, Aasiaat
Udmøntes nu
Udmøntes efter projektering
VIC-indsatsen
Omb. eks. bygninger til studioboliger,
Nanortalik
2 huse til studioboliger, Kangaatsiaq
Renovering og udstyr til studioboliger,
Uummannaq
26 studioboligenheder, Upernavik
2 huse til studioboliger, Qaanaaq
26 studioboligenheder og renovering,
Tasiilaq
2 huse til studioboliger, Ittoqqortoormiit
Udmøntes nu
Udmøntes efter projektering

2007
2007
(projektering)
020.52.028
5,5
1,0
060.52.029
5,2
1,0
100.52.030
7,6
1,0
3,0
16,3
Pr. nr.

Pr. nr.

2007
2007
(projektering)

010.52.031

3,0

090.52.032

2,8

150.52.033

1,75
3,0
2,5

2008 2009

I alt

12,0 8,0 24,5
13,9 11,5 31,6
12,0 8,0 28,6
37,9 27,5 84,7
2008 I alt
0,5

3,5
2,8

1,75

3,5

160.52.034
170.52.035

1,0

10,0 14,0
0,3 2,8

180.52.036

1,0

190.52.037

2,8
2,8
2,0 12,85 2,55
5,15 21,45 44,0

2,15 11,45 14,6

Der søges derfor udmøntet samlet 17.850.000 kr. fordelt med 5,0 mio. kr. til projektering på 5
forskellige projekter i Aasiaat, Nuuk, Qaqortoq, Upernavik og Tasiilaq, samt 12,85 mio. kr. til
konkrete projekter i Qaanaaq, Uummannaq, Kangaatsiaq, Nanortalik og Ittoqqortoormiit, hvor
der ikke er behov for projektering i 2007. På de konkrete projekter søges der også udmøntet 2,55
mio. kr. i 2008.
Efter endt projektering vil der på de 5 projekter blive søgt udmøntning af den resterende bevilling.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 265.000.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-01-2007, sag nr. 07-225. Rokeringen har hjemmel i FL 2007,
bilag 2, tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 – 89, nr. 5.
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-184.920

Tillægsbevilling 2007
Under nærværende hovedkonto er reserveret midler til udmøntning til vandkraftværket i Sisimiut
på hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning.
Der søges udmøntet 184.920.000 kr. i 2007, 200.000.000 kr. i 2008 og 94.096.000 kr. i 2009 til
projekt nr. 080.15.002 Vandkraftværk, Sisimiut.
Udmøntningen i 2008-2009 vil blive indarbejdet i FFL 2008.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 80.080.000 kr. i 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 24-01-2007, sag nr. 07-227
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
0

Tillægsbevilling 2007
På nærværende hovedkonto er der øremærket midler i 2007-2009 til Institutioner for børn og
unge.
Denne øremærkning ændres, således midlerne er øremærket til Udbygningen af GU.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 80.080.000 kr. i 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 31-03-2007, sag nr. 07-231
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.200

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto søges nedskrevet med 1,2 mio. kr. som følge af udmøntning til hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner projekt nr. 080.40.035 Omdannelse, renovering,
udvidelse Gertrud Rask Minde, Sisimiut.
Til døgninstitutioner og underliggende afdelinger i Familiedirektoratet er der behov for uddannede pædagoger, der på faglig forsvarlig vis kan varetage arbejdet med omsorgssvigtede og behandlingskrævende børn og unge.
Familiedirektoratet ved, at der på landsplan pt. mangler omkring 300 pædagoger for at kunne
dække de normerede stillinger på allerede eksisterende døgninstitutioner.
Der er sat flere uddannelsesmæssige tiltag i gang for at opkvalificere ikke uddannet personale, og
Familiedirektoratet håber derigennem at medvirke til, at der kommer flere uddannede pædagoger.
Familiedirektoratet synes derfor ikke, at det lige nu er hensigtsmæssigt at opføre en ekstra afdeling i Narsaq, fordi Familiedirektoratet ved, at der vil blive rekrutteringsproblemer på personalesiden.
En afdeling som den tidligere planlagte vil skulle have en afdelingsleder og et antal pædagoger
og medhjælpere ansat. Det nøjagtige antal ansatte vil afhænge af, hvor vanskeligt behandlingskrævende børn og unge der i givet fald skulle visiteres.
Familiedirektoratet følger de almindelige regler om stillingsopslag og derpå følgende samtaler
med ansøgere, og i forhold til en institution i Narsaq vil det være naturligt at inddrage forstanderen for Inuusuttut Inaat i en ansættelsesrunde.
Derfor søges midlerne omprioriteret fra den ekstra afdeling i Narsaq til Omdannelse, renovering,
udvidelse Gertrud Rask Minde, Sisimiut. I forbindelse med FFL 2008 vil sektorplanen blive revide-ret. De resterende midler vil muligvis senere blive søgt udmøntet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 78.880.000 kr. i 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-05-2007, sag nr. 07-235
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-10.286

Tillægsbevilling 2007
På nærværende hovedkonto er der reserveret midler til udmøntning til et vandkraftværk i Paamiut. Landsstyret har anbefalet ikke at bygge et vandkraftværk pga. manglende rentabilitet, og derfor søges nogle af midlerne rokeret til vandkraftforundersøgelser i stedet.
Der søges udmøntet 10,286 mio. kr., som er påtænkt udmøntet til vandkraftforundersøgelser.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 65.794.000 kr. i 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-05-2007, sag nr. 07-245
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80.00.00
Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-7.600

Tillægsbevilling 2007
Under nærværende hovedkonto er der reserveret midler til udmøntning til studioboliger i Qaqortoq og på kysten.
Ved FU-afgørelse nr. 225 (godkendt den 24. januar 2007) blev der udmøntet 1,0 mio. kr. til projektering af nybyggeriet af kollegier i Aasiaat. Efter endt projektering lyder B-overslaget på 25,5
mio. kr., som søges udmøntet.
Der søges udmøntet 7,6 mio. kr. i 2007, 12,0 mio. kr. i 2008 og 4,9 mio. kr. i 2009 til nybyggeri
af kollegium i Aasiaat.
Der er i alt afsat 28,6 mio. kr. til renovering og nybyggeri af kollegier i Aasiaat. Der resterer efter
udmøntningen 3,1 mio. kr. i 2009, som forventes at blive udmøntet til renoveringsopgaver senere.
Udmøntningen i 2008-2009 vil blive fremsendt som et Ændringsforslag til Finansloven 2008, da
afgørelsen på nærværende sag ikke foreligger før FFL 2008 er under behandling.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 72.480.000 kr. i 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-06-2007, sag nr. 07-249
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-150

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto nedsættes med 150.000 kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af
hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler, projekt nr. 030.50.110 Skole, Narsaq, hvor midlerne
anvendes til tilstandsregistering.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 855.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-252

212

80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-4.100

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto nedsættes med 4.100.000 kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse
af hovedkonto 87.73.22 GLV - landingspladser, projekt nr. 196.25.181 Landingsbane, Nerlerit
Inaat.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.998.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-255
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.500

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto nedsættes med 1,5 mio. kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af
hovedkonto 84.40.09 Erhvervsuddannelsesområdet, projekt nr. 080.51.010 Entreprenør og bjergværksskole, Sisimiut og hovedkonto 84.40.18 Øvrige skolebyggerier, projekt nr. 110.59.002 Efterskole, Qasigiannguit.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 5.498.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 15-08-2007., sag nr. 07-268

214

80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.000

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med -1 mio. kr. til finansiering af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 87.73.11 Havnerelaterede anlæg.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 10.248.000 kr. i 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 15-08-2007., sag nr. 07-269

215

80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
3.051

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkontoen søges forhøjet med 3.051.000 kr. Finansieringen sker ved nedsættelse som følge af mindreforbrug på 7 konkrete projekter.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 10.049.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-272

216

80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-600

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedskrevet med 600.000 kr. med henblik på at
finansiere en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån.
Bevillingen på kontoen udgør herefter 6,4 mio. kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-09-2007., sag nr. 07-274
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.950

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.950.000 kr. til finansiering af en
tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 84.45.01 Kirken.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4.048.000 kr. i 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 24-09-2007., sag nr. 07-275

218

80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
1.259

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto forhøjes med 1.259.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse på
hovedkonto 87.71.37 Nukissiorfiit, tilskudsbevillinger.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 8.808.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2007., sag nr. 07-280
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-500

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedskrevet med 500.000 kr. med henblik på at
finansiere en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 84.45.01 Kirken. Midlerne finansierer projektering af renoveringsprojektet af kirken i Ittoqqortoormiit.
Bevillingen på kontoen udgør herefter 7.049.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-10-2007., sag nr. 07-283

220

80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-800

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedskrevet med 800.000 kr. med henblik på at
finansiere en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri
på projekt nr. 060.52.027 Udbygning af GU, Nuuk.
Bevillingen på kontoen udgør herefter 4.458.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-10-2007., sag nr. 07-288

221

80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-320

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 320.000 kr. Nedsættelsen modsvares
af en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 87.72.08 Reinvestering Hjemmestyrets udlejningsboliger.
Det er Landsstyreområdets vurdering, at bevillingen på hovedkonto vil være tilstrækkelig til at
dække de finansieringsbehov, der måtte opstå i den resterende del af 2007, og nærværende ansøgning forventes derfor ikke at have en negativ effekt på andre projekter.
Bevillingen på kontoen udgør herefter 3.638.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 28-11-2007., sag nr. 07-294
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-253

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto nedsættes med 253.000 kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af
hovedkonto 87.73.22 GLV - landingspladser på projekt nr. 082.25.182 Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq.
Det er Landsstyreområdets vurdering, at bevillingen på hovedkonto vil være tilstrækkelig til at
dække de finansieringsbehov, der måtte opstå i den resterende del af 2007, og nærværende ansøgning forventes derfor ikke at have en negativ effekt på andre projekter.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.705.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-298
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.115

Tillægsbevilling 2007
Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedskrevet med 2.115.000 kr. med henblik på at
finansiere en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 64.12.06 Vandkraft forundersøgelser.
Midlerne anvendes til at dække et merbevillingsbehov for Vandkraftforundersøgelser omkring
Ilulissat Vandkraft, samt Fotokortlægning ved vandkraftpotentialer nord for Nuuk.
Det er Landsstyre vurdering, at bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve vil være tilstrækkelig til at dække de finansieringsbehov, der måtte opstå i den resterende del af 2007,
og nærværende ansøgning forventes derfor ikke at have en negativeffekt på andre projekter.
Bevillingen på kontoen udgør herefter 2.643.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2007., sag nr. 07-300
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.206

Tillægsbevilling 2007
På hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver er der reserveret midler til udmøntning til
et vandkraftværket i Paamiut. Landsstyret har anbefalet ikke at bygge et vandkraftværk pga.
manglende rentabilitet, og der søges derfor oprettet et projekt vedr. et dieselelværk i byen i stedet
på hovedkonto 89.71.40 Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, anlægsudlån.
Dieselelværket vil koste 57 mio. kr. Der mangler finansering af 1.206.000 kr., som søges over
nærværende hovedkonto.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 6.343.000 kr. i 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2007., sag nr. 07-301
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-13.700

Tillægsbevilling 2007
Under nærværende hovedkonto er der ved Finanslov 2007 afsat midler til udmøntning til ældreog plejeinstitution i Qasigiannguit på hovedkonto 83.30.12 Ældreinstitutioner.
Der søges udmøntet 13,7 mio. kr. i 2007, 6,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til projekt nr.
110.44.031 Ældre- og plejeinstitution, Qasigiannguit.
Udmøntningen i 2008-2009 vil blive indarbejdet i FFL 2008.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.200.000 kr. i 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 24-01-2007, sag nr. 07-226. Rokeringen har hjemmel i FL 2007,
bilag 2 tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 – 89, nr. 5.
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
875

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto forhøjes med 875.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse på 1.075.000 kr. over hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet og en forhøjelse på 200.000 kr. af
hovedkonto 87.72.10 Personaleboliger i Nuuk.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 17.775.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 23-02-2007, sag nr. 07-228
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-1.000

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto nedsættes med 1,0 mio. kr., som rokeres til hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri projekt nr. 060.52.027 Udbygning af GU, Nuuk til anvendelse til projektering
af 1. etape.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2,2 mio. kr. i 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 31-03-2007, sag nr. 07-231
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.000

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto nedsættes med 3,0 mio. kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse på
3,0 mio. kr. af hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler på projekt nr. 120.50.074 Jørgen Brønlund Skole, Ilulissat.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 75.000 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 31-03-2007, sag nr. 07-233
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
930

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto forhøjes med 930.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelsen af
hovedkonto 84.40.17 Institutioner for børn og unge, hovedkonto 84.45.01 Kirken og hovedkonto
85.50.01 Servicehuse.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 5.005.000 kr.

Godkendt af Landsstyret d. 13-04-2007
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80.00.01
Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
10.243

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto søges opskrevet med 10.243.000 kr. som følge af nedskrivning af anlægsprojekter indenfor miljøområdet, hvor der ikke har været bevægelser på.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13.443.000 kr. i 2007.

Godkendt af Finansudvalget d. 09-06-2007, sag nr. 07-247
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80.72.00
Anlægsreserve til boligformål (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-3.500

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto nedsættes med 3,5 mio. kr., som rokeres til hovedkonto 73.01.09 Overgangsreserve - Trafikstruktur.
Midlerne forventes ikke anvendt fra nærværende reservekonto, ligesom midlerne i foregående år
sjældent er blevet udmøntet.
Bevillingen udgør herefter 0 kr.

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-261
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83.30.12
Ældreinstitutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
13.700

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Under hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven blev der ved Finanslov 2007 afsat midler til
senere udmøntning til en ældre- og plejeinstitution i Qasigiannguit.
Der søges udmøntet 13,7 mio. kr. i 2007, 6,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til projekt nr.
110.44.031 Ældre- og plejeinstitution, Qasigiannguit på nærværende hovedkonto.
Udmøntningen i 2008-2009 vil blive indarbejdet i FFL 2008.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 22.400.000 kr. i 2007

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr. Projektnavn
Qasigiannguit Ældre- og plejeinstitution,
110.44.031
Qasigiannguit
Igangværende i alt

13.700

Projektbevillingen
ændring i 2007
2007
2007 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

0

13.700

25.700

25.700

13.700
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qasigiannguit
110.44.031
Ældre- og plejeinstitution, Qasigiannguit
Opførelse af en ny integreret ældre- og plejeinstitution med afsæt i det eksisterende sundhedscenter (B-253), og
med plads til 20 omsorgs- og plejekrævende beboere.
Faciliteterne, såsom køkken-, vaskeri-, konsultations-, administrations- og mødelokaler, i det eksisterende sundhedscenter forudsættes at kunne anvendes af den integrerede ældre- og plejeinstitution.
Opførelsen sker således, at kørestole kan færdes overalt i bygningen. Alle værelser er derudover indrettet med dobbeltdøre, så de kan anvendes af sengeliggende, og man kan desuden komme til bygningens hovedrum med plejesenge.
Der etableres loftmonterede personløftere, som kører på skinner i værelserne, samt i terapibad.
Alle håndvaske etableres med hæve- og sænkefunktion.
Kælderen indrettes som et uopvarmet lokale, der kan anvendes som opbevaringsrum for møbler mm.
El-, vand- og varmeforsyningen tilsluttes til installationerne i det eksisterende sundhedscenter samt afløbsfunktionen. Dog udskiftes varmekedelen i sundhedscenteret med en større model.
Af særligt inventar monteres der ladeapparat til elektriske kørestole i lager/depotrum i underetagen. Derudover
monteres der et trådløst kaldeanlæg i alle værelser samt automatisk brandalarmeringsanlæg.
Køkkenet i det eksisterende sundhedscenter moderniseres, så det er tidssvarende og kan servicere både sundhedscenteret og den nye integrerede ældre- og plejeinstitution samtidig.
Byggegrunden er ret jævn. Der er i dag placeret skure på grunden (B-345). Skurerne nedrives og opføres igen på en
ny placering.
Qasigiannguit Kommune er bygherre på projektet og har i brev dateret 5. december 2006 accepteret, at hvis projektet bliver dyrere end de afsatte 25,7 mio. kr., afholder Qasigiannguit Kommune selv meromkostningerne. Endvidere har kommunen forud for igangsættelsen af projektet sikret midlerne til den fremtidige drift af den færdige ældreog plejeinstitution.

Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2010

Godkendt af Finansudvalget d. 24-01-2007, sag nr. 07-226. Rokeringen har hjemmel i FL 2007,
bilag 2 tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 – 89, nr. 5.
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83.30.13
Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.700

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges opskrevet med 1,7 mio. kr. som følge af opskrivningen af bevilling på projekt nr. 996.40.032 Div. smårenovering og huskøb, Uummannaq.
Hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver søges tilsvarende nedskrevet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13.750.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Div. småren. & huskøb i Umq.
996.40.032
Igangværende i alt

FL

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---3.400

0

1.700

1.700

6.250

1.700
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.40.032
Div. småren. & huskøb i Umq.
Ved en tillægsbevilling i 2004 (FU sags nr. 04.-57. godkendt den 30.09.2004) blev nærværende projekt oprettet
med en samlet bevilling på 4.550.000 kr. Bevillingen skulle primært anvendes til:
· Ombygning af første sal på Inuusuttut Inaat, Qaqortoq
· Køb, renovering og ombygning af gamle telebygning, Uummannaq
· Køb og istandsættelse af kutter til Qasapermiut, Sisimiut
· Aktivitetsområde til ny institution i Sisimiut
Underprojekterne er nu igangsat, men de enkelte underprojekter er dyrere end forventet. Derfor søges bevillingen
på nærværende projekt forhøjet med 1,7 mio. kr., som anvendes til køb og istandsættelse af kutter til Qasapermiut,
Sisimiut.
I projektbeskrivelsen fra tillægsbevillingen fra 2004 stod følgende om kutterprojekter, og dette er stadig aktuel:
"Qasapermiuts kutter har fået sejlforbud af skibstilsynet. Den investering, som skal til at ophæve forbuddene, står
ikke mål med skibets restlevetid i forhold til anskaffelse af en anden brugt kutter. Qasapermiut er som bekendt et
skibsprojekt for unge mænd i alderen 12-18 med fangst og fiskeri som de pædagogiske instrumenter. Det er derfor
essentielt, at institutionen har en kutter eller lignende.
Der forventes ingen følgeomkostninger, da alle driftsudgifter er budgetteret på den eksisterende institution.
Der forventes ingen følgeinvesteringer, da der ikke sker udvidelse hverken af antallet af pladser eller af personalenormeringen."
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2005

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007., sag nr. 07-250
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83.30.13
Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
850

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 850.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver.
Bevillingen udgør herefter 14.600.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Projektering Qaqortoq, Nuuk &
996.40.039
Sisimiut

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---850

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

850

850

850

850

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.40.039
Projektering Qaqortoq, Nuuk & Sisimiut
På sektorplanen for Landsdækkende institutioner, som søges optaget ved 2. behandlingen af FFL 2008, er der afsat
midler til:
· Satellit til multihandicappede voksne, Qaqortoq
· Uulinermiut, Nuuk
· Uiluiit, Sisimiut
· Pilutaq, Sisimiut
For at opnå et bedre projektflow for disse projekter søges der udmøntet midler til projektering.
Der søges 850.000 kr. til projektering i 2007.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 18-10-2007., sag nr. 07-285

237

83.30.13
Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
2.650

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Under hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver er der reserveret midler til udmøntning til bl.a. sociale anliggender.
I den reviderede sektorplan, som er indarbejdet i FL 2007, er projekterne Ekstra afdeling til eksisterende B&U- institution, Ilulissat og Familiebehandlingsafdeling til B&U, Uummannaq optaget. Midlerne i 2006 blev udmøntet ved Finansudvalgsbeslutning den 24. november 2006 (sags
nr. 01.31. 06/06-00206).
Da ansøgningen blev behandlet, efter at Finansloven for 2007 var vedtaget, er udmøntningen i
2007-2008 ikke sket. Denne udmøntning søges hermed. I FFL 2008 vil udmøntningen i 2008
blive indarbejdet.
Der søges derfor udmøntet 1,65 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til projektet Ekstra afdeling
til eksisterende B&U- institution, Ilulissat og 1,0 mio. kr. i 2007 til projektet Familiebehandlingsafdeling til B&U, Uummannaq.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 10.850.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
2007
2007 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

Sted/Proj.nr.
Ilulissat
120.40.038

Projektnavn
Ekstra adf. t/eksist. B&Uinst., Ililissat

1.650

0

1.650

2.650

6.200

Uummannaq
150.40.036

Familiebehandlingsafd. Til
B&U, Uummannaq

1.000

0

1.000

1.000

2.800

Igangværende i alt
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2.650

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Ilulissat
120.40.038
Ekstra adf. t/eksist. B&U-inst., Ililissat
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

Uummannaq
150.40.036
Familiebehandlingsafd. 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 familiearbejde, 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.
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Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 24-01-2007, sag nr. 07-224. Rokeringen har hjemmel i FL 2007,
bilag 2 tekstanmærkninger: Aktivitetsområde 80 – 89, nr. 5.
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83.30.13
Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.200

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1,2 mio. kr. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nedskrivning af hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 12.050.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Sisimiut
080.40.035

Projektnavn
Omd.,ren. udv. Gertrud
R.Minde, Sis.

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---2.200

1.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

1.200

1.200

11.600

1.200

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Sisimiut
080.40.035
Omd.,ren. udv. Gertrud R.Minde, Sis.
Projektet vedrørende omdannelse, renovering og udvidelse af Gertrud Rask Minde i Sisimiut har en totalbevilling
på 10,4 mio. kr.
Der har nu været afholdt licitation på projektet, og licitationsbuddet er 1,2 mio. kr. større end B-overslaget på de
10,4 mio. kr.
Forskellen på 1,2 mio. kr. skyldes blandt andet, at en ikke kortlagt vandledning skal omlægges, samt at der er ringe
konkurrence, hvilket har medført få bud på projektet.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 02-05-2007, sag nr. 07-235
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84.40.09
Erhvervsuddannelsesområdet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto forhøjes med 1,0 mio. kr. til projektering af Entreprenør og bjergværksskole i Sisimiut. På FFL 2008 er der afsat 20,0 mio. kr. i 2008 og 28,0 mio. kr. i 2009 på
hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver, som er udmøntet fra uddannelsesreserven.
Disse 48,0 mio. kr. er afsat til byggeri af skolen, samt til køb af diverse store maskiner.
Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13,9 mio. kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Sisimiut
080.51.010

Projektnavn
Entreprenør og bjergværksskole

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---1.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Sisimiut
080.51.010
Entreprenør og bjergværksskole
Anlægsudgifterne til byggeriet af skolen er stipuleret til 26,2 mio. kr. i maj 2007 niveau. For ikke at forsinke projektet, søges der allerede i 2007 afsat en bevilling til projektering af projektet.
Der søges 1.000.000 kr. til projektering i 2007.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 15-08-2007., sag nr. 07-268

242

84.40.10
Kommunale skoler (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Under nærværende hovedkonto projekt nr. 020.50.069 Renovering og ombygning af Tasersuup
atuarfia Qaqortoq blev der i 2004 og 2005 optaget en bevilling på i alt 7,5 mio. kr.
Heraf er anvendt 3,3 mio. kr. til projektering. Der resterer således 4,2 mio. kr., som anvendes i
2007 til udarbejdelse af hovedprojekt og opstart af byggeri.
Der er udarbejdet projektforslag med B-overslag på 77,7 mio. kr.. I henhold til sektorplanen for
Folkeskolen var udgiftsbehovet vurderet til 67,0 mio. kr. B-overslaget svarer til det oprindelige
overslag indekseret til dagens priser. Konsekvenserne af det højere B-overslag vil blive indarbejdet i sektorplanen i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 08.
Der er gjort forsøg på at reducere projektet, men det har ikke været muligt, medmindre man undlader at renovere dele af skolen, hvilket ikke findes hensigtsmæssigt, da det blot vil medføre større udgifter på sigt.
Der søges udmøntet 70,2 mio. kr. i perioden 2008 - 2011, så den samlede projektbevilling bliver
77,7 mio. kr.
Hjemlen til at udmønte bevillingerne i BO-årene findes i bilag 2 i FL 2007, tekstanmærkning nr.
5 til aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Qaqortoq
020.50.069

Projektnavn
Ren/ombygn.udv. skole Qaqortoq

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---0

0

0

Total
i
2007

FL

0
TB

2007

2007

Igangværende i alt

Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og
996.50.093
renovering, 2008
Påbegyndelse i 2008 i alt

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

54.000

77.700

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---0

0

0

-22.100

64.900

0
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Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og
996.50.094
renovering, 2009

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---0

0

0

Total
i
2007

FL

0
TB

2007

2007

Påbegyndelse i 2009 i alt

Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og
996.50.100
renovering, 2010

-10.300

89.700

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---0

Påbegyndelse i 2010 i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

0

-21.600

78.400

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaqortoq
020.50.069
Ren/ombygn.udv. skole Qaqortoq
Bygning 3, 4 og 5 samt forbindelsgang mellem bygning 6/7 nedrives.
Der opføres ny bygning 3 med betonrandfundamenter og selvbærende betondæk mod terræn. Bygningen opføres
som to parallelle længer i to etager med søjler, drager og dæk i jernbeton. De to længer er forbundet omkring et
dobbelt højt rum. Der udføres nye bindingsværkfacader, vinduer, saddetag med ovenlys, undergulve og gulvbelægninger.
Bygning 2 og 8 maleristandsættes og ombygges i henhold til projekt. Bygning 6 maleristandsættes, vinduer skiftes
gulvbelægninger udskiftes og ombygges i henhold til projekt.
Bygning 7 renoveres og tilbygges. Der udføres nye bindingsværkfacader, vinduer, saddeltag, lofter, undergulve og
gulvbelægninger og indrettes i henhold til projekt.
Bygning 9 og 10 renovers med nye vinduer, gulvbelægninger, lofter, maleristandsættes og ombygges i henhold til
projekt.
Bygning 11 renoveres og tilbygges, der udføres nye vinduer, gulvbelægninger, lofter, tagpap, maleristandsættes og
ombygges i hehold til projekt.
Det er aftalt med Qaqortoq kommune, at projektet overføres til kommunen med en fast bevilling. Eventuelle yderligere prisstigninger afholdes af kommunen.
Der udarbejdes en anlægskontrakt mellem kommunen og Hjemmestyret for projektet. Kommunen udarbejder en
tidsplan med tilhørende betalingsplan for projekteringens og byggeriets gennemførelse og udbetaling af bevillingen
sker i overensstemmelse hermed. Kommunen skal indsende kvartalsvise rapporter over forbruget af bevillingen.
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Fysisk igangsætning: 2002

Ibrugtagning: 2012

TIL BEGYNDELSE I 2008
Diverse steder
996.50.093
Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2008
Der søges udmøntet 22,1 mio. kr. i 2008 til renovering og ombygning af skolen i Qaqortoq.
Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2009

TIL BEGYNDELSE I 2009
Diverse steder
996.50.094
Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2009
Der søges udmøntet 10,3 mio. kr. i 2009 til renovering og ombygning af skolen i Qaqortoq.
Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2010

TIL BEGYNDELSE I 2010
Diverse steder
996.50.100
Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2010
Der søges udmøntet 21,6 mio. kr. i 2010 til renovering og ombygning af skolen i Qaqortoq.
Fysisk igangsætning: 2010

Ibrugtagning: 2011

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007., sag nr. 07-248
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84.40.10
Kommunale skoler (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

I samarbejde med Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, er det blevet besluttet at fremrykke bygdeskolen i Saattut til indeværende år og at udmønte midler til tilstandsregistering og byggeprogram på skoler i Nanortalik og Sisimiut, som skal opstartes i 2008.
Ved denne rokering indenfor sektorplanen udskydes noget af tilskuddet til Qinngorput skole,
svarende til restbevillingen på puljen, som senere vil blive søgt udmøntet. Dette får ingen indflydelse på forløbet af Qinngorput skole, da nedskrivningen i 2007 svarer til opskrivningen i 20082009.
Tillægsbevillingen har ingen konsekvenser for BO-årene.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 83.000.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Diverse steder
996.50.080
Nanortalik
010.50.107
Sisimiut
080.50.108
Saattut
154.50.109

Projektnavn
Diverse skoler, nyanlæg og
renovering, 2007
Ren./ombygn. af skole, Nanortalik
Ren./ombygn. Ming. skolen,
Sisimiut
Ren./ombygn. skolen, Saattut

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---56.600

61.800

-5.200

-5.200

40.300

600

0

600

600

600

600

0

600

600

600

4.000

0

4.000

4.000

4.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.50.080
Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2007
Der søges samlet udmøntet 5,2 mio. kr. fra puljebevillingen til konkrete skoleprojekter.
Fysisk igangsætning: 2007
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Ibrugtagning: 2008

Nanortalik
010.50.107
Ren./ombygn. af skole, Nanortalik
Der skal foretages tilstandsregistrering samt udarbejdes byggeprogram, inden der kan foretages projektering.
Der søges 0,6 mio. kr. til dette formål i 2007, da projektet så kan sendes i licitation i 2008.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2011

Sisimiut
080.50.108
Ren./ombygn. Ming. skolen, Sisimiut
Der skal foretages tilstandsregistrering samt udarbejdes byggeprogram, inden der kan foretages projektering.
Der søges 0,6 mio. kr. til dette formål i 2007, da projektet så kan sendes i licitation i 2008.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2011

Saattut
154.50.109
Ren./ombygn. skolen, Saattut
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke ønsker, at byggestart på skolen i bygden fremskønnes.
Dette skyldes, at der er pladsmangel på skolen. På nuværendetidspunkt undervises skolens elever samlet. Efter
renoveringen/ombygningen vil eleverne kunne blive delt.
Der søges 4,0 mio. kr. i 2007.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-251
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84.40.10
Kommunale skoler (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
150

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto forhøjes med 150.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse af
hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Tillægsbevillingen har ingen konsekvenser for BO-årene.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 83.150.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Narsaq
030.50.110

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Skole, Narsaq
150

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

150

150

150

150

Koordinater

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Narsaq
030.50.110
Der skal foretages tilstandsregistrering.

Projektnavn

Skole, Narsaq

Der søges 150.000 kr. til dette formål i 2007, for derved at gøre processen med tilstandsregistering, programoplæg,
projektering, licitation og udførelse mere flydende.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-252
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84.40.10
Kommunale skoler (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
0

Tillægsbevilling 2007
Under hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler er der på projekt nr. 996.50.080 Diverse skoler,
nyanlæg og renovering, 2007 disponible midler. Såfremt disse midler ikke er udmøntet til konkrete projekter ultimo 2007, falder midlerne tilbage til Landskassen.
I 2007 er der udmøntet midler fra projektet ved Finansudvalg sag nr. 232 (godkendt den 31.
marts 2007) og 251 (godkendt den 2. juli 2007).
Rokeringen søges for at opnå et bedre projektflow for de projekter, som er på den reviderede
sektorplan i 2008. Endvidere er der fremkommet A-overslag på 3 skoler, og der søges udmøntet
midler til Qinngorput.
Der vil først blive søgt udmøntet midler til hovedprojektet, når der foreligger projektforslag med
tilhørende B-overslag, da det først er på det tidspunkt, at de økonomiske konsekvenser kendes
nærmere.
Såfremt nærværende ansøgning, eller dele af nærværende ansøgning, ikke godkendes, vil det
have betydning for sektorplanen for folkeskolen, da flere skoler derved vil blive skubbet ud i
fremtiden. Landsstyret er klar over, at flere af midlerne muligvis vil blive lagt i Anlægs- og renoveringsfonden, da midlerne ikke kan forbruges i indeværende år, men vælger at ansøge om
midlerne nu, da det ellers vil betyde en udsættelse af anlægsopgaver inden for folkeskoleområdet.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 83.150.000 kr.
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Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Sarfannguaq
083.50.111
Ikerasarrsuk
098.50.112
Ikamiut
111.50.113
Saqqaq
123.50.114
Nuussuaq
166.50.115
Naajaat
168.50.116
Innaarsuit
169.50.117
Isortoq
183.50.118
Attammik
071.50.102
Itilleq
081.50.119
Iginniarfik
095.50.120
Qaarsut
152.50.103
Upernavik
Kujalleq
161.50.104
Niaqornaarsuk
096.50.095
Ikerasak
153.50.096
TasiusaqNutaarmiut
165.50.097
Nuuk
060.50.090
Diverse steder
996.50.080

Projektnavn
Ren./ombygn./udv. skole, Sarfannguit
Ren./ombygn./udv., Ikerasaarsuk
Ren./ombygn./udv. skole, Ikamiut
Ren./ombygn./udv. skole, Saqqaq
Ren./ombygn./udv. skole, Nuussuaq
Ren./ombygn./udv. skole, Naajaat
Ren./ombygn./udv. skole, Innaarsuit
Ren./ombygn./udv. skole, Isortoq
Ren./ombygn./udv. skole,
Atammik
Ren./ombygn./udv. skole, Itilleq
Ren./ombygn./udv. skole, Iginniarfik
Ren./ombygn./udv. skole,
Qaarsut
Ren./ombygn./udv. skole, Upv.
Kujalleq

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---500

0

500

500

500

500

0

500

500

500

500

0

500

500

500

500

0

500

500

500

500

0

500

500

500

500

0

500

500

500

500

0

500

500

500

500

0

500

500

500

1.500

0

1.000

1.000

1.500

1.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

1.500

0

1.000

1.000

1.500

1.500

0

1.000

1.000

1.500

9.900

0

6.100

6.100

16.000

6.900

0

2.700

2.700

11.300

5.800

0

3.700

3.700

11.200

18.800

0

18.800

18.800

23.100

0

61.800

-40.300

-40.300

0

Ren./udv. skole, Niaqornaarsuk
Ren./udv. skole, Ikerasak
Ren./udv. skole, Tasiusaq
(Upv.)
Ny skole i Nuuk
Diverse skoler, nyanlæg og
renovering, 2007

Igangværende i alt

250

FL

0

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.50.090
Ny skole i Nuuk
Der er tidligere udmøntet 4,3 mio. kr. til projektering af skolen i Qinngorput. Projektet skal have en samlet bevilling på 103,8 mio. kr.
Forhandlingerne med Nuuk Kommune om Qinngorput skole er stadig igangværende. Såfremt forhandlingerne
slutter snarest, vil der være behov for at kunne betale Nuuk Kommune midler i indeværende år.
Der søges udmøntet 18.800.000 kr. til projektet i 2007. Midlerne i 2008-2011 vil blive søgt udmøntet senere.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2011

Niaqornaarsuk
096.50.095
Ren./udv. skole, Niaqornaarsuk
A-overslaget har været forelagt KIIIP, som har accepteret disse fordyrelser af skolerne. Der er indarbejdet midler i
FFL 2008, som er godkendt af Finansudvalget ved afgørelse nr. 232 (godkendt 31. marts 2007).
Fordyrelserne er sket på grund af bygdernes geografiske placering og den begrænsede konkurrencesituationen. I
den reviderede sektorplan er der for de fremtidige bygdeskoler taget højde for disse faktorer.
Samlet er der givet en bevilling på 9,9 mio. kr. til projektet. A-overslaget viste 16,0 mio. kr.
Der søges udmøntet 6.100.000 kr. til projektet, som så kan igangsættes.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2009

Ikerasak
153.50.096
Ren./udv. skole, Ikerasak
A-overslaget har været forelagt KIIIP, som har accepteret disse fordyrelser af skolerne. Der er indarbejdet midler i
FFL 2008, som er godkendt af Finansudvalget ved afgørelse nr. 232 (godkendt 31. marts 2007).
Fordyrelserne er sket på grund af bygdernes geografiske placering og den begrænsede konkurrencesituationen. I
den reviderede sektorplan er der for de fremtidige bygdeskoler taget højde for disse faktorer.
Samlet er der givet en bevilling på 8,6 mio. kr. til projektet. A-overslaget viste 11,3 mio. kr.
Der søges udmøntet 2.700.000 kr. til projektet, som så kan igangsættes.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2009
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Tasiusaq-Nutaarmiut
165.50.097
Ren./udv. skole, Tasiusaq (Upv.)
A-overslaget har været forelagt KIIIP, som har accepteret disse fordyrelser af skolerne. Der er indarbejdet midler i
FFL 2008, som er godkendt af Finansudvalget ved afgørelse nr. 232 (godkendt 31. marts 2007).
Fordyrelserne er sket på grund af bygdernes geografiske placering og den begrænsede konkurrencesituationen. I
den reviderede sektorplan er der for de fremtidige bygdeskoler taget højde for disse faktorer.
Samlet er der givet en bevilling på 7,5 mio. kr. til projektet. A-overslaget viste 11,2 mio. kr.
Der søges udmøntet 3.700.000 kr. til projektet, som så kan igangsættes.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2009

Sarfannguaq
083.50.111
Ren./ombygn./udv. skole, Sarfannguit
For at opnå et bedre projektflow søges der udmøntet midler til tilstandsregistering af bygdeskolen samt udarbejdelse af byggeprogram.
Der søges 500.000 kr. til tilstandsregistering af skolen.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2010

Ikerasarrsuk
098.50.112
Ren./ombygn./udv., Ikerasaarsuk
For at opnå et bedre projektflow søges der udmøntet midler til tilstandsregistering af bygdeskolen samt udarbejdelse af byggeprogram.
Der søges 500.000 kr. til tilstandsregistering af skolen.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2010

Ikamiut
111.50.113
Ren./ombygn./udv. skole, Ikamiut
For at opnå et bedre projektflow søges der udmøntet midler til tilstandsregistering af bygdeskolen samt udarbejdelse af byggeprogram.
Der søges 500.000 kr. til tilstandsregistering af skolen.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2010

Saqqaq
123.50.114
Ren./ombygn./udv. skole, Saqqaq
For at opnå et bedre projektflow søges der udmøntet midler til tilstandsregistering af bygdeskolen samt udarbejdelse af byggeprogram.
Der søges 500.000 kr. til tilstandsregistering af skolen.
Fysisk igangsætning: 2007
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Ibrugtagning: 2010

Nuussuaq
166.50.115
Ren./ombygn./udv. skole, Nuussuaq
For at opnå et bedre projektflow søges der udmøntet midler til tilstandsregistering af bygdeskolen samt udarbejdelse af byggeprogram.
Der søges 500.000 kr. til tilstandsregistering af skolen.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2010

Naajaat
168.50.116
Ren./ombygn./udv. skole, Naajaat
For at opnå et bedre projektflow søges der udmøntet midler til tilstandsregistering af bygdeskolen samt udarbejdelse af byggeprogram.
Der søges 500.000 kr. til tilstandsregistering af skolen.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2010

Innaarsuit
169.50.117
Ren./ombygn./udv. skole, Innaarsuit
For at opnå et bedre projektflow søges der udmøntet midler til tilstandsregistering af bygdeskolen samt udarbejdelse af byggeprogram.
Der søges 500.000 kr. til tilstandsregistering af skolen.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2010

Isortoq
183.50.118
Ren./ombygn./udv. skole, Isortoq
For at opnå et bedre projektflow søges der udmøntet midler til tilstandsregistering af bygdeskolen samt udarbejdelse af byggeprogram.
Der søges 500.000 kr. til tilstandsregistering af skolen.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2010

Attammik
071.50.102
Ren./ombygn./udv. skole, Atammik
For at opnå et bedre projektflow søges der udmøntet midler til bygdeskolen.
Efter at der er foretaget tilstandsregistrering af skolen, vil der blive udarbejdet et projekt forslag og efterfølgende
hovedprojekt.
Der søges 1.000.000 kr. til projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009
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Itilleq
081.50.119
Ren./ombygn./udv. skole, Itilleq
For at opnå et bedre projektflow søges der udmøntet midler til bygdeskolen.
Efter at der er foretaget tilstandsregistrering af skolen, vil der blive udarbejdet et projekt forslag og efterfølgende
hovedprojekt.
Der søges 1.000.000 kr. til projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009

Iginniarfik
095.50.120
Ren./ombygn./udv. skole, Iginniarfik
For at opnå et bedre projektflow søges der udmøntet midler til bygdeskolen.
Efter at der er foretaget tilstandsregistrering af skolen, vil der blive udarbejdet et projekt forslag og efterfølgende
hovedprojekt.
Der søges 1.000.000 kr. til projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009

Qaarsut
152.50.103
Ren./ombygn./udv. skole, Qaarsut
For at opnå et bedre projektflow søges der udmøntet midler til bygdeskolen.
Efter at der er foretaget tilstandsregistrering af skolen, vil der blive udarbejdet et projekt forslag og efterfølgende
hovedprojekt.
Der søges 1.000.000 kr. til projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009

Upernavik Kujalleq
161.50.104
Ren./ombygn./udv. skole, Upv. Kujalleq
For at opnå et bedre projektflow søges der udmøntet midler til bygdeskolen.
Efter at der er foretaget tilstandsregistrering af skolen, vil der blive udarbejdet et projekt forslag og efterfølgende
hovedprojekt.
Der søges 1.000.000 kr. til projektet.
Fysisk igangsætning: 2007
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Ibrugtagning: 2009

Diverse steder
996.50.080
Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2007
Nærværende puljeprojekt havde ved FL 2007 en bevilling på 61,8 mio. kr. Der er udmøntet16,3 mio. kr. ved FUafgørelse nr. 232 (godkendt den 31. marts 2007), samt 5,2 mio. kr. ved FU-afgørelse nr. 251 (godkendt den 2. juli
2007).
Restbevillingen på 40,3 mio. kr. er jf. sektorplanen i FL 2007 øremærket til Qinngorput skole.
Finansudvalget spurgte i forbindelse med FFL 2008 til Qinngorput:
"Det fremgår af sektorplanen, at der til skolen i Qinnqorput forventes anvendt 40,3 mio. kr. i 2007. Men så vidt
vides, er byggeriet slet ikke gået i gang endnu. Anses det virkelig som realistisk at forbruge hele dette beløb allerede i år?"
Svar:
"Nej, der vil blive fremsendt budgetoplæg med ændret årsfordeling. Nuuk Kommune har i december 2006 accepteret at overtaget byggesagen med tilhørende bevilling på 103,5 mio. kr.. Alle bydende entreprenører havde vedstået
deres tilbud frem til 31. marts 2007. Kommunen har så vidt vides kun forhandlet med den dyreste entreprenør og er
ikke kommet videre."
Derfor fremstår puljen med en disponibel bevilling på 40,3 mio. kr. Såfremt midlerne ikke er udmøntet ultimo
2007, falder de tilbage til Landskassen.
For at opnå et bedre projektflow søges der derfor udmøntet midler til tilstandsregistering, projektering og som følge
af A-overslag. Derudover søges de restende midler udmøntet til Qinngorput skole.
Der søges udmøntet 40.300.000 kr. fra projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 03-11-2007., sag nr. 07-287
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84.40.10
Kommunale skoler (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Under nærværende hovedkonto er der en puljebevilling i 2007 på 61,8 mio. kr., som er reserveret
til konkrete skoleprojekter jf. sektorplanen. Der søges rokeret midler fra puljen til de konkrete
skoleprojekter.
Restbevillingen på puljen vil senere blive søgt udmøntet til Qinngorput skole.
Bevillingen udgør herefter 80,0 mio. kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Eqalugaatsuit
022.50.101
Attammik
071.50.102
Niaqornaarsuk
096.50.095
Qaarsut
152.50.103
Ikerasak
153.50.096
Upernavik
Kujalleq
161.50.104
Aappilattoq
163.50.091
TasiusaqNutaarmiut
165.50.097
Diverse steder
996.50.080

Projektnavn
Ren./ombygn./udv. skole, Eqalugaarsuit
Ren./ombygn./udv. skole,
Atammik
Ren./udv. skole, Niaqornaarsuk
Ren./ombygn./udv. skole,
Qaarsut
Ren./udv. skole, Ikerasak

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---3.700

0

3.700

3.700

3.700

500

0

500

500

500

3.800

0

3.800

8.300

9.900

500

0

500

500

500

4.200

0

4.200

7.200

8.600

500

0

500

500

500

1.000

0

1.000

1.000

16.900

2.100

0

2.100

6.100

7.500

45.500

61.800

-16.300

-16.300

45.500

Ren./ombygn./udv. skole, Upv.
Kujalleq
Skolen Aappilattoq
Ren./udv. skole, Tasiusaq
(Upv.)
Diverse skoler, nyanlæg og
renovering, 2007

Igangværende i alt

0
Total
i
2007

Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og
996.50.093
renovering, 2008
Påbegyndelse i 2008 i alt
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Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

FL

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---0

0

0
0

-11.500

87.000

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Aappilattoq
163.50.091
Skolen Aappilattoq
Projektet har i 2005-2006 en samlet bevilling på 15,9 mio. kr. Jf. sektorplanen er der afsat 16,9 til skolen i Aappilattoq (Upv.). Udmøntningen af 1,0 mio. kr. i forbindelse med FL 2007 er dog ikke sket. Denne fejl søges herved
rettet.
Der søges 1,0 mio. kr. i 2007.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2009

Niaqornaarsuk
096.50.095
Ren./udv. skole, Niaqornaarsuk
Den eksisterende bygdeskole i Niaqornaarsuk består af en oprindelig bygning fra 1931 samt tilbygninger frem til
1997. Skolen har 83 elever og et samlet areal på 645 m2. Der foreligger tilstandsrapport fra april 2006, byggeprogram fra maj 2006, dispositionsforslag fra august 2006 samt projektforslag fra oktober 2006. Skolen nedrives delvist, renoveres, ombygges og udvides til i alt 798 m2, så den kan indfri kravene til Atuarfitsialak samt tilpasses det
aktuelle antal elever.
Der søges 3,8 mio. kr. i 2007 og 4,5 mio. kr. i 2008. Udmøntningen i 2008 vil blive indarbejdet i FFL 2008.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2009

Ikerasak
153.50.096
Ren./udv. skole, Ikerasak
Den eksisterende bygdeskole i Ikerasak er fra 1971, har 60 elever og et samlet areal på 242 m2. Der foreligger
tilstandsrapport fra april 2006 og byggeprogram fra maj 2006. Skolen renoveres, ombygges og udvides til i alt 473
m2, så den kan indfri kravene til Atuarfitsialak samt tilpasses det aktuelle antal elever.
Der søges 4,2 mio. kr. i 2007 og 3,0 mio. kr. i 2008. Udmøntningen i 2008 vil blive indarbejdet i FFL 2008.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2008

Tasiusaq-Nutaarmiut
165.50.097
Ren./udv. skole, Tasiusaq (Upv.)
Den eksisterende bygdeskole i Tasiusaq består af en etape 1 fra 1971 og en etape 2 fra 1997. Skolen har 50 elever
og et samlet areal på 225 m2. Der foreligger tilstandsrapport fra april 2006, byggeprogram fra maj 2006, dispositionsforslag fra august 2006 samt projektforslag fra oktober 2006. Skolen renoveres, ombygges og udvides til ialt
430 m2, så den kan indfri kravene til Atuarfitsialak samt tilpasses det aktuelle antal elever.
Der søges 2,1 mio. kr. i 2007 og 4,0 mio. kr. i 2008. Udmøntningen i 2008 vil blive indarbejdet i FFL 2008.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2008
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Eqalugaatsuit
022.50.101
Ren./ombygn./udv. skole, Eqalugaarsuit
Den eksisterende bygdeskole i Eqalugaarsuit består af en etape 1 fra 1972 og en etape 2 fra 1983. Skolen har 24
elever og et samlet areal på 194 m2. Der foreligger tilstandsrapport fra oktober 2006 og byggeprogram fra december 2006. Skolen renoveres, ombygges og udvides til i alt 230 m2, så den kan indfri kravene til Atuarfitsialak samt
tilpasses det aktuelle antal elever.
Der søges 3,7 mio. kr. i 2007.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Attammik
071.50.102
Ren./ombygn./udv. skole, Atammik
Den eksisterende bygdeskole i Atammik har 43 elever. Skolen består af en etape 1 fra 1973 og en etape 2 fra 1990.
Skolen har et samlet areal på 286 m2. Der foreligger tilstandsrapport fra oktober 2006 og byggeprogram fra december 2006. Skolen renoveres, ombygges og udvides til i alt 385 m2, så den kan indfri kravene til Atuarfitsialak
samt tilpasses det aktuelle antal elever.
Der søges 0,5 mio. kr. til projektering af projektet i 2007.
Når projekteringen er tilendebragt, vil de resterende midler blive søgt udmøntet i forbindelse med FFL 2008.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009

Qaarsut
152.50.103
Ren./ombygn./udv. skole, Qaarsut
Den eksisterende bygdeskole i Qaarsut har 37 elever. Skolen består af en oprindelig bygning fra starten af
1970'erne og to tilbygninger fra hhv. 1986 og ca. 1995. Skolen har et samlet areal på 296 m2. Der foreligger tilstandsrapport fra august 2006. Skolen renoveres, ombygges og udvides til i alt 345 m2, så den kan indfri kravene
til Atuarfitsialak samt tilpasses det aktuelle antal elever.
Der søges 0,5 mio. kr. til projektering af projektet i 2007.
Når projekteringen er tilendebragt, vil de resterende midler blive søgt udmøntet i forbindelse med FFL 2008.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009

Upernavik Kujalleq
161.50.104
Ren./ombygn./udv. skole, Upv. Kujalleq
Den eksisterende bygdeskole i Upernavik Kujalleq har 50 elever. Skolen består af en oprindelig bygning med udvidelser fra 1982 og 1988. Skolen har et samlet areal på 285 m2. Der foreligger tilstandsrapport fra august 2006.
Skolen renoveres, ombygges og udvides til i alt 430 m2 således, at den kan indfri kravene til Atuarfitsialak samt
tilpasses det aktuelle antal elever.
Der søges 0,5 mio. kr. til projektering af projektet i 2007.
Når projekteringen er tilendebragt, vil de resterende midler blive søgt udmøntet i forbindelse med FFL 2008.
Fysisk igangsætning: 2007
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Ibrugtagning: 2009

Diverse steder
996.50.080
Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2007
Der søges samlet udmøntet 16,3 mio. kr. fra puljebevillingen til konkrete bygdeskoleprojekter.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

TIL BEGYNDELSE I 2008
Diverse steder
996.50.093
Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2008
Der søges samlet udmøntet 11,5 mio. kr. fra puljebevillingen til konkrete bygdeskoleprojekter. Denne udmøntning
vil blive indarbejdet i FFL 2008.
Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 31-03-2007, sag nr. 07-232
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84.40.10
Kommunale skoler (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
3.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto forhøjes med 3,0 mio. kr. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse på
3,0 mio. kr. af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 83.000.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Ilulissat
120.50.074

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Jørgen Brønlund skole, Ilulissat
10.400

7.400

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

3.000

3.000

69.469

3.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Ilulissat
120.50.074
Jørgen Brønlund skole, Ilulissat
Skolen har en totalbevilling på 66.469.000 kr. Der var afsat lidt over 2,0 mio. kr. til uforudsete udgifter, men det
har vist sig, at der ikke har været afsat nok.
Der er følgende grunde til, at projektet er blevet dyrere end forventet:
· Der var længere ned til det faste fjeld og dermed funderingen, end man forventede i projekteringsfasen. Dette
medførte øgede udgravnings- og tilfyldningsmængder.
· Betonkonstruktionerne i fundamentet blev som følge af dette ændret fra skørt-fundament til fundament ført til fast
fjeld. Dette medførte ekstra betonmængder samt større udgravnings- og tilfyldningsmængder.
· Opgravede og fyldmaterialer var anderledes end forventet. Dette medførte transport af fyldmateriale samt udskiftning af dette.
· Overfladebehandling af betonfundament med asfalt.
· Forbedring af eksisterende terrænoverflader omkring skolen.
· Ekstra udgifter til vinterbeton.
Der søges om 3,0 mio. kr.
Fysisk igangsætning: 2002

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 31-03-2007, sag nr. 07-233
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84.40.12
Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
9.300

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med 9,3 mio. kr. i 2007. Forhøjelsen
modsvares af en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver
og hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Hovedkontoen søges derudover forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009 på grund
af B-overslag.
Bevillingen på kontoen udgør herefter 9,5 mio. kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.52.027

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Udbygning af GU, Nuuk
10.300

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

FL

0

9.300

12.700

13.700

9.300

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.52.027
Udbygning af GU, Nuuk
Som følge af at Atuarfitsialak afslutter to folkeskoleårgange i 2008, skal Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik udvides. I første omgang udvides med 4 undervisningslokaler samt elevarbejdspladser og et lærerforberedelseslokale.
I delområde I vest for C. E. Jansensvej, hvor etape 1 ligger, er der udlagt 2 byggefelter A og B, hvor udvidelsen vil
ligge i lokalplanens byggefelt B.
Udvidelsen er 1. etape. Byggeriet opføres i to etager og i sin arkitektur og materialevalg tilpasset den eksisterende
bebyggelse og med et samlet bruttoetageareal på 525 m².
B-overslaget er på 13,7 mio. kr.
Der søges udmøntet 9,3 mio. kr. i 2007, 3,0 mio. kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009 til projektet.
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Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2010

Godkendt af Finansudvalget d. 28-10-2007., sag nr. 07-288

262

84.40.12
Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto forhøjes med 1,0 mio. kr., som rokeres fra hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1,0 mio. kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.52.027

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Udbygning af GU, Nuuk
1.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.52.027
Udbygning af GU, Nuuk
Det er besluttet at øge optaget på GU Nuuk fra 4 til 6 spor, samt at udvide skolen bygningsmæssigt.
Der er lavet en rapport vedrørende udvidelsen.
Der afsættes 1,0 mio. kr. til projektering af 1. etape.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2010

Godkendt af Finansudvalget d. 31-03-2007, sag nr. 07-231
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
15.096

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto forhøjes med 15.096.000 kr. på kollegie/studiobolig projekter i Qaqortoq, Upernavik og Tasiilaq. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen
på hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver og hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 32.946.000 kr.
Tillægsbevillingen har økonomiske konsekvenser for BO-årene, da der ved 2. behandlingen af
FFL 2008 vil blive fremsat et ÆF vedrørende udmøntningen af midler i 2008.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Qaqortoq
020.52.028
Upernavik
160.52.034
Tasiilaq
180.52.036

Igangværende i alt

264

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Kollegier, Qaqortoq
26 studioboligenheder, Upernavik
26 studioboligenheder og renovering, Tasiilaq

FL

10.946

1.000

9.946

16.446

17.446

4.000

1.000

3.000

13.000

14.000

3.150

1.000

2.150

13.600

14.600

15.096

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaqortoq
020.52.028
Kollegier, Qaqortoq
B 165 boligblok fra 1957 har 12 lejemål fordelt på 6 stk. to etage lejligheder og 5 stk. klublejligheder, 1 stk. erhvervslejemål, samt vaskeri, varmecentral, pulterrum og trappegange, som ombygges til kollegiebeboelser for Kujataani Illinniarnertuunngorniarfik.
Grunden til inddragelse af B 165 fra alm. lejemål til kollegieformål, skyldes bygningens nære beliggenhed til GU
skolen. Alternativet er at bygge nyt langt fra skolen, hvor man frygter flere fravær på grund af afstanden.
Bygningen ombygges og renoveres til at kunne rumme 5 stk. 2 rums lejligheder, 4 stk. 1 rums lejligheder, 18 værelser i 6 tidligere lejemål, i alt 27 boligenheder. Derudover opføres der 2 fritliggende bygninger med 4 stk. 2 rums
lejligheder, som en slags udvidelse af B 165.
Der søges samlet en bevilling på 9.946.000 kr. i 2007 og 6,5 mio. kr. i 2008 til projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Upernavik
160.52.034
26 studioboligenheder, Upernavik
Kollegiebygningen opføres som en tre etagers bygning, indeholdende 22 værelser (beregnet til 26 elever), med
tilhørende fælles funktioner som fælles køkken og opholdsrum, vaskeri, teknikrum og depoter.
Hver etage udgør en selvstændig enhed bestående af 6 8 værelser, der opdeles i to mindre grupper.
De 22 boligenheder er fordelt således:
· 18 stk. 1 rums værelse på 15,3 m2, der deler toilet og baderum med naboværelset.
· 4 stk. 2 rums værelse på 23,1 m2 med eget toilet og baderum.
Der søges udmøntet 3,0 mio. kr. i 2007 og 10,0 mio. kr. i 2008 til projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009
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Tasiilaq
180.52.036
26 studioboligenheder og renovering, Tasiilaq
Kollegiebyggeriet omfatter 2 stk. kollegiebygninger i 2 plan på i alt 905 m2.
Kollegiebygning A indeholder 16 stk. kollegieværelser med tilhørende tekøkken, toilet/bad og gang på i alt ca. 27
m2 samt teknikrum med varmecentral og fælles vaskeri.
Kollegiebygning B indeholder 11 stk. kollegieværelser med tilhørende tekøkken, toilet/bad og gang på i alt ca. 27
m2 og depot/tavlerum.
Der søges udmøntet 2,15 mio. kr. i 2007 og 11,45 mio. kr. til projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 15-08-2007., sag nr. 07-266
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.050

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.050.000 kr. Finansieringen sker ved nedsættelse
som følge af mindreforbrug på 7 konkrete projekter.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 26.500.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.59.001

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Kollegier i Nuuk, Renovering
1.050

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

1.050

1.050

18.550

1.050

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.59.001
Kollegier i Nuuk, Renovering
Projektet har en samlet bevilling på 17,5 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 A-overslag
på projektet. I 2006 fik projektet en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., da det viste sig, at facaden var rådden, samt
fjernvarmeudgiften var større end forventet.
Det har vist sig at projektet er dyrere end forventet, og alle midler afsat til uforudsete udgifter er forbrugt.
Der søges 1.050.000 kr. til dækning af merforbrug på projektet.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2006

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-272
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Efter at der er kommet A-overslag på studioboligopførelsen i Upernavik, som er højere end forventet, søges bevillingen forhøjet. Forhøjelsen søges finansieret ved en tilsvarende nedsættelse af
bevillingen til renovering og udstyr til studioboliger i Uummannaq.
Ved tidligere FU-afgørelser er der udmøntet midler til projekterne. Det drejer sig om FUafgørelse nr. 225 (godkendt 24. januar 2007) og FU-afgørelse nr. 266 (godkendt 15. august
2007).
Den del af rokeringen, som søges i 2008, vil blive indarbejdet som ÆF ved 2. behandlingen af
FFL 2008.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 40.546.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Uummannaq
150.52.033
Upernavik
160.52.034

Projektnavn
Renovering og udstyr til studioboliger, Uummannaq
26 studioboligenheder, Upernavik

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---3.020

1.750

-480

-2.230

1.270

5.480

1.000

480

2.230

16.230

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

FL

0

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Uummannaq
150.52.033
Renovering og udstyr til studioboliger, Uummannaq
Ved FU-afgørelse nr. 225 (godkendt 24. januar 2007) blev der udmøntet 3,5 mio. kr. til renovering og udstyr til
studioboliger i Uummannaq fordelt med 1,75 mio. kr. i 2007 og 1,75 mio. kr. i 2008.
Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser har vurderet, at den afsatte bevilling til renovering og
udstyr til studioboliger i Uummannaq kan sættes ned. Begrundelsen for denne nedsættelse er, at Uummannaq
Kommune har fået 2 BSU huse og nogle rækkehuse, som ikke behøver særlig meget reparation. Derudover bliver
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fyrrummet i Maarmorilik kollegiet sat i stand. Maarmorilik kollegiet er en bygning, der er flyttet fra Maarmorilik
til Uummannaq.
Bevillingen søges nedsat med 2.230.000 kr. fordelt med 480.000 kr. i 2007 og med 1.750.000 kr. i 2008.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Upernavik
160.52.034
26 studioboligenheder, Upernavik
Ved FU-afgørelse nr. 225 (godkendt 24. januar 2007) blev der udmøntet 1,0 mio. kr. til 26 studioboliger i Upernavik til projektering. Ved FU-afgørelse nr. 266 (godkendt 15. august 2007) blev der udmøntet yderligere 13,0 mio.
kr. til de 26 studioboliger i Upernavik på baggrund af et B-overslag.
Projektet har nu været udbudt i licitation, hvor A-overslag blev på 17.893.630 kr. Efter forhandling med lavestbydende for at finde besparelser er et revideret A-overslag på 16.229.630 kr. fremkommet.
Det samlede byggebudget ser således ud:
Byggemodning og div. sprængningsarbejder afholdes af Upernavik Kommune.
15.703.630 kr. Fast tilbud fra Viking Byg
500.000 kr. Løst inventar
200.000 kr. Diverse byggeomkostninger og rejseudgifter
1.490.000 kr. Rådgiverhonorar inkl. tilsyn og byggeledelse
------------17.893.630 kr. I alt
14.000.000 kr. Afsat bevilling
1.664.000 kr. Besparelser i entreprenørtilbud
-------------2.229.630 kr. Budget forøgelse i forhold til bevilling med
=============
Projektet vurderes at være dyrere end B-overslaget på grund af følgende:
· Upernaviks geografiske beliggenhed og begrænsede konkurrencesituation har altid bevirket forøgede byggeudgifter og generel omkostninger.
· De seneste år har der været en stærk forøget byggeaktivitet både i Grønland og Danmark, som har resulteret i
manglende arbejdskraft med større løn- og materialeudgifter til følge.
· Ved en gennemgang af Viking Bygs forskellige enhedspriser har man fra rådgivers side ikke fundet nogen iøjefaldende urimelige prisforskellige set i forhold til de nuværende byggepriser i f.eks. Nuuk.
Projektet var udbudt i hovedentreprise på et udvidet projektforslag med henblik på en efterfølgende forhandling,
justering og færdiggørelse af hovedprojektet, så byggestart kunne påbegyndes primo august 2007 og stå færdigt
bygget i august 2008.
Bevillingen søges forhøjet med 2.230.000 kr. fordelt med 480.000 kr. i 2007 og med 1.750.000 kr. i 2008.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 24-09-2007., sag nr. 07-277
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende konto skal ses i sammenhæng med nedsættelsen på
hovedkonto 62.04.05 Piareersarfiit.
Bevillingen udgør herefter 41.546.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Qaanaaq
170.52.035

Projektnavn
2 huse til studioboliger, Qaanaaq

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---4.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

1.000

1.000

3.800

1.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaanaaq
170.52.035
2 huse til studioboliger, Qaanaaq
Årsagen til det merforbruget på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri på projekt 170.52.035 er, at det på nuværende tidspunkt har vist sig, at det igangværende byggeriaf undervisningslokaler i Qaanaaq vil blive ca. 1 mio. kr.
dyrere en først beregnet, de højere omkostninger kan tilskrives flere ting:
Budgettet har været sat for lavt, uden at der har været taget højde for den senere prisudvikling, en begrænset konkurrencesituation i et tyndt befolket område, og den forøgede byggeaktivitet i Danmark og Grønland som giver
større løn- og materialeudgifter.
Bevillingen søges overført fra hovedkonto 62.04.05 Piareersarfiit til hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri på projekt 170.52.035.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 28-10-2007., sag nr. 07-282
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
38.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med nedsættelsen
på hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsopgaver med kr. -5.200.000 samt hovedkonto
20.11.61 Uddannelsesreserve med kr. -2.800.000 i 2007.
Derudover sker finansieringen af forhøjelsen ved at nedsætte hovedkonto 32.10.05 Dronning
Ingrids Hospital med kr. -2.000.000 fra 2008 til og med 2011, hovedkonto 20.11.61 Uddannelsesreserve som bliver nedsat i budgetoverslagsåret 2010 med kr. -8.900.000 og 80.00.00 Udisponerede anlægsopgaver som nedsættes i budgetoverslagsårene 2009 med kr. -10.600.000 og 2010
med kr. -6.000.000.
Bevillingen udgør herefter 80.596.000.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.52.039

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Køb af Hotel Nuuk
38.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

38.000

38.000

38.000

38.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.52.039
Køb af Hotel Nuuk
Midlerne anvendes til køb af Hotel Nuuk, som vil blive anvendt til kollegieformål.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 22-10-2007., sag nr. 07-286
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
17.850

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Under hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver er reserveret midler til udmøntning til
studioboliger i Qaqortoq, på kysten, samt på kysten som følge af VIC-indsatsen.
Der søges derfor udmøntet samlet 17.850.000 kr. fordelt med 5,0 mio. kr. til projektering på 5
forskellige projekter i Aasiaat, Nuuk, Qaqortoq, Upernavik og Tasiilaq, samt 12,85 mio. kr. til
konkrete projekter i Qaanaaq, Uummannaq, Kangaatsiaq, Nanortalik og Ittoqqortoormiit, hvor
der ikke er behov for projektering i 2007. På de konkrete projekter søges der også udmøntet 2,55
mio. kr. i 2008.
Efter endt projektering vil der på de 5 projekter blive søgt udmøntning af den resterende bevilling.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 17.850.000 kr.

Projektspecifikation
Projektbevillingen
ændring i 2007
2007
2007 +følgende år ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

3.000

0

3.000

3.500

3.500

1.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

2.800

0

2.800

2.800

2.800

1.000

0

1.000

1.000

1.000

Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nanortalik
010.52.031

Projektnavn
Omb. eks. bygninger til studioboliger, Nanortalik

Qaqortoq
020.52.028

Kollegier, Qaqortoq

Nuuk
060.52.029

Kollegier, Nuuk

Kangaatsiaq
090.52.032

2 huse til studioboliger, Kangaatsiaq

Aasiaat
100.52.030

Kollegier, Aasiaat

Uummannaq
150.52.033

Renovering og udstyr til studioboliger, Uummannaq

1.750

0

1.750

3.500

3.500

Upernavik
160.52.034

26 studioboligenheder, Upernavik

1.000

0

1.000

1.000

1.000
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Qaanaaq
170.52.035

2 huse til studioboliger, Qaanaaq

2.500

0

2.500

2.800

2.800

Tasiilaq
180.52.036

26 studioboligenheder og
renovering, Tasiilaq

1.000

0

1.000

1.000

1.000

Ittoqqortoormiit
190.52.037

2 huse til studioboliger, Ittoqqortoormiit
2.800

0

2.800

2.800

2.800

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

17.850

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nanortalik
010.52.031
Omb. eks. bygninger til studioboliger, Na
Lejlighederne i det nuværende kollegium ombygges, således der bliver 4 ekstra værelser. Samtidig ombygges en
nedlagt vuggestue til 6 kollegieværelser. Derudover bygges 8 værelser til kollegiet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Qaqortoq
020.52.028
Kollegier, Qaqortoq
Der søges udmøntet 1,0 mio. kr. til projektering af projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Nuuk
060.52.029
Kollegier, Nuuk
Der søges udmøntet 1,0 mio. kr. til projektering af projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009

Kangaatsiaq
090.52.032
2 huse til studioboliger, Kangaatsiaq
Der opføres 2 Panbohuse/Illorput 2000 huse. Hvert hus har 4 værelser, så der i alt bliver 8 studioboligenheder.
Et Panbohus koster 1,3 mio. kr. Dertil kommer inventar til 4 værelser til samlet 45.000 kr. samt 55.000 kr. til
fælles inventar.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Aasiaat
100.52.030
Kollegier, Aasiaat
Der søges udmøntet 1,0 mio. kr. til projektering af projektet.
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Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Uummannaq
150.52.033
Renovering og udstyr til studioboliger, Uummannaq
Pt. anvendes 2 bygninger med henholdsvis 7 og 15 værelser. Endvidere er der indkvarteret elever i 3 BSU huse.
Midlerne anvendes til renovering og indretning af ubeboede BSU huse.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Upernavik
160.52.034
26 studioboligenheder, Upernavik
Der søges udmøntet 1,0 mio. kr. til projektering af projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009

Qaanaaq
170.52.035
2 huse til studioboliger, Qaanaaq
Der opføres 2 Panbohuse/Illorput 2000 huse. Hvert hus har 4 værelser, så der i alt bliver 8 studioboligenheder.
Et Panbohus koster 1,3 mio. kr. Dertil kommer inventar til 4 værelser til samlet 45.000 kr. samt 55.000 kr. til
fælles inventar.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Tasiilaq
180.52.036
26 studioboligenheder og renovering, Tasiilaq
Der søges udmøntet 1,0 mio. kr. til projektering af projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009

Ittoqqortoormiit
190.52.037
2 huse til studioboliger, Ittoqqortoormiit
Der opføres 2 Panbohuse/Illorput 2000 huse. Hvert hus har 4 værelser, så der i alt bliver 8 studioboligenheder.
Et Panbohus koster 1,3 mio. kr. Dertil kommer inventar til 4 værelser til samlet 45.000 kr. samt 55.000 kr. til
fælles inventar.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 24-01-2007, sag nr. 07-225
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84.40.15
Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
7.600

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Under hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver er der reserveret midler til udmøntning til studioboliger i Qaqortoq og på kysten.
Ved FU-afgørelse nr. 225 (godkendt den 24. januar 2007) blev der udmøntet 1,0 mio. kr. til projektering af nybyggeriet af kollegier i Aasiaat. Efter endt projektering lyder B-overslaget på 25,5
mio. kr., som søges udmøntet.
Udmøntningen i 2008-2009 vil blive fremsendt som et Ændringsforslag til Finansloven 2008, da
afgørelsen på nærværende sag ikke foreligger før FFL 2008 er under behandling.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 25.450.000 kr.
Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Aasiaat
100.52.030

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Kollegier, Aasiaat
8.600

1.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

7.600

24.500

25.500

7.600

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Aasiaat
100.52.030
Kollegier, Aasiaat
Der opføres 40 nye kollegieværelser efter samme model som GU-kollegier fra 1998-2000.
De opføres som 5 ens bygninger á 240 m2, hvoraf 4 er sammenbygget 2 og 2. Hver bygning indeholder 8 værelser,
et spisekøkken, et opholdsrum, 2 stk. toilet- og badefaciliteter, trapperum, fordelingsgang med garderobe og teknikrum.
Der søges udmøntet 7,6 mio. kr. i 2007, 12,0 mio. kr. i 2008 og 4,9 mio. kr. i 2009.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 09-06-2007, sag nr. 07-249
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84.40.17
Institutioner for børn og unge (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-245

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Ultimo 2006 er der udarbejdet revideret byggeregnskab på 1 projekt administreret af Ilulissat
Kommune.
Projektet kan ikke udtages af Anlægs- og renoveringsfonden, da mindreforbruget er større end de
tilladte grænser jf. FL 2007, bilag 2, tekstanmærkning nr. 3 under Aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet.
Derfor søges bevillingen på projekt nr. 123.41.027 Aldersintegreret 24 pl. Saqqaq nedsat.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -245.000 kr. i 2007.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser i BO-årerne.
Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Saqqaq
123.41.027

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Aldersintegreret 24 pl. Saqqaq
-245

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-245

-245

1.855

-245

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Saqqaq
123.41.027
Aldersintegreret 24 pl. Saqqaq
Projektet er oprettet med en bevilling fra 2002-2004 på samlet 2.100.000 kr., svarende til 50 % af den forventede
opførelsespris for projektet. Jævnfør budgettet for projektet skulle der kun have været afsat 1.710.000 kr. i bevilling. Projektet har dog været dyrere end forventet at gennemføre, især pga. fordyrelser i træentreprisen, som vedrører tømrer, jord, beton, murer, snedker og gulvarbejdet. Opførelsen af servicehuset har samlet kostet lidt over 3,7
mio. kr., hvoraf Grønlands Hjemmestyres andel andrager 50 %, svarende til 1.855.000 kr.
Bevillingen søges nedsat med 245.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2002

Godkendt af Landsstyret d. 13-04-2007
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Ibrugtagning: 2006

84.40.18
Øvrige skolebygninger (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto forhøjes med 0,5 mio. kr. til projektering af Efterskole i Qasigiannguit.
På FFL 2008 er der til Efterskole, Qasigiannguit afsat 16,0 mio. kr. i 2008 og 15,0 mio. kr. i
2009 på hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver.
Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0,5 mio. kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Qasigiannguit
110.59.002

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Efterskole, Qasigiannguit
500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

500

500

500

500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qasigiannguit
110.59.002
Efterskole, Qasigiannguit
Anlægsudgifterne til byggeriet af skolen er stipuleret til ca. 36 mio. kr. For ikke at forsinke projektet, søges der
allerede i 2007 afsat en bevilling til projektering af projektet. Efterskolen er beregnet til 80 elever med ibrugtagning august 2009.
Der søges 500.000 kr. til projektering i 2007.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 15-08-2007., sag nr. 07-268
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84.45.01
Kirken (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-100

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 100.000 kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse
af hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri, hovedkonto 87.11.06 5-års eftersyn og hovedkonto
80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 486.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Upernavik
Kujalleq
161.58.032

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Genopførelse af kirken i Upernavik Kujalleq
-100

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-100

-100

0

-100

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Upernavik Kujalleq
161.58.032
Genopførelse af kirken i Upernavik Kujalleq
Projektet har en bevilling på 100.000.kr. fra en tillægsbevilling i 2002. Projektet blev oprettet, da kirken i Upernavik Kujalleq skulle genopføres efter en brand. Projektet er blevet finansieret af Grønlands Hjemmestyres forsikring, hvor der er en selvrisiko på 250.000 kr. De 250.000 kr. blev finansieret af Forsikringshovedkontoen (150.000
kr.) samt af Omrokeringsreserven (100.000 kr.), og de 100.000 kr. blev rokeret til nærværende projekt.
Fra forsikringsselskabet er restforsikringsbeløbet til løsøre nu blevet udbetalt, så projektet fremstår med et negativ
forbrug på ca. 64.000 kr. Provst Avannaa har oplyst, at de forventer at fremsende regninger på løsøre, blandt andet
klappestole samt løbere til kirken snarest.
Der søges tilbageført 100.000 kr. fra projektet.
Fysisk igangsætning: 2002

Ibrugtagning: 2006

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-272
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84.45.01
Kirken (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
2.950

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.950.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.950.000 kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Napasoq
072.58.040

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Renovering af kirke, Napasoq
2.950

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

2.950

2.950

2.950

2.950

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Napasoq
072.58.040
Renovering af kirke, Napasoq
Der søges en bevilling til reparation af taget. Det eksisterende tag fjernes, og erstattes af nyt tagpap og spånbelægning. Udvendig efterses og males døre, vinduer og fundament, og indvendig fjernes skjolder i loftet. Endvidere
installeres et varmeanlæg.
Der søges om 2.950.000 kr.

Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 24-09-2007., sag nr. 07-275
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84.45.01
Kirken (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 500.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.500.000 kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Ittoqqortoormiit
190.58.041

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit
500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

500

500

500

500

Koordinater

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Ittoqqortoormiit
190.58.041
B-34 Kirken i Ittoqqortoormiit er bygget i 1928.

Projektnavn

Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit

Betonsoklen under kirken er begyndt at skride, hvilket giver sætningsskader. Som følge af dette er der opstået problemer med at åbne og lukke vinduer og døre.
Der søges midler til udarbejdelse af et projektforslag til standsning af udskridningen og til udbedring af skaderne.
Når projektforslaget foreligger, vil der, såfremt finansieringen kan findes, blive søgt midler til selve renoveringen.
Dette vil først kunne ske i 2008.
Der søges 500.000 kr. til projektering i 2007.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 12-10-2007., sag nr. 07-283
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84.45.01
Kirken (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-414

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

I foråret 2007 er der udarbejdet et revideret byggeregnskab på 1 projekt administreret internt af
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur.
Projektet kan ikke udtages af Anlægs- og renoveringsfonden, da mindreforbruget er større end de
tilladte grænser jf. FL 2007, bilag 2, tekstanmærkning nr. 3 under Aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet.
Derfor søges bevillingen på projekt nr. 996.58.029 Kirken - vedligehold nedsat.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -414.000 kr. i 2007.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser i BO-årerne.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Kirken - vedligehold
996.58.029

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----414

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-414

-414

2.212

-414

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.58.029
Kirken - vedligehold
Projektet er oprettet med en bevilling i 2003 på 2.626.000 kr. Der er registeret et mindreforbrug på projektet, som
skyldes, at bevillingen i forbindelse med overdragelsen af vedligeholdesopgaver til ressortdirektoratet ikke er overført. Sagen lukkes først nu på grund af at der har været problemer med færdiggørelse samt en forlængelse af garantiperiode.
Bevillingen søges nedsat med 414.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2006

Godkendt af Landsstyret d. 13-04-2007
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85.50.01
Servicehuse, bygder (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-271

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Ultimo 2006 er der udarbejdet revideret byggeregnskab på 1 projekt administreret af Ilulissat
Kommune.
Projektet kan ikke udtages af Anlægs- og renoveringsfonden, da mindreforbruget er større end de
tilladte grænser jf. FL 2007, bilag 2, tekstanmærkning nr. 3 under Aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet.
Derfor søges bevillingen på projekt nr. 122.45.022 Servicehus, Ilimanaq nedsat.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -271.000 kr. i 2007.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser i BO-årene.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Ilimanaq
124.45.022

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Servicehus, Ilimanaq
-271

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-271

-271

1.689

-271

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Ilimanaq
124.45.022
Servicehus, Ilimanaq
Projektet er oprettet med en bevilling i 2002-2003 på samlet 1.960.000 kr., svarende til 85% af den forventede
udgift til opførelsen af servicehuset i Ilimanaq. Projektet har været billigere end forventet at gennemføre især pga.
besparelser i træentreprisen, som vedrører tømrer, jord, beton, murer, snedker og gulvarbejdet. Opførelsen af servicehuset har samlet kostet 1.987.116 kr.
Bevillingen søges nedsat med 271.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2002

Godkendt af Landsstyret d. 13-04-2007
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Ibrugtagning: 2004

86.60.01
Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 500.000 kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse
af hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri, hovedkonto 87.11.06 5-års eftersyn og hovedkonto
80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 825.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Attu
092.49.015
Kuummiut
186.49.016

Projektnavn
Bygdekonsultation, Niaqornaarsuk
Bygdekonsultation, Kuummiut

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---450

650

-200

-200

2.650

350

650

-300

-300

2.550

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

-500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Attu
092.49.015
Bygdekonsultation, Niaqornaarsuk
Projektet har en bevilling på 2,85 mio. kr. fra 2004-2006. I 2004 blev der afsat midler til projektering af projektet,
og senere er der udmøntet midler til hovedprojektet. Der er uforbrugte midler, som skyldes, at der ikke har været
nogle uforudsete udgifter.
Der søges tilbageført 200.000 kr. fra projektet.
Projektet har en forkert stedkode i budgetbidraget.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2008
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Kuummiut
186.49.016
Bygdekonsultation, Kuummiut
Projektet har en bevilling på 2,85 mio. kr. fra 2004-2006. I 2004 blev der afsat midler til projektering af projektet,
og senere er der udmøntet midler til hovedprojektet. Der er uforbrugte midler, som skyldes, at der ikke har været
nogle uforudsete udgifter.
Der søges tilbageført 300.000 kr. fra projektet.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-272
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86.60.01
Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1.000.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.825.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.46.015

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
DIH 3. fløj, Nuuk
1.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.46.015
DIH 3. fløj, Nuuk
Den 3. fløj med ny hovedindgang, DIH er del af generalplanen for DIH. I den 3. fløj bliver der etableret psykiatriafdeling og patienthotel.
Den ene million i 2007 skal bruges til at starte projekteringen med programudredningen af projektet.
Der søges 1.000.000 kr. til programudredning i 2007.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2011

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2007., sag nr. 07-289
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86.60.01
Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-1.075

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto nedsættes med -1.075.000 kr. som følge af afslutningen af projekt nr.
060.46.009 Laboratorium, DIH, Nuuk. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse på 200.000 kr.
af hovedkonto 87.72.10 Personaleboliger i Nuuk og en forhøjelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven på 875.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.325.000 kr. i 2007.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser i BO-årerne.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.46.009

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Laboratorium/DIH, Nuuk
-1.075

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

0

-1.075
-1.075

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.46.009
Laboratorium/DIH, Nuuk
Mindreforbruget på nærværende projekt skyldes hovedsageligt 2 forhold:
1.
Udstyr/inventar var billigere end forventet
2.
Udgifterne til jordbundsundersøgelserne blev mindre end forventet.
Der søges tilbageført 1.075.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2000

Ibrugtagning: 2005

Godkendt af Finansudvalget d. 23-02-2007, sag nr. 07-228
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Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

-1.075

41.325

87.11.06
5-års eftersyn (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
500

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto er ny.

Hovedkontoen søges forhøjet med 500.000 kr. Finansieringen sker ved nedsættelse som følge af
mindreforbrug på 7 konkrete projekter.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 500.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder 5-års eftersyn, 2007
996.73.001

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

500

500

500

500

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.73.001
5-års eftersyn, 2007
Der søges oprettet et 1-årig projekt til gennemførelse af 5-års eftersyn. På alle anlægsopgaver, skal der gennemføres 5-års eftersyn af bygherre. Anlægsprojekterne er allerede udtaget af Anlægs- og Renoveringsfonden, hvilket
sker ved aflæggelse af revideret byggeregskab efter 1-års eftersyn. Det er derfor ikke muligt at afholde udgifter til
5-års eftersyn over de konkrete projekter, da de er lukket. Ikke disponerede midler ultimo 2007 bliver tilbageført til
Landskassen.
Der søges oprettet et nyt projekt med en bevilling på 500.000 kr.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-272
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87.71.37
Nukissiorfiit tilskudsbevillinger (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-1.259

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto nedsættes med 1.259.000 kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse
af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -1.259.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Maniitsoq
070.16.019

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Udv. vandforsyning, Maniitsoq
-1.259

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-1.259

-1.259

241

-1.259

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Maniitsoq
070.16.019
Udv. vandforsyning, Maniitsoq
Projektet har en bevilling på 1,5 mio. kr. fra en tillægsbevilling i 2004 til projektering på hovedkonto 80.00.80
Disponeringsbeløb til påbegyndelse af projektering, da der var påtænkt byggeri af fiskefabrik i byen af Per Nielsen
Seafood A/S.
I 2004 blev projektet flyttet til hovedkonto 87.71.31 Etablering af overordnet vandforsyningsnet i byer ved en tillægsbevilling af budgettekniske grunde. I 2005 er alle Nukissiorfiits tilskudsprojektet samlet på hovedkonto
87.71.37 Nukissiorfiit, tilskudsbevillinger. Nukissiorfiit har i 2007 lukket projektet.
Per Nielsen Seafood A/S købte senere en fiskefabrik i Canada, hvorfor bevillingen søges nedsat, så projektet kan
afsluttes med byggeregnskab.
Der søges tilbageført 1.259.000 kr. fra projektet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2007., sag nr. 07-280
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87.72.08
Reinvesteringer Hjemmestyrets udlejningsboliger (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
3.536

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3.536.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven og hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 25.536.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Diverse byer
999.31.018

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Reinvestering 2005
3.536

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

3.536

3.536

13.266

3.536

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse byer
999.31.018
Reinvestering 2005
Projektet har en bevilling på 9.730.000 kr. fra FL 2005. A/S Boligselskabet INI har disponeret for små 9,8 mio. kr.
Herudover har Direktoratet for Boliger og Infrastruktur forbruget ca. 2,0 mio. kr. over projektet, bl.a. til renovering
af bispeboligen og det gamle vaskeri (Narsarviaq) i Nuussuaq. Derudover er honoraret for administrationen af reinvesteringerne på 1,5 mio. kr. bogført på projektet. Dette er ikke blevet koordineret tilstrækkeligt med A/S Boligselskabet INI, hvorfor A/S Boligselskabet INI har disponeret hele bevillingen.
Landsstyreområdet har taget skridt til, at sådanne koordineringer med A/S Boligselskabet INI i fremtiden vil ske,
således der ikke vil komme projekter med merforbrug.
Der søges tilført 3.536.000 kr. til projektet.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 28-11-2007., sag nr. 07-294
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87.72.10
Personaleboliger i Nuuk (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
4.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 4,0 mio. kr. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4,2 mio. kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.30.004

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Personaleboliger, DIH, Nuuk
4.200

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

4.000

4.000

4.200

4.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.30.004
Personaleboliger, DIH, Nuuk
Sundhedsvæsenet har et stort behov for boliger til erstatning for et antal private lejemål, som i stigende grad er
blevet en belastning for Dronning Ingrids Hospital og sundhedsvæsenet i øvrigt.
Der er afsat 72 mio. kr. til formålet gennem en låneordning over 20 år, og der forventes at kunne opføres 42-48
lejligheder i størrelsen 2-rums, 3-rums og 4-rums for det afsatte beløb. Boligareal og lejlighedsantal søges optimeret under de gældende markedsforhold.
Landsstyreområdet for Sundhed og Miljø forventer, at de nye personaleboliger til sundhedsområdet vil medføre
huslejeindtægter og besparelser på private lejemål, der svarer til afdrag og forrentning af lånet.
Vedligeholdelsen af de nye boliger forudsættes finansieret over huslejen.
Personaleboligerne forudsættes anvendt i forbindelse med vikariater og korttidsansættelser. En del af besparelsen
forudsættes opnået ved en mere fleksibel administration i forbindelse med de mange til- og fraflytninger. Det forudsættes derfor også, at sundhedsvæsenet selv administrerer boligerne.
Der søges 4.000.000 kr. til projektering.

290

Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 18-10-2007., sag nr. 07-284
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87.72.10
Personaleboliger i Nuuk (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-1.895

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto nedsættes med 1.895.000 kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse
af hovedkonto 87.73.22 GLV - landingspladser på projekt nr. 082.25.182 Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2.305.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.30.003

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Personaleboliger, Sanavej
-1.895

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-1.895

-1.895

11.605

-1.895

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.30.003
Personaleboliger, Sanavej
Projektet har en bevilling på 13,5 mio. kr. fra Finanslov 2004, hvor B-922 på Sanavej skulle saneres, og der skulle
opføres nye boliger på arealet.
Ved FU-afgørelse nr. 59 (godkendt af FU den 30. september 2004) blev projektet ændret til køb af boliger (B-nr.
3372-3377), samtidig med at B-922 blev saneret. Projektet er nu fuldført, og der er et mindreforbrug, som skyldes,
at saneringen var billigere end forventet.
Der er uforbrugte midler på 1.895.000 kr., som søges tilbageført.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2006

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-298
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87.72.10
Personaleboliger i Nuuk (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
200

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto forhøjes med 200.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse på
-1.075.000 kr. over hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet og en forhøjelse på 875.000 kr. af
hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Der søges oprettet et projekt til forundersøgelse af personaleboliger til DIH, Nuuk. Efter endt
forundersøgelse vil der blive søgt udmøntet midler til nærværende projekt fra hovedkonto
80.00.00 Udisponerede anlægsreserver.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 200.000 kr. i 2007.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser i BO-årerne.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.30.004

Projektnavn
Personaleboliger, DIH, Nuuk

Igangværende i alt

200

Projektbevillingen
ændring i 2007
2007
ny total
2007 +følgende år
---- 1.000 kr. ---FL

TB

0

200

200

200

200

293

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.30.004
Personaleboliger, DIH, Nuuk
Bevillingen til forundersøgelserne anvendes til jordbundsundersøgelser, fundamentvurderinger, højdevurderinger
og lignende for at finde frem til den optimale udnyttelse af grunden.
Det er kendt at jordbunden på stedet er silt. Dette gør det vanskeligt at vurdere hvor og hvor meget der kan bygges
på grunden.
Der søges 200.000 kr. til forundersøgelser mm.
Efter endt forundersøgelse vil der blive søgt udmøntet midler til nærværende projekt fra hovedkonto 80.00.00
Udisponerede anlægsreserver.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 23-02-2007, sag nr. 07-228
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87.72.11
60/40 byggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-1.027

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 1.027.000 kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri, hovedkonto 87.11.06 5-års eftersyn og hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -1.027.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Aasiaat
100.32.405

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
4 bolig.,Otto Rosingsvej,etp.3
-1.027

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-1.027

-1.027

2.353

-1.027

Koordinater

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Aasiaat
100.32.405
Projektet har en samlet bevilling på 3.380.000 kr.

Projektnavn

4 bolig.,Otto Rosingsvej,etp.3

Bevillingen udgjorde fra start 1,8 mio. kr. fra Finanslov 2002-2003. I 2002 havde A/S Boligselskabet INI projektet
i licitation. Efter licitationen forventede man et merforbrug på 1,1 mio. kr., såfremt projektet skulle gennemføres.
Der blev derfor søgt en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2002.
Da licitationen var så høj, valgte man at overdrage projektet fra A/S Boligselskabet INI til Aasiaat Kommune. Efter
kommunen havde foretaget programændringer, forelå der et A-overslag på 3,8 mio. kr., hvoraf Grønlands Hjemmestyres andel udgjorde 60%, svarende til 2.280.000 kr. Der blev derfor søgt en tillægsbevilling på 480.000 kr.
Projektet fremstår nu med et mindreforbrug svarende til tillægsbevillingen i 2002. Ved en fejl var tillægsbevillingen fra 2002 ikke registeret da man ansøgte om en tillægsbevilling i 2003.
Der søges tilbageført 1.027.000 kr. fra projektet.
Fysisk igangsætning: 2002

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-272
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87.72.12
60/40 - modernisering (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-4.462

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 4.462.000 kr. Nedsættelsen finansieres ved en forhøjelse af hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og ydredistrikter og hovedkonto 89.72.11
Støttet privat boligbyggeri.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -4.462.000 kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder 60/40 moderniseringer
996.97.500
Diverse byer
60/40 moderniseringer 2002
999.97.065

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----1.256

0

-1.256

-1.256

19.195

-3.206

0

-3.206

-3.206

6.074

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

-4.462

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.97.500
60/40 moderniseringer
Projektet har en samlet bevilling på over 20,4 mio. kr. Nogle af de tidligere disponerede midler er ikke blevet forbrugt alligevel.
Der søges tilbageført 1.256.000 kr. fra projektet.
Fysisk igangsætning: 2000
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Ibrugtagning: 2007

Diverse byer
999.97.065
60/40 moderniseringer 2002
Projektet har en samlet bevilling på over 9,2 mio. kr. Nogle af de tidligere disponerede midler er ikke blevet forbrugt alligevel.
Der søges tilbageført 3.206.000 kr. fra projektet.
Fysisk igangsætning: 2002

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2007., sag nr. 07-281
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87.72.13
Særlig renovering (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

På nærværende hovedkonto er der i 2003 optaget en bevilling på 1,5 mio. kr. til projekt nr.
050.31.009 Renovering af B-604, B-605 og B-745. Midlerne er afsat til projektering.
Boligblokkene er altangang huse, som er opført i perioden 1968-72. Blokkene indeholder 60
lejemål med et samlet boligareal på 3.345 m2. Bygningerne har været vurderet til at skulle gennemgå en gennemgribende renovering. Der er udarbejdet et samlet hovedprojekt på alle 3 blokke. B-overslaget lyder på ca. 33 mio. kr.
Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer vurderer, at det ikke er forsvarligt at
gennemføre opgaven som oprindeligt planlagt. Dette begrundes dels i prisoverslaget, dels i, at
boligbehovet har ændret sig, siden projektet blev påbegyndt.
Det foreslås i stedet, at de 3 blokke søges saneret. Paamiut Kommune vil i stedet få tilbudt opførelse af et antal kommunale byggesæt.
Der er således tale om substantielle ændringer i forhold til det oprindelige projekt. Der søges
derfor om en ændring af projektbeskrivelsen til projekt nr. 050.31.009 Renovering af B-604, B605 og B-745, så der over denne bevilling, hvor der resterer ca. 0,5 mio. kr., kan afholdes udgifter til projektering af en sanering af B-604 og B-605 og B-745.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Paamiut
050.31.009

Projektnavn
Renovering B-604, B-605, B745

Igangværende i alt
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FL

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---0

0

0
0

0

1.500

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Paamiut
050.31.009
Renovering B-604, B-605, B-745
Der søges optaget følgende tillæg til projektbeskrivelsen:
Bevillingen kan endvidere anvendes til projektering af en sanering af B-604 og B-605 og B-745.

Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-259
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87.72.13
Særlig renovering (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-6.446

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 6.446.000 kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 32.854.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Qaqortoq
020.97.086
Diverse steder
996.97.148

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Renovering B-165
Renovering, diverse steder,
2007

-946

0

-946

-946

54

30.500

36.000

-5.500

-5.500

30.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

-6.446

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaqortoq
020.97.086
Renovering B-165
B 165 boligblok fra 1957 har 12 lejemål fordelt på 6 stk. to etage lejligheder og 5 stk. klublejligheder, 1 stk. erhvervslejemål, samt vaskeri, varmecentral, pulterrum og trappegange, ombygges til kollegiebeboelser for Kujataani
Illinniarnertuunngorniarfik.
Nærværende projekt er oprettet i 2004 som et projekteringsprojekt. Bevillingen er på 1,0 mio. kr., og der er en
restbevilling på 946.000 kr. som søges tilbageført. Herefter vil der blive aflagt byggeregnskab på nærværende projekt.
Fysisk igangsætning: 2004

300

Ibrugtagning: 2007

Diverse steder
996.97.148
Renovering, diverse steder, 2007
Der søges udmøntet 5,5 mio. kr. til projekt nr. 020.52.028 Kollegier, Qaqortoq fra nærværende projekt. Midlerne er
øremærket til renovering af B-165 i Qaqortoq. Bygningen ombygges til kollegiebeboelser for Kujataani Illinniarnertuunngorniarfik.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 15-08-2007., sag nr. 07-266
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87.72.13
Særlig renovering (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-2.974

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto søges nedsat med 2.974.000 kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse af hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri, hovedkonto 87.11.06 5-års eftersyn og hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
De 3 projekter hvor der samlet søges tilbageført 2.974.000 kr. er alle oprettet på hovedkonto
90.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer af renoveringsprojekter. I 2004 er
projektet ved en tillægsbevilling blevet flyttet til hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering.
Bevillingerne på de 3 projekter søges nedsat, da renovering efterhånden er dyrere i forhold til
nybyggeri pr. kvadratmeter.
Ydermere sker der en hurtig forslumning efter renoveringen af især altangangsblokkene, fordi
boligformen ikke tilskynder beboerne til at tage ansvar for nærområdet.
Det har fået Landsstyret til at overveje en ændret strategi på etageboligområdet, så renoveringsindsatsen fremover består af en kombination af sanering, renovering og nybyggeri. Der skal i
hvert enkelt tilfælde tages stilling til, hvordan de ovennævnte redskaber skal anvendes i det konkrete projekt. I den forbindelse vil der indgå vurdering af boligbehovet i det enkelte bysamfund.
Det nybyggeri, som i givet fald vil erstatte bortsanerede etageejendomme, kan være forskellige
former for støttet boligbyggeri.
I nogle byer er der mulighed for privat medfinansiering. I andre byer vil der være mulighed for
kommunal medfinansiering.
Nybyggeriet vil give et kvalitetsløft, som de hidtidige renoveringer ikke har kunnet give i samme
grad samt løfte den fremtidige vedligeholdelse ud af hjemmestyrets ansvarsområde.
Det første projekt i denne strategi er igangsat i forbindelse med Tuapannguit i Nuuk.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 36.326.000 kr.
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Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Narsaq
030.31.008
Nuuk
060.31.010
Maniitsoq
070.97.090

Projektnavn
Renovering B-878, B-879, B880
Renovering B-1245
Renovering B-660, B-661, B662, B-663, Maniitsoq

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----403

0

-403

-403

597

-1.158

0

-1.158

-1.158

842

-1.413

0

-1.413

-1.413

587

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

-2.974

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Narsaq
030.31.008
Renovering B-878, B-879, B-880
Projektet har en bevilling på 1,0 mio. kr. fra Finanslov 2003.
Der søges tilbageført 403.000 kr. fra projektet.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2011

Nuuk
060.31.010
Renovering B-1245
Projektet har en bevilling på 2,0 mio. kr. fra Finanslov 2003.
Der søges tilbageført 1.158.000 kr. fra projektet.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2007

Maniitsoq
070.97.090
Renovering B-660, B-661, B-662, B-663, Maniitsoq
Projektet har en bevilling på 2,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. fra Finanslov 2004 og 1,0 mio. kr. fra en tillægsbevilling i 2005.
Tillægsbevillingen i 2005 er givet, da projektet blev ændret fra kun at omfatte B-662, til også at omfatte B-660, B661 og B-663.
Der søges tilbageført 1.413.000 kr. fra projektet.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2013

Godkendt af Finansudvalget d. 07-09-2007., sag nr. 07-272
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87.72.13
Særlig renovering (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Under hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering fremstår der puljeprojekter vedrørende renovering, diverse steder. Disse midler søges udmøntet til konkrete renoveringsprojekter af boliger i
Qaqortoq og Sisimiut.
Den del af rokeringen, som søges i 2008, vil blive indarbejdet som ÆF ved 2. behandlingen af
FFL 2008.
Bevillingen udgør herefter 29.880.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Qaqortoq
020.31.007
Qaqortoq
020.97.153
Sisimiut
080.97.012
Diverse steder
996.97.148

Projektnavn
Renovering B-753, B-754, B793
Ren. B-176, B-210 & B-211,
Qaqortoq
Ren. B-839, B-840 & B-965,
Sis.
Renovering, diverse steder,
2007

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---8.500

0

8.500

11.800

13.800

4.000

0

4.000

16.300

16.300

17.000

12.000

5.000

5.000

48.898

13.000

36.000

-17.500

-17.500

13.000

Total
i
2007

FL

0
TB

2007

2007

Igangværende i alt

Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Renovering, diverse steder,
996.97.149
2008
Påbegyndelse i 2008 i alt
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Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---0

0

0
0

-15.600

15.400

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Sisimiut
080.97.012
Ren. B-839, B-840 & B-965, Sis.
Nærværende projekt har en samlet bevilling på små 44 mio. kr. fra Finanslov 2004-2007, samt en tillægsbevilling i
2004, hvor midler fra projekteringsprojektet på 90.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering af renoveringsprojekter blev rokeret til hovedprojektet.
Ved FL 2007 blev den samlede bevilling hævet med 6,0 mio. kr., fordi projektet også skulle indbefatte indvendig
renovering af B-965. Denne forøgelse har dog vist sig kun at kunne dække en del af den indvendige renovering, og
for at få renoveringen op på samme niveau som på B-839 og B-840, vil det kræve yderligere 4,0 mio. kr.
Derudover ønsker man en udvendig maleristandsættelse af alle 3 blokke. Der søges derfor om yderligere 1,0 mio.
kr.
Der søges udmøntet 5,0 mio. kr. til projektet i 2007.

Fysisk igangsætning: 2002

Ibrugtagning: 2010

Qaqortoq
020.31.007
Renovering B-753, B-754, B-793
Projektet har en bevilling på 2,0 mio. kr. som blev rokeret ved en tillægsbevilling i 2004 til hovedkonto 87.72.13
Særlig renovering fra hovedkonto 90.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering af renoveringsprojekter. Projektet blev optaget på denne hovedkonto ved FL 2003.
Projektet har omfatter en projektering af renovering af boligblokkene B-753, B-754 og B-793 i Qaqortoq. Der er
forbrugt 1,3 mio. kr. af bevillingen til projektering.
Boligblokkene er altangang huse opført i 1965-66 og indeholder lejemål med et samlet boligareal på 3.710 m2
fordelt på i alt 62 lejemål.
Der er udarbejdet et samlet hovedprojekt på alle 3 blokke med et samlet B-overslag for alle tre blokke på kr.
33.076.947 kr. i håndværksudgifter. Hertil skal lægges udgifter til byggeledelse, tilsyn, uforudsete udgifter, projektering, udbud og licitation mm.
Af budgetmæssige årsager overvejes der en alternativ løsning. B-753 renoveres alenemed i alt 14 lejemål og 8
lejemål indrettes til handicap lejligheder og nyetidssvarende lejemål på 2 sal. Lejemålene indrettes til kørestolsbrugere medadgangsforhold til/fra terræn, og altaner der er handicap- og kørestols egnede.
Boligstørrelserne ændres ligeledes til nuværende behov til, at indeholde 8 stk. 2 og 3 rums handicapboliger og 6
stk. 2 og 3 rums tidssvarende boliger.
Herudover får bygningen en gennemgribende tidssvarende klimaskærm i henhold til bygningsreglementet 2006.
Da bygningen ligger indenfor drikkevandszonen, er der indhentet og givet tilladelse til renovering af byggeriet fra
Direktoratet for Miljø og Natur.
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Ved en bevilling på i alt 12,5 mio. kr. vil projektet kunne udbydes og igangsættes. Da der er 0,7 mio. kr. tilbage fra
projekteringen søges der 11,8 mio. kr.
Den forventende tidsplan for renovering af B-753 er, såfremt denne ansøgning godkendes, at der sker udbud medio
oktober 2007, licitation medio november 2007, kontraktunderskrivelse med entreprenør ultimo november 2007, og
igangsætning december 2007.
Der søges udmøntet 11,5 mio. kr. til projektet fordelt med 8,5 mio. kr. i 2007 og 3,3 mio. kr. i 2008.

Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2009

Qaqortoq
020.97.153
Ren. B-176, B-210 & B-211, Qaqortoq
Ved FL 2004 blev projekt 020.97.086 Renovering B 165 i Qaqortoq oprettet. Projektet havde en bevilling på 1,0
mio. kr. som blev rokeret ved en tillægsbevilling i 2004 til hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering. I den originale
projektbeskrivelse er midlerne afsat til projektering af B-165, m.fl., som dækker over B-176, B-210 og B-211.
Ved FU-afgørelse nr. 266 (godkendt den 15. august 2007) blev bevillingen nedsat med 946.000 kr. Dette skete,
uden at projektlederen var klar over, at der også skulle laves projektering på de andre boliger, da en anden projektleder, som på daværende tidspunkt var på ferie, sidder med disse boliger. Projekteringen er derfor foretaget, og der
er regninger på 425.000 kr. til betaling.
Projektet omfatter en projektering af renovering af boligblokkene B-210, B-211 og B-176 i Qaqortoq.
Alle tre boligblokke er opført i 1957-60 og indeholder lejemål med et samlet bruttoetageareal på 1.691 m2 fordelt
på i alt 19 fremtidige lejemål.
Der er udarbejdet et samlet projektforslag på alle 3 blokke med et samlet B-overslag for alle tre blokke på
13.187.500 kr. i håndværksudgifter. Hertil skal lægges udgifter til byggeledelse, tilsyn, uforudsete udgifter, projektering, udbud og licitation mm.
Lejlighederne bibeholder deres nuværende lejlighedsskel og bygningerne oprettes og renoveres i et omfang, så de
fremover kun behøver almindeligt vedligehold.
Vinduer og udvendige døre udskiftes. Facader og lofter efter isoleres. Der udføres ny klimaskærm i facader. Taget
renoveres. Alle el-VVS installationer udskiftes.
Der bliver udført 2 nye lejemål i B175.
Ved en bevilling på i alt 16,3 mio. kr. vil projekt kunne udbydes og igangsættes.
Den forventende tidsplan for renovering er, såfremt denne ansøgning godkendes, at der sker udbud medio november 2007, licitation medio december 2007, kontraktunderskrivelse med entreprenør ultimo 2007, og igangsætning
primo 2008.
Af administrative årsager søges nærværende oprettet som et nyt projekt, så det tidligere projekteringsprojekt kan
lukkes.
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Der søges udmøntet 16,3 mio. kr. til projektet fordelt med 4,0 mio. kr. i 2007 og 12,3 mio. kr. i 2008.

Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009

Diverse steder
996.97.148
Renovering, diverse steder, 2007
Projektet har ved FL 2007 en samlet bevilling på 36,0 mio. kr. Der er ved FU-afgørelse nr. 266 (godkendt 15. august 2007) udmøntet 5,5 mio. kr.
Af de resterende 30,5 mio. kr. er der disponeret 13,0 mio. kr. til diverse mindre renoveringsopgaver, som udføres af
A/S Boligselskabet INI.
Ved nærværende ansøgning søges resten udmøntet til konkrete projekter.
Der søges udmøntet 17,5 mio. kr. fra projektet i 2007.

Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

TIL BEGYNDELSE I 2008
Diverse steder
996.97.149
Renovering, diverse steder, 2008
Projektet har en bevilling på 31,0 mio. kr. hvoraf 13,0 mio. kr. er disponeret til diverse mindre renoveringsopgaver,
som udføres af A/S Boligselskabet INI.
Der søges udmøntet 15,6 mio. kr. fra projektet i 2008.

Fysisk igangsætning: 2008

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2007., sag nr. 07-279
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87.72.15
Andelsboligbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-1.850

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto nedsættes med 1.850.000 kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse
af hovedkonto 87.73.22 GLV - landingspladser på projekt nr. 082.25.182 Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -8.150.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Diverse byer
999.34.017

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Afslutning af gl. projekter
-1.850

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-1.850

-1.850

1.650

-1.850

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse byer
999.34.017
Afslutning af gl. projekter
Projektet har en bevilling på 3,5 mio. kr. fra en tillægsbevilling i 2002. Bevillingen skulle anvendes til udfærdigelse
af pantebreve og stempling, samt egentlig ekstra bevilling pga. uforudsete udgifter på ca. 18 forskellige andelsboligforeninger.
Lidt under halvdelen af bevillingen er forbrugt. Evt. udgifter til udfærdigelse af pantebreve og stempling vil i fremtiden blive afholdt over hovedkonto 72.02.03 Administrations- og projektudgifter vedrørende boligbyggeri.
Der er uforbrugte midler på 1.850.000 kr., som søges tilbageført.
Fysisk igangsætning: 2002

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-298
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87.72.15
Andelsboligbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-6.300

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 6,3 mio. kr. som følge af at et projekt søges aflyst.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -6.300.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.34.007

Projektnavn
12 boliger, Qarajaq, Nuuk

Projektbevillingen
ændring i 2007
2007
2007 +følgende år
ny total
---- 1.000 kr. ---FL

TB

0

-6.300

-6.300

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

-6.300

0

-6.300

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.34.007
12 boliger, Qarajaq, Nuuk
Projekt aflyses, da Qarajaq andelsboligforening har ønsket at ændre deres andelsboligbyggeri til et 10/40/50boligbyggeri. Dette ønske er sket så sent i 2006, at det ikke har været muligt at søge om aflysning af projektet i
2006.
Projektet har ved Finanslov 2003-2004 fået en samlet bevilling på 6,3 mio. kr. Ved omdannelse til 10/40/50byggeri er de kun berettiget til 3.402.000 kr., hvorfor der er mulighed for yderligere boliginvesteringer på
2.898.000 kr. Udgifterne til 10/40/50-byggeriet er afholdt over projekt nr. 996.37.054 Støttet privat boligbyggeri,
2006.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2006

Godkendt af Finansudvalget d. 19-03-2007, sag nr. 07-229
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87.72.22
Boligprogram for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
8.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 8,0 mio. kr. Forhøjelsen finansieres ved en nedsættelse af hovedkonto 87.72.12 60/40 modernisering og hovedkonto 89.72.21 Boligstøtte, udlån til
renovering og særlig vedligeholdelse.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 73,2 mio. kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse bygder Boligprg.f/bygder og yderd.
998.35.016
2007

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---73.200

65.200

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

8.000

8.000

73.200

8.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse bygder
998.35.016
Boligprg.f/bygder og yderd. 2007
Projektet har en bevilling fra FL 2007 på 65,2 mio. kr. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det vil være muligt
at disponere hele bevillingen, samt tilførte midler ved nærværende ansøgning.
Der vil være mulighed for at disponere de ansøgte midler til ca. 10 boliger, som vil blive fordelt efter, hvor behovene er størst. Midlerne kan fx bruges til medbyggerhuse i Qaanaaq, til undersøgelser af nye fundamentstyper, til
retsag vedrørende arktiske vinduer, til indkøb af supplerende materialer og kedler samt undersøgelser vedrørende
lokale fremstillede huse.
Det skal bemærkes, at nærværende projekt er et 1-årige projekt, og ikke disponerede midler ultimo 2007 vil blive
tilbageført til Landskassen.
Der søges tilført 8.000.000 kr. til projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2007., sag nr. 07-281
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87.72.23
Boligstøtte, istandsættelsestilskud (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-3.216

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 3.216.000 kr. Nedsættelsen modsvares af en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 87.72.08 Reinvestering Hjemmestyrets udlejningsboliger.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 5.784.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Diverse steder
996.37.049
Diverse steder
996.37.051

Projektnavn
Boligstøtte, istands.tilskud
2005
Boligstøtte, istands.tilskud
2007

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----4.632

0

-4.632

-4.632

368

10.416

9.000

1.416

1.416

10.416

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

-3.216

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.37.049
Boligstøtte, istands.tilskud 2005
Projektet har en bevilling fra FL 2005 på 5,0 mio. kr., hvoraf A/S Boligselskabet INI har disponeret små 400.000
kr. Siden boligstøtteområdet blev oprettet i 2003, er der sketen kraftig udvikling på området. I 2003 blev der ikke
disponeret noget af bevillingen på 5,0 mio. kr. I 2004 var bevillingen også på 5,0 mio. kr., hvoraf der er disponeret
små 42.000 kr. I 2005 er der disponeret små 400.000 kr.
Der søges tilbageført 4.632.000 kr. fra projektet.
Fysisk igangsætning: 2005

Ibrugtagning: 2009
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Diverse steder
996.37.051
Boligstøtte, istands.tilskud 2007
Nærværende projekt har ved FL 2007 en bevilling på 9,0 mio. kr. Bevillingen blev nedsat ved behandlingen af FL
2007 af Finansudvalget for at finansiere Ældre- og plejeinstitution, Qasigiannguit. A/S Boligselskabet INI har oplyst til Landsstyreområdet, at der er mulighed for at give tilsagn for yderligere lidt over 1,4 mio. kr. i 2007. A/S
Boligselskabet INI er i fuld gang med at gennemføre en handlingsplan, hvor alle ejere af boligstøttehuse får besøg
af en konsulent fra A/S Boligselskabet INI med henblik på udfærdigelse af individuelle handlingsplaner. Dette
giver større behov for istandsættelsestilskud og -udlån.
Der er ved 2. behandlingen af FFL 2008 søgt optaget en tekstanmærkning, som bemyndiger Landsstyret til at disponere i og ud over finansåret inden for den til enhver tid godkendte bevilling i Finansåret plus det første overslagsår.
Der søges tilført 1.416.000 kr. til projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 28-11-2007., sag nr. 07-294
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87.72.25
Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
-9.000

Tillægsbevilling 2007
Under nærværende hovedkonto 87.72.25 Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat
nybyggeri findes projekt nr. 060.92.002 Sanering af blok Q, R og S, Nuuk og privat nybyggeri,
kendt som Tuapannguit-projektet.
De nuværende 3 blokke er opført i 1966-1967 og indeholder i alt 185 boliger, hvoraf 90 boliger
er 1-rumsboliger. Det samlede bebyggede areal er på 11.300 m2. Jf. Finanslov 2007 er der afsat
en projektbevilling på 105,0 mio. kr. til saneringen og privat nybyggeri.
Det vindende projekt består af 7 punkthuse, som hver udgør en selvstændig andelsboligforening
med 28 boliger fordelt på 7 etager og en underetage med 2 boliger og fællesfaciliteter.
Til opførelse af erstatningsboliger ydes der rente- og afdragsfrit lån til opførelsesprisen dog maksimalt 10.000 kr. pr. m2, såfremt der opføres andelsboliger, jf. Landstingsforordning nr. 1. af 31.
oktober 1991, kap. 5.
Samlet andrager tilsagnet til de 7 andelsboligforeninger 179.500.000 kr.
Jf. tilbud fra Permagreen Grønland A/S til de 7 andelsboligforeninger vil hele projektet koste 270
mio. kr. Hertil kommer byggetilsyn på ca. 4 mio. kr., diverse afgifter, herunder bl.a. byggelån på
ca. 20 mio. kr., indeksregulering på ca. 15 mio. kr.
Grønlands Hjemmestyre indgår som andelshaver i andelsboligforeningerne. Andelsboligforeningerne optager en byggekredit, da udbetaling af Landskassens lån først sker, når der foreligger en
ibrugtagningstilladelse og et revideret byggeregnskab. Andelsboligforeningerne optager ved
ibrugtagning realkreditlån til andelsboligforeningens endelige finansiering.
De eneste udgifter Grønlands Hjemmestyre har på nuværende tidspunkt er saneringsudgifterne,
som vil andrage ca. 12,5 mio. kr. Idet de øvrige anlægsudgifter sker i forbindelse med etablering
af andelsboliger, vil Hjemmestyrets tilskud først komme til udbetaling, når der gives ibrugtagningstilladelse.
Da tilskud til andelsboligforeninger optages som lån, er det kun den del af bevillingen, der vedrører saneringen, der skal afholdes over nærværende hovedkonto. Bevillingen til tilsagn og udbetaling til andelsboligforeningerne søges derfor rokeret til en ny hovedkonto 89.72.12 Erstatningsbyggeri.
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Fra nærværende hovedkonto søges rokeret 9 mio. kr. i 2007 og 30 mio. kr. i hvert af overslagsårene.
Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.92.002

Projektnavn
Sanering af blok Q, R og S,
Nuuk

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---10.000

19.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

-9.000

-99.000

-9.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.92.002
Sanering af blok Q, R og S, Nuuk
Projektet søges ændret, så det alene omfatter udgifterne til nedrivning af de eksisterende blokke.

Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 28-05-2007., sag nr. 07-238
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12.932

87.73.10
Havneanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
3.850

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Fonden RealDania har tilbudt at stille 12,7 mio. kr. til rådighed til renovering af de gamle bevaringsværdige bygninger i Alluitsoq (Lichtenau) med henblik på at etablere turist- og konferencefaciliteter på stedet.
Renoveringsprojektet administreres af Sulisartut Højskoliat i Qaqortoq.
Det er en betingelse for fondens tilbud, at Grønlands Hjemmestyre etablerer den for turistfaciliteterne nødvendige infrastruktur.
Den nødvendige infrastruktur består af en anløbsbro til 3,1 mio. kr., og byggemodningen omfatter renovering af vand- og elforsyning samt affaldsforbrændingsanlæg for 0,75 mio. kr.
Forhøjelsen af nærværende hovedkonto modsvares af en nedsættelse af hovedkonto 87.73.19
projektnummer 996.23.002 Forundersøgelser for diverse trafikanlæg.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 3.850.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Alluitsoq
017.24.109

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Ny anløbsbro, Alluitsoq

Igangværende i alt

FL

3.850

0

3.850

3.850

3.850

3.850
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Alluitsoq
017.24.109
Ny anløbsbro, Alluitsoq
Bevillingen søges til realisering i 2007. Der anlægges en anløbsbro. Broen ligger udsat for bølgegang direkte mod
Davis-strædet og vil desuden blive påvirket af storis. Den udføres derfor som en stålspunscelle sikret med stenkastning på langsiderne.
Den udføres med en kajlængde på 6 meter og en vanddybde på ca. 4 meter ved middelvande.Vandforsyningsanlæg,
toiletter og kloak renoveres. Der opstilles to nye generatorer samt en affaldsforbrændingsovn.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-262
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87.73.10
Havneanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-980

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Over nærværende hovedkonto blev der i 2003 afsat midler til en cost-benefit analyse ved en udbygning af Nuuk Havn. Midlerne er imidlertid ikke blevet anvendt. Istedet har der efterfølgende
været afsat midler på hovedkonto 20.01.03 Forretningsplaner til udarbejdelse af forretningsplaner for bl.a. Nuuk Havn.
Bevillingen søges derfor nedskrevet med 980.000 kr. med henblik på at finansiere udgifter til
havne- og lufthavnsundersøgelserne, herunder forretningsplaner for udvidelse af lufthavnene i
Ilulissat og Nuuk samt Nuuk Havn. Det ønskes, at der afsættes en bevilling på 1.365.000 kr. til
området i 2008.
Bevillingsønsket til området fremsættes som et ændringsforslag til 2. behandlingen af forslag til
finanslov 2008, hvor bevillingen foreslås afsat på hovedkonto 20.01.03 Forretningsplaner.
Bevillingen foreslås finansieret ved tilbageførsel af uforbrugte anlægsmidler. De uforbrugte anlægsmidler omfatter nærværende hovedkonto samt hovedkonto 87.73.19 Forundersøgelser for
diverse trafikanlæg, hvor projekt nr. 996-23002 Forundersøgelser for diverse trafik-anlæg nedsættes med 385.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 9.970.000 kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.24.028

Projektnavn
Cost-benefit analyse, Nuuk
havn

Igangværende i alt

FL

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----980

0

-980

-980

20

-980

317

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.24.028
Cost-benefit analyse, Nuuk havn
Bevillingen på projektet nedsættes, da projektet med en cost-benefit analyse af ved en udbygning af Nuuk Havn
ikke har været igangsat. Istedet har der efterfølgende været afsat midler på hovedkonto 20.01.03 Forretningsplaner
til udarbejdelse af forretningsplaner for Nuuk Havn samt de foreslåede udvidelser af landingsbanerne i Ilulissat og
Nuuk. Udarbejdelsen af forretningsplan for Nuuk Havn erstatter behovet for udarbejdelse af en cost-benefit analyse
af Nuuk Havn.
Det foreløbige arbejde med forretningsplanerne har vist, at den afsatte bevilling ikke er tilstrækkelig, og at arbejderne ikke kan færdiggøres i 2007, hvorfor bevillingen på nærværende projekt nedsættes til en foreslået finansiering til området på hovedkonto 20.01.03 Forretningsplaner i forslag til finanslov 2008.

Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2007., sag nr. 07-293
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87.73.10
Havneanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
7.100

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

I forbindelse med containeriseringen i begyndelsen af 90-erne blev den sydlige del af atlantkajen
i Paamiut renoveret og forstærket. Den nordlige del af kajen blev ikke berørt og er nu i en meget
dårlig stand, som nærmer sig et kritisk stade.
For nylig skete der en arbejdsulykke, idet en truck brød gennem belægningen og væltede. Desuden viser den nordvendte kajgavl tegn på udskridning. Det vurderes, at en snarlig renovering af
kajen er meget presserende.
Hovedprojekt blev udført i 2006 og der foreligger et B-overslag.
Forhøjelsen af nærværende hovedkonto modsvares af en nedsættelse af hovedkonto 87.73.19
Forundersøgelser for div. trafikanlæg.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 7.100 t.kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Paamiut
050.24.107

Projektnavn
Renovering af atlantkaj, Paamiut

Igangværende i alt

FL

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---7.100

0

7.100

7.100

7.500

7.100
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Paamiut
050.24.107
Renovering af atlantkaj, Paamiut
Bevillingen søges til realisering i 2007. Projektet omfatter:
Fjernelse af eksisterende kajbelægning.
Etablering af ny øvre forankring.
Bagstøbning af den øverste del af kajens bolværk inc. anbringelse af to nye pullerter.
Støbning af ny kajbelægning af jernbeton.
Udskiftning af hammer.
Udskiftning af to pullerter.
Etablering af 7 stk. fenderpaneler.
Reparation af stenkastning.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 09-06-2007, sag nr. 07-246
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87.73.11
Havnerelaterede anlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
1.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Landstingets Finansudvalg godkendte den 7. november 2006 en ansøgning fra Landsstyret om
bevilling til udvidelse af reeferstik i Sisimiut (Landstingets Finansudvalgs sag nr. 01.31.06/06200).
Det fremgik af Landsstyrets oplæg, at der ville blive søgt yderligere midler i 2007, såfremt den
nødvendige finansiering kunne findes.
Der søges herved om en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 87.73.11 Havnerelaterede anlæg med 1 mio. kr. på projekt 080.24.110 Udvidelse af reeferstikanlæg, Sisimiut. Antallet af reeferstik udvides med 28, så der herefter vil være etableret 108.
Finansieringen sker ved en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1 mio. kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Sisimiut
080.24.110

Projektnavn
Udvidelse af reeferstikanlæg,
Sisimiut

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---1.000

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

1.000

1.000

2.550

1.000

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Sisimiut
080.24.110
Udvidelse af reeferstikanlæg, Sisimiut
Antallet af reeferstik udvides med 28, så der i alt er etableret 108 reefertik i Sisimiut havn.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 15-08-2007., sag nr. 07-269
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87.73.19
Forundersøgelser for diverse trafikanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-3.850

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Over nærværende hovedkonto blev der i 2006 afsat midler til bl.a. omfattende forundersøgelser
for en eventuel tunnel under Godthåbsfjorden.
Dette projekt er nu opgivet, efter at Galathea-ekspeditionen i sommeren 2006 påviste, at fjeldspejlet i fjorden ligger langt dybere end antaget.
Bevillingen søges derfor nedskrevet med henblik på at finansiere anlæggelse af kajanlæg m.v. i
Alluitsoq.
Bevillingen på kontoen udgør herefter -3.850.000 kr. i 2007.
Nærværende bevillingsansøgning har ikke konsekvenser for BO-årene.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Forundersøgelser for div. tra996.23.002
fik-anlæg

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----3.850

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-3.850

-3.850

9.150

-3.850

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.23.002
Forundersøgelser for div. trafik-anlæg
Over nærværende projekt var afsat midler til bl.a. omfattende forundersøgelser for en eventuel tunnel under Godthåbsfjorden. Dette projekt er nu opgivet efter at Galathea-ekspeditionen i sommeren 2006 påviste, at fjeldspejlet i
fjorden ligger langt dybere end antaget.
Projektbevillingen søges på baggrund heraf nedskrevet med henblik på at finansiere havneanlæg i Alluitsoq.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-262
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87.73.19
Forundersøgelser for diverse trafikanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-385

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Over nærværende hovedkonto blev der i 2006 afsat midler til bl.a. omfattende forundersøgelser
for en eventuel tunnel under Godthåbsfjorden.
Dette projekt er nu opgivet, efter at Galathea-ekspeditionen i sommeren 2006 påviste, atfjeldspejlet i fjorden ligger langt dybere end antaget.
Bevillingen søges derfor nedskrevet med 385.000 kr. med henblik på at finansiere udgifter til
havne- og lufthavnsundersøgelserne, herunder forretningsplaner for udvidelse af lufthavnene i
Ilulissat og Nuuk samt Nuuk Havn. Det ønskes, at der afsættes en bevilling på 1.365.000 kr. til
området i 2008.
Bevillingsønsket til området fremsættes som et ændringsforslag til 2. behandlingen af forslag til
finanslov 2008, hvor bevillingen foreslås afsat på hovedkonto 20.01.03 Forretningsplaner.
Bevillingen foreslås finansieret ved tilbageførsel af uforbrugte anlægsmidler. De uforbrugte anlægsmidler omfatter nærværende hovedkonto samt hovedkonto 87.73.10 Havneanlæg, hvor projekt nr. 060-24028 Cost-benefit analyse, Nuuk Havn, nedsættes med 980.000 kr.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -11.335.000 kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Forundersøgelser for div. tra996.23.002
fik-anlæg
Igangværende i alt

FL

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----11.335

0

-385

-385

1.665

-385
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.23.002
Forundersøgelser for div. trafik-anlæg
Til nærværende projekt blev der i 2006 afsat midler til bl.a. omfattende forundersøgelser for en eventuel tunnel
under Godthåbsfjorden.
Dette projekt er nu opgivet, efter at Galathea-ekspeditionen i sommeren 2006 påviste, at fjeldspejlet i fjorden ligger
langt dybere end antaget.
Bevillingen for projektet nedskrives derfor med 385.000 kr. med henblik på at finansiere udgifter til havne- og
lufthavnsundersøgelserne, herunder forretningsplaner for udvidelse af lufthavnene i Ilulissat og Nuuk samt Nuuk
Havn.
Det foreløbige arbejde med forretningsplanerne har vist, at den afsatte bevilling ikke er tilstrækkelig, og at arbejderne ikke kan færdiggøres i 2007, hvorfor bevillingen på nærværende projekt nedsættes til en foreslået finansiering til området på hovedkonto 20.01.03 Forretningsplaner i forslag til finanslov 2008.

Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 09-11-2007., sag nr. 07-293
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87.73.19
Forundersøgelser for diverse trafikanlæg (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-7.100

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende bevilling søges nedsat med 7,1 mio. kr. på projekt nr. 996.23.002 Forundersøgelser
for diverse trafikanlæg. Bevillingsnedsættelsen modsvares af en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 87.73.10 Havneanlæg til projekt nr. 050.24.107 Renovering atlantkaj, Paamiut.
En del af nærværende bevilling var tænkt anvendt til omfattende forundersøgelser for en tunnel
under Godthåbsfjorden, men geoseismiske undersøgelser udført af Galathea 3-ekspeditionen i
september 2006 viste, at en sådan tunnel ikke er mulig.
Der henstår ca. 7,5 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. En del af dette beløb har været tænkt
anvendt til forundersøgelser i forbindelse med projektet "Sydgrønlands infrastruktur". Disse forundersøgelser kan dog uden væsentlige konsekvenser udskydes til senere til fordel for den meget
presserende renovering af atlantkajen i Paamiut.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Forundersøgelser for div. tra996.23.002
fik-anlæg
Igangværende i alt

FL

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----7.100

0

-7.100

-7.100

5.900

-7.100
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.23.002
Forundersøgelser for div. trafik-anlæg
Bevillingen var oprindeligt afsat til bl.a. forundersøgelser i forbindelse med tunnelbyggeri under Godthåbsfjorden
samt forundersøgelser i forbindelse med projektet "Sydgrønlands infrastruktur".
Bevillingen søges nedskrevet som følge af, at geoseismiske undersøgelser udført af Galathea 3-ekspeditionen i
september 2006 har vist, at det ikke er muligt at bygge en tunnel under Godthåbsfjorden. Forundersøgelser i forbindelse med tunnelbyggeriet bliver derfor overflødige.
Endvidere udskydes forundersøgelser i forbindelse med projektet "Sydgrønlands infrastruktur", idet en renovering
af havnen i Paamiut er mere påtrængende.
Fysisk igangsætning: 2006

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 09-06-2007, sag nr. 07-246
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87.73.21
GLV - helistop (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-294

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 294.000 kr. som følge af at et projekt er afsluttet med
et mindreforbrug. Nedsættelsen modsvares af en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 87.73.22
GLV - Landingspladser på projekt nr. 082.25.182 Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -294.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuussuaq
166.25.054

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Helistop, Nuussuaq
-294

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-294

-294

1.519

-294

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuussuaq
166.25.054
Helistop, Nuussuaq
Projektet har en samlet bevilling på 1,8 mio. kr. fra 1999-2002. Bevillingen fra 2002 på 0,3 mio. kr. blev givet pga.
et forventet merforbrug. Der er sidst afholdt forbrug i 2001.
Der er uforbrugte midler på 294.000 kr., som søges tilbageført.
Fysisk igangsætning: 2001

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-298
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87.73.22
GLV - landingspladser (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
4.100

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto forhøjes med 4.100.000 kr. Forhøjelsen modsvares af en nedsættelse af
hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 7.100.000 kr.
Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser for BO-årene.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nerlerit Inaat
196.25.181

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Landingsbane, Nerlerit Inaat
4.100

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

FL

0

4.100

4.100

4.100

4.100

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nerlerit Inaat
196.25.181
Landingsbane, Nerlerit Inaat
Med henblik på at sikre at banen kan leve op til Statens Lufthavnsvæsens godkendelseskrav, er der behov for at
foretage følgende investeringer:
· Reparation af banelysanlæg:
· Anskaffelse af vindpose mv.:
· Nyanskaffelse af gummiged:
· Anskaffelse af dozer mv.:
Total:

2,0 mio. kr.
0,1 mio. kr
1,0 mio. kr.
1,0 mio. kr.
4,1 mio. kr.

Der er behov for, at banelyssystemet renoveres totalt, da det eksisterende efter mere end 25 års brug er i en tilstand,
som gør, at det ikke mere fungerer efter hensigten. I henhold til Mittarfeqarfiits erfaringerne med landingsbaner på
vestkyste har et banelyssystem en max levetid på 20 år.
Etablering af en vindposemast med vindcensorer i den nordlige baneende for at give et backup til den eksisterende
censor samt en pålidelig vind til afis-operatøren over hele banen. Dette er helt afgørende ved landinger og starter.

328

Grundet de store snemængder, som falder på stedet samt det afledte store slid på materiellet, må det konstateres, at
pladsens dozer og gummiged, som begge stammer fra begyndelse af 1980erne, ikke kan repareres mere, og skal
erstattes af tilsvarende nye.

Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 02-07-2007, sag nr. 07-255
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87.73.22
GLV - landingspladser (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
6.952

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 6.952.000 kr. som følge af at to projekt er afsluttet
med et mindreforbrug, samt oprettelse af projekt nr. 082.25.182 Udvidelse af terminalbygning,
Kangerlussuaq. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.01
Omrokeringsreserven, af hovedkonto 87.72.10 Personaleboliger i Nuuk, af hovedkonto 87.72.15
Andelsboliger, af hovedkonto 87.73.21 GLV - Helistops, af hovedkonto 87.73.23 GLV, personaleboliger og af hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 14.052.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Qaqortoq
020.10.930
Kangerlussuaq
200.25.022
Kangerlussuaq
082.25.182

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Slidlagsbelægning, Qaqortoq
Sikkerhedshegn, Kangerlussuaq
Udvidelse af terminalbygning,
Kangerlussuaq

-292

0

-292

-292

1.308

-1.256

0

-1.256

-1.256

6.744

8.500

0

8.500

8.500

8.500

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

6.952

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Kangerlussuaq
200.25.022
Sikkerhedshegn, Kangerlussuaq
Projektet har en bevilling på 8,0 mio. kr. fra 2001-2003 til etablering af et sikkerhedshegn i en etape. Der er sidst
afholdt forbrug i 2003.
Der er uforbrugte midler på 1.256.000 kr., som søges tilbageført.
Fysisk igangsætning: 2001
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Ibrugtagning: 2007

Qaqortoq
020.10.930
Slidlagsbelægning, Qaqortoq
Projektet har en bevilling på 1,6 mio. kr. fra Finanslov 2002 til slidlagsbelægning. Projektet var planlagt til gennemførelse i 2002 og er afsluttet. Der er sidst afholdt forbrug i 2004.
Der er uforbrugte midler på 292.000 kr., som søges tilbageført.
Fysisk igangsætning: 2002

Ibrugtagning: 2007

Kangerlussuaq
082.25.182
Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq
Mittarfeqarfiit og Air Greenland har i fællesskab fået udarbejdet et projektforslag vedrørende udvidelse af terminalbygningen i Kangerlussuaq. Projektet vil medføre at lufthavnsbygningen gøres bredere, således forholdende for
indenrigs- og udenrigstrafikken forbedres, samtidig med at såvel sikkerheds- som bagagehåndteringen bliver lettere. Mittarfeqarfiit afholder selv udgifter til den løbende vedligeholdelse samt indkøb af nyt inventar i forbindelse
med projektet over deres drift.
Såfremt der i 2008 vil være midler til rådighed, vil disse muligvis blive søgt udmøntet til projektet.
Der søges en bevilling på 8.500.000 kr. til projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2009

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-298
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87.73.23
GLV, personaleboliger (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-314

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 314.000 kr. som følge af at et projekt er afsluttet med
et mindreforbrug. Nedsættelsen modsvares af en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto 87.73.22
GLV - Landingspladser på projekt nr. 082.25.182 Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -314.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Qaanaaq
170.25.117

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Personaleboliger, Qaanaaq
-314

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

0

-314

-314

6.986

-314

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaanaaq
170.25.117
Personaleboliger, Qaanaaq
Projektet har en bevilling på 7,3 mio. kr. fra 1999-2002. Jf. Finanslov 2002 skulle ibrugtagningen ske i 2001, og
der kan derfor ikke forventes mere forbrug. Der er sidst afholdt forbrug i 2005.
Projektet er overgået fra GLV til anlægsafdelingen under Direktoratet for Boliger og Infrastruktur.
Der er uforbrugte midler på 314.000 kr., som søges tilbageført.
Fysisk igangsætning: 2001

Ibrugtagning: 2007

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-298
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89.71.40
Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
600

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

I forbindelse med ikrafttrædelse af den kommende bekendtgørelse om drikkevandskvalitet samt
tilsyn og kontrol med vandforsyningsanlæg kommer der et krav om indhold af Clostridium
perfringens incl. sporer på 0/100 ml.
Nukissiorfiit har oplyst, at for at imødekomme kravene, vil det være nødvendigt at installere UVfiltrering på de vandværker, som ikke allerede har sådanne filtre.
Imødekommelse af kravene er vigtigt bl.a. af hensyn til fiskeindustrien. Clostridium perfringens
er mest problematisk ved fremstilling af spiseklare produkter til eksport. Det er derfor vigtigt for
eksporterhvervet at problemet løses hurtigt. I tilfælde af mikrobiologisk forurening af råvandet,
vil den valgt løsning også give ekstra beskyttelse af befolkningens sundhed.
Da kravene først træder i kraft med den nye bekendtgørelse, har Nukissiorfiit ikke indarbejdetdenne anlægsudgift i sin 10-års plan. Nukissiorfiit har opgjort udgifterne til at være 1,2 mio. kr. i
2007, 2,4 mio. kr. i 2008 og 2,5 mio. kr. i 2009. Af udgiften på 1,2 mio. kr. i 2007 kan Nukissiorfiit selv finansiere halvdelen.
Der er ingen ændringer i projektbeskrivelsen.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 334.020.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Udlån til Nukissiorfiit, 2007
996.17.029
Igangværende i alt

FL

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---52.100

51.500

600

600

52.100

600
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.17.029

Udlån til Nukissiorfiit, 2007

Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 24-09-2007., sag nr. 07-274
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89.71.40
Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
6.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

På hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver er der reserveret midler til udmøntning til
vandkraftværket i Paamiut på nærværende hovedkonto. Landsstyret har anbefalet ikke at bygge
et vandkraftværk pga. manglende rentabilitet, og der søges derfor oprettet et projekt vedr. et dieselelværk i byen i stedet. Midlerne (4.797.000 kr.) søges derfor rokeret til nærværende hovedkonto sammen med 1.206.000 kr. fra hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven til at finansiere
dieselelværket.
I FL 2007 er der oprettet et projekt med en reserve til elforsyning i Paamiut. Dette projekt søges
aflyst, og midlerne søges rokeret til dieselelværket.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 339.420.000 kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Paamiut
050.16.232
Paamiut
050.16.229

Igangværende i alt

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Dieselelværk, Paamiut
Reserve til elforsyning, Paamiut

FL

57.000

0

57.000

57.000

57.000

0

51.000

-51.000

-51.000

0

6.000
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Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Paamiut
050.16.232
Dieselelværk, Paamiut
Der skal i Paamiut opføres et nyt dieselelværk til erstatning for det nuværende, der er nedslidt. Omkostningerne til
dette anslås til at være 57 mio. kr. Landsstyret har anbefalet ikke at bygge et vandkraftværk pga. manglende rentabilitet.
Der er i forvejen afsat 51 mio. kr. på FL 2007 til opførsel af et reserveelværk (projekt nr. 050.16.229), i forbindelse
med et vandkraftværk. Dette projekt søges aflyst. De resterende 6 mio. kr. søges udmøntet fra hovedkonto 80.00.00
Udisponerede anlægsreserver og hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserven.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2010

Paamiut
050.16.229
Reserve til elforsyning, Paamiut
Nærværende projekt søges aflyst, da det er en reserve til elforsyningen i Paamiut. Da Landsstyret har anbefalet ikke
at bygge et vandkraftværk pga. manglende rentabilitet, søges midlerne rokeret til projekt nr. 050.16.232 Dieselelværk, Paamiut.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2010

Godkendt af Finansudvalget d. 12-12-2007., sag nr. 07-301
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89.71.40
Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
184.920

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

På hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver er der reserveret midler til udmøntning til
vandkraftværket i Sisimiut på nærværende hovedkonto.
Der søges udmøntet 184.920.000 kr. i 2007, 200.000.000 kr. i 2008 og 94.096.000 kr. i 2009 til
projekt nr. 080.15.002 Vandkraftværk, Sisimiut.
Udmøntningen i 2008-2009 vil blive indarbejdet i FFL 2008.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 333.420.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Sisimiut
080.15.002

Projektnavn
Vandkraftværk, Sisimiut

Projektbevillingen
ændring i 2007
2007
ny total
2007 +følgende år
---- 1.000 kr. ---FL

TB

0

184.920

184.920

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

479.016

479.016

184.920

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Sisimiut
080.15.002
Vandkraftværk, Sisimiut
Det primære formål med opførelsen af et bynært vandkraftværk ved Sisimiut er at forsyne byen med stabile elpriser
samt miljørigtig el og varme.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2011

Godkendt af Finansudvalget d. 24-01-2007, sag nr. 07-227
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89.72.11
Støttet privat boligbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
11.465

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 11.465.000 kr. Forhøjelsen finansieres ved en nedsættelse af hovedkonto 87.72.12 60/40 modernisering og hovedkonto 89.72.21 Boligstøtte, udlån
til renovering og særlig vedligeholdelse.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 101.065.000 kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Støttet privat boligbyggeri,
996.37.055
2007

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---140.867

83.300

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

11.465

11.465

119.867

11.465

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.37.055
Støttet privat boligbyggeri, 2007
Projektet har en bevilling fra FL 2007 på 83,3 mio. kr. Derudover er der ved FU-afgørelse nr. 07-229 (godkendt d.
19.03.2007) tilført 25,1 mio. kr.
Hele bevillingen på projektet er allerede disponeret, og noget af bevillingen for 2008 er også allerede disponeret.
Derfor vurderes det, at der i indeværende år kan gives yderligere tilsagn til støttet privat boligbyggeri.
Det skal bemærkes, at nærværende projekt er et 1-årige projekt, og ikke disponerede midler ultimo 2007 vil blive
tilbageført til Landskassen.
Der søges tilbageført 11.465.000 kr. til projektet.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 03-11-2007., sag nr. 07-281
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89.72.11
Støttet privat boligbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

Nettoudgift

1.000 kr.
21.000

Tillægsbevilling 2007
Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 21,0 mio. kr. som modsvares af en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver.
Under hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri er optaget en bevilling til at give lån til
andelsboliger eller til 10/40/50-byggeri. I henhold til tekstanmærkning nr. 7 til hovedkonto
89.72.11 Støttet privat boligbyggeri kan der gives tilsagn svarende til den bevilling, der er givet i
finansåret plus 1. budgetoverslagsår.
I FL 2007 blev der bevilget 83,3 mio. kr., og der er i 2007 tilført 25,1 mio. kr. (godkendt den 19.
marts ved Landstingets Finansudvalgs sag nr. 01.31.06/07-00229). Den samlede bevilling er herefter 108,4 mio. kr. i 2007.
Der er medio september givet tilsagn for 106,4 mio. kr. og der resterer kun 2 mio. kr. af 2007
bevillingen. Der er indkommet ansøgninger for godt 25 mio. kr., som i givet fald vil skulle gives
fra 2008 bevillingen.
På baggrund af ovenstående vurderer Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer,
at det vil være hensigtsmæssigt at ændre afløbsmønstret på personaleboligerne til Sundhedsvæsnet og i stedet anvende midlerne til støttet privat boligbyggeri.
Derved opnås, at bevillingsprofilen for byggeriet af personaleboliger til Sundhedsvæsnet bliver i
bedre overensstemmelse med de faktiske forhold, og der tilføres midler i 2007 til støttet privat
boligbyggeri, så bevillingen i højere grad afspejler det aktuelle behov.
Ændringen har ingen DAU-effekt.
Ændringerne i BO årene vil blive søgt indarbejdet i FL 2008.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 110,5 mio. kr.
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Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Støttet privat boligbyggeri,
996.37.055
2007

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---129.402

83.300

21.000

Total
i
2007

FL

21.000
TB

2007

2007

Igangværende i alt

Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Støttet privat boligbyggeri,
996.37.106
2009

0

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.37.055
Bevillingen søges forhøjet med 21,0 mio. kr.
Fysisk igangsætning: 2007

TIL BEGYNDELSE I 2009
Diverse steder
996.37.106
Bevillingen søges nedsat med 21,0 mio. kr.
Fysisk igangsætning: 2009

0

Projektnavn

Støttet privat boligbyggeri, 2007

Ibrugtagning: 2008

Støttet privat boligbyggeri, 2009

Ibrugtagning: 2010

Godkendt af Finansudvalget d. 18-10-2007., sag nr. 07-284
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0

0

Koordinater

21.000

129.402

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Påbegyndelse i 2009 i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

-21.000

50.000

89.72.11
Støttet privat boligbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-2.346

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto nedsættes med 2.346.000 kr. Nedsættelsen modsvares af en forhøjelse
af hovedkonto 87.73.22 GLV - landingspladser på projekt nr. 082.25.182 Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 119.719.000 kr.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.37.031
Sisimiut
080.37.032
Diverse steder
996.37.100

FL

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
1 bolig, F. Holm
-284

0

-284

-284

0

-284

0

-284

-284

0

-1.779

0

-1.779

-1.779

2.124

1 bolig, S. Gordon Jensen
10/40/50 byggeri

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

-2.346

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse steder
996.37.100
10/40/50 byggeri
Projektet har en bevilling på 3,9 mio. kr. fra 2000-2002. Alle tilsagn givet på nærværende projekt til 10/40/50 byggeri er nu forældet, da et tilsagn kun er gyldigt i 3 år. Derfor søges bevillingen nedsat.
Der er uforbrugte midler på 1.779.000 kr., som søges tilbageført.
Fysisk igangsætning: 2000

Ibrugtagning: 2008

341

Nuuk
060.37.031
1 bolig, F. Holm
Projektet har et tilsagn på 283.500 kr. fra 2003. Et tilsagn er kun gyldigt i 3 år. Derfor søges projektet aflyst.
Projektet søges aflyst, og midler på 283.500 kr. søges tilbageført.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2008

Sisimiut
080.37.032
1 bolig, S. Gordon Jensen
Projektet har et tilsagn på 283.500 kr. fra 2003. Et tilsagn er kun gyldigt i 3 år. Derfor søges projektet aflyst.
Projektet søges aflyst, og midler på 283.500 kr. søges tilbageført.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 06-12-2007., sag nr. 07-298
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89.72.11
Støttet privat boligbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
6.300

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges opskrevet med 6,3 mio. kr. som følge af aflysningen af et andelsboligbyggeri på hovedkonto 87.72.15 Andelsboligbyggeri. Samtidig aflyses 4 andelsboligbyggerier og 2 10/40/50 boligbyggeri på nærværende hovedkonto, samt bevillingen til 2
10/4050-boligbyggerier søges nedskrevet. Alle projekter er oprettet som selvstændige projekter.
Midlerne søges rokeret til støttet privat boligbyggeri, hvor midlerne således kan anvendes til både andelsboligbyggeri, 10/40/50-byggeri og mobilitetsfremmende tiltag.
Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.
Qaqortoq
020.37.020

Projektnavn
1 bolig, S.Pedersen

Qaqortoq
020.37.021

5 boliger, Sam-Byg Kujataani
ApS

Qaqortoq
020.37.023

1 bolig, L. Lundblad

Ilulissat
120.37.042

1 bolig, Jens's Malerforretning

Nuuk
060.34.023

6 boliger, Kiliffak

Nuuk
060.34.026

6 boliger, Qinngorit

Nuuk
060.34.028

12 boliger, Nanoq

Sisimiut
080.34.031

10 boliger, Sarsuatsivinnguaq

Diverse steder Støttet privat boligbyggeri,
996.37.055
2007
Igangværende i alt

Projektbevillingen
ændring i 2007
2007
ny total
2007 +følgende år
---- 1.000 kr. ---FL

TB

-230

0

-230

-230

0

-357

0

-357

-357

1.061

-91

0

-91

-91

193

-275

0

-275

-275

0

-3.150

0

-3.150

-3.150

0

-3.150

0

-3.150

-3.150

0

-6.300

0

-6.300

-6.300

0

-5.250

0

-5.250

-5.250

0

108.402

83.300

25.102

25.102

108.402

Total
i
2007

6.300

343

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Qaqortoq
020.37.020
1 bolig, S. Pedersen
Projektet søges aflyst, da S. Pedersen i stedet har søgt renoveringslån til sin nuværende bolig i stedet for nybygningslån.
Projektet søges aflyst, og bevillingen på 229.500 kr. tilbageføres.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2008

Qaqortoq
020.37.021
5 boliger, Sam-Byg Kujataani ApS
Projektet søges nedskrevet, da der er givet tilsagn på 5*283.500 kr., som er det maksimale støttestørrelse. Tilsagnet
er ikke blevet fuldt udnyttet.
Der søges tilbageført 357.000 kr. fra projektet.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2008

Qaqortoq
020.37.023
1 bolig, L. Lundblad
Projektet søges nedskrevet, da der er givet tilsagn på 283.500 kr. Tilsagnet er ikke blevet fuldt udnyttet.
Der søges tilbageført 90.700 kr. fra projektet.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2008

Ilulissat
120.37.042
1 bolig, Jens's Malerforretning
Projektet søges aflyst, da Jens's Malerforretning ikke har udnyttet tilsagnet indenfor de 3 år. Tilsagnet blev givet i
november 2003. Jens's Malerforretning har accepteret dette.
Projektet søges aflyst, og bevillingen på 274.800 kr. tilbageføres.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2008

Nuuk
060.34.023
6 boliger, Kiliffak
Projektet søges aflyst, da andelsboligforeningen er opløst, og bevillingen på 3.150.000 kr. tilbageføres.
Fysisk igangsætning: 2003
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Ibrugtagning: 2008

Nuuk
060.34.026
6 boliger, Qinngorit
Projektet aflyses, da andelsboligforeningen er ændret til 8 boliger, hvorfor tilsagnet er blevet forhøjet. Af administrative grunde afholdes hele projektet derfor over puljen.
Projektet søges aflyst, og bevillingen på 3.150.000 kr. tilbageføres.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2008

Nuuk
060.34.028
12 boliger, Nanoq
Projektet aflyses, da andelsboligforeningen er ændret til 16 boliger, hvorfor tilsagnet er blevet forhøjet. Af administrative grunde afholdes hele projektet derfor over puljen.
Projektet søges aflyst, og bevillingen på 6.300.000 kr. tilbageføres.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2008

Sisimiut
080.34.031
10 boliger, Sarsuatsivinnguaq
Projektet aflyses, da nærværende andelsboligforening også har tilsagn over puljebevillingen for 2007. Dette dobbelte tilsagn skyldes skiftende personale.
Projektet søges aflyst, og bevillingen på 5.250.000 kr. tilbageføres.
Fysisk igangsætning: 2003

Ibrugtagning: 2008

Diverse steder
996.37.055
Støttet privat boligbyggeri, 2007
Bevillingen på nærværende projekt forhøjes med 25.102.000 kr. som følge af aflysning og nedskrivning på diverse
boligprojekter.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 19-03-2007, sag nr. 07-229
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89.72.11
Støttet privat boligbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
0

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Over nærværende hovedkonto gives tilsagn til lån til privat boligbyggeri herunder til andelsboliger.
Til erstatning for blok Q, R og S, som saneres, opføres 7 punkthuse, som hver udgør en selvstændig andelsboligforening med 28 boliger fordelt på 7 etager og en underetage med 2 boliger og fællesfaciliteter.
Til opførelse af erstatningsboliger ydes der rente- og afdragsfrit lån til opførelsesprisen dog
maksimalt 10.000 kr. pr. m2, såfremt der opføres andelsboliger, jf. Landstingsforordning nr. 1.
af 31. oktober 1991, kap. 4.
Samlet andrager tilsagnet til de 7 andelsboligforeninger 179.500.000 kr.
Finansiering sker ved en rokering af 129 mio. kr. fra hovedkonto 87.72.25 Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri samt en rokering af 50,5 mio. kr. fra nærværende
hovedkonto i perioden 2007 - 2011.
Ændringerne i BO-årene indarbejdes i FFL 2008.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Støttet privat boligbyggeri,
996.37.106
2009

FL

TB

2007

2007

---- 1.000 kr. ---0

0

0

Total
i
2007

FL

0
TB

2007

2007

Påbegyndelse i 2009 i alt

Sted/Proj.nr.
Projektnavn
Diverse steder Støttet privat boligbyggeri,
996.37.109
2010
Påbegyndelse i 2010 i alt
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Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

-17.000

71.000

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ---0

0

0
0

-17.000

71.000

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

Diverse steder
996.37.106
Støttet privat boligbyggeri, 2009
Der søges rokeret 17 mio. kr. i 2009 fra nærværende projekt til projekt nr. 34.504 Tuapannguit-projektet under
hovedkonto 89.72.12.
Fysisk igangsætning: 2009

Ibrugtagning: 2010

Diverse steder
996.37.109
Støttet privat boligbyggeri, 2010
Der søges rokeret 17 mio. kr. i 2010 fra nærværende projekt til projekt nr. 34.504 Tuapannguit projektet under
hovedkonto 89.72.12 Erstatningsbyggeri.
Fysisk igangsætning: 2010

Ibrugtagning: 2011

Godkendt af Finansudvalget d. 28-05-2007., sag nr. 07-238
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89.72.12
Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
9.000

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007
Der er optaget tekstanmærkning til nærværende hovedkonto.

Under hovedkonto 87.72.25 Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri findes projekt nr. 060.92.002 Sanering af blok Q, R og S, Nuuk og privat nybyggeri, kendt som
Tuapannguit-projektet.
Projektet opføres som andelsboliger, hvorfor bevillingen til tilsagn og udbetaling til andelsboligerne søges rokeret til nærværende hovedkonto fra hovedkonto 87.72.25 Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat boligbyggeri samt fra hovedkonto 89.72.11 Støttet privat
boligbyggeri.
I alt søges rokeret 179,5 mio. kr. i perioden 2007 - 2011. Ændringerne i BO-årene indarbejdes i
FFL 2008.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Nuuk
060.34.504
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TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
Tuapannguit-projektet

Igangværende i alt

FL

9.000

0

9.000
9.000

133.000

179.500

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Nuuk
060.34.504
Tuapannguit-projektet
Til erstatning for blok Q, R og S, som saneres, opføres 7 punkthuse, som hver udgør en selvstændig andelsboligforening med 28 boliger fordelt på 7 etager og en underetage med 2 boliger og fællesfaciliteter.
Til opførelse af erstatningsboliger ydes der rente- og afdragsfrit lån til opførelsesprisen dog maksimalt 10.000 kr.
pr. m2, såfremt der opføres andelsboliger, jf. Landstingsforordning nr. 1. af 31. oktober 1991, kap. 5.
Samlet andrager tilsagnet til de 7 andelsboligforeninger 179.500.000 kr.
Finansiering sker ved en rokering af 129 mio. kr. fra hovedkonto 87.72.25 Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri samt en rokering af 50,5 mio. kr. fra hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri i
perioden 2007 - 2011.
Grønlands Hjemmestyre indgår som andelshaver i andelsboligforeningerne. Andelsboligforeningerne optager en
byggekredit, da udbetaling af Landskassens lån først sker, når der foreligger en ibrugtagningstilladelse og et revideret byggeregnskab. Andelsboligforeningerne optager ved ibrugtagning realkreditlån til andelsboligforeningens
endelige finansiering.
Fysisk igangsætning: 2007

Ibrugtagning: 2012

Godkendt af Finansudvalget d. 28-05-2007., sag nr. 07-238
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89.72.21
Boligstøtte, udlån til renovering og særlig vedligehold (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation
1.000 kr.
-15.003

Nettoudgift
Tillægsbevilling 2007

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 15.003.000 kr. Nedsættelsen finansiere en forhøjelse
af hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og ydredistrikter og hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri.
Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -10.003.000 kr. i 2007.

Projektspecifikation
Total
i
2007
Sted/Proj.nr.
Diverse byer
999.99.011
Diverse byer
999.99.030

FL

TB

2007

2007

Projektbevillingen
ændring i 2007
+følgende år
ny total

---- 1.000 kr. ----

Projektnavn
BSU Særlig vedl.udlån 2002
-11.703

0

-11.703

-11.703

22.017

-3.300

0

-3.300

-3.300

0

BSU, udlån 2004

Igangværende i alt

Projektbeskrivelse
Sted
Projekt nr. Område

-15.003

Koordinater

Projektnavn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:
Diverse byer
999.99.011
BSU Særlig vedl.udlån 2002
Ved FU-afgørelse nr. 02-48 (godkendt d. 31.12.2002) blev der rokeret 17,3 mio. kr. til projekt nr. 999.99.011 BSU
Udlån, 2002, således der var en disponibel bevilling på ca. 52,9 mio. kr., fordelt med en eventualforpligtelse på ca.
23,1 mio. kr., hvilket giver en restbevilling på kontoen på ca. 29,8 mio. kr. Herefter blev al forbrug registreret over
dette projekt, og ultimo 2002 blev projektbevillingen nedskrevet med ca. 21,5 mio. kr., som svarede til de ikke
disponerede midler. Midlerne blev tilbageført over hovedkonto 90.00.10 Overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden, renovering.
Herefter fremstod nærværende projekt med en bevilling svarende til afgivne tilsagn, som endnu ikke var kommet
til udbetaling for hele BSU området for 2002 og før. På nuværende tidspunkt er de afgivne, men endnu ikke udbetalte, tilsagn forældet, og bevillingen søges derfor nedsat.
Der søges tilbageført 11.703.000 kr. fra projektet.
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Fysisk igangsætning: 2002

Ibrugtagning: 2008

Diverse byer
999.99.030
BSU, udlån 2004
Nærværende projekt fik ved FL 2004 en bevilling på 15,0 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. dog blev rokeret væk til
andre formål ved FU-afgørelse nr. 04-21 (godkendt 26.03.2004). Ved FU-afgørelse nr. 04-73 (godkendt
29.12.2004) blev projekt nr. ændret til 999.99.030 fra 999.99.015, da dette projekt nr. var brugt i forvejen. Ultimo
2004 blev projektbevillingen nedskrevet til 3,3 mio. kr., da det var dette beløb, som A/S Boligselskabet INI havde
disponeret.
Efter 2002 er der årligt blevet oprettet et projekt til BSU Udlån. Det er dog først fra projekterne vedrørende 2005,
at A/S Boligselskabet INI er begyndt at afregne pr. faktura på projekterne. Før 2005 er afregningen sket via Boligbalancen.
I den forbindelse er alt forbrug på projekter før 2005 blevet bogført på projektet 999.99.011 BSU Udlån, 2002.
Der søges tilbageført 3.300.000 kr. fra projektet, som samtidig søges aflyst.
Fysisk igangsætning: 2004

Ibrugtagning: 2008

Godkendt af Finansudvalget d. 03-10-2007., sag nr. 07-281
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